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ÖN SÖZ
Değerli meslektaşlarımız,
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meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.
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BİREYLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL
ERİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BAKÜ
ŞEHRİ ÖRNEĞİ1
Günay ZEYNELOVA-Filiz KONUK
Giriş
Sürekli gelişen ve değişen bir finansal sistem, kişileri yaşamları
boyunca yapacakları yatırım ve tasarruf tercihlerinde finansal farkındalığa
sahip, bilgili ve donanımlı olmayı zorunlu kılmaktadır. İnsanların finansal
kararlar alma yeteneğinin önemli bir göstergesi, finansal okuryazarlık
seviyesidir.
Finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi bireylere finansal
araçların kullanımı sürecinde farkındalık kazandırmakta, sistemin sağlıklı
işlemesini sağlamaktadır. Finansal sistemde meydana gelen değişimler göz
önüne alındığında finansal farkındalık ve finansal okuryazarlık ile birlikte
finansal erişim kavramının da önemi arttırmıştır.
Dünya’da yaşanan finansal krizler, finansal okuryazarlık ve finansal
eğitimin önemini gündeme getirmiş ve ülkelerin dikkatlerini bu alanlara
çekmeyi başarmıştır. Finansal bilgi yetersizliği sonucu bireylerin yanlış
finansal kararlar almaları beraberinde kötü sonuçları da doğuracağı için
bireylerin en azından temel düzeyde finansal kavramları anlayabilmeli ve
bütçe, emeklilik planlaması, yatırım, tasarruf gibi konularda finansal
bilgilere hâkim olmaları gerekmektedir.
1 Finansal Okuryazarlık
Küresel rekabetin hızla arttığı bir ortamda finansal uygulamalar
hakkında bilgi sahibi olan etkin finansal karalar alabilen dolayısıyla
finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireylere sahip olmak hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en önemli konularından biri
olmuştur.
Dünya ekonomisinin gelişmesi ve döngüsel akımının düzenli çalışması
için finansal piyasaların gereksinimi mutlaktır. Gelişen finansal piyasalar
ve artan ürün çeşitliliği de tasarruf sahiplerinin bilgi düzeylerinin
yükselmesini gerektirmektedir.
Bir ülkede finansal okuryazarlığın gelişmiş olması, o ülkede uygulanan
ekonomik politikalar ile kamu otoritelerinin uygulamalarının başarısından
tasarruf düzeyinin artırılmasına, bireylerin mutluluğundan finansal
kurumların hizmet çeşitliliğine birçok unsuru olumlu etkilemektedir. Bu
Bu çalışma, yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
Azer- Türk Bankası, Loan Products Analysis and Sales Control Division,
gunayzeynalova@hotmail.com
 (Dr. Öğr.Üyesi); Sakarya Üniversitesi,İşletme Bölümü, faygen@sakarya.edu.tr
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bağlamda finansal okuryazarlık ve yatırımcı eğitimi birçok ülkede, hem
kamu kuruluşlarının hem de özel sektör kuruluşlarının ilgi alanındadır
(Bayram, 2014: 110).
Finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olması ülkeler tarafından büyük
bir problem olarak gösterilmekte ve bu problem devletler tarafından önlem
alınması gereken en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bireysel
yatırımcıdan üst düzey yöneticilere kadar herkesin finansal okuryazarlık
farkındalıklarının artırılması finansal piyasaları olumlu etkilemekte ve bu
durum dolaylı olarak ülkelerin makro düzeyde bir problemle karşı karşıya
kalmasına engel olmaktadır (Kılıç ve diğ. 2015: 131).
Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi amacıyla tasarlanan finansal
eğitim programlarının hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olarak
düzenlenmesinin dikkate alınması gerekmektedir. Uzun vadede finansal
eğitimin okullarda yaygınlaşması ve dolayısıyla çocuklarda finansal bilinç
oluşturularak geleceğe hazırlanması önem taşımaktadır.
2. Finansal Eğitim
Finansal eğitimin amacı yalnızca bireylerin finansal kavram ve
uygulamalara ilişkin farkındalığını artırmak değil, aynı zamanda iyi
düzenlenmiş ve hedef kitlesine ulaşan ve sonuçlarının finansal piyasa
açısından değerlendirilebildiği uzun vadeli bir program oluşturmaktır.
Finansal eğitim ile başarı arasında pozitif bir ilişki vardır. Finansal
eğitimcilerin finansal kararlarında başarılı olmaları ve buna bağlı olarak
finansal davranışlarını değiştirmeleri beklenmektedir. Ancak, finansal
okuryazarlık ile eğitim arasında sistematik bir ilişki olduğunu söylemek
zordur. Bu durum eğitimli ve varlıklı bireylerin de finansal okuryazarlık
eğitimine ihtiyaç duyabileceğini ortaya koymaktadır (Cole vd.2009: 11).
Finansal okuryazarlık eğitimi programları son yıllarda, özellikle gelişmiş
ülkelerde artmaktadır.
Finansal okuryazarlık eğitimleri için kullanılabilecek araçlar ise, ilk ve
orta öğretim kurumlarında başlayabilecek eğitimler, iyi hazırlanmış
içerikler, yaşam boyu öğrenmeyi kapsayacak bir öğretim, medya ve farklı
kanalları kullanılarak basit ve çekici mesajların yayınlanmasıdır (Bayram,
2010:18).
3.Finansal Hizmetlere Erişim
Finansal tabana yayılma veya bir diğer adıyla finansal erişim kavramı,
bireylerin finansal hizmetlerden yararlanma derecesidir (TCMB. 2011:3).
Birçok gelişmiş ülkede, finansal hizmetlere erişim oranının %90
seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Örneğin, bu ekonomilerde banka hesabı
olmayan bireye neredeyse rastlanılmamaktadır. Bu ekonomiler, bankada
hesabı olmayan kişileri, sisteme kazandırmayı amaçlayan yeni programlar
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ve yeni finansal teknikler geliştirmeye çalışmaktadır. Hatta bazı gelişmiş
ülkelerde, belirli finansal hizmetlere erişim olmadan, bireylerin barınma,
gıda, eğitim, iş, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını yeterli
derecede karşılayıp karşılayamayacağı tartışılmaktadır. Diğer yandan,
gelişmekte olan birçok ülkelerde, genel olarak toplumun yarısından
fazlasının hatta bazı bölgelerde %95’nin finansal sistemin dışında olması
dikkat çekmektedir (TCMB. 2011:1). Yeterli tasarrufun olmaması, güven
problemi, yüksek maliyet, dini inançlar ve yasal süreçlerden dolayı
finansal erişim sınırlı düzeylerde kalmaktadır.
Temel olarak hangi kitlenin hedef alındığına göre çözüm yolları
farklılaşmaktadır. Finansal hizmetlere erişim seviyesini ve dinamiklerini
tespit etmek için finansal hizmetleri kullananlar ya da kullanmayanlar
hakkında veri toplamak gerekmektedir. Fakat finansal hizmetleri
kullanmayanlar için bilgi toplamak oldukça zordur. Bu durumda sistem
içine dâhil olmuş, hâlihazırda finansal hizmetleri kullanan firma ve
bireyler hakkında bilgi toplamak uygun bir seçenek olarak görünmekte
birlikte, bu konuda da sıkıntıların olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Birçok ülkede düzenleyici ve denetleyici otoriteler, tasarruf ve kredi
hizmetleri kullananların profili ve kullandıkları hizmetler hakkında detaylı
bilgi toplayamamaktadırlar. Veri yetersizliği ve çok boyutluluk finansal
erişimin ölçümünü zorlaştıran önemli nedenler arasındadır (Peachey ve
Roe, 2006).
4.Uygulama
Çalışma, Bakü şehrinde yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık ve
erişim düzeyi üzerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
Bireylerin kendi finansal durumlarını yönetmeleri için temel düzeyde
finansal kavramlar, araçlar ve konularla ilgili temel bilgilere sahip olmaları
gereklidir. Teorik olarak, finansal ürün ve hizmetlerin nasıl çalıştığı ve
hangilerinin bireysel menfaatlere yönelik olduğu hakkında bilgi sahibi
olmak, bireylere finansal kararların ne zaman ve nasıl alınacağı konusunda
yardımcı olacaktır.
Finansal okuryazarlık seviyesini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmanın
daha önce Bakü'de akademik düzeyde yapılmaması bu çalışmanın önemini
ortaya koymaktadır. Öte yandan, böyle bir çalışmanın sonuçları, bireylerin
finansal okuryazarlık konusundaki bilgilerinin durumunu, finansal durumu
yönetme başarısını, eğitim konusunda bir programa ihtiyaç duyup
duymadıklarını ortaya çıkaracaktır. Finansal okuryazarlık konusunda öncü
bir çalışma olarak kabul edilebilecek bu çalışma ile daha sonra yapılacak
araştırmalara bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Çalışmada, Bakü’de yaşayan 250 kişiye anket uygulanmış ve 214 anket
değerlendirme
kapsamına
alınmıştır.
Araştırma
verilerinin
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değerlendirilmesinde SPSS 25.0 for Windows paket programı
kullanılmıştır. İlk olarak, çalışmada frekans (frekans veya yüzde dağılımı)
belirlenmiştir. Çalışmanın hipotezleri test edilirken, bağımsız örnekler için
Independent Samples T-testi ve Anova testleri yapılmıştır. Analizin
güvenilirlik sonucu (Crombach α) 0.8 olmuştur.
4.1.1.Katılımcıların
İstatistikler

Demografik

Özellikleri

ve

Tanımlayıcı

Tablo 1’de katılımcıların kişisel özelliklerine yönelik tanımlayıcı
istatistikler verilmiştir.
Tablo 1: Yaş Frekansı
Yaş
20-25 arası
26-30 arası
31-35 arası
36-40 arası
41-45 arası
46-50 arası
51-61 arası
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Seviyesi
Orta Okul
Lise
Meslek Yüksek Okulu
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora adayı
Doktor
Gelir Seviyesi
250 AZN'den az
250-500 AZN
501-750 AZN
751-1500 AZN
1501 AZN ve üzeri
Meslek
Herhangi bir işte
çalışmıyorum
Emekliyim
Öğrenciyim
Serbest meslek

Frekans
40
105
38
16
5
2
18
Sayı (n)
117
107

Yüzde (%)
17,9
46,9
17,0
7,1
2,2
0,9
8,0
Yüzde (%)
52,2
47,8

1
3
6
110
89
9
6
Frekans
11
41
43
88
41

0,4
1,3
2,7
49,1
39,7
4,0
2,7
Yüzde (%)
4,9
18,3
19,2
39,3
18,3

9

4,0

2
15
23

0,9
6,7
10,3

4

Uzman
Sporcu
Muhasebeci
Öğretmen
Memur
Bankacı
Özel sektör
Toplam

1
1
2
2
46
9
114
224

0,4
0,4
0,9
0,9
20,6
4,0
50,9
100

4.1.2. Araştırmaya Katılan Kişilerin Finansal Okuryazarlık
Özellikleri
Araştırma kapsamındaki bireylerin finansal okuryazarlık özellikleri
aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Bu tablolar bireylerin finansal
okuryazarlık düzeylerini göstermektedir.
Tablo 2: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 1
Faiz oranı yıllık %10 olan bir birikim
hesabımız var ve yıllık enflasyon %5
düzeyinde
ise
1
yıl
sonra,
hesabımızdaki paranın alım gücü
bugüne göre nasıl olur?
Artar
Aynı kalır
Azalır
Bilmiyorum
Toplam

Frekans

Yüzde
(%)

103
18
75
28
224

46,0
8,0
33,5
12,5
100,0

Araştırmaya katılan katılımcıların belirtilen sorunun cevaplarına göre
dağılımları incelendiğinde; doğru cevabın “Azalır” olmasına rağmen
%46,0 artar, %8,0 aynı kalır, %33,5 azalır ve %12,5’nin bilmiyorum
şıkkını seçtiği tespit edilmiştir.
Tablo 3: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 2
25 yıllık bir mortgage kredisi alırsam,
30 yıllık bir mortgage kredisine göre
Yüzde
daha fazla aylık ödeme yaparım. Ama
Frekans
(%)
25 yıllık mortgage’a uygulanan toplam
faiz daha az olur.
Doğru
185
82,6
Yanlış
22
9,8
Bilmiyorum
17
7,6
Toplam
224
100,0
25 yıllık bir mortgage kredisi alırsam, 30 yıllık bir mortgage kredisine
göre daha fazla aylık ödeme yaparım. Ama 25 yıllık mortgage’a uygulanan
toplam faiz daha az olur sorusuna cevaplarına göre dağılımları
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incelendiğinde; sorunun cevabının “Doğru” olmasına rağmen %82,6
doğru, %9,8 yanlış ve %7,6 bilmiyorum cevabını seçmştir. Bu sorunun
doğru cevaplandırılmasında sebep olarak ülke nüfusunun yatırım kültürü
genel olarak gayri-menkul üzerine olduğundan bu konu üzerindeki bilgi
düzeyleri daha yüksektir.
Tablo 4: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 3
Yıllık faizi %10 olan bir birikim
hesabında 1500 AZN’nız var. 5 yıl
sonra, hesabımızda ne kadar paramız
olur?
1500 AZN’den fazla
1500 AZN
1500 AZN’den az
Bilmiyorum
Toplam

Frekans

Yüzde
(%)

141
60
13
10
224

62,9
26,8
5,8
4,5
100,0

Yıllık faizi %10 olan bir birikim hesabında 1500 AZN’niz var. 5 yıl
sonra, hesabımızda ne kadar paramız olur? sorusunun cevaplarına göre
dağılımlar incelendiğinde; %62,9 1500 AZN’den fazla, %26,8 1500 AZN,
%5,8 1500 AZN’den az ve %4,5’inin bilmiyorum olarak cevap verdiği
belirlenmiştir. Sorunun doğru cevaplanma oranı %62,9’dur.
Tablo 5: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 4
Enflasyon paranın satın alma
gücünü azaltır.
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
198
13
13
224

Yüzde
(%)
88,4
5,8
5,8
100,0

“Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır” sorusuna %88,4 Doğru,
%5,8 Yanlış, %5,8'inin bilmiyorum cevapları verilmiştir. Sorunun doğru
cevaplanma oranı %88,4 katılımcının cevapladığı “Doğru’’ şıkkıdır.
Tablo 6: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 5
Azerbaycan’da emeklilik yaşı
65’tir.
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
33
179
13
224

Yüzde
(%)
14,7
79,9
5,4
100,0

“Azerbaycan’da emeklilik yaşı 65’tir’’ sorusuna katılımcıların %14,7’i
doğru, %79,9’u yanlış ve %5,4'i bilmiyorum cevabını verdiği görülmüştür.
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Sorunun yanlış cevaplanma oranı %79,9 olmasının nedeni ülke yasalarında
emeklilikle ilgili son 3 yılda sürekli değişmelerin olmasıdır. Ülkenin farklı
sektörlerinde çalışan bireylerin farklı yaşlarda emekliliğe ayrılması, kadın
ve erkeklere farklı yaş kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili sürekli yasadaki
değişiklikler, bireylerin yanılmasına, neden olmuştur.
Tablo 7: Bireylerin Finansal Problem Çözme Yetenekleri 6
Enflasyon oranı piyasa faiz oranından
yüksek ise kredi kullanılmalıdır.
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
118
58
48
224

Yüzde
(%)
52,7
25,9
21,4
100,0

“Enflasyon oranı piyasa faiz oranından yüksek ise kredi
kullanılmalıdır’’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde : %52,7 doğru,
%25,9 yanlış, %21,4’ünün bilmiyorum şıkkını seçtiği belirlenmiştir.
Sorunun cevabı “Doğru’’dur.
4.1.3. Araştırmaya Katılan Kişilerin Finansal Ürünlerden
Herhangi Birini Daha Önce Kullanıp Kullanmama Durumlarına Göre
Dağılımları
Araştırma kapsamındaki bireylerin hangi finansal ürünleri
kullandıklarına yönelik bulgular aşağıdaki tablo’da verilmiştir. Bu tablolar
bireylerin finansal ürün kullanma düzeylerini göstermektedir.
Tablo 8:Finansal Ürünleri Kullanma
Çek karnesi
Evet
Hayır
Toplam
Tasarruf Mevduatı
Evet
Hayır
Toplam
Sigorta Ürünü
Evet
Hayır
Toplam
Yatırım Ürünü
Evet
Hayır
Toplam
Kredi Ürünü

Frekans
37
187
224
Frekans
118
106
224
Frekans
111
113
224
Frekans
25
199
224
Frekans
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Yüzde (%)
16,5
83,5
100,0
Yüzde (%)
52,7
47,3
100,0
Yüzde (%)
49,6
50,4
100,0
Yüzde (%)
11,2
88,8
100,0
Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

150
74
224

67,0
33,0
100,0

4.1.4. Bireylerin Yaşamları Sürecince Aldıkları Finansal Eğitim
Düzeylerine ve Buna Yönelik Faaliyetlerine İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamındaki bireylerin aldıkları finansal eğitim
düzeylerine ve buna yönelik faaliyetlerine ilişkin bulgular Tablo 9’da
verilmiştir. Bu tablo bireylerin finansal eğitim ile ilgili düşüncelerini
göstermektedir.
Tablo 9:Kişilerin Finansal Eğitim Özellikleri
Tasarruf veya yatırım
konularında herhangi bir eğitim
aldınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Yaptığınız yatırımların finansal
riskleri hakkında bir eğitim
aldınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Finansal piyasalarda yatırım
yapmak için sahip olduğunuz
finansal okuryazarlık bilgisinin
yeterli olduğunu düşünüyor
musunuz?
Evet
Hayır
Toplam
Hiç aile bütçesi yaptınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Eğer çocuğunuz varsa okulda
herhangi bir finansal
okuryazarlık eğitimi gördü mü?
Evet
Hayır
Toplam
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Frekans

Yüzde
(%)

86
138
224

38,4
61,6
100,0

Frekans

Yüzde
(%)

55
169
224

24,6
75,4
100,0

Frekans

Yüzde
(%)

73
151
224
Frekans
167
57
224

32,6
67,4
100,0
Yüzde
(%)
74,6
25,4
100,0

Frekans

Yüzde
(%)

36
188
224

16,1
83,9
100,0

Görmediyse ileriki hayatında
kullanmak üzere temel bir
finansal okuryazarlık eğitimi
almasını ister miydiniz?
Evet
Hayır
Toplam
Azerbaycan’da ücretsiz finansal
okuryazarlık eğitimi veren
kuruluşlardan haberiniz var mı?
Evet
Hayır
Toplam
Finansal piyasalarda herhangi bir
yatırım yapmamanızın temel
sebebi herhangi bir finansal
okuryazarlık eğitimi almamış
olmanız mıdır?
Evet
Hayır
Toplam

Frekans

Yüzde
(%)

192
32
224

85,7
14,3
100,0

Frekans

Yüzde
(%)

69
155
224

30,8
69,2
100,0

Frekans

Yüzde
(%)

108
116
224

48,2
51,8
100,0

Araştırmaya katılan katılımcıların aldıkları finansal eğitimlerine göre
dağılımları incelendiğinde; Daha genel bir perspektiften bakıldığında
Azerbaycan’da bireyler ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi veren
kuruluşlardan haberdar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak finansal
piyasalarda herhangi bir yatırım yapamamanın temel sebebi olarak
herhangi bir finansal okuryazarlık eğitimi almamış olmamaları
gözükmektedir. Dolayısıyla finansal bilginin yeterli olmaması ve buna
bağlı olarak finansal eğitim düzeyinin düşük olması yatırım yapmanın
önündeki engellerden bazıları olarak kabul edilebilir. Dünya’daki finansal
okuryazar kurumların her geçen gün toplumun bilinçlendirilmesi için
mücadele verdiği günümüz de bile, hala yeni gelen çağın çocuklarının
finansal okuryazarlıkla ilgili eğitimler alamaması problemin henüz tam
önemsenmemesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo10: Finansal Erişim Tutumlarına Ait Ortalama Ve Standart
Sapma Değerleri
Finansal hizmetlere
rahat eriştiğinizi
düşünüyor musunuz?
Yaşadığım yerde
banka şubesine

Ortalama
2,3750

Standart Sapma
0,88460

N
224

2,3125

1,21302

224
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rahatlıkla
erişebiliyorum.
Yaşadığım yerde
ATM’lere ulaşmada
sıkıntı yaşamıyorum.
Yaşadığım yerdeki
bankalardan
rahatlıkla kredi
çekebiliyorum.
Yaşadığım yerdeki
bankalara rahatlıkla
mevduat
yatırabiliyorum.
Yaşadığım yerdeki
bankalarda ileri türev
finansal ürünlerle
ilgili işlem
yapabiliyorum.
Bankacılık
işlemlerinin
birçoğunu elektronik
bankacılık ile
yapıyorum.
Bankacılık
işlemlerinin
birçoğunu banka
şubesine giderek
yapıyorum.
Bankacılık
işlemlerinin
birçoğunu ATM ile
yapıyorum.
Bankacılık
işlemlerinin
birçoğunu telefon
bankacılığı ile
yapıyorum.
Bankacılık
işlemlerinin
birçoğunu mobil
bankacılık
uygulamaları ile
yapıyorum.

2,4643

1,24511

224

2,6429

1,10731

224

1,9464

1,04893

224

2,5268

1,28083

224

2,7321

1,12837

224

2,9330

1,10034

224

2,8438

1,31144

224

2,3750

1,20258

224

2,8259

1,26741

224
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Alış-verişte genellikle
kredi kartı
kullanırım.
Alış-verişte genellikle
maaş kartı
kullanırım.
Finansal hizmetlere
erişim maliyetlidir.
Yaşadığım yerde
sunulan finansal
hizmetler
ihtiyaçlarımın
birçoğunu
gidermektedir.
Yaşadığım yerde
sunulan finansal
hizmetlerin çeşitliliği
yeterlidir.

2,3661

1,26346

224

2,6562

0,99445

224

2,5893

1,00272

224

2,7634

1,03841

224

2,9018

1,09184

224

Tablo’ya göre bireylerin finansal erişim tutumlarına ait genel ortalama
değer ̅ =2, 59 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Finansal erişim ile ilgili
ifadeler ölçeğinin maddeleri incelendiğinde; “Bankacılık işlemlerinin
birçoğunu banka şubesine giderek yapıyorum.” ifadesi (̅=2,933) ortalama
ile en yüksek, “Yaşadığım yerde sunulan finansal hizmetlerin çeşitliliği
yeterlidir” ifadesi (̅ =2, 90) ortalama ile en düşük algıya sahiptir. Bireyler
finansal hizmetlere rahat erişip erişmediği noktasında kararsız kaldıkları
tespit edilmiştir.
Yaşanılan yer açısından bakıldığında sunulan finansal hizmetler,
bireyin finansal ihtiyaçlarının birçoğunu gidermediği, finansal hizmetlerin
çeşitliliğinin yeterli olmadığı ve bankalarda finansal yatırım ürünlerine ait
hizmetleri rahatlıkla alamadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu
ifadelere ait sonuçlara genel olarak bakıldığında finansal hizmetlere
erişimin çok iyi düzeyde olmadığına kanaat getirilmektedir.
Finansal erişim ile ilgili ifadelerin normal dağılıp dağılmadığına KMO
testi ile sınanmıştır. Anketteki likert ölçekli soruların güven derecesinin
minimum %50 olması istediği halde %82,4’tür sonucun çıkması aslında
iyi bir gösterici olmuştur.
4.1.5. Finansal Algılar Alt Boyutlarının Demografik Özellikler ile
Karşılaştırılması
Bu kısımda, finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal erişim
gibi finansal algıların bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık
oluşturup oluşturmadığına yönelik hipotezler test edilmiştir. Diğer bir
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ifadeyle demografik farklılıklara göre oluşturulan hipotezlerin sınaması
yapılmıştır.
Katılımcıların cinsiyet grupları arasındaki finansal alt boyut algılarının
istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğine ilişkin hipotez test
edilmiştir. Elde edilen test sonuçları Tablo 11’de verilmiştir
Tablo11: Finansal Alt Boyutların Cinsiyet Gruplarına Ait Bağımsız
Örneklem T-testi Sonuçları
Finansal
Cinsiyet
Algılar
Finansal
Kadın
Okuryazarlık
Erkek

n

x

ss

117

1,6015

0,19623

107

1,5175

0,24249

Finansal
Erişim

Kadın

117

2,5817

0,59130

Erkek

107

2,5748

0,65379

Finansal
Eğitim

Kadın

117

1,7877

0,57926

Erkek

107

1,5561

0,37822

t

p

2,860

0,005

0,84

0,933

3,509

0,001

Katılımcıların cinsiyet grupları arasındaki finansal alt boyut algıları
istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği kararını vermek için
yapılan t-testi sonucunda finansal algılar alt boyutlarından finansal erişim
cinsiyetlerine göre farklılıkları anlamlı bulunmamıştır (p>0, 5). Finansal
okuryazarlık ve finansal eğitim (p<0, 5) anlamlı olarak bulunmuştur.
Finansal okuryazarlık ve finansal eğitim açısından cinsiyetlere göre
farklılık söz konusudur.
Katılımcıların eğitim durumuna göre finansal alt boyut algılarının
istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğine ilişkin hipotez test
edilmiştir. Elde edilen test sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo12: Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşma Durumuna Ait
Bağımsız Örneklem ANOVA Testi Sonuçları
Finansal
Algılar
Finansal
Okuryazarlık

Cinsiyet

N

X

ss

Meslek
lisesi, lise
ve ortaokul

10

2,283

0,8463

Lisans

110

1,687

0,0499

Lisansüstü

104

1,607

0,0393

12

F

p

8,761

0,00

Finansal
Erişim

Finansal
Eğitim

Meslek
lisesi, lise
ve ortaokul
Lisans
Lisansüstü
Meslek
lisesi, lise
ve ortaokul
Lisans
Lisansüstü

10

2,750

0,2531

110
104

2,570
2,570

0,0590
0,0595

10

1,525

0,0889

110
104

1,592
1,532

0,0206
0,0217

0,398

0,672

2,06

0,129

Katılımcıların eğitim durumu grupları arasındaki finansal alt boyut
algıları istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği kararını vermek
için yapılan anova testi sonucunda finansal algılar alt boyutlarından;
Finansal okuryazarlık algıları eğitim durumlarına göre, farklılıkları anlamlı
bulunmuştur (F=8,761, p<0,05). Finansal erişim ve finansal eğitim anlamlı
bulunmamıştır (p>0,05).
4.1.6. Finansal Algılar Alt Boyutlarının Kendi Arasındaki İlişkilere
Yönelik Karşılaştırma
Finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal erişim gibi finansal
alt boyutların diğer bir ifadeyle finansal yayılmanın üçayağı arasındaki
ilişki test edilmiştir. Elde edilen test sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo13: Finansal Algılar Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkiyi
Belirleyen Pearson Korelâsyon Katsayısı Sonuçları
Finansal Erişim

Finansal
Okuryazarlık

Finansal
Eğitim

r

1,000

,054

,148*

p

.-

,423

,026

Korelasyon
Finansal
Erişim

Finansal
Okuryazarlık

Finansal
Eğitim

N

224

224

224

r

,054

1,000

,162*

p

,423

.-

,015

N

224

224
*

224

r

,148

*

,162

p

,026

,015

.-

N

224

224

224

1,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Finansal Erişim ile finansal okuryazarlık tutumları arasında pozitif
yönde doğru orantılı düşük seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir
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(r=0,054). Finansal okuryazarlık ile finansal eğitim tutumları arasında
pozitif yönde doğru orantılı düşük seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(r=0,162). Finansal erişim ile finansal eğitim tutumları arasında pozitif
yönde doğru orantılı düşük seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir ilişki
vardır (r=0,148).
5.SONUÇ
Finansal okuryazarlığı bireylerin, finansal planlama yapabilme(gelir ve
harcama kontrölü), tasarruflarını doğru yatırmlara yönlendirme, emeklilik
planı yapabilmesi gibi konuları bilmeleri olarak özetlemek mümkündür.
Finansal eğitim ile bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri artacak ve
doğru finansal hizmetlere erişim imkanlarına sahip olacaklardır.
Finansal sistem içerisinde sermaye piyasalarına her kesin ulaşım
imkanları olmayan ülkeler de mevcuttur. Sermaye piyasası tam olarak
gelişmemiş olması nedeniyle tasarruf sahipleri uzun vadeli yatırım yapma
imkanları kıstlı olmaktadır. Dolayısıyla ülkeden ülkeye finansal erişim
konusu değişiklik gösterilebilmektedir.
Çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü şehrinde ikamet edenlerin,
finansal okuryazarlık bilgi düzeyinin ne olduğunu, eğitim konusunda bir
programa ihtiyaç duyup duymayacaklarının belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Çalışma sonunda, genel olarak finansal okuryazarlıklarının orta
seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Finansal ürün kullanımı noktasında en çok karşı karşıya kaldıkları
bankacılık ürünleri hariç diğer finansal ürünlerin kullanımında bilgisizliğin
neden olduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar finansal eğitim almış
olanların oranı eğitim almamış olanlara kıyasla daha azdır. Gelecekte
istedikleri finansal eğitim konularına bakıldığında bu süreçte yatırım
araçları konuları birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada para ve bütçe
yönetimi gelirken her düzeyde üçüncü sırada finansal piyasalar
gelmektedir. En son eğitim almak istedikleri nokta borçlanma konusudur.
Bu durum bireylerin borçlanma konusunda iyi olduklarını düşündürse bile
yapılan analiz sonuçları bunu doğrulamamaktadır.
Demografik özellikler cinsiyet açısından farklılıklara bakıldığında
finansal okuryazarlık ve finansal erişim alt boyutlarında farklılıkların
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Doğal olarak bireylerin sahip oldukları
eğitim durumlarının hem okuryazarlık hem erişim hem de eğitim açısından
anlamlı farklılıklara neden olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında bireylerin kullandıkları finansal ürün açısından
alt boyutlarda bir farklılaşma olup olmadığı da test edilmiştir. Eğitim
düzeyi ile çek karnesi kullanımı, finansal eğitim ve okuryazarlık ile
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tasarruf mevduatı, sigorta ürünü, yatırım ürünü ve finansal ürün sahibi
olma arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.
Katılımcıların gelir durumu grupları arasındaki finansal alt boyut
algıları istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği Anova testi
sonucunda finansal algılar alt boyutlarından “Finansal okuryazarlık algıları
gelir düzeylerine” göre, farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir.
Genel olarak ankete katılan bireylerin eğitim grubuna göre lisans ve
lisansüstü yoğun olması, meslek açısından devlet memuru, bankacı,
muhasebeci ve benzeri yoğun olması, gelir durumları açısından da orta ve
üst gelir gruplarından olması önemli derecede farklılıklar ortaya
koymamıştır.
Ülkede belirlenmiş ve yürürlüğe koyulmuş olan “Strateji Yol Haritası”
çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların doğru yapıldığı söylenebilir.
Ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasının Eğitim Merkezi’nin
finansal okuryazarlık çalışmalarının başarılı olduğu ve bundan sonra da
daha iyi sonuçlar elde edilmesine neden olacağı düşünülmektedir.
Finansal Sistemi Geliştirmeye yönelik belirlenmiş olan “Strateji Yol
Haritası” doğrultusunda gelecekte Sermaye Piyasalarının geliştirilmesi
sonucunda yatırım yapanların oranları daha da artacaktır. Ayrıca olarak da
2011’de Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı 2020’ye kadar eğitim
kurumlarında Sermaye Piyasası ve Yatırım Araçları konusunda
bilinçlendirme çalışmaları tam olmasa da gerçekleştirilmekte olduğunu
belirtmek gerekmektedir.
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PİYASA ÇARPANLARI İLE DEĞERLEMEDE ÖNEMLİ
NOKTALAR: VAKA İNCELEMESİ1
Important Points in Valuation with Peer Multiples: A Case Study
Halil ARSLAN & Temur KAYHAN
Giriş
Şirket değerlemesi son yıllarda önemi artan bir konudur. Sermaye
piyasalarının tüm dünyada derinliğinin artması ile hisse ve marka
değerlemesi de yaygınlaşmaktadır. Varlıkların sağlık bir şekilde
değerlenmesi verginin doğru hesaplanması, yatırım fizibilitesinin sağlıklı
olması ve gerçek getirinin bulunabilmesi açısından sermaye piyasalarına
dayalı ekonomilerde oldukça hayatidir.
Şirket değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları, Net Aktif Değer ve
Piyasa çarpanları olmak üzere 3 yaklaşım öne çıkmaktadır (Ozturk, 2017,
s. 88). Bu 3 yaklaşıma özetle piyasa, maliyet ve gelir yaklaşımı
denilmektedir (Kulalı & Bilir, 2013, s. 198). Öztürk (2009)’e göre Net
Aktif Değer metodunda şirketin aktiflerinin güncel değerinden borçlarının
güncel değerinin çıkarılması ile şirket değeri tespit edilir. En çok
uygulanan yaklaşım İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) metodudur. Bu
yaklaşımda varlıktan elde edilebilecek nakit akışları tahmin edilir ve nakit
akışlarının gerçekleşme riski ile ilintili bir ıskonto oranı ile bugüne
indirgenir (Mun, 2002). İNA’da birçok değişkenin tahmin edilmesi
gerekmektedir. Şirket için gelecek 10 yıl boyunca gelirler ve giderler
tahmin edildiği gibi nakit akışlarının sonsuza yakınsadığı varsayımıyla 10
yıl sonrasına ait bir de hurda değeri ya da devam eden değer tespit
edilmektedir. Yaklaşımın birçok değişkeni bünyesinde barındırması, zorlu
bir süreç gerektirmesi ve çoğu kez tahminlerin gerçekleşmemesi nedeniyle
İNA’ya alternatif yaklaşımlar da değerlemede kullanılmaktadır.
Birçok birleşme ve satın alma projesinde ya da halka arz
fiyatlamalarında en çok rastlanılan değerleme yaklaşımı Piyasa Çarpanları
metodudur. Bu yaklaşımda sayıları değişmekle birlikte genelde Firma
Değeri/FAVÖK, Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Özkaynak ve Firma
Değeri/Net Satışlar çarpanları kullanılmaktadır. Piyasa çarpanları ile elde
edilen değer hisse senedi endekslerindeki yatırımcıların davranış modelini
daha net bir şekilde göstermektedir. Birçok satın alma ve birleşme
Bu makale 2-4 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 3rd International Management and
Social Sciences kongresinde bildiri kitabında yayınlanan tam metin bildirinin genişletilmiş
kısmından türetilmiştir.
 (Dr. Öğretim Üyesi); Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık,
Kırşehir, email:halilarslan4444@gmail.com
 Şehir Üniversitesi, Ekonomi-Finans, İstanbul, email: temur.kayhan@investrade-tr.com
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projesinde İNA ile elde edilen değer piyasa çarpanları yaklaşımı ile test
edilmektedir.
En yaygın kullanılan çarpan F/K (fiyat kazanç oranı) olarak görülürken
Koller, Goedhart, ve Wessels (2005)’e göre FD/FAVÖK çarpanı olağan
dışı gelir ve giderlerden daha az etkilendiği ve sürdürülebilir karı temsil
ettiği için daha doğru bir piyasa çarpanıdır. Piyasa çarpanları yaklaşımında
kimi belirsizlik noktaları elde edilen değeri önemli oranda değiştirebilir.
Analistlerin bu yaklaşımı kullanırken bazı yanlışlar yaptıkları
görülmektedir. Çalışmamız piyasa çarpanları yaklaşımı uygulanırken
genel olarak görülen yanlışları özetlemiş ve bu problemlere karşı çözüm
önerileri ortaya atmıştır. Ayrıca piyasa çarpanları metodu ile bir uygulama
gerçekleştirilmiştir. Piyasadaki genel yaklaşıma ek olarak tarihi çarpanlar
yaklaşımı ile literatür zenginleştirilmiştir. Amacımız piyasa çarpanları
yaklaşımını uygularken görülen temel yanlışlara çözümler sunabilmektir.
Çalışmanın birinci bölümünde literatür incelemesi yapılırken ikinci
bölümde piyasa çarpanlarına yönelik belirsizlik noktaları ve çözümler
sıralanacaktır. Üçüncü bölümde yöntem ve veri modellemesi açıklanırken
dördüncü bölümde KORDSA örneği üzerinden bir uygulamaya yer
verilecektir. Son bölümde ise sonuçlar yorumlanacaktır.
2. Literatür Taraması
Piyasa çarpanları yaklaşımı emsal değerleme yaklaşımı olarak
görüldüğü için hem hedef şirketin hem de şirketin rakiplerinin analiz
edildiği bir metottur (Kulalı & Bilir, 2013, s. 197). Bu yaklaşımda hedef
şirkete benzer şirketlerin de çarpanları tespit edilmekte ve böylece
piyasadaki yatırımcıların benzerleri nasıl fiyatladığı anlaşıldıktan sonra
hedef şirket fiyatlanmaktadır. Ancak Damodaran (2001)’a göre burada asıl
problem benzer firmaların nasıl belirleneceği yönündedir.
Benzer şirketlerin tespitinde önemli problemler yaşanmaktadır. Hangi
kriterlerin benzerliği sağladığı tartışma konusudur. Bazı çalışmalara göre
sektör kodu, şirketin büyüklüğü ve müşteri yapısı benzer şirketleri
oluşturmaktadır (Larsen, 2008, s. 324). Bir diğer önemli kriter ise
şirketlerin olabildiğince aynı bölgede yer almasıdır. Bölgeden bölgeye faiz
oranları önemli oranda değişeceği için piyasa çarpanlarının da değişmesi
beklenir (Jindal, 2011, s. 75).
Benzer şirket analizinde firma ile aynı sektörde yer alan şirketlerin mali
ve piyasa verilerinden yararlanılarak değer tespiti gerçekleştirilir (Park &
Jung-Jin, 2003, s. 332). Damodaran (2002)’a göre benzer varlıkların
değerlerini kullanarak hedef varlığın değerinin bulunmasına piyasa
çarpanları metodu denmektedir. Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren
şirketlerle ilgili geçmiş dönemde gerçekleşen işlem çarpanları şirket için
bir gösterge niteliğindedir. Aynı sektörde son 1 yılda gerçekleşen
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işlemlerde söz konusu çarpan 8x ise bu durum sektörde diğer satın almalara
referans teşkil eder.
Piyasa çarpanları birçok açıdan tercih nedenidir. Pratik, yalın ve
anlaşılır olması nedeniyle yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılır. Ayrıca
piyasanın davranış modelini yansıtması açısından da piyasa çarpanları
önem az eder (Toraman & Körpi, 2015, s. 43).
Firma
Değeri/FAVÖK
(FD/FAVÖK-EV/EBITDA),
Firma
Değeri/Satışlar (FD/Satışlar-EV/Sales), Piyasa Değeri/Net Kar (F/K-P/E),
Piyasa Değeri/Özkaynaklar (PD/DD-P/B) en çok kullanılan çarpanlardır
(Toraman & Körpi, 2015, s. 43).
Birçok şirket değerleme çarpanı ve farklı kullanımları olmasına rağmen
aralarında en yaygın olanı F/K çarpanıdır (Schreiner, 2007, s. 3). Bu çarpan
firmanın karına göre fiyatını tespit eder. Genelde piyasa değeri
gerçekleşmiş son yıllık kara bölünürken piyasa değeri 1 yıl sonra beklenen
kara da bölünebilir. (Ozturk, 2017, s. 88), (Öztürk, 2009).
F/K çarpanı pratikliğine rağmen bazı durumlarda uygulanamaz
olmaktadır. Örneğin örneklemdeki şirketlerin amortisman politikalarının
farklı olması halinde aynı karı elde eden firmalar için net kar rakamı
değişecektir. Sanal bir hesabın metodolojiyi değiştirmesi kabul edilemez
bir durumdur. Ayrıca farklı kaldıraç seviyelerinde yatırım yapan firmalar
için de F/K bazı sorunları bünyesinde barındırmakta ve şirketlerin borç
seviyesini dikkate almamaktadır. Böyle durumlarda Damodaran (2002)’a
göre FD/FAVÖK çok daha anlamlı bir piyasa çarpanıdır.
Perakende sektöründe Firma Değeri/Satışlar, Finans Sektöründe
PD/DD, yüksek büyüyen ve büyümelerin çok fazla farklılaştığı teknoloji
şirketlerinde PEG, yüksek büyüyen ancak normalize kar ve FAVÖK
üretemeyen sektörlerde FD/Satışlar, amortismanın çok farklılaşabildiği
sektörlerde FD/FAVÖK, kaldıracın çok değişebildiği sektörlerde
FD/FAVÖK, üretim şirketlerinde F/K ve FD/FAVÖK ön plana
çıkmaktadır.
Bhojraj ve Lee (2002)’ye göre çalışmalarında değerleme modeli olarak
indirgenmiş nakit akımı (İNA) yapan birçok analist yaptıkları değerlemeyi
Çarpan Metodolojisi ile teyit etmeye çalışacaktır. Birleşme ve Satın
Almalar’da ve halka arz fiyatlamalarında her zaman için alıcı ve satıcının
kafasında bir hedef çarpan bulunmaktadır. Yapılan İNA yaklaşımları çoğu
kez (sinerjinin tespit edilmesi ve gelecek kalkınma planının oluşturulması
hariç) alıcı ve satıcının kafasındaki hedef çarpanın teyit edilmesi için
yapılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada 2013 yılında halka arz olan Royal Halı için en iyi
değerleme tahminini FD/FAVÖK ve FD/Satışlar çarpanı sağlarken PD/DD
ve F/K çarpanlarından bulunan değer borsa değeri ve halka arz değerinden
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önemli bir sapma göstermekte ve doğru tahmine oldukça uzak çarpanlar
olarak değerlendirilmektedirler (Toraman & Körpi, 2015, s. 54).
Birgili ve Düzer (2010), 58 hisse senedi üzerinde yaptıkları çalışmada
piyasa değeri üzerinde F/K ve PD/DD rasyolarının daha fazla etkisi
olabileceğini iddia etmişlerdir.
Spremann (2002), birleşme ve satın almalarda gerçekleşen çarpan ile
piyasa çarpanları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve ilk modelde çarpanların
ikinci modele göre yüksek olduğu sonucuna varmıştır. 2 çarpan grubu
arasındaki fark kontrol primine işaret etmektedir.
Bazı çalışmalarda ileriye dönük F/K çarpanının hisse fiyatını tahmin
etmede diğer çarpanlara göre üstünlük sağladığı iddia edilirken FAVÖK
çarpanının FVÖK çarpanına göre daha kaliteli sonuçlar doğurduğu iddia
edilmiştir (Lie & Lie, 2002, s. 10). Gilson, Hotchkiss, ve Ruback (2000)
yaptıkları çalışmada İNA ve çarpan metodolojilerinin hisse fiyatını tahmin
etmede benzer başarıya ulaştığı sonucuna varmışlardır.
Loughran ve Wellman (2011), FD/FAVÖK çarpanı daha düşük
firmaların daha yüksek FD/FAVÖK çarpanına sahip olan firmalara göre
daha fazla getiri vaat ettiklerini iddia etmişlerdir.
Basu (1977)’nun Amerikan hisse senetleri üzerinde yaptığı çalışmaya
göre düşük F/K’ya sahip hisse senetlerinden oluşturulan bir portföy yüksek
F/K’ya sahip hisse senetlerinden oluşturulan bir portföye göre daha yüksek
getiriyi yatırımcısına sağlamıştır. Benzer bir çalışma Karan (1996)
tarafından Borsa İstanbul için yapılmış ve F/K seviyesi düştükçe hisse
senetlerinin getirisini arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum Borsa
İstanbul’daki fiyatlamaların rasyonel bir çerçevede gerçekleştiğine işaret
etmektedir.
Literatürde doğruluğu tartışmalı olacak şekilde bazı analistler yüksek
enflasyonlu yıllarda F/K rasyosundan ziyade PD/DD rasyosunun şirket
değerini değerlemede daha doğru sonuçlar vereceğini iddia etmiştir. Zira
yüksek enflasyon nedeniyle firmaların açıkladığı net kar sağlıklı rakamlar
olarak görülmemelidir (Alkan & Demirel, 2007, s. 33). Ancak yüksek
enflasyonlu yıllarda sadece net kar değil net kardan önemli oranda
etkilenen özkaynaklar da gerçek gösterimi sağlamayabilir.
Palepu, Healy, ve Bernard (2000)’a göre piyasa çarpanları ile yapılan
değerlemenin en büyük problemi her çarpanda bulunan değerin
birbirlerinden önemli oranda farklı olmasıdır. Literatürde genel olarak
çarpanların hisse değerini tahmin etmedeki gücü tartışılırken en iyi
çarpanın hangisi olduğuna yönelik bir birliktelik görülememiştir (Bagna &
Ramusino , 2017, s. 249). Özellikle farklı çarpanlarda birbirinden önemli
oranda farklı sonuçların görülmesi piyasa çarpanları metodunun
güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Bu yaklaşımda bazı standartların
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gelişmesi amacıyla belirsizlik noktalarının tespit edilip çözümlerin
önerilmesine ihtiyaç vardır.
Aydın (2012)’a göre piyasa çarpanları yaklaşımında çok az varsayımın
bulunması elde edilen değeri yüksek sapmaya maruz bırakmaktadır. Aynı
şekilde piyasada aşırılıkların bulunduğu dönemde piyasa çarpanlarından
elde edilen değer de söz konusu aşırılıkları bünyesinde barındıracaktır
(Damodaran, 2001). Tüm sektör oyuncularının makul değerlenmediği bir
piyasada piyasa çarpanları ile değerleme yapıldığında hedef şirketin de
piyasa değeri yanlış hesaplanacağı için böyle piyasalarda İNA daha doğru
sonuçlar verebilir (Jindal, 2011).
3. Model Belirsizlikleri
Belirsizlik 1: Çarpanlar Değeri Tespit Ederken Çoklu Bakış Açısını
Nasıl Elde Edebilir?
Şirket değerlemesi için gerekli olacak çok büyük bir bilgiyi sadece tek
bir sayıya (çarpana) yüklemek basit hatalı bir yol olabilir. Değerin birçok
açısı tek bir sayıda gizlenecek ve tam olarak görülemeyecektir. Çarpanlar
statiktir ve bir şirkete zamanın bir noktasından bakarak fiyatlama yapar.
Oysa iş modelleri dinamiktir ve zaman içinde değişirler. Çarpanlar bunu
tam olarak yakalayamayabilir.
Öneri
Dinamik iş modellerinde zaman içerisindeki değişimlerin değere
etkisini tam olarak bulmak için çoklu bakış açısına sahip İndirgenmiş Nakit
Akımı metodu ile değerleme yapılmalıdır. İNA metodu birçok değişkeni
dikkate alır. Zira şirket değerinde tek bir parametre yoktur. İNA
metodunda değerin nereden kaynaklandığı görülürken çarpanlarda tüm
değer tek bir değişkende gizlenir.
Belirsizlik 2: Gizlilik Olan Devirlerde Çarpanlar Ne Kadar
Güvenilir Olabilir?
Söz konusu çarpanlar dikkate alınırken fiyata ilişkin taahhüt seviyesini
ve değerin piyasada ne kadar zamandır sunulmakta olduğunu dikkate
almak gerekir. Örneğin 8x FD/FAVÖK çarpanından gerçekleşen işlemde
3 yıl sonra gerekli performansın sağlanamaması halinde alıcıya put
opsiyon verilmişse bu işlemde fiyat yüksek olabilir. Ayrıca söz konusu
işlem çarpanı bundan 2 yıl önce faizlerin çok düşük olduğu bir dönemde
gerçekleşmişse faizlerin arttığı ortamda referans teşkil etmeyecektir.
Öneri
Birleşme ve satın almalardan elde edilen çarpanlarda gizlilikten
kaynaklı taahhütlerin değeri etkileme olasılığı çok yüksekse benzer
işlemlerdeki çarpan değeri gösterge olmayabilir. Ancak benzer
taahhütlerin olduğu bir işlemde bu çarpan değeri kullanılabilir.
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Belirsizlik 3: Borsa Çarpanları Birleşme ve Satın Almalar İçin
Nasıl Gösterge Olabilir?
Borsa şirketlerinin çarpanlarından elde edilen değerde kontrol primi yer
almazken birleşme ve satın almalarda değerin içerisinde kontrol primi yer
almalıdır. Birçok devir çoğunluk hisse devrini kapsadığı için borsalardan
elde edilen çarpanlar bu işlemler için gösterge olamaz.
Öneri
Blok satışlarda borsa çarpanlarından elde edilen değere kontrol primi
eklenmelidir. Ya da söz konusu değerleme benzer sektördeki birleşme ve
satın alma çarpanlarına göre gerçekleştirilmelidir.
Belirsizlik 4: Benzer Şirket ve Hedef Şirketteki Tek Seferlik Gelir
ve Gider Etkisi Nasıl Düzeltilebilir?
Benzer şirketlerin ortalama sektör çarpanları hedef şirketin değeri için
bir gösterge niteliğindedir. Ancak sektör ortalaması bulunurken birçok
şirkette o dönemde gerçekleşen satış ve karlarda tek seferlik işlemlerin
olduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin kimi şirketler tek seferlik yatırım
amaçlı gayrimenkul satışı ile yüksek kar yazabilir. Aynı şekilde
konjonktürel kur şokları nedeniyle birçok şirket kur zararı yazabilir. Bu
verileri normalize etmeden elde edilen sektör ortalaması yanlış bir değer
tespiti ortaya çıkaracaktır.
Öneri
Sektördeki şirketler ve hedef şirketin gelirleri ve giderlerinden tek
seferlik olan kalemlerin elimine edilmesi gerekmektedir. Böylece daha
doğru bir sektör ortalaması bulunduğu gibi daha doğru şirket değeri tespit
edilir. Bu yaklaşım oldukça meşakkatlidir. Bu yönteme bir diğer alternatif
ise geçmiş mali veriler yerine beklenen mali verilerin kullanılması
şeklindedir. Beklentilerde genelde olağandışılık olmayacağı için böyle bir
eliminasyona da gerek kalmaz.
Belirsizlik
Edilememesi

5:

Sektördeki

Şirketlerin

Benzerliğinin

Tespit

Aynı sektörde yer alan şirketlerin tam olarak birbirlerine benzememesi,
sektördeki tüm şirketlerin karlılıkları ve piyasa değerleri için gerekli
düzeltmelerin yapılmasının zorluğu önemli bir belirsizlik unsurudur.
Sektör ortalamasının çok yüksek olmasına rağmen şirketler tarihi verileri
itibariyle bu ortalamayı hiçbir zaman görmemiş olabilirler. Bu yüzden
sektör ortalamasından elde edilen değer önemli bir sapmaya da sebep
olabilir.
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Öneri
Klasik piyasa çarpanlarının zafiyetini yok etmek için tarihi çarpanlar
metodu kullanılmaktadır. Tarihi çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği
çarpanın hangi bantta yer aldığı ve hangi sınırları aşamadığını görmek
açısından da önemlidir. Tarihi çarpanlar, eğer sektörde ya da ekonomide
bir paradigma değişikliği varsa yanıltıcı etkiye sahip olacaklardır. Tarihi
çarpanlar piyasanın şirkete atfettiği çarpanın hangi bantta yer aldığı ve
hangi sınırları aşamadığını görmek açısından da önemlidir. Sektörde bazı
faaliyet alanlarının kanun ile bundan sonrası için yasaklanması firmanın
geçmiş tarihi çarpan ortalamasında bir kaymaya sebep olacağı için geçmiş
veri kullanılabilir olmaktan çıkar. Yine de benzer şirketler yerine firmanın
kendi tarihi ortalamasının kullanılması birçok açıdan daha makul olabilir.
Ancak böyle bir değerlemenin yapılabilmesi için likit ve sağlıklı bir
fiyatlamanın ve geçmiş verinin olması gerekmektedir.
Belirsizlik 6: Farklı Sektördeki Şirketlerin Piyasa Çarpanlarında
Kullanılamamasının Nedeni Nedir?
Kıyaslanabilir şirketler çoğu kez tam olarak kıyaslanabilir değildir.
Örneğin muhasebe politikalarının farklılığı kıyaslamayı oldukça
zorlaştırır.
Öneri
Geleneksel anlayışta aynı sektördeki şirketlerin örneklemi kullanılabilir
dense de Değerleme Teorisi’ne göre şirketler aynı sektörde olmak zorunda
değildir. Temel değişkenlerde birbirine benzeyen şirketlerin örneklemine
göre bir şirket değerlenebilir. Temel değişkenler; benzer risk sınıfı,
büyüme beklentisi ve nakit akım üretme karakteri olarak
tanımlanmaktadır. Şirketlerin piyasada gerçekleşen PE çarpanları ve söz
konusu şirketlerin riskleri (beta, Z skor, standart sapma), büyüme
beklentileri, gelişmekte olan ülke şirketi olup olmadığı (dummy variable)
regresyon ile modellendiğinde piyasanın çarpanlar için bir modeli izlediği
görülecektir. Bu yüzden hedef çarpan için sektör medyanı yerine regresyon
modeli piyasanın düşünme biçimini daha çok dikkate almaktadır. Bu
yaklaşımda şirket ile aynı sektördeki grubu kullanma zorunluluğu ortadan
kalkar. Gerekirse ekonomideki tüm şirketler kullanılarak bir çarpan
modellemesi yapılabilir. Benzer şirketler yerine ekonomideki tüm
şirketlerin yer aldığı bir havuzdan söz konusu çarpan için regresyon modeli
ile risk ve getiri modellemesi yapılır ve model hedef şirkete uygulanır.
Belirsizlik 7:
Kaldırılmalıdır

Benzer

Şirketlerdeki

Asimetri

Ortadan

Tüm çarpan metodolojilerinde simetrinin dikkate alınmalıdır. Yani
FAVÖK’ü oluşturan tüm varlıklar firma değerinde yer almalıdır. Ya da
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firma değerinde olan tüm varlıklar için FAVÖK yazılmalıdır. Aksi
takdirde çarpan hesaplamasında asimetri problemi ortaya çıkmaktadır.
Öneri
Pay ve paydadaki asimetri ortadan kaldırılmalı ve sektör ortalama
çarpanı bulunmalıdır. Örneklemdeki şirketlerin FAVÖK’lerine dâhil
edilmeyen varlıklar (yatırım amaçlı gayrimenkul, finansal yatırım vb.)
firma değerinden çıkarılmalı ya da bu varlıklar için varsayımsal FAVÖK
rakamı belirlenmelidir.
Belirsizlik 8: Aritmetik Ortalama Yanıltıcı Olacaktır
Sektörün ortalama ve gösterge çarpanı içim aritmetik ortalama yanıltıcı
olabilir. Bu durumda küçük piyasa değerine sahip hisselerin düşük kar elde
ettikleri için oluşan yüksek çarpanları ortalamayı domine edecektir.
Öneri
Burada toplu çarpan gösterimini makul bulmaktayız. Bu yaklaşımda
piyasada tek bir şirket bulunmaktadır. Sanki tüm hisseler bir tek hisseyi
temsil ediyor gibi piyasa değeri ve karlar toplanarak bölünür. Böylece zarar
eden ya da çok yüksek çarpana sahip küçük hisselerin etkisi ortadan kalkar.
Bu da yapılamıyorsa önerilen metot sektörün ortanca çarpanının
belirlenerek uç değerlerden kurtulmaktır.
3. Veri ve Yöntem
Bir Sabancı Holding iştiraki olan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., 4.500
çalışanı ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD’de 5 üretim
tesisine sahip global bir şirkettir. 1973 yılında kurulan firmanın ana faaliyet
alanı araç lastiklerinin üretiminde kullanılan bezlerin üretimidir.
Kordsa’nın piyasa çarpanları metodu ile değerlemesinin yapılabilmesi için
yıllıklandırılmış net kar, FAVÖK, net satış, son bilanço dönemi özkaynak
ve net borcu verilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde BİST,
Sınai, BİST Kimya Sanayi şirketlerinin çarpanları değerlemede
hesaplanmıştır. Ayrıca tarihi çarpanlar yaklaşımın uygulanabilmesi için
Kordsa’nın 2009-2019 mali ve piyasa verilerinin Kamuyu Aydınlatma
Platformu’ndan çekilmesi gerekmektedir. Söz konusu verilere ulaşmak
adına Kordsa, sınai, kimya sanayi şirketlerinin 2019/09, 2018/12, 2018/09,
bağımsız denetim raporları kullanılmıştır. Ayrıca Kordsa’nın son 10
yıldaki tüm mali tablolarından net kar, FAVÖK, özkaynak ve net satış
verileri çekilmiş ve Finnet programından bu döneme denk gelen piyasa
değerleri hesaplanmıştır. Tarihi çarpanlar hesaplanırken piyasa
fiyatlamasının mali tablolara göre yapılması gerektiği için hesaplanan
ortalama piyasa değerleri mali verilerin açıklandığı döneme denk
getirilmiştir.
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Elde edilen yıllıklandırılmış veriler ile sektör ve rakiplerin
FD/FAVÖK, F/K, FD/Satışlar ve PD/DD çarpanları elde edilmiş ve
Kordsa’nın yıllıklandırılmış mali verileri ile sektör çarpanlarından şirket
piyasa değeri tespit edilmiştir. Tarihi çarpanlardan elde edilen değer
toplam değerde belirli oranda etkili olmuştur. Elde edilen benzer şirketler
değeri ile Kordsa’nın borsadaki pazar değeri kıyaslanmıştır.
F/K şirketin piyasa değerinin yıllık net karına bölünmesi ile bulunurken
FD/FAVÖK şirketin firma değerinin yıllık FAVÖK rakamına bölünmesi
ile tespit edilmiştir. Firma Değeri şirketin piyasa değeri ile net finansal
borcunun toplamı olarak tanımlanırken net finansal borç firmanın toplam
finansal borcundan nakit ve benzerlerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
FAVÖK ise şirketin esas faaliyet karı ile yıllık amortisman tutarının
toplamı olarak tanımlanmıştır (Ozturk, 2017, s. 96).
4. Bulgular ve Tartışma
Kordsa’nın 2019/09 dönemi itibariyle yıllıklandırılmış FAVÖK, Ana
Ortaklık Net Karı, Ana Ortaklık Özkaynağı ve son dönem net borç hesabı
KAP’ta yayınlanan mali tablolarından çekilmiştir. Şirketin içinde yer
aldığı kimya sektörü ve sınai sektörünün FD/FAVÖK, F/K, PD/DD ve
FD/Satışlar rasyoları Finnet programından çekilmiştir. Ayrıca şirketin
2009-2019 dönemindeki tüm piyasa çarpanları tespit edilerek tarihi
ortalaması da hesaplanmıştır. Böylece firmanın yıllıklandırılmış mali
verileri kullanılarak sınai, kimya ve şirketin tarihi ortalamasına göre değer
tespiti yapılmış ve tüm değerlerin ortalaması alınmıştır. Şirket için bulunan
hedef değerler ile mevcut şirket piyasa değeri hesaplanmış ve Kordsa’nın
mevcıt verilerle piyasa değerinin iskontolu olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durum piyasanın verimli şekilde çalışmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Bununla birlikte piyasa çarpanlarının geçmiş verilerle dikkate alamadığı
bir gelecek değişkeni piyasa tarafından önemseniyor olabilir. Örneğin
gelecek yıllarda Kordsa’nın FAVÖK ya da net karının düşme beklentisi
piyasada hâkimse mevcut değer tespit ettiğimi piyasa çarpanları
değerinden daha düşük olabilir.
Tablo: 1 Kordsa Yıllıklandırılmış Veriler
2019/09
mTL

FAVÖK
711

Net Kar
303

Özkaynak
2.115

Net
Satışlar
5.042

Net
Borç
2.048

Tablo: 2 Kimya Sektörü Çarpanları
2019/09
Acıpayam Selüloz
Aksa
Alkim Kimya

FD/FAVÖK
11,3
5,4
4,8
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F/K PD/DD FD/Satışlar
4,9
1,4
1,3
5,0
1,4
0,8
7,7
2,3
1,1

Aygaz
Bagfaş
Berkosan Yalıtım
Brisa
Deva Holding
Dyo Boya
Ege Gübre
Ege Profil
Gediz Ambalaj
Good-Year
Gübre Fabrik.
Hektaş
Marshall
Petkim
RTA Laboratuvarları
Sanifoam Sünger
Sasa Polyester
Sekuro Plastik
Soda Sanayii
Temapol Polimer
Plastik
Tüpraş
Ortanca

19,8
6,5
10,6
7,0
5,0
5,9
4,1
6,4
3,1
6,4
4,9
8,2
6,7
9,0
-15,0
7,5
43,6
6,0
5,6

32,6
3,2
-76,2
20,9
6,3
18,8
5,1
20,3
5,5
15,8
71,6
11,9
30,2
11,6
12,1
22,3
4,6
-4,6
6,4

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

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

9,3
8,7
6,5

4,7
14,7
9,6

1,8
2,4
1,6

1,3
0,5
1,0

Tablo: 3 BIST SINAİ Çarpanları
2019/09
Ortanca

FD/FAVÖK F/K PD/DD FD/Satışlar
7,5
8,1
1,8
1,1
Tablo: 4 Kordsa Tarihi Çarpan Ort.

2019/09
Ortanca

FD/FAVÖK
6,5
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F/K
9,9

PD/DD FD/Satışlar
1,0
0,8

Şekil : 1 KORDSA Tarihi FD/FAVÖK
16,0
14,0
12,0
10,0

8,0
6,0
4,0
2,0

2009/03
2009/09
2010/03
2010/09
2011/03
2011/09
2012/03
2012/09
2013/03
2013/09
2014/03
2014/09
2015/03
2015/09
2016/03
2016/09
2017/03
2017/09
2018/03
2018/09
2019/03
2019/09

0,0

Kaynak: Finnet & KAP

Tablo: 5 Değerleme Tablosu
2019/09 (mTL)
Kimya Sektörü
Sınai Sektörü
Tarihi Çarpanlar
Tüm Değerler Ort.
Mevcut Piyasa Değeri
İskonto

FD/FAVÖK
2.558
3.290
2.537
2.795
2.590
7,9%

F/K PD/DD FD/Satışlar
2.923 3.444
2.795
2.446 3.743
3.247
3.007 2.009
2.036
2.792 3.065
2.693
2.590 2.590
2.590
7,8% 18,3%
4,0%

Sonuç ve Değerlendirme
Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonominin bankacılığa dayalı bir
ekonomiye göre daha verimli olduğuna dair bir kanaatin son dönemde
yaygınlaştığı dikkat çekmektedir. Bilişim sektöründe özellikle Japonya,
Güney Kore, İngiltere, Kanada ve ABD şirketlerinin başı çekiyor olması
bu ülkelerin ekonomik modelini ön plana çıkarmıştır. Söz konusu ülkelerin
tamamı sermaye piyasalarına daha yatkın ekonomilerdir.
Türkiye’de de son dönemde sermaye piyasalarına yönelik yasal
mevzuatla teşviklerin arttığı görülmektedir. Bankacılığa dayalı
finansmanın doğal sınırlara ulaşmış olması farklı araçların devreye
girmesini zorunlu kılmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli aracı hisse
senedidir. Hisse senedinin doğru bir şekilde değerlenmesi sermaye
piyasaları için hayatidir. Şirket değerlemesinde 3 önemli metot ön plana
çıkmaktadır. İlk metot İndirgenmiş Nakit Akımları olarak tanımlanırken
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ikinci yaklaşım Piyasa Çarpanları’dır. Son yaklaşım ise Net Aktif Değer
yöntemidir. İndirgenmiş nakit akımları daha çok firma için gelecek
planlamasında kullanılırken İNA’nın kullanıldığı tüm değerlemelerde elde
edilen nihai değer Piyasa Çarpanları yaklaşımı ile test edilmektedir. İNA
bir beklentiyi ve tahmini yansıtırken daha çok planlama olarak
görülmektedir. Piyasa Çarpanları yaklaşımı ise piyasadaki yatırımcıların
davranış modeli hakkında çok önemli bir bilgiyi bünyesinde
barındırmaktadır.
İNA yaklaşımında tahmin edilen değerlerin gerçekleşmemesi önemli
bir sorun olarak görülmektedir. Aynı şekilde İNA’nın değerleme yaparken
uzun bir dönemi dikkate almasına rağmen piyasa daha hazırcı bir
yaklaşımla gelecek 2 yılki beklentilere göre fiyatlama yapmaktadır. Tüm
bu yaklaşımlar piyasa çarpanları yaklaşımını ön plana çıkarırken piyasa
çarpanları metodunda da bazı belirsizlik noktaları bulunmaktadır.
Farklı piyasa çarpanları arasında farklı değerlerin tespit edilmesi piyasa
çarpanları yaklaşımının en büyük zaaflarındandır. Kim ve Ritter (1999)’e
göre FD/FAVÖK çarpanından elde edilen değerin piyasaca kabul edilmesi
F/K çarpanından elde edilen değerden daha yüksektir. Bu durum
FD/FAVÖK’ün şirket değerini tespit etmede daha güvenilir bir araç
olduğuna işaret etmektedir.
Literatürdeki çalışmaların büyük kısmı F/K ve FD/FAVÖK çarpanları
ile hisse getirisi modellemelerinin yapılmasına yöneliktir. Birçok
çalışmada FD/FAVÖK daha iyi bir değerleme aracı olarak tespit edilmiştir
(Gray & Vogel, 2012) (Lie & Lie, 2002, s. 10) (Chastenet & Marion,
2015). Ancak literatürde bu çarpanların hesaplanmasında genel olarak
rastlanılan problemlere yönelik çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışmamız
piyasa çarpanları yaklaşımı uygulanırken en çok karşılaşılan hataları
özetleyip bu belirsizlik noktalarına çözümler üretmeyi amaçlamıştır.
Böylece daha sağlıklı bir değerleme metodolojisi oluşturulacaktır.
Çalışmada genel hatalar sıralanırken üretilen çözümlerle birlikte Türk
Değerleme Standartları açısından literatüre katkıda bulunmak
amaçlanmıştır. Uygulama sonucunda KORDSA için piyasa çarpanları ile
elde edilen değer literatürdeki genel yaklaşıma uygundur. Sadece Tarihi
Çarpanlar yaklaşımı ile piyasa çarpanları literatüründe pek bilinmeyen
yeni bir yaklaşım da değerlemeye eklenmiş ve analistlere yeni bir bakış
açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Tarihi Çarpanlar yaklaşımın
geliştirilmesinin en büyük nedeni çalışmada özetlendiği şekilde piyasa
çarpanları yaklaşımında gözlenen bazı belirsizlik noktalarına tam olarak
çözüm üretilemediği zamanlarda daha pratik bir yaklaşım olarak ortaya
çıkmasıdır.
Piyasa kullanılan değerleme standartları genelde yabancı menşeilidir.
Bu yaklaşımın en büyük nedeni Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının
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ağırlıklı olması olarak gösterilmektedir. Ancak yine de kendi özgün
değerleme standartlarımızı geliştiremediğimiz sürece bu alanda
ilerlememiz mümkün gözükmemektedir. Çalışmada özetlenen belirsizlik
noktaları ve çözüm önerileri gelecekte oluşturulması muhtemel Türk
Değerleme Standartları için önemli bir kaynak olacaktır.
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TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI GELİŞİM SÜRECİ1
Development Process of Turkish Accounting/Financial Reporting
Standarts
Haluk DUMAN & Mehmet YÜCENURŞEN
1. Giriş
Muhasebe bir bilgi sistemi olarak ele alındığında; sistemin temel amacı,
karar alıcılara, işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında bilgi
sağlamaktır. Bu bakımdan muhasebe bilimi, sadece tek bir çıktı
sağlayabilen analitik bir disiplin olarak görülmektedir (Wolki, Dodd ve
Rozycki, 2012: 1-2). Ancak bir işletmenin finansal raporları, farklı
muhasebe politikaları tercihlerinin uygulanması sonucunda farklı
çıkabilmektedir.
Weygandt, Kimmel ve Kieso’ya (2014: 4-5) göre muhasebe; finansal
nitelikli olayları tanımlar, kaydeder ve ilgili kullanıcılara aktarılmasını
sağlar. Bu bağlamda muhasebe, karar alıcıların, karar verme süreçlerinde
fayda sağlaması itibariyle bir bilgi sistemi olarak önem arz etmektedir
(Muğan ve Akman, 2005: 8-9; McLaney ve Atrill, 2010: 6-7). Muhasebe
bilgi sisteminden beklenen en önemli işlev, işletmede meydana gelen
olayları belirli dönem aralıklarıyla; işletmenin sahipleri ve çalışanları ile
mevcut ve potansiyel yatırımcılara, kredi kuruluşlarına vb. ilgililere yani
iç ve dış bilgi kullanıcılarına aktarmasıdır (Gaston ve diğ., 2010). Çünkü
işletmenin finansal durumu ile yakından ilgilenen söz konusu bilgi
kullanıcıları, genel olarak işletmenin, mali yapısı, karlılığı ve kullandığı
fonların kaynakları ile ilgili bilgi sahibi olmak istemektedirler.
Günümüzde etkisini hızlı bir şekilde hissettiren küreselleşme ile birlikte
ülkeler arasındaki sınırlar “kalkmış” ve sermaye hareketleri önemli ölçüde
hız kazanmıştır. Bu durum ülkeleri ekonomik anlamda birbirlerine bağımlı
hale getirmiştir. Bu süreçte mevcut ve potansiyel yatırımcıların karşılaştığı
en önemli sorun, ülkelerin kendilerine özgü kanuni sistem, kültür,
ekonomik sistem ve ekonomik kalkınmışlık vb. faktörlerden etkilenerek
oluşturulmuş ulusal muhasebe teknikleri ile sunulan finansal raporlar
olmuştur. Bu bağlamda bazı araştırmacılara göre muhasebeye etki eden
faktörler Tablo – 1’de gösterilmektedir.
Bu çalışma, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ında,
Doç. Dr. Haluk DUMAN danışmanlığında Mehmet YÜCENURŞEN tarafından
tamamlanan “TMS/TFRS ve VUK Çerçevesinde Ölçüm Esasları ve Finansal Tablolar
Üzerine Bir İnceleme” adlı doktora tezinden türetilmiştir.
 (Prof. Dr.); Aksaray Üniversitesi, Aksaray. E-mail: halukduman70@hotmail.com.

(Dr. Öğr. Üyesi); Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. E-mail:
yucenursen@hotmail.com.
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Tablo 1. Bazı Araştırmacılara Göre Muhasebeye Etki Eden Faktörler

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

33

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Toplam Faktör Sayısı

Choi, Frost ve Meek (1999)

Nobes (1998)

X
X

Choi ve Mueller (1978)

X
X
X

American Accounting Association (1977)

Faktörler
Ekonomik kalkınmışlık seviyesi
Ekonomik sistem
Ekonominin büyüme yapısı
Enflasyon
Etik kuralların ve standartların yaptırımı
Finansman kaynakları
Gelişmiş finansal raporlar hazırlamak için
gerekli bilgi altyapısı
Genel eğitim seviyesi
Hesapların parasal değerindeki göreceli
istikrar
İşletme alanındaki yeniliklerin hızı
İşletme büyüklük ve karmaşıklığındaki
farklılıklar
İşletme sahipliğinin yapısı
İşletme
yönetimi
ve/veya
finans
çevrelerinin tecrübe seviyesi
İşletmecilik ve finansmanın kanuni ve
geleneksel yapısı
İşletmelere yapılan kanuni müdahalelerin
derecesi
Kanuni sistem
Kültür
Finansal raporlamanın amaçları
Mesleki eğitim ve mesleki kurumların
durumu
Muhasebe eğitiminin genel seviyesi
Muhasebe kanunlarının statüsü
Muhasebe mesleğinin statüsü
Muhasebe standartlarını düzenleyen
kaynak ya da otorite
Muhasebe teorisi
Muhasebecilerin eğitimi ve yetiştirilmesi
Muhasebenin müşterileri
Politik sistem

Previts (1975)

1
2
3
4
5
6
7

Mueller (1968)

Faktör No

Yazar/Yazarlar

4
4
3
2
1
2
1

X

X

X

3

X

X

2

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

3

X

X

X

3

X

1

X

X
X

X

2
X
X

X

3
2
1

X

2

X
X
X

X
X

1
1
2
1

X
X
X
X

X
X

X

1
1
1
2

Politik ve ekonomik bağlar
Para biriminin istikrarı
Sosyal çevre
Spesifik kanuni muhasebe düzenlemesinin
varlığı
32 Krizler
33 Teknolojik ve ticari yeniliklerin hızı
34 Vergilendirme
Toplam
28
29
30
31

X
X

1
1
1

X

3

X

1
1
2

X
X

X
X

12

13

8

15

X
8

X
8

Kaynak: Ağca, 2003.
Tablo – 1’de görüleceği üzere muhasebeye etki eden çok sayıda faktör
bulunmaktadır. Bu durum aynı tip mali nitelikli olaylar sonucunda farklı
finansal raporların oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda ülkeler arası tek
bir muhasebe sisteminin oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Tablo – 1 incelendiğinde muhasebeye yön veren en önemli iki faktörün
ülkenin ekonomik sistemi ve büyüme yapısı olduğu görülmektedir. Bu
durum ülkede uygulanan siyasi yapıya da yön vermektedir ayrıca ülkede
özel mülkiyetin gelişmesine bağlı olarak girişimciliğin gelişmesi,
yatırımların artması, ülkede üretilen mal ve hizmet üretiminin artışına bağlı
olarak gayri safi milli hasılanın artması, ülkenin açık bir sistem haline
gelmesi ile birlikte sermaye ve en önemlisi bilginin önündeki bütün
sınırların kalkmasını sağlayacağı muhakkaktır. Bu durumun, ulusal
muhasebe sistemi üzerinde de değişikliklere yol açmaması imkânsızdır.
Ulusal muhasebe sisteminde üretilen mali bilgilerin; işletmelerin
finansal durumunun ve performansının sağlıklı bir şekilde
ölçülebilmesinde kullanılması ve çifte vergilendirmenin önüne
geçilebilmesi için üretilen mali bilgilerin diğer ülkelerdeki mali bilgiler ile
karşılaştırılabilmesine
ve
muhasebe
bilgi
sistemlerinin
uyumlaştırılabilmesine bağlıdır.
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Muhasebenin Temel Kavramları

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Muhasebe Teorisi

Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları

Muhasebe Uygulaması

Muhasebe Usulleri, İşlemleri ve Teknikleri

Muhasebe Sonuçları

Muhasebe Bilgisi

Şekil 1. Muhasebe Kuramı ve Muhasebe Bilgileri
Kaynak: Çelik, 2010.
Uluslararası düzeyde ortak bir muhasebe standartları oluşturulması
bazında çalışma yürüten kuruluşların başında IASB (International
Accounting Standarts Board) gelmektedir. IASB bu çalışmalar
kapsamında birçok standart yayınlamıştır.
Ülkemizde ise muhasebe uygulamaları VUK (Vergi Usul Kanunu) ve
TTK (Türk Ticaret Kanunu) çerçevesinde “vergi” temelli
şekillendirilmiştir. Ancak 01.01.2013 tarihinden itibaren finansal
tabloların hazırlanmasında TMS/TFRS’nin (Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulanması
öngörülmüş olup tüm dünya ile muhasebe dili bazında uyum sağlanmak
istenmiştir.
2. Türkiye/Muhasebe/Finansal
Gelişim Süreci

Raporlama

Standartlarının

2.1. Küresel Muhasebe Standartları Yaklaşımı
Küreselleşmenin hızlanması ile muhasebe bilgi kullanıcıları, farklı
ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamaları sonucu ortaya çıkan farklı
finansal tabloları analiz ve yorumlama açısından güçlük ve zorluklar ile
karşı karşıya kalmışlardır (Soderstrom ve Sun, 2007; Duman vd., 2016;
Ahmadov, 2016). Bu sorun için getirilen çözümler içerisinde en çok kabul
gören yaklaşım, muhasebe ve finansal raporlamanın uyumlaştırılması
olmuştur (Tweedie ve Seidenstein, 2005). Bu bağlamda ortak bir
raporlama dili oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum yeni
muhasebe düzenlemeleri ve finansal raporlama anlayışını beraberinde
getirmektedir (Çelik, 2010). Ancak ülkelerin kendilerine özgü muhasebeye
etki eden faktörleri nedeniyle; standart belirleyiciler, muhasebe ve finansal
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raporlama uyumlaştırılma çabalarından daha çok, ortak hedefler
belirlemeye yönelmelidir (Jeanjean ve Stolowy, 2008).
Muhasebe ve finansal raporlama sistemlerindeki harmonizasyon ve
yakınsama çalışmaları, ülkeler arasındaki muhasebe sistemi farklılıklarının
uluslararası düzeyde neden olduğu sorunların çözülmesine yönelik teorik
ve uygulama alanı içerisinde yapılan çalışmalardır. Harmonizasyon
çalışmaları, finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla,
ülkeler arası muhasebe uygulamaları arasındaki farkları en aza indirmek
amacıyla yürütülmektedir. Yakınsama çalışmaları ise, bütün dünyada tek
bir muhasebe standart seti kullanılmasını amacına hizmet etmektedir
(Vellam, 2004).
Harmonizasyon ve yakınsama çalışmalarının gerek küresel gerek yerel
bazda temel 4 faydası vardır (Saudagaran ve Diga, 1998):
•
Çokuluslu işletmelerin maliyetlerinde azaltım yapabilme olanağını
sağlaması,
•

Finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artırması,

•
Kaynakları sınırlı olan ülkelere daha düşük maliyetler ile
muhasebe standartlarının hazır olarak sunulması,
•
Yüksek kaliteli muhasebe standartlarının ve uygulamalarını dünya
geneline yayılması.
Muhasebe standartları sayesinde; işletmenin varlıkları, kaynakları,
gelir, gider ve maliyetleri sonucunda ortaya çıkan kar/zararın daha doğru
ölçülmesine, ihtiyaca ve gerçeğe uygun olarak ilişkili taraflara karar alma
sürecinde bilgi üretilmesine imkân sağlanacaktır. Bu bağlamda muhasebe
standartları; sadece finansal bilgilerin karşılaştırılabilir olmasını sağlayan
bir araç değil, aynı zamanda finansal bilginin daha kaliteli ve anlamlı
olmasını sağlayan bir sistem olarak görülmelidir (Çelik, 2010).
2.2. Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş Sürecine Yol
Açan Faktörler
21 yy.’da uluslararası muhasebe standartlarına geçiş sürecini
hızlandıran faktörlerin başında; bilgi teknolojilerindeki gelişmeler,
gelişmiş ülkelerde biriken sermayenin kendisi için karlı yatırım alanları
araması, yabancı ülkelere yapılan yatırımların ve getirilerinin yatırımcı
ülkeye getirilmesinde yaşanan “transfer fiyatlaması” vb. faktörler,
ülkelerde uygulanan siyasi, vergi ve muhasebe sistemleri arasındaki
farklılıkları oluşturmaktadır.
Haller ve Walton’a (2003: 28) göre muhasebe, içinde bulunduğu çevre
koşulları tarafından şekillenmektedir. Ülkelerin kendine has; tarihi, siyasi,
ekonomik vb. değerlerinin farklı olmasından dolayı kendi muhasebe
sistemleri de bu doğrultuda gelişim göstermiştir. Ancak küreselleşmenin
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etkisiyle sermaye hareketlerinin hızlanmasıyla birlikte finansal raporlar,
finansal bilgi kullanıcıları tarafından “evrensel” boyutta talep edilmeye
başlamıştır (Güçlü, 2010; Ding ve diğ., 2007). Bu bağlamda uluslararası
bir muhasebe standardına geçiş sürecine yol açan faktörler aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır (Yılmaz, 1998);
•

Artan ekonomik ve politik bağımlılıklar,

•

Çokuluslu işletme stratejilerinde değişmeler,

•

Teknolojik gelişmeler,

•

Uluslararası finansal piyasalarda hızlı büyüme,

•

Muhasebe skandalları.

Bilindiği üzere küreselleşmeyle birlikte işletmeler, zorlu rekabet
koşulları ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum işletmelerin; faaliyet
gösterdiği sektördeki rakiplerinin konumunu izlemesini ve maliyetlerini
değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan, işletmelerin finansal
durumları ve karlılık düzeylerinin karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.
Ancak ülkelerin muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar sebebiyle;
finansal bilgilerin karşılaştırılabilmesi, sermaye hareketleri ve bu
doğrultuda işletme birleşmelerinde zorluklar yaşanmaktadır ki bu durum
küresel bazda finansal raporlama gereğini doğurmuştur. Aynı zamanda
işletmelerin, aynı anda hem UFRS hem de kendi muhasebe mevzuatı
çerçevesini uygulaması finansal raporların karşılaştırılabilirliğini olumsuz
yönde etkilemektedir (Callao, Jarne ve Lainez, 2007).
Günümüzde birçok işletmenin -özellikle çokuluslu işletmeler- birden
fazla ülkede küresel anlamda faaliyet göstermesi, her ülkenin muhasebe
uygulamalarına göre hazırlanmış olan finansal raporlar ile mevcut ve
potansiyel yatırımcıların, geçmiş yatırım kararlarını değerlendirmesinde
ve yeni yatırım kararlarının alınmasında birtakım sorunların baş
göstermesine neden olmaktadır. Söz konusu bu sorunları azaltmak ve
sermaye hareketliliğini artırmak amacıyla işletmeler, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde muhasebe süreçlerinin benzer olmasını talep etmektedir (Ding,
Jeanjean ve Stolowy, 2005). Az gelişmiş ülkelerin yabancı sermayeyi
çekmek adına kurumlar ve gelir vergisi oranlarını uygun oranlara
düşürmesi, işletmelerin yatırım kararlarını da ayrıca etkilemektedir.
İşletmelerin finansal raporlamalarını etkileyen bir diğer husus ise transfer
fiyatlandırmasıdır.
Transfer fiyatlandırması; işletmelerin, merkezi ile farklı ülkelerde
faaliyet gösteren aynı çıkar birliğine dâhil olan bağlı işletmeleri arasında
karşılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlamadır
(Dockner ve Fruchter, 2014; Haake ve Martini, 2013; Graf ve Kimms,
2013). Örneğin, merkezi Amerika olan bir şirket; Çin’de bağlı işletmesinde
ürettiği cep telefonu parçalarını, Malezya’da montaj ettirerek satması
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durumunda, parçaların Çin’den Malezya’ya transfer sürecinde uygulanan
fiyatlar transfer fiyatı olacaktır. Malezya’da vergilerin Çin’e göre daha
yüksek olması durumunda, işletme transfer fiyatlarını olduğundan yüksek
göstererek Çin’de daha çok, Malezya’da ise daha az vergi beyan edecek ve
toplamda ödeyeceği vergi tutarını azaltacaktır. Bu durum, yani işletmelerin
transfer fiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeleri,
günümüzde sıklıkla kullanılan bir yoldur. Ancak bu durum, işletmenin
normalden daha az vergi ödediği ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir
(Martini, 2015). Bu sorun, standartlarda da ele alınmış ve TMS 24 İlişikli
Taraf Açıklamaları Standardında, ilişkili taraflar ile olan ilişkilerin ihtiyaca
ve gerçeğe uygun sunulması gerekliliği belirtilmiştir ki bu gereklilik
finansal bilgi kullanıcılarının verecekleri yatırım kararlarını
etkileyebilmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde baş döndüren bir hızda gerçekleşen
gelişmeler ile fiziksel uzaklıklar ortadan kalkmıştır. Bu durum, finansal
tabloların küresel bazda elde edilebilmesini ve finansal raporlama süreci
ve içeriğini de değiştirmiştir. Artık finansal bilgi kullanıcıları, hızlı bilgi
akışı ile finansal ve finansal olmayan bilgilere, sürekli ve eş zamanlı olarak
ulaşabilmektedir. Bu durum işletmeleri, nitelikli finansal bilgi üretmeye
zorlamıştır. Türkiye’de BİST’e (Borsa İstanbul) kayıtlı işletmelerin
finansal verilerini elektronik ortamda yayınladığı görülmektedir. Ancak bu
işletmelerin 2013 öncesi dönemde, geçerli muhasebe uygulamalarına göre
finansal verilerini yayınladıkları ve söz konusu bu finansal verilerin
doğrudan “karşılaştırılabilir” olmadığı görülmektedir.
Uluslararası muhasebe standartlarına geçişe yol açan faktörlerden birisi
de özellikle 1980’li yıllardan sonra yaşanan muhasebe skandalları
olmuştur. Bilindiği üzere finansal bilgi kullanıcıları, sunulan finansal
bilginin niteliksel özelliklere sahip olmasını yani ihtiyaca ve gerçeğe
uygun olarak sunulmasını istemektedir. Ancak yaşanan söz konusu bu
muhasebe skandalları ile finansal tabloların güvenirlikleri zedelenmiş ve
sorgulanmaya başlanmıştır.
Son yıllarda yaşanan skandallar dalgası Enron ve Arthur Andersen’in
iflası ile başlamıştır (Yardımcıoğlu ve Ada, 2013). Enron olayı; işletmenin
kendisini olduğundan daha yüksek karlı göstermesi (Ertuğrul, 2014) ve
denetim şirketi olan Arthur Andersen’den yardım alması şeklinde
gerçekleşmiştir.
Söz konusu bu işletmelerde yaşanan skandalların ortaya çıkmasının
ardından; Worldcom, Lehman Brothers, AIG gibi vb. işletmelerin karıştığı
muhasebe skandalları patlak vermiştir. Bu durum Amerika’da bu tür
skandalların tekrar etmemesi amacıyla “Sarbanes-Oxley Yasası”
çıkarılmasına yol açmıştır. Yasa; halka açık işletmeleri, denetim
firmalarını ve çalışanlarını kapsamaktadır. Yasayla birlikte, skandalların
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azalarak da olsa devam ettiği görülmektedir. Amerika’nın dışında kalan
ülkeler de kurumsal yönetim ilkelerini belirleyip yürürlüğe koymuş ve
kamuya açıklamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler, ortak bir muhasebe dili ve bu doğrultuda bir
denetim standardı setinin oluşturulması fikrini doğurmuştur.
2.3.
Uluslararası
Muhasebe
ve
Finansal
Standartları’nın Oluşumuna Yön Veren Kuruluşlar

Raporlama

Uluslararası seviyede muhasebe alanında dil birliğini sağlamak amacı
ile birçok kuruluşun çalışma yaptığı görülmektedir. Söz konusu bu
kuruluşların ortak amacı dünyada muhasebe ve finansal raporlama
standartlarının oluşmasını sağlamak olmuştur.
Dünyada kabul edilen iki muhasebe standardı seti bulunmaktadır:
•
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından
oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),
•
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından
oluşturulan ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP).
UFRS “İlke Bazlı” yani finansal raporlamada işlemlerin şeklini değil
ekonomik özünü yansıtan bir anlayışla; US GAAP ise “Kural Bazlı” yani
her türlü uygulamayı kapsamaya çalışan bir anlayışla oluşturulmuştur (İbiş
ve Özkan, 2006).
Diğer yandan vergi tabanlı muhasebe yaklaşımından, bilgi tabanlı
muhasebe yaklaşımına geçiş ile birlikte; işletme varlıklarının etkin ve
verimli yönetimi sağlanacak, işletme performansı, yöneticilerin
performansı, şirketin piyasa ve defter değeri vb. değerler daha doğru
ölçülebilecektir. Bu durum, muhasebe bilgisinin “teyit boyutu”nu ifade
etmektedir.
Muhasebe bilgisi ile işletme iç ve dış çevresinin, işletmenin geleceğine
ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılması ile “tahmin boyutu” ortaya
çıkmaktadır.
Standartlar sayesinde, muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgi
ile mevcut ve geleceğe ilişkin karar alma süreçlerinde ihtiyaca ve gerçeğe
uygun, tam, doğru, eksiksiz, zamanında sunulmuş finansal bilgiye ulaşma
imkânı ortaya çıkabilecektir.
Bu olumlu yanlarının yanında, muhasebe standartlarına geçiş sürecinde
yasal düzenlemelerin yapılmaması, vergi kanunlarının uyumsuzluğu,
uygulayıcı konumunda yer alan muhasebe meslek mensuplarının vergi
tabanlı muhasebe anlayışına sahip olması ve standartlara ilişkin yeteri bilgi
ve tecrübeye sahip olmamaları, ilgili eğitimin ve materyallerin
sağlanmaması, yasal otoritenin standartların vergi boyutunu ilgilendiren
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yasa, tebliğ vb. düzenlemeleri gerçekleştirmemesi boyutlarında olduğu
gibi, standartlara uygun tekdüzen hesap planının olmaması gibi önemli
eksikliklerin olduğu görülmektedir.
Başlıca uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının
oluşumuna yön veren kuruluşlar;
•

IASB

•

FASB

•

IFRS Foundation (IFRS Vakfı)

•

SAC (Standart Tavsiye Komitesi)

•

IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu)

•
EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu) olarak
sıralanabilir.
2.3.1. Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kurulu (IASB)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), her biri oy hakkına
sahip, muhasebe standartlarının oluşturulmasında ve eğitiminde uzman,
farklı coğrafi bölgelerden gelen 2’si yarı zamanlı olmak üzere 14 üyeden
oluşmaktadır. Kararların alınabilmesi için 9 oy gereklidir (IASB, 2016).
IASB’nin görevleri şunlardır (KGK, IASB Bilgi Notu, 2016):
•
Kaliteli, şeffaf ve anlaşılır uluslararası muhasebe standartları
geliştirmek,
•
Ulusal muhasebe standartlarını ve uluslararası muhasebe
standartlarını birbirine yaklaştırmak,
•

Taslakları (Exposure Draft) çıkartmak ve geliştirmek,

•
Standart Yorumlama Komitesi (IFRIC) tarafından oluşturulan
yorumları onaylamak,
•
Oluşturulmakta olan bir standartla ilgili ulusal standartları ve
uygulamaları gözden geçirmek,
•
Büyük projelerde görüş almak üzere uzmanlardan oluşan
komiteler kurmak,
•
Büyük projelere, önceliği olan işlere ve gündeme ilişkin Standart
Danışma Konseyi’ne (SAC) danışmak,
•
Her bir proje için şart olmamakla beraber, standartlar
oluşturulmadan önce, standardın her çevrede uygulanabilir ve işleyebilir
olduğundan emin olmak için hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte
olan pazarlarda saha analizi (field test) yapmak.
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IASB, Mayıs 2000’den beri uluslararası muhasebe standartları
yayınlama görevini yürütmektedir. IASB’de bir standardın kabul ediliş
süreci şu şekilde gerçekleşmektedir:
•

IASB bir standardı gündemine almak için öncelikle SAC’a danışır,

•

SAC uygun görürse projeyi gündeme alır,

•
Bu aşama IASB projeyle ilgili gerek görürse bir danışma grubu
kurar,
•
Büyük projelerde; görüş verme süresi 90 gün olan, kurulun
görüşlerini, kapsamlı bir özetini içeren bir tartışma belgesi (discussion
paper) düzenler ve yayınlar,
•
Yine görüş verme süresi 90 gün olan; IASB personeli tavsiyeleri,
SAC görüşleri ve diğer görüşler incelenir ve bir taslak metin (exposure
draft) yayınlanır,
•
IASB, taslak metinin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak için bir
vaka çalışması (field test) yürütür,
•
Son olarak 14 üyeden en az 9’unun onayı ile standart onaylanarak
yayınlanır.
2.3.2. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)
ABD’de, yasal olarak muhasebe standartları belirleme yetkisi Menkul
Kıymetler Borsası Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission
(SEC)) bırakılmış olmasına rağmen, uygulamada bu yetki muhasebe
örgütlerindedir. ABD’de standart yayınlama çalışmalarını 1973’te kurulan
ve bağımsız olma özelliği gösteren Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
(FASB) tarafından sürdürülmektedir (FASB, 2016). FASB bünyesinde bir
standardın kabul ediliş süreci şu şekilde gerçekleşir (FASB, 2016):
•
Kurul öncelikle, işletme sahipleri, paydaşlar ve diğer ilgili
taraflardan gelen finansal raporlamaya ilişkin istek ve temennileri belirler,
•
Kurul, belirlenen bu istek ve temennileri projeye dönüştürüp
dönüştürmeyeceğine karar verir,
•
Eğer istek ve temenniler projeye çevrilmiş ise, FASB personeli
tarafından proje analiz sonuçlarını genel kurulda görüşür,
•
Kurul, işletme sahipleri, paydaşlar ve diğer taraflar ön inceleme
yapabilmesi için taslak metin (Exposure Draft) oluşturur,
•
Kurul gerekli gördüğü durumlarda taslak metinin tartışılması
amacıyla halka açık toplantılar düzenler,
•
FASB personeli tarafından, yorum mektupları, halka açık
toplantılarda elde dilen sonuçları ve diğer tüm bilgileri analiz eder,
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•
Kurul, muhasebe standartlarının değişikliğe uğradığına dair bir
güncelleme yayınlar.

1)Konunun
Belirlenmesi

2)Ön İnceleme

3)Konunun
Gündeme
Alınması

4)Halka Açık
Toplantılar

5)İlgili Taraflar
İçin Taslak Metin

6)Büyük Projeler
İçin Tekrar Halka
Açık Toplantılar

7)Proje İçin Gelen
Yorumların
Analizi

8)Standardın Son
Hali

9)Eğitim

10)Uygulama

Şekil 2. FASB Bünyesinde Bir Standardın Kabul Ediliş Süreci
Kurulun temel ilkesi, bir standarttan beklenen temel faydanın, standart
çıkarma maliyetinden fazla olmasıdır. Bu işlem için kurul, bir maliyetfayda analizi gerçekleştirir.
2.3.3. IASB-FASB Yakınsama Çalışmaları
2002 yılında imzalanan ve 2007 yılında güncellenen Norwalk
anlaşması ile IASB – FASB arasındaki UFRS ve US GAAP arasındaki
farkları gidermek amacıyla yakınsama projesi başlatılmıştır. Bu anlaşma
ile IASB ve FASB, ulusal ve uluslararası alanda finansal raporlamada esas
alınacak, nitelikli ve birbiriyle uyumlu muhasebe standartlarının
geliştirilmesi hususunda taahhütte bulunmuşlardır (Schipper, 2005).
Bu projede anlaşmaya varılan hususları şu şekilde sıralamak
mümkündür (Kaya, 2009):
•
Yorum kurullarını, yürüttükleri faaliyetlerin koordine edilmesi
konusunda teşvik etmek,
•
US GAAP ile UFRS arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı
amaç edinen kısa vadeli bir projeyi hayata geçirmek,
•

Mevcut ortak projelerde ilerleme sağlamak,

•

Gelecekteki çalışma programlarını koordine etmek.

Dünyada finansal raporlamada yakınsama süreci Norwalk Anlaşması
ile hız kazanmaya başlamıştır. Yakınsama kavramının, IASB ve FASB
tarafından sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yakınsama faaliyetlerinin
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halen sürdürüldüğü ve farklılıkların üzerinde durularak sürecin daha
sağlıklı işletilebileceği görülmektedir.
2.3.4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS
Foundation)
2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Vakfı (IASCF)
adıyla kurulan bu yapı, 2010 yılı itibari le UFRS’lerin geliştirilmesi olan
temel hedefinin daha açık anlaşılması adına, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları Vakfı (IFRS Foundation) olarak yeniden
şekillendirilmiştir.
Coğrafi kriterler dikkate alınarak seçilen 22 üyesi bulunmaktadır ve
üyeler; denetçi, akademisyen ve konusunda uzman kişilerden
oluşmaktadır. Vakfın görevleri tüzük uyarınca aşağıdaki gibidir (IFRS
Foundation, 2016):
•

UMS uygulamalarını teşvik etmek,

•

Tüzük değişikliklerini onaylamak,

•

Standartlarla ilgili stratejik sorunlar ile ilgilenmek,

•

IASB’nin etkinliğini, stratejisini ve bütçesini incelemek,

•

IASB’nin stratejisini yıllık bazda incelemek,

•
IASB, Standart Yorumlama Komitesi (IFRIC) ve Standart
Danışma Konseyi (SAC) üyelerini tayin etmek.
2.3.5. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama
Komitesi (IFRS Interpretation Committe)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın (IFRS
Foundation), IFRS’leri yorumlayan yapısı Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi (IFRS Interpretation
Committe) olarak belirlenmiştir. Komite, kamuya açık konularda teknik
konuları tartışmak ile yükümlüdür. Toplantılarda onaylanan yorumlar
IASB tarafından yayınlanır (IFRS Interpretation Committe, 2016).
2.3.6. Standart Danışma Konseyi (SAC)
Bu konsey, finansal analistler, akademisyenler, denetçiler, yatırımcılar,
profesyonel muhasebe kurum ve kuruluşları yetkilileri tarafından
oluşmuştur ve geniş bir katılımcı yelpazesine sahiptir. IASB’nin başkanı
aynı zamanda bu konseye de başkanlık etmektedir. Konsey, halka açık olan
toplantılarını yılda 3 kez gerçekleştirmektedir. SAC’ın temel görevi,
IASB’ye ait gündemi ve çalışma programını belirlemektir (SAC, 2016).
IFRIC, IASB tarafından yayınlanan standartlara yorum yazma
faaliyetini, ASAF çatısı altında yürütmektedir. IFRS vakfı mütevelli
heyeti, standartlara ilişkin faaliyetleri, bütçelere ilişkin insan ve mali
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kaynakları sevk/idare ile denetin faaliyetlerini yürütmektedir. IFRS vakfı
izleme kurulu ise standart düzenlemeye yönelik yürütülen tüm faaliyetleri
şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuya açıklamaktadır.
2.3.7. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
1977 yılında Münih’te gerçekleştirilen 11. Dünya Muhasebeciler
Kongresi’nde 51 ülkeden 63 kurucu üye ile kuruluşu gerçekleştirilen
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC), temel hedefi
“muhasebe mesleğinin dünya genelinde, uyumlaştırılmış standartlar ile
gelişmesini ve yüceltilmesi” olarak belirlenmiştir (IFAC, 2016). Bu
yönüyle IFAC muhasebe mesleğinin küresel organizasyonudur (İbiş,
2009). IFAC’ın misyonu ise aşağıdaki gibidir:
•
Kamu yararına hizmet etmek,
•
Standartların kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve
rehberlik etmek,
•
Muhasebe örgütleri ve muhasebe firmalarının gelişimine katkıda
bulunmak,
•
Kamu yararı ile ilgili konularda görüş bildirmek.
IFAC’ın vizyonu ise “küresel muhasebe mesleğinin, finansal
piyasaların, güçlü ve sürdürülebilir örgütlerin ve ekonomilerin
gelişmesinde lider olarak tanımlanması” şeklinde belirtilmektedir.
Muhasebe mesleğinin kalitesini yükseltmek ve standartların
benimsenmesi amacı ile denetim, etik, finansal muhasebe ve yönetim
muhasebesi, muhasebe eğitimi, bilgi teknolojileri konularında çalışmalar
yürüten IFAC, mesleki etik kuralları ve uluslararası denetim standartları
konularına en büyük otorite olma özelliğini göstermektedir.
Türkiye’den IFAC kurucu üye olarak Türkiye Muhasebe Uzmanları
Derneği (TMUD) katılmış, 1994 yılında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
üyeliğe kabul edilmiştir.
2.3.8. Avrupa Birliği
Bireylerin, ürün/hizmetlerin ve en önemlisi sermaye hareketlerinin
özgürleşmesini sağlamak amacıyla 25.03.1957 tarihinde Belçika, Fransa,
Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda ülkeleri tarafından imzalanan
Roma Antlaşması; Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasını
sağlamış ve anlaşma sonucunda ülkeler, şirketlerin finansal tablolarının
piyasanın önemli dişlilerinden biri olarak kabul etmeye başlamıştır
(Lemarchand, 2006). Bu bağlamda Avrupa’da bir ortak piyasa oluşturmak
adına muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması için bazı hukuksal
düzenlemeler yapılmış ve çeşitli yönergeler yayınlanmıştır. Söz konusu bu
yönergeler Tablo – 3’te gösterilmiştir (Özkan ve Terzi, 2010; Memiş ve
Güner, 2011).
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Tablo 3. Avrupa Birliği Şirketler Hukuku Yönergeleri
Tarih
1968

Yönergeler
Birinci

1976

İkinci

1978

Üçüncü

1978

Dördüncü

1982
1983
1984

Altıncı
Yedinci
Sekizinci
Revize Edilmiş
Sekizinci Direktif

2006
1989

On Birinci

1989

On Üçüncü

Uyumlaştırılan Konular
Şirket tescilleri, şirketlerin ve yöneticilerin yetkileri
Kamu ve özel kesim şirketler arasındaki farklar,
dağıtılabilen karın durumu
Şirket Birleşmeleri
Muhasebe formatları, kuralları ve limited şirketlerin
dipnot açıklamaları
Şirket tasfiyeleri
Konsolidasyon kuralları
Denetçilerin nitelikleri, terfi ve azil kuralları
Denetçilerin asgari yeterlilikleri
Avrupa Birliği şirketlerin olmayanlara ilişkin
açıklamalar
Devralmalar

Özellikle dördüncü, yedinci ve sekizinci yönergelerin Avrupa Birliği
muhasebe uyumlaştırma sürecine yönelik olarak çıkarıldığı söylenebilir.
Avrupa Birliği yayınladığı bu yönergeler ile üye ülkeler arasında muhasebe
uygulamalarının uyumlaştırılması ve bu sayede şirketlerin sunduğu
finansal raporların karşılaştırılabilir hale gelmesini amaçlamıştır.
1990’ların başına kadar yayınlanan bu yönergeler ile üyeler arası ticaretin
gelişmesi sağlanmış ve finansal raporların karşılaştırabilirliği görece
kolaylaşmıştır (Haller, 2002).
Ancak sonraki süreçte, yönergelerdeki teknik yetersizlikler, üye
ülkelere seçimlik haklar tanınması, küresel ekonomik gelişmeler vb.
faktörler neticesinde yönergelerin işlevini kaybettiği anlaşılmıştır (Çiftçi
ve Erserim, 2008). Aynı zamanda Avrupa Birliği şirketlerinin karşı karşıya
kaldığı en önemli sorunlardan biri ise yönergelerine uymaları halinde ABD
sermaye piyasasına girişte yaşanan sorundur. Bilindiği üzere ABD
sermaye piyasası kuralları gereğince, ABD’li olmayan şirketler finansal
tablolarını US GAAP’a göre düzenlemediği takdirde piyasaya giriş
yapamamaktadır.
Bu gelişmeler doğrultusunda AB Komisyonu 2000 yılında yayınladığı
rapor ile 5 yıllık süreçte AB şirketlerinin finansal raporlarını UFRS ile
uyumlu olarak hazırlamaları gerektiğini belirtmiştir. Nitekim 2002 yılında
Avrupa Parlementosu bu gereklilik doğrultusunda düzenelemeler
yayınlamıştır. Bu düzenleme gereği, en geç 01.01.2005 tarihinden itibaren
bütün üye ülkelerdeki borsaya kote olmuş ve diğer örgütlenmiş piyasalarda
işlem gören tüm şirketlerin konsolide finansal tablolarını UFRS ile uyumlu
hazırlaması zorunlu kılınmıştır. Bu düzenlemenin amacı, AB genelindeki
muhasebe uygulamaları arasındaki farklılıkları en aza indirerek finansal
raporlarda karşılaştırılabilirlik ve şeffaflığı artırmaktır.
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2.3.9. Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG)
Avrupa Komisyonu’na UMS/UFRS’lerin onaylanması konusunda
yardımcı olmak üzere 2001 yılında kurulan Avrupa Finansal Raporlama
Danışma Grubu (EFRAG), Avrupa sermaye piyasalarının önde gelen
kurum ve kuruluşları tarafından oluşturulmuş, bağımsız bir özel sektör
kurumudur (EFRAG, 2016). Hem proaktif hem de reaktif bir rol üstlenen
EFRAG (KGK, 2016: 23-24);
•
Yeni veya değiştirilmiş UFRS’ler ve IFRIC yorumlarının
onaylanması konusunda Avrupa Komisyonuna danışmanlık sağlar,
•
Önerilen UFRS’ler ve IFRIC yorumları, IASB tartışma makaleleri
ve diğer istişari belgelerle ilgili yorumlarını sunar,
•
Başkanla yapılan toplantılar yoluyla IASB ile olan devamlı
temaslarını korur,
•
Önemli konular üzerine görüşler geliştirir ve IASB’deki Avrupa
girdisinin kalitesini artırmak amacıyla Avrupa’da muhasebe konularıyla
ilgili tartışmaları teşvik etmek üzere tasarlanmış çeşitli faaliyetlerde
Avrupa Ulusal Standart Belirleyiciler (National Standart Setters (NSS)) ile
yakın bir şekilde çalışır,
•
NSS ile görüş alışverişi yapmak üzere üç ayda bir toplanır,
•
Avrupa Kullanıcı temsilcileriyle EFRAG Kullanıcı Panelinde üç
ayda bir toplanır,
•
Dünya Standart Belirleyiciler toplantılarına (IASB tarafından
düzenlenen) katılır,
•
Proaktif özellikli teknik konuların tartışıldığı eski IASB irtibat
standart belirleyicilerin toplantılarına katılır.
Avrupa Parlamentosu

EFRAG
Onaylama için
Tavsiye Verme

Girdi

Yayınlanan
UMS/UFRS
Bildirileri

IASB

Yorumlar

Tasarı
Düzenleme

Avrupa Komisyonu
Tasarı
Düzenleme

Girdi

Avrupa
Birliğinde
Zorunlu
Olan
UMS/UFRS

Uyum
Önerileri

Muhasebe Düzenleme
Komitesi

Dünyadaki Diğer
Kuruluşlar

Şekil 4. Avrupa Birliği'nde Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartlarını Uyumlaştırma Süreci’nde EFRAG’ın Rolü

Kaynak: Özkan ve Terzi, 2010.
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Bu bağlamda Şekil 3’te şematize edilen süreç şu şekilde işlemektedir
(Özkan & Terzi, 2010):
•

IASB tarafından bir bildiri yayınlanır,

•
Bu bildiri EFRAG tarafından gözden geçirilerek Avrupa
Komisyonu’na sunulur,
•
Sunulan bu bildiri Avrupa Komisyonu tarafından taslak haline
getirilir ve Muhasebe Düzenleme Komitesi’ne gönderilir,
•
Muhasebe Düzenleme Komitesi, uyumlaştırma veya iptal kararını
Avrupa Komisyonuna önerir,
•
Muhasebe Düzenleme Komitesi’nden uyumlaştırma kararı
çıkması halinde, Avrupa Komisyonu’nca uyumlaştırma ile ilgili tebliğ
yayınlanır,
•
Muhasebe Düzenleme Komitesi’nden iptal kararı çıkması halinde,
Avrupa Komisyonu incelenmesi için EFRAG’a başvurur,
•
Avrupa Komisyonu, nihai karar için Avrupa Parlementosu’na ilgili
konuyu sev eder.
Ayrıca EFRAG, IASB – FASB yakınsama çalışmalarına girdi
sağlamaktadır. Şekil 3’te görüleceği üzere Avrupa Birliği'nde Uluslararası
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Uyumlaştırma Süreci’nde
EFRAG tavsiye verici niteliğindedir.
2.4. Türkiye’de Muhasebe Standartları’nın Oluşumuna Yön Veren
Kuruluşlar
Türkiye’de muhasebe alanında düzenleme getiren birçok kanun,
yönetmelik vb. bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda muhasebeye
ilişkin temel kurallar belirlenmişse de, vergi mevzuatında yer alan
hükümlerin ve cezai yaptırımların ağır olması, uzun yıllar uygulamada
vergi muhasebesi anlayışının egemen olmasına neden olmuştur.
Maliye Bakanlığı’nın 1993 yılında yayınladığı 1 no’lu “Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile muhasebe alanında standartlaşma
konusunda önemli bir adım atılmış ve ülke genelinde tekdüzen bir sistemin
ve uygulamanın önü açılmıştır. Ancak sermaye piyasalarında işlem gören
işletmeler vergi avantajlarını yitirmemek adına, muhasebe uygulamalarını
vergi mevzuatı çerçevesinde yürütmekte ve söz konusu muhasebe
uygulamaları sonucu oluşan finansal raporları Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri uyarınca düzeltmek durumunda kalmaktaydılar. Aynı zamanda
finans kuruluşları, enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar vb. kendi
özel standartları uyarınca finansal raporlarını oluşturmaktaydılar.
Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler,
gerçek durumlarını yansıtmak adına yabancı para endeksli finansal rapor
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üretirken; yurtdışı sermaye piyasalarında hisse senetleri işlem gören Türk
işletmeleri de Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), ABD Genel
Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) gibi standartlar uyarınca
finansal raporlama gerçekleştirmekteydiler. Örneğin hem İMKB hem de
New York Borsası’na kote olmuş Turkcell 2000 yılı ilk 9 ayı için;
Türkiye’de 23,7 trilyon TL zarar açıklarken, New York Borsası’nda ise
157,8 trilyon TL kar açıklamıştır (İbiş ve Özkan, 2006).
Kasım 2000 ve Şubat 2001 gibi yaşanan krizlerin sonucu olarak
Türkiye’de uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu yasal
düzenlemeler yapılması gündeme gelmiş; Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK
gibi düzenleyici ve denetleyici otoritelerinde söz konusu standartlara
uyumlu tebliğler yayınlamışlardır.
2005 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde UMS’nin uygulanacak
olması ve Türkiye’nin AB üye sürecinde bulunması nedeniyle Türkiye
UMS’yi benimseyeceğine dair niyet belirtmiştir. Bunun sonucunda hızlı
bir değişim süreci başlamıştır. Bu bağlamda bu bölümde Türkiye’de
Muhasebe Standartları’nın oluşumuna yön veren öncü kurum ve kuruluşlar
incelenecektir.
2.4.1. Muhasebe Standartları Komisyonu
Türkiye’de tarihsel olarak muhasebe uygulamaları incelendiğinde,
uygulamaların vergi mevzuatı çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu
bağlamda finansal raporlar işletmelerin gerçek durumunu ortaya
koymaktan daha çok, vergi odaklı bir yaklaşım ile hazırlanmıştır.
Türkiye’de muhasebe uygulamalarında temel taşlarında biri de 1990
yılında kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu olmuştur. Bu
komisyonun temel amacı, muhasebe uygulamalarındaki kargaşaya son
vererek tek elden yayınlanacak muhasebe standartlarını hazırlamak
olmuştur. Akademisyenlerden oluşan komisyon tarafından hazırlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 1993 yılında Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır (Kocamaz, 2012). Yayınlanan bu
tebliğ ile aşağıdaki konulara düzenlemeler getirilmiştir:
•

Muhasebenin temel kavramları,

•

Muhasebe politikalarının açıklanması,

•

Mali tablolar ilkeleri,

•

Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması,

•

Tekdüzen hesap çerçevesi hesap planı ve işleyişi.

Söz konusu bu düzenlemelerin amacı; finansal tabloların gerçek
durumu yansıtması ve denetim faaliyetlerini kolaylaştırmasıdır.
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2.4.2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamunun aydınlatılması ile ilgili genel
ve özel nitelikte karar alabilen, bilanço, gelir tablosu, denetim raporları gibi
raporlar hakkında standart/standartlar tespit etmek ve bunları tebliğlerle
duyurmak yetkisine sahip bir kurumdur. SPK, bu yetkisine dayanarak
birçok tebliğ ve yönetmelik yayınlamıştır.
15.11.2003 tarihinde yayınlanan “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” (Seri: XI, No: 25) ile SPK’nın yayınladığı
standartların UFRS ile uyumlu olduğu görülmektedir (SPK, Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No:25) ,
2016).
09.04.2008 tarihinde ise yayınlanan “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Seri: XI, No: 29) ile “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” (Seri: XI, No: 25)
yürürlükten kaldırılmıştır (SPK, 2016). Söz konusu bu tebliğin 5.
maddesinde “İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve
finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan
TMS/TFRS esas alınır.” ibaresine yer verilmiş ve bu tebliğ ile sermaye
piyasasında işlem gören işletmelerin finansal tabloları TMS/TFRS
uyarınca yapılmaya başlanmıştır.
13.03.2013 tarihinde “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (II – 14.1) ile sermaye piyasasında işlem gören
işletmelerin; TMSK’dan bütün yetki, görev ve sorumlulukları devralan
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
tarafından yayınlanan TMS/TFRS’leri esas almaları gerektiği
belirtilmiştir.
2.4.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Diğer bir düzenleyici otorite olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK), 26.02.2002 tarihinde banka ve konsolidasyon
kapsamındaki diğer finansal kuruluşların uymak zorunda olduğu
“Muhasebe Uygulama Yönetmeliği”ni yayınlamıştır. Söz konusu bu
yönetmelik yerini 1.11.2006 tarihli “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e bırakmıştır. Bu yönetmeliğin UMS/UFRS ile tam
uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca 10.02.2007 tarihinde yayınlanan
“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin
Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ” ile bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar kapsamında
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bazı değişiklikler yapılmıştır (BDDK, 2016). Söz konusu yönetmelik ve
tebliğlerin; Türkiye’de faaliyet gösteren bütün bankaların finansal
raporlama hususunda şeffaflık ve tek düzeliğin sağlanması, işlemlerin
sağlıklı ve güvenilir bir şekilde muhasebeleştirilmesi amaçlarına yönelik
çıkarıldığı görülmektedir.
2.4.4. Türkiye Bankalar Birliği
1958 yılında kurulan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüzel kişiliği haiz
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TBB, bankalar arasında
muhasebe uygulamalarında tekdüze bir muhasebe dili konusunda
çalışmalar yürütmüştür (Gökdeniz, 1996: 35). Bu çalışmaların en
önemlileri, 1986 yılında uygulamaya konulan bankalar için tekdüzen hesap
planı ve 2006 yılında yayınlanan, bankaların TMS/TFRS’yi esas
alacaklarını belirten “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olmuştur.
2.4.5. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK),
09.02.1994 tarihinde finansal tabloların gerçek, ihtiyaca uygun, güvenilir,
karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olması için benimsenecek ulusal
muhasebe standartları oluşturmak ve muhasebe meslek mensuplarının
denetim faaliyetlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri için ulusal
denetim standartları oluşturmak ve yayınlamak üzere TÜRMOB tarafından
kurulmuştur (Yalkın, 1995).
TMUDESK’in amaçları şunlardır (Başpınar, 2004);
•
Ülke ekonomisinin yapısı ve gereksinimlerini göz önünde
bulundurarak Ulusal Muhasebe Standartları geliştirmek ve bu standartların
benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
•
Türkiye Muhasebe Standartları’nın, Uluslararası Muhasebe
Standartları ile uyumlu olmasını sağlamak.
Söz konusu bu amaçlar ışığında TMUDESK 19 adet muhasebe
standardı yayınlamıştır. Ancak söz konusu yayınlanan bu standartların
benimsenmesi ve uygulamaya konması sağlanamamıştır. Bu durum,
TMUDESK’in kanuni yaptırım gücü bulunmamasından kaynaklanmıştır.
TMUDESK, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK)
kurulması ile birlikte yaptığı çalışmaları TMSK’ya devrederek
kapatılmıştır.
2.4.6. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
TMUDESK’in görev, sorumluluk ve çalışmalarını devralan Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), 2002 yılında faaliyete geçmiştir.
TMSK, kamu tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş
olma özelliğini göstermekteydi.
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Kurulun temel görevi; finansal tabloların sunumunda finansal tabloların
ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir
nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve
benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal
muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak olarak belirlenmiştir
(TMSK, 2016).
TMSK faaliyet gösterdiği dönemde, Resmi Gazete’de yayınlanmış 1
adet Kavramsal Çerçeve, 38 adet TMS/TFRS ve 26 adet standart yorumu
bulunmaktadır.
TMSK’nın faaliyetleri 02.11.2011 tarihi itibari ile Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Kurumuna’na devrolunmuş ve sona ermiştir.
2.4.7. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başbakanlıkla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir üst kurul olan Kamu
Gözetim Kurumu (KGK), 02.11.2011 tarihinde kamu gözetimi alanında
uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)
uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere
kurulmuştur. KGK’nın temel amacı; yatırımcıların çıkarlarını ve denetim
raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını
korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin
sunumunu sağlamak olarak belirtilmiştir (KGK, 2016). KGK’nın görevleri
(KGK, 2016);
•
Bağımsız
yetkilendirmek,

denetçiler

ve

bağımsız

denetim

kuruluşlarını

•
Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece
bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi
sağlamak,
•
Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak,
•
Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim
Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamak olarak belirlenmiştir.
Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız
denetim ortamı oluşturmayı kendine vizyon edinen kurum, misyon olarak
ise finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak
düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin
bir kamu gözetimini gerçekleştirmek olarak belirlemiştir.
KGK tarafından bugün itibari ile yayınlanan ve yürürlükte olan 1 adet
Kavramsal Çerçeve, 14 adet finansal raporlama standardı, 28 adet
muhasebe standardı, 23 adet yorum bulunmaktadır.
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2.5. Uluslararası Muhasebe Standartlarına Getirilen Olumlu ve
Olumsuz Görüşler
Muhasebe ve finansal raporlama sistemlerindeki harmonizasyon ve
yakınsama çalışmalarını savunan görüşlere göre; finansal bilginin
niteliksel özelliklerinin artmasıyla, kaliteli finansal raporlama daha da
gelişecek (Kieso, Weygandt ve Warfield, 2013: 21), farklı muhasebe
uygulamalarından doğacak ek maliyetler ortadan kalkacak (Jermakowicz
ve Gornik-Tomaszewski, 2006), mevcut ve potansiyel yatırımcılar daha
etkin karar alabilecek (Larson ve Street, 2004; Sahut, Boulerne ve Teulon,
2011) uluslararası finansal raporlama standartları uygulaması ile güvenilir
ve karşılaştırılabilir bir ortam oluşacak (Haverty, 2016), muhasebe eğitimi
ve işletme denetimi kolaylaşacak (Korkmaz, Tekel ve Birkan, 2007) ve
muhasebe mesleği gelişecektir (Parlakkaya, 2004). Ayrıca Sunder (2006),
standartların bir çeşit düzenleme aracı olarak kullanılacağını ve bunun da
zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını, denetim faaliyetlerini
kolaylaştıracağını belirtmiştir. Memiş ve Güner (2011) ise
uyumlaştırmanın şu yararları sağlayacağını ifade etmiştir:
•
Uyumlaştırma ile yüksek kalitede güvenilir finansal raporlama
sağlanabilir,
•
Çokuluslu işletmelerde etkin performans değerlendirmesine
olanak tanır,
•
İşletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde sektörde faaliyet
gösteren rakipleri ile sağlıklı bir biçimde karşılaştırılabilmesini sağlar,
•

İşletmelerin uluslararası güvenirliğini artırır,

•
Uyumlaştırma ile sermaye hareketleri
işletmelerin finansman maliyetlerinde azalma sağlar.

hızlanacağından,

Karşıt görüşler ise; standartların birçoğunun, UFRS’ye uyumlaştırma
içinde olan ülkelerde, ihtiyaç duyulan muhasebe uygulamalarının
gerçekleştirilmesini sağlamayacağını (Cieslewicz, 2014), küresel bazda
muhasebe standartları olmadan gelişen global sermaye piyasasına
harmonizasyon ve yakınsamanın gerekli olmadığını (Charitou, Karamanou
ve Lambertides, 2015), standartların; eğitim, çalıştay vb. çalışmalar, kitap,
makale vb. çalışmalar, finansal raporlama hizmeti verdiğini iddia eden
danışmanlık şirketleri, UFRS ile uyumlu yazılım hizmeti verdiğini ileri
süren yazılım şirketleri için bir rant kapısına dönüşeceğini (Pekdemir,
2011), uyumlaştırma sürecine bizzat IASB tarafından öncülük ediliyor
olmasının, belirli piyasa oyuncularının daha fazla kazanma isteği ile
yakından ilgili olduğunu (Lange ve Howieson, 2006) belirtmiştir. Öte
yandan uyumlaştırma sürecinde yaşanan sorunlar aşağıdaki gibidir (Usul
ve Kıymık, 2010):
•

Bazı standartların karmaşık yapıya sahip olması,
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•

Ulusal muhasebe sistemlerinin “vergi” temelli olması,

•

Kısıtlı sermaye piyasaları,

•

Tercüme zorlukları,

•
Mevcut ve potansiyel yatırımcıların muhasebe standartlarından
memnun olmaması,
•

Standartların ilk uygulama için yetersiz olması,

•
Ülke siyasetçilerinin, ülke ekonomisini ve yerel şirketleri koruma
isteği nedeniyle standartları uygulama konusunda isteksiz olmaları,
Her iki görüş incelendiğinde, muhasebe ve finansal raporlama
sistemlerindeki harmonizasyon ve yakınsama çalışmalarını savunan ve
karşı çıkan görüşlerin haklı yanları olduğu görülmektedir. Örneğin,
varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi, yüksek maliyetli
olacaktır. Ancak diğer taraftan küresel bazda kullanıma sunulacak, tek bir
muhasebe standartları setinin oluşturulması durumunda ekonomik
işbirlikleri artacaktır.
Standartların uygulanması bir süreç halinde;
•

Standartların öğretimi,

•

Standartların uygulamaya yansımaları,

•

Standartların uygulayıcılara teorik ve pratik tabanlı öğretimi,

•

Şirketlerin teşvik edilmesi ve şirketlere ek maliyet getirmemesi,

•

Gerekli yazılım desteğinin sağlanması,

•

Ulusal vergi sisteminin uyumlaştırılması,

•
Üniversitelerde standartların müfredatta, temel muhasebe
derslerinde yer alması ve verilmesi ile standartların bir ülkede
uygulanmasında başarıya ulaşılabilir.
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TÜREV ÜRÜN KULLANIMI İLE RİSK VE FİRMA DEĞERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE HİSSE
SENEDİ PİYASASINDAN KANITLAR
The Determination of The Relationship Between the Use of Derivative
with Firm Value and Risk: Evidence from Turkish Stock Markets
Oğuzhan ECE
Giriş
Küreselleşme olgusu ile değişen piyasa koşulları, firma yönetiminde bir
zihniyet reformunu elzem kılarken firma amacında buna dayalı bir
olgunlaşmayı da konu edinmiştir. Bu durum, firma amacına değer
perspektifli bir bakış açısı kazandırdığı gibi piyasa sınırlarının
uluslararasılaşmasına dayalı artan risk çeşitliliği ve buna bağlı korunma
metodolojilerinin gelişiminin de nedeni olmuştur. Bu metodolojilerin
sonuçlarından biri de, yenidünya düzeninin bir gereği olarak ortaya çıkan
ve hızlı bir gelişim seyrine sahip bulunan türev ürünlerdir. Türev ürünler,
özellikleri, amaçları ve fonksiyonları bağlamında değer maksimizasyonu
ve risk yönetim faaliyetleri üzerindeki etkinliği teorik olarak net bir şekilde
açıklanmış olsa da; ampirik olarak belirlenmiş değildir. Özellikle firma
değerine ilişkin farklı ülke uygulama sonuçlarının varlığı ve ulusal
piyasalardaki araştırmaların yetersizliği çalışmamızın ilham kaynağı
olmuştur. Bu ilham ile şekillenen ve türev ürün kullanımının risk ve firma
değeri kompleksinde Türkiye perspektifinde kanıtlar sunmayı hedefleyen
araştırmanın metodolojik akışı; türev ürün ve türev ürün kullanımının
işlevselliğine yönelik açıklamaların yer aldığı birinci kısım, ulusal ve
uluslararası düzeyde ilgili literatürün özetlendiği ikinci kısım ile risk ve
firma değeri açısından türev ürün kullanımının istatistiki olarak irdelendiği
uygulama kısmı olmak üzere üç ana bölümden oluşacak şekilde dizayn
edilmiştir.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küreselleşme ile piyasa genel yapısında meydana gelen değişimler;
değer maksimizasyonu ve risk yönetimi konularını hitleştirirken, bunların
arka planını şekillendirecek yeni teknik ve enstrümanları da piyasaya
kazandırmıştır. Bu kazanımlardan biri de türev ürünlerdir. En yalın ifade
ile değeri dayanak bir varlığın değerine bağlı bulunan finansal varlıklar
olan türev ürünler (Hull, 2000:1), hızlı bir gelişim seyri ile zengin bir
çeşitlilik ve yaygın bir kullanım alanı bulmuşlardır. Değişken piyasa
koşullarının yarattığı volatilite ve bu volatilitenin olumsuzluklarından
kurtulma gereksinimlerinin neticesinde şekillenen türev ürünler,
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yatırımcıların gelecek belirsizliklerinden korunma, risksiz getiri sağlama
ve spekülasyona dayalı kar elde etme arzularının sonucudur (Chambers,
1998:153). Bu yönüyle, yenidünya düzeninin risk yönetimi ve değer
maksimizasyonu aracı olarak teorik bir itibara kavuşan türev ürünlerin
temel özellikleri şöyle özetlenebilir (Örten&Örten, 2001: 6, Taylor,
1995:44) ):
 Dayanak bir varlığa bağlı ürünlerdir.
 Piyasa etkinliğini artırmaya yönelik ürünlerdir.
 Değeri, dayanak bir varlık ya da cari piyasa mali olayına bağlı
ürünlerdir.
 Yatırım için, ya hiç ya da çok düşük fon ihtiyacı gerektiren
ürünlerdir.
 Kaldıraç avantajı sunan yüksek hacimli ürünlerdir.
 Ürün çeşitliliği çok yüksek bulunan ürünlerdir.
 Vadeli işlem gerektiren ürünlerdir.
 Gelecekteki belirsizlikleri önlemeye yönelik ürünlerdir.
 Riski ve getirisi taraflar arasında aktarılabilen ürünlerdir.
 Kullanım amacına bağlı olarak getiri sağlayan veya kar imkânı
sunan ürünlerdir.
Bütün bu açıklamalara dayalı olarak türev ürünlerin kullanım amaçları
aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:
Riskten Korunma (Hedge): Sahip olunan bir varlığın veya
gerçekleştirilen bir işlemin değerinde gelecekte meydana gelebilecek
düşüşler ya da edinilmesi planlanan bir varlığın veya işlemin değerinde
meydana gelecek artışlar sebebiyle oluşabilecek belirsizliklerden
kurtulmak amacıyla, yatırımcının bu günden kendisini güvence altına
almasıdır (Taylor,1995:63). Karşıt bir işleme dayanarak belirsizliğin
azaltılmasını öngören risk transferi esasına dayanan korunma refleksinin
amacı, getiri sağlamaktan ziyade, muhtemel bir zararı önlemektir
(Kaufman, 1992:405).
Arbitraj: Piyasalar arası fiyat farklılaşmasından kaynaklanan ve bir
getiri beklentisine dayalı olarak gerçekleştirilen piyasa işlemleridir
(Chambers, 1998:166). Risksiz bir getiri sunan arbitraj işlemleri, ya aynı
özelliklere sabip bir ürünün aynı anda farklı piyasalarda farklı fiyatlarda
bulunması ya da aynı ürünün taşıma maliyeti modeline göre vadeli ve
anında işlem piyasa fiyatlarının farklılaşmasına esasına dayalı olarak
gerçekleşir (Ayrıçay, 2003:9).
Spekülasyon: Getiri sağlama beklentisinde gerçekleştirilen ve faiz ya
da fiyat farklılaşmalarına ilişkin gelecek öngörülerine dayalı risk üstlenim
faaliyetleridir. Dolayısıyla türev ürünlerin spekülasyon amacı ile
kullanımı, risk transferine olanak sağlayarak piyasa likiditesinin ve
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finansal araç ticaretini
değerlendirilebilir.

kolaylaştıran

piyasa

işlemleri

olarak

Yenidünya düzeninin dayatması niteliğindeki risk çeşitliliğine dayalı
korunma içgüdüsünün doğal sonuçlarından biri olan ve spot piyasa
enstrümanlarından türetilerek meydana getirilen türev ürünlerin en temel
kullanım amacı, piyasa faiz, kur ve fiyat riskinden korunmaya yöneliktir.
Tarihsel süreç içinde, fiyat dalgalanmalarına karşı korunma ve fiyatlarla
ilgili gelecek öngörüsü üzerinden getiri sağlama amacına dayalı olarak
arbitraj ve riskten korunmaya yönelik kullanım sahasını da ortaya koyan
türev ürünler, bütün bu açıklamalar ışığında daha kapsamlı bir ifade ile,
değeri ve getirisi soyut ya da somut bir varlık veya finansal bir aracın
değerine veya getirisine bağlı olan, akdin ve akdin gerektirdiği
yükümlülüğün ifa zamanı kesin bir şekilde birbirinden ayrışan,
spekülasyon, arbitraj ve geleceğe ait belirsizliğin önlenmesine yönelik
olarak edinilen taahhüt esaslı anlaşmalar olarak tanımlanabilir.
1.1. Türev Ürün Kullanımının Fonksiyonları
Kullanım amaçları ve yapısal özellikleri kapsamında türev ürünlerin
ekonomik sistem içinde yerine getirdiği fonksiyonlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Risk Yönetimi Fonksiyonu: Bu fonksiyon, gelecekle ilgili olan ve
dayanak bir varlık üzerinden gerçekleştirilen türev ürün işlemlerinin,
piyasa katılımcıları arasında riskin yeniden tahsis, dağıtım ve transferine
olanak sağlama işlevini ifade eder. Piyasa etkinliğinin ve tam piyasa
kavramının gelişimine imkân veren bu fonksiyon, türev ürünlerin varoluş
sebebini oluşturur (Lien & Zhang, 2008, ss.48-49).
Fiyat Keşfi Fonksiyonu: Türev piyasaları, fiyatlar hakkında önemli
bir bilgi kaynağıdır. Zira spot piyasalarda fiyat oluşumları anlık işlemler
dolayısıyla oluştuğundan piyasa katılımcılarına fiyatlar genel seyrinin
geleceğine ilişkin bir bilgi vermez. Bununla birlikte türev piyasa
işlemleri, finansal piyasalardaki belirsizlik ortamında, spot fiyat oluşumları
ile piyasa katılımcılarına gelecekteki fiyat oluşumları hakkında referans
vererek fiyat oluşum sürecini ve gelecek fiyat tahminlerini kolaylaştırıcı
bir fonksiyon sunar (Ayrıçay,2003:5 ).
Likidite Fonksiyonu: Bu fonksiyon spekülasyon amacına dayalı türev
ürün kullanımının bir sonucudur. Spekülatörler, piyasa riskini yüklenmek
suretiyle kazanç elde etme arzusunda olan piyasa katılımcıları olup
korunma fonksiyonunun garantörleri konumundadırlar. Bireysel ya da
kurumsal bir kimliğe sahip spekülatörler üzerine risk transferiyle korunma
fonksiyonu işlevini yerine getirmiş olur. Bu durum sayesinde bir yönüyle
risk farklı birey ya da gruplar arasında etkin bir şekilde dağıtılmak suretiyle
piyasa normalizasyonu sağlanırken bir yönüyle de piyasa likidite kazanmış
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olur. Dolayısıyla riskten korunma fonksiyonu, riski tabana yaymak ve
piyasaya likidite kazandırmak gibi bir işlevi yüklenmiş olmaktadır.
Maliyet Minimizasyonu Fonksiyonu: Türev piyasalar, spot piyasa
işlemlerine göre daha az finansman gerektiren, likiditesi yüksek ve
geleceğe ilişkin belirsizliklerin daha sığ olduğu piyasalardır. Bütün bu
sebepler, türev piyasa işlem maliyetlerini azaltırken spot piyasalarda
gelecek beklentilerinin belirsizliğine dayalı işlem, komisyon ve diğer
maliyetlerindek de aşağıya doğru bir baskılama yaratır. Bu durum türev
piyasalara, genel piyasa yapısında maliyet minimizasyonuna yönelik bir
fonksiyon kazandırmış olur.
1.2. Türev Ürün Kullanımının Risk Yönetimi ve Firma Değeri
Üzerindeki Etkinliği
Firma değer maksimizasyonu, esas itibariyle firmanın risk yönetimi
faaliyetlerinin merkezinde yer alır ve firma yöneticilerini yeni yatırım ve
yeni pazarlara giriş arayışına yönlendirir. Verimli sistemlerin istihdamını
da teşvik eden bu anlayış, firma yönetiminin merkezi hedefini, firma
değerini ve dolayısıyla hissedar ilgisini en üst seviyeye çıkarmak
biçiminde şekillendirmiş olup bunun yol haritasını ise firma risklerinin
etkin bir şekilde yönetilmesi ile çizer. Zira firma amaçlarına ulaşma
yolundaki belirsizlik olan risk; in Bu bağlamda en basit ifade ile risk, firma
faaliyetlerinden ve/veya çevrelerinden kaynaklanan, kontrol edilmesi
durumunda fırsat olan ve firmanın gelecekteki nakit akışlarının
beklenen volatilitesine yol açan, işin dinamik içsel bir bileşenidir.
Yapısındaki dinamizmle sürekli kendini yenileyen, ekonomik, ekolojik ve
yönetsel farklılaşmalarla çeşitlenen risk, kontrol edilebilmesi ve etkin
biçimde yönetilmesi firma değer maksimizasyonunun bir gereğidir. Bu
gerekliliğin bir sonucu olarak doğan risk yönetimi, finansal analizlerin ve
enstrümanların belirlenmiş riskleri kontrol etmek ve azaltmak için
kullanılan en iyi hareket planını hazırlamaya yönelik sistematik bir
yaklaşımdır.
Riskin tanınması ve yönetim amacının belirlenmesi önceliğinde
katedilmesi gereken bir yol olan risk yönetimi etkinliği, firma değer
priminin sağlanmasının koşulu olup konuya ilişkin teorik literatürün
başlangıcı kabul edilen Modigliani-Miller Teorisi ile çelişir. Zira
Modigliani-Miller (1958), bilgi asimetrisi, vergiler ve işlem maliyetleri
gibi piyasa kusurlarının bulunmadığı mükemmel piyasalar öngörür. Bu
yüzden korunma faaliyetlerinin firmanın yatırım ve finansman
politikalarını etkilemediğini ve risk yönetiminin firma değeri üzerinde
etkisinin bulunmayacağını savunur (Modigliani & Miller, 1958:1-3). Reel
dünyada mükemmel piyasaların varlığının mümkün olamayacağından
haraketle Modigliani-Miller teorisini eleştirel kılar. Dolayısıyla
belirsizliğe dayalı yönetsel faaliyetlerin değer yaratma sürecindeki
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etkinliğine dikkat çeker. Bu durum Stulz (1984)’un risk yönetim
faaliyetlerini riskten kaçınma teorisi perspektifinde değerlendirdiği
araştırma ile literatürdeki yerini alır. Zira Stulz (1984) çalışmasıyla, riskten
korunma davranışlarının, firma temsilcilik maliyetlerinde bir azalma
meydana getireceğini ve buna bağlı olarak bir değer primi yaratılacağını
kanıtlar (Stulz, 1984:127-140). Ayrıca Smith & Stulz (1985) ise, firma
değer primine yeni bir boyut kazandırarak vergi tasarruflarının sahip
olduğu dışbükey işlevin, kazanç akımlarındaki değişkenliğe dayalı yüksek
vergi beklentilerine ve özellikle olumsuz kazanç durumlarında vergi
zararlarının ertelenmesine dayalı değer priminin oluşumuna olanak
tanıdığını ifade eder (Smith & Stulz, 1985:391-405). Bütün bunlara
ragmen konuya ilişkin literatürdeki diğer araştırmaların sonuçlarındaki
farklılaşmalar, türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkinliğini
belirgin bir şekilde açıklayacak netlikte değildir.
2. İLGİLİ LİTERATÜR
Türev ürün kullanımın risk ve firma değeri üzerindeki etkilerinin
belirlenmesine yönelik literatür incelendiğinde risk lehine bir yoğunluk
izlenmektedir. Özellikle finansal kurumlar örneklemindeki bu yoğunluğun
finansal olmayan kurumları da kapsadığı görülmektedir. Türev ürün
kullanım amaçlarından birinin de riskten korunmaya yönelik olması
şeklindeki teorik işlevin altyapısı niteliğindeki bu yoğunluktan arınmak
amacıyla literatür araştırması, türev ürün kullanımının risk üzerindeki
etkinliği ve firma değeri ile olan ilişkisi perspektifinde ayrı ayrı
incelenmiştir.
2.1. Türev Ürün Kullanımın Risk Yönetimi ve Firma Riskleri
Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesine Yönelik Literatür
Türev ürün kullanımının risk yönetimi ve firma riskleri üzerindeki
etkinliğini belirlemeyi amaçlayan araştırmaların yoğunluklu bir kısmı
finansal kurumlara yöneliktir. Türev ürün kullanımının etkilerinin ürün ve
risk türlerine dayalı bir etkileşimle ele alındığı araştırma sonuçları genel
bir kanaat sunacak niteliğe sahip değildir. Türev ürün kullanımının kurum
riskini artırdığına (Chaudhry ve diğ.(2000), Nasurutia (2013),Yong ve
diğ.(2009), Choi & Elyasiani (1996)) ilişkin sonuçlara ulaşan araştırmalar
olduğu gibi türev ürün kullanımının kurum riskini azalttığı (Reichert &
Shyu (2003), Shiu ve diğ.(2007), Mayordomo ve diğ.(2014), Chamberlain
ve diğ. (1997), Kimani (2014), Khan (2016)) sonucunu vurgulayan
araştırmalarda mevcuttur. Finansal kurumlar çalışmamız kapsamında
olmadığından literatür taraması finansal olmayan firmalara yönelik olarak
aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Literatürde risk yönetim aracı olarak türev ürün kullanımına yönelik
gerçekleştirilen araştırmaların çoğu türev ürün kullanım potansiyelini,
gerekçelerini ve etkinliğini ortaya koymaya yönliktir. Bu çalışmaların en
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önemlileri, ilki 1995 yılında gerçekleştirilen ve ABD firmaları örneklemini
kullanan ve farklı ülke uygulamalarına ilham olan Bodnar ve diğ. (19951996-1998-1999-2003)’nın Wharton School çalışmalarıdır. Yapılan
çalışmaların ortak sonucunda türev ürün kullanımının risk yönetim
sürecinde etkin olduğu ve riskten korunmanın birincil hedefinin enstrüman
seçimi ve türev pozisyonları tercihlerine bağlı olarak şekillendiği ifade
edilmiştir. Ayrıca risk yönetimi üzerinde türev ürün kullanımının
etkinliğinin kullanıcıların piyasa görüşlerine bağlı olarak farklılıklar
gösterdiği vurgulanmıştır.
Türev ürün kullanımının farklı türdeki türev ürün kullanımları ve kısauzun dönem ayrıştırmasında inceleyen Bengt (2004), 1997-2001 inceleme
dönemli araştırmasında coğrafi çeşitlendirmenin payını da dikkate almıştır.
İsveç merkezli araştırmanın ana bulgusu, riskten korunma işlemine maruz
kalmanın olumlu bir etkisinin olduğu yönünde olsa da firma değerinin
coğrafi çeşitlenme ve döviz türevi kullanımlarının net uzun pozisyonları
kısıtında pozitif ilişkili olduğu şeklindedir. Bu bakış açısının şerhi
niteliğindeki çalışmalarıyla Clark & Judge (2009), piyasa değerine göre
sıralamada ilk 500 İngiliz firmasının örnekleminde, döviz kuru riskinden
korunmak için kullanılan farklı stratejilerin değer temelli karşılaştırmasını
yapmışlardır. Kısa vadeli türevlerin kısa vadeli maruz kalma ile ilişkili
olduğunu, uzun vadeli enstrümanların (swaplar ve döviz borcu) uzun
vadeli maruz kalma ile ilişkili olduğunu kanıtlayan araştırmacılar döviz
kuru riskine karşı türev ürün kullanımının alternatiflerine göre firma
değerine yaklaşık %14 olumlu bir katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca
firmanın yabancı para cinsinden borçlanmaya dayalı sermaye yapısı
kararlarının, türev ürün kullanımı ile desteklenmesi halinde değer
katkısının olabileceği vurgusunda bulunarak ihracat işlemleri olan
firmaların kısa vadeli döviz türevleri ile riskten korunma olasılıklarının
daha yüksek olduğunu ve yabancı para varlıklarının yüksek olduğu
firmaların yabancı para borçları ile korunma ihtimallerinin daha yüksek
olduğu sonuçlarını paylaşmışlardır.
Riskten korunmak amacıyla türev ürün kullanımlarının firmanın
kaldıraç politikalarıyla ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan ilk çalışmalardan
bir diğeride Dolde (1995)’e aittir. Finansal riskten korunmaya yönelik
gerçekleştirilen türev ürün kullanımları ile kaldıraç arasında anlamlı pozitif
ilişkinin kaydedildiği araştırmada, finansal sıkıntıların firmanın
finanslama maliyetleri ve dolayısıyla firma maliyetleri üzerinde yaratacağı
baskı sebebiyle riskten korunma uygulamaları ile kaldıraç politikalarının
birbiriyle ilişkili olduğu ve finansal riskten korunmanın kaldıracın
etkilerini azaltılacağı ifade edilerek risk yönetiminde ürün kullanımının
etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir sonuç kur riski duyarlılığı
açısından ele alındığı Yip & Nguyen (2012)’nin araştırmalarında da
ulaşılmıştır. Avusturalya merkezli araştırma sonucunda, türev ürün
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kullanımının kur riski duyarlılığını azalttığını ancak çeşitli kontrol
değişkenlerinin ilavesi ile bu etkinin önemli ölçüde küçüldüğü
açıklanmıştır. Ayrıca firma büyüklüğünün türev ürün kullanımına dayalı
risk yönetiminde etkin bir rol oynadığı ampirik olarak ortaya konulmuştur.
Brezilya merkezli diğer bir araştırmada Saito & Schiozer (2005)’e aittir.
74 finansal olmayan firma örnekleminde gerçekleştirilen araştırma
sonuçlarına göre türev ürün kullanımının risk yönetiminde etkin olarak rol
aldığı ve bunun kur riski lehine baskın bulunduğu vurgulanmıştır. Türev
ürün kullanımının risk yönetimi üzerindeki etkinliğini kullanım
yoğunluğuna dayalı bir ölçekle ele alan Anderson ve diğ.(2004),
uluslararası ABD firmaları örnekleminde yürüttükleri araştırma
sonucunda, kullanım yoğunluğu yüksek olan firmalarda kur riskini azaltıcı
bir etki kaydedilirken orta ve düşük kullanım derecesinde başarı
sağlanamadığı kaydedilmiştir.
Risk yönetimi perspektifinde türev ürün kullanımının artılarını ve
eksilerini belirlemek için Hentschel & Kothari (2001) tarafından yürütülen
çalışma regresyon metodolojisine dayalı olarak 425 firma örnekleminde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada risk yönetimi uygulamalarında türev ürün
kullanımının olumlu bir katkısının bulunduğu ve bu katkının sektörel
pozisyonlarına dayalı farklılaşmalara bağlı değişkenlik gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Risk yönetiminde türev ürün kullanımının
etkinliğini ve firma değeri ile ilişkisini belirlemeyi amaçlayan
çalışmalarıyla Adam & Fernando (2006), örnekleminde yer alan altın ve
gümüş madenciliği firmaları için türev ürün kullanımının firmaların nakit
akımlarını artırarak daha büyük risklere maruz kalmamanın önemli bir
korunma stratejisi olduğunu savunmuşlardır. Ayrıca artan nakit akımlarına
dayalı korunma stratejisinin firma değeri üzerinde olumlu bir katkısı
bulunduğu sonucunu tespit etmişlerdir. Anderson ve diğ. (2004) ise
çalışmalarında uluslararası ABD firmalarını düşük oranda türev ürün
kullanan, orta derecede türev ürün kullanan ve yüksek oranda türev ürün
kullanan firmalar olarak üç ayrı gruba ayırarak incelemiştir. Çalışma
bulguları yüksek derecede türev ürün kullanan firmaların kur riskini
elimine etmede başarılı olurken düşük ve orta derecede türev ürün
kullanan firmaların kur riskini azaltmada başarılı olamadıklarını ortaya
koymuştur. Daha da önemlisi geçmişte türev ürünlere dayalı olarak kur
riskini yönetmede başarısız olmuş firmaların ileriki dönemlerde daha çok
t ü r e v ürün kullanmaya başladıkları sonucuna ulaşmıştır.
Türev ürün kullanımının risk ve firma değeri üzerindeki etkisini ortaya
koyan literatürün gelişmiş piyasalar örneklemindeki yoğunluğunu
gelişmekte olan piyasalar perspektifinden de desteklemeği amaçlayan
Alam & Afza (2017), araştırmalarını Pakistan ve Malezya merkezli
gerçekleştirmişlerdir. 2004-2010 dönemini kapsayan 165 Pakistanlı ve
266 Malezyalı finansal olmayan firma örnekleminde karşılaştırmalı
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olarak gerçekleştirilen araştırma; türev ürün kullanımının risk üzerindeki
etkinliğini nakit akımları ve hisse başına kazanç açısından ele almıştır.
Araştırma sonucunda türev ürün kullanımının hem Pakistan hem de
Malezya'daki firma nakit akışı değişkenliği açısından firma riskini önemli
ölçüde azaltmasına karşın hisse başına kazançtaki değişkenlik açısından
Pakistan firmaları için anlamlı bir sonuç belirlenemezken Malezya
firmaları için riski azaltan bir etki yarattığı sonucu tespit edilmiştir. Ancak
firma değeri açısından Pakistan lehine kaydedilen sonuç, Malezya
Sermaye Piyasalarının Pakistan’a kıyasla daha fazla gelişmesi ve
çeşitlenmesine bağlı olarak açıklanarak, türev ürün kullanımının değer
üzerindeki etkinliği piyasa gelişmişlik düzeyi ve çeşitlenme derecesine
bağlı olduğu vurgusunda bulunulmuştur.
Türev ürün kullanımının sistematik risk ve bileşenleri üzerindeki
etkilerini inceleyen Choi & Elyasiani (1996), araştırmalarını 59 ABD
büyük ticari bankaları örnekleminde ele almıştır. 1975-1992 dönemini
kapsayan araştırma neticesinde türev ürün kullanımının bankalar açısından
ilave sistematik risklere yol açtığını vurgulayarak döviz türevleri
kullanımınn faiz türevleri kullanımına oranla sistematik risk üzerindeki
etkinliğinin daha yoğun olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
Chamberlain ve diğ.(1997) ise ABD ve Japon bankalarını inceledikleri
çalışmalarında benzer özelliklere sahip bankalar arasında türev ürün
kullanan bankaların kur riskine daha az maruz kaldıkları dolayısıyla türev
ürün kullanımının ilgili bankaların kur riskine olan duyarlılıklarını
azalttığını ifade etmişlerdir.
2.2. Türev Ürün Kullanımının Firma
Etkinliğinin Belirlenmesine Yönelik Literatür

Değeri

Üzerindeki

Yenidünya düzeninin finansal yönetim anlayışndaki evrimi ile değer
odaklı bir perspektif kazanmış ve bu perspektifte firma amacı,
firma/hissedar değerinin maksimizasyonu olarak şekillenmiştir. Bu
bakımdan akademik araştırmalar, genel piyasa koşullarındaki
farklılaşmaları firma değeri zaviyesinden irdeleme eğiliminde bir nitelik
kazanmıştır. Özellikle 1990 sonrasında yoğunlaşan risk yönetimi ve risk
yönetiminde türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki sonuçlarını
belirlemeye yönelik bilimsel çalışmalarda yoğunluk görülse de sonuçları
üzerinde kesin bir kanaat ortaya koyamamıştır. Bu bakımdan türev ürün
kullanımı ile firma değeri arasındaki ilişki, sonuçların farklılığı
bağlamında aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.
2.2.1. Türev Ürün Kullanımı ile Firma Değeri Arasında Pozitif
İlişki Kaydeden Çalışmalar
Türev ürün kullanımına dayalı risk yönetiminin firma değeri üzerindeki
etkinliğini belirlemeyi amaçlayan araştırmalar yoğun olarak gelişmiş türev
piyasalara sahip ülkelere yöneliktir. Bu araştırmaların ilklerinden biri
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Bessembinder (1991)’e aittir. Türev ürün kullanımını forward sözleşmeleri
bağlamında ele alan araştırmada, riskten korunmanın yatırıma olan
duyarlılığını azalttığı ve hissedarların artan yatırımların daha büyük bir
kısmını yeni yatırımlardan elde etmelerine olanak sağlaması nedeniyle
firma değerinde pozitif bir katkı yarattığı sonucu vurgulanmıştır.
Türev ürün kullanımını firma değeri perspektifinde ele alan ilk
çalışmalardan biri de Allayannis & Weston (2001)’e aittir. 1990-1995
inceleme döneminde finansal olmayan 720 büyük ABD firması
örnekleminde gerçekleştirilen ve türev ürün kullanımı ile firma değeri
arasında pozitif anlamlı bir ilişki kaydeden araştırmacılar, türev ürün
kullanımını riskten korunmaya yönelik diğer araçlara göre firma değeri
üzerinde % 4.87 daha etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Türev ürün kullanımını faiz oranı riskinden korunma perspektifinde ele
alıp firma değeri üzerindeki etkinliğini belirlemeyi amaçlayan Marami &
Dubois (2013), 1998 ile 2005 yılları arasında 3881 firma örneklemini
kullanmışlardır. Faiz oranı türevlerini, finansal riskten korunmanın gereği
olarak kurumsal risk yönetimi uygulamaları şeklinde değerlendiren
araştırmacılar, faiz oranı türev ürünlerini kredi sözleşmelerine dayalı
olarak kullanmalarının firma değerinde prim ile ödüllendirileceğini
vurgulayarak bu tür kullanımların firma değeri üzerindeki ekonomik
olarak büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif etki sağladığı
sonucunu ampirik olarak ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Rossi ve
Laham (2008), 1996-2005 periyodunda finansal olmayan Brezilya
firmaları örnekleminde yabancı para cinsinden türev ürün kullanımları ile
piyasa değeri arasındaki ilişki belirlemeye çalışmışlardır. Gelişmekte olan
ülkeler açısından referans olma amacındaki çalışma, makroekonomik
senaryosunun özgüllüğü yanı sıra türev ürünlere dayalı riskten korunma
faaliyetlerinin firma değerlerini önemli ölçüde artırdığı sonucuna sahiptir.
Bu sonuç Gay ve diğ. (2011)’nin çalışmalarıyla da kanıtlanmıştır. Türev
ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkinliğini sermaye maliyetleri
perspektifinde izlemeyi amaçlayan araştırmacılar, döviz ve faiz türevi
kullanan küçük firmaların büyük firmalara oranla daha fazla sermaye
maliyetlerinde düşüş kaydettikleri bulgusuna ulaşmışlardır.
Kolombiyalı finansal olmayan büyük firmalar örnekleminde en likit
türev ürün kullanımının risk ve firma değeri üzerindeki etkinliğini
belirlemeyi amaçlayan Gómez ve diğ. (2012) araştırmalarında panel veri
metodolojisini kullanmışlardır. Firma değerinin Tobin’in Q temsilciliğinde
izlendiği araştırma neticesinde türev ürün kullanımının firma değeri
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etki yarattığı, ancak bu etkinin firma
büyüklüğü ve türev ürün kullanım yoğunluğuna dayalı olarak geliştiği
sonucuna ulaşılmıştır.
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Türev ürün kullanımını finansal risk yönetiminin bir aracı olarak
değerlendiren Graham & Rogers (2002) çalışmalarında, riskten
korunmanın yaratacağı vergisel avantajın firma değeri üzerindeki etkilerini
belirlemeyi amaçlamışlardır. ABD merkezli araştırma neticesinde türev
ürün kullanımına dayalı finansal riskten korunma işlemlerinin firmanın
borç kapasitesini % 3,03 oranında artırdığı ve artan borç kapasitesine
dayalı %1 ile %2 oranında bir vergi tasarrufuyla aynı oranda firma
değerine pozitif bir katkı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.
Emtia bazlı türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkinliğini
ortaya koymaya çalışan Carter ve diğ. (2006), araştırmalarını 28 Amerikan
havayolu firması örnekleminde gerçekleştirmişlerdir. Araştırma
neticesinde jet yakıtı riskinden korunma işleminin firma değeri ile pozitif
ve anlamlı bir ilişki ortaya koyduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir
araştırma altın ve gümüş maden firmaları örnekleminde Adam & Fernando
(2006)’a aittir. 92 Kuzey Amerika altın madeni firmasını örnekleminde
gerçekleştirilen araştırmada, 47 Türev ürün işleminin firmaların 3’er aylık
nakit akımları üzerinde 3 kattan daha fazla bir getiri sağladığını ve altın
fiyatlarındaki dalgalanmaların neden olduğu olumsuzluklardan %54
oranında koruma sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ulaşılan bu
sonucun, firmaların sistematik riskinde dengeleyici bir ayarlamanın
neticesine bir kanıt olamayacağını ileri sürerek farkın, altının gelecek
fiyatları ile spot fiyatları arasındaki pozitif marjın hissedar değeri
üzerindeki olumlu katkıdan kaynaklandığını açıklamışlardır. Bu bulgu,
risk yönetimi literatüründe, türev işlemlerin sıfır net bugünkü değere sahip
olduğu yönündeki merkezi bir varsayımla çelişmektedir ve firmaların
şimdiye kadar göz ardı edilen türevleri kullanmaları için önemli bir etkiye
sahip olduğunu açıklar. Sektöre özgü risklerden korunmaya yönelik türev
ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkinliğini belirlemeye yönelik
diğer bir araştırma Perez ve diğ. (2013)’a aittir. Emtia türevlerinden hava
türevlerinin risk yönetim aracı olarak kullanılmasının firma değeri ile
ilişkisinin incelendiği araştırma, ABD elektrik ve gaz firmaları
örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, hava türevleri
kullanımının firma değerini ekonmik ve istatistiksel olarak önemli düzeyde
artırdığı belirlenmiştir.
Risk türlerine dayalı korunma yöntemlerinin firma değeri üzerindeki
etkinliğini belirlemeyi amaçlayan Belghitar ve diğ. (2008) araştırmalarını
ABD merkezli olarak gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta, döviz ve faiz oranı
riskine karşı türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkinliğinin
diğer korunma yöntemlerine kıyasla daha büyük pozitif katkı sağladığını
ampirik olarak ortaya koymuşlardır. Aynı sonuç kur riskine karşı
korunmanın piyasa değeri üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik olarak
Giraldo ve diğ. (2017) tarafından gerçekleştirilen Kolombiya merkezli
araştırma ile de ortaya konulmuştur. Maksimum olabilirlik tahmincisi ile
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sabit ve rastgele etki tahmin edicilere sahip bir Havuzlanmış regresyon
metodolojisine dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma, 5 makro sektör
firmaları örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, türev
ürün kullanımına dayalı korunma işlemi ile fiyasa değerinde ortalama %
3’lük bir prim katkısının sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir
araştırma Çin merkezli olup Hang ve Wang (2018)’e aittir. 2000-2013
inceleme dönemine sahip araştırmada 70.000 üçer aylık firma gözlem
verileri kullanılmış olup türev ürün kullanımının firma değeri üzerinde
anlamlı ve pozitif bir katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca türev ürün
kullanımın firma değeri üzerindeki katkısının karlı ve büyümekte olan
firmalar açısından daha fazla olmasına ragmen kriz dönemlerinde bu
katkının zayıfladığı ampirik olarak ortaya konulmuştur.
Türev ürün kullanımına dayalı riskten korunma işlevinin firma değeri
üzerindeki etkilerini ülke lokasyonundan çok ülke perspektifinde
değerlendirmeye yönelik ilk çalışmalardan biri de Allayannis ve diğ.
(2003)’e aittir. 39 ülkeden geniş bir firma örnekleminde gerçekleştirilen
araştırma, kurumsal yönetimin risk yönetimi ve firma değeri üzerindeki
etkilerine de vurgu yapar niteliktedir. Araştırma neticesinde, etkin bir
kurumsal yönetim ortamına sahip firmalar için döviz türevi kullanımının
firma değerine pozitif katkısının bulunduğu belirlenmiştir. Çok uluslu
diğer bir araştırma ise Bartam ve diğ. (2009)’e aittir. 2000-2001 inceleme
dönemini kapsayan ve 50 ülkeden 7319 finansal olmayan firma
örnekleminde gerçekleştirilen araştırma, riskten korunmanın değer artırıcı
bir faaliyet olduğu hipotezini desteklemektedir. Araştırma sonuçları, türev
ürün kullanımının risk yönetimi üzerindeki etkinliğini vurgularken bu
durumun firma değeri üzerinde de olumlu katkısını ifade ederek faiz
türevleri kullanımının döviz türevleri kullanımına göre etkinliğini ifade
etmektedir. 47 ülke ve 6896 finansal olmayan firma örnekleminde
gerçekleştirilen diğer bir çalışması ile Bartam ve diğ. (2011), çalışma, türev
ürün kullanımı ile firma riski ve firma değeri arasındaki ilişki belirlenmeye
çalışılmışlardır. Araştırmalarını sistematik ve toplam risk bağlamında
değerlendiren araştırmacılar, türev ürün kullanımının sistematik ve toplam
risk üzerinde olumlu katkılar sağladığını ve firma değeri üzerinde anlamlı
pozitif etkiye neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
2.2.2.
Firma Değeri ile Türev Ürün Kullanımı Arasında
Negatif Ilişki Kaydeden Çalışmalar
1991'den 2000'e kadar olan zaman diliminde ABD'de bulunan 1746'dan
fazla firma örnekleminde Fauver & Naranjo (2010) tarafından
gerçekleştirilen çalışma, türev ürün kullanımı ile firma değeri arasında
anlamlı ve negatif bir ilişkinin varlığını ifade eder. Benzer sonuçlar
Nguyen & Faff (2010)’ın 468 Avustralyalı firma örnekleminde
gerçekleştirilen araştırmasında ve Lookman (2004)’ın, petrol ve gaz arama
ve üretim firma örneklemiyle Li ve diğ. (2014)’nin Yeni Zelanda Menkul
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Kıymetler Borsası’nda işlem gören 134 finansal olmayan firma
örneklemini ele aldığı döviz türevleri bağlamında incelendiği
araştırmalarda da mevcuttur.
2.2.3.
Türev Urün Kullanımı ile Firma Değeri Arasında İlişki
Olmadığını Kaydeden Çalışmalar
Jin & Jorion (2006), tarafından 1998 – 2001 inceleme döneminde 119
ABD petrol ve gaz üreticisi firma örnekleminde gerçekleştirilen çalışma
sonucunda türev ürün kullanımına dayalı korunma işlemlerinin firma
değeri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucu tespit edilmiştir. Benzer
şekilde, Naito & Laux (2011), 434 ABD firmasının örnek verilerini
kullanarak, riskten korunma için belirlenen türev kullanımının, firmanın
değerine olan önemsiz etkisini göstermektedir. Aynı sonuca sahip olan ve
finansal riskten korunmaya yönelik türev ürün kullanımının firma değeri
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik var olan diğer bir çalışma ise
Fransa merkezli olup Khediri & Folus (2010)’a aittir. 2000-2002
periyodunda piyasada işlem gören ve 30 milyon Avro'dan fazla piyasa
değeri olan 250 Fransız firma örnekleminde gerçekleştirilen araştırma,
doğrusal regresyon çatısında panel veri tekniklerine dayalı olarak tek
değişkenli ve çok değişkenli analiz boyutunda irdelenmiştir. Tek
değişkenli analiz neticesinde türev ürün kullanan firmaların
kullanmayanlara kıyasla daha düşük firma değerine sahip olduğu sonucuna
ulaşılırken çok değişkenli testler neticesinde, anlamlı bir ilişki
kaydedilememiştir. Aynı sonuç faiz ve emtia riskinden korunmaya yönelik
türevlerin kullanımı ile firma değerini araştıran ve sabit etkili panel veri
metodolojisine dayalı olarak gerçekleştirilen Fransa merkezli çalışmasında
Khediri (2010)’nin araştırmasında yinelenmiştir.
Türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkilerini 72 Türk
olmayan finansal firma örnekleminde inceleyen Akpınar & Fettahoğlu
(2016)’nun araştırmaları, 2009-2013 periyoduna sahiptir. Firma değeri
değişimlerinin Tobin’in Q vekilliğinde izlendiği araştırmada, riskten
korunma ve firma değeri arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiş olmakla
birlikte bu etkinin derecesi önemsiz görülebilecek kadar küçüktür. Esas
itibariyle MM teorisi ile tutarlı bulgulara sahip olan araştırma bu yönüyle
türev ürün kullanımına dayalı finansal riskten korunma işlemlerinin firma
değeri üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğuna dair bir kanıt olma
özelliğine sahip değildir. Türkiye merkezli diğer bir çalışma Aytürk ve diğ.
(2016)’e aittir. 2007-2013 inceleme dönemine kapsayan ve finansal
olmayan firma örnekleminde gerçekleştirilen araştırma, panel veri
metodolojisine sahip olup araştırma sonucunda istatistiki olarak anlamlı bir
sonuç kaydedilememiştir.
Türev ürün kullanımının firma değeri üzerindeki etkilerini türev ürün
türlerine dayalı izlemeyi amaçlayan Panaretou (2014) tarafından
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gerçekleştirilen araştırma, İngiltere merkezli olup finansal olmayan büyük
firmalar örnekleminde ele alınmıştır. Araştırma sonucunda döviz türevleri
bağlamında bir ilişki bulunamazken faiz türevleri bağlamında anlamlı
ancak zayıf bir ilişki kaydeder. Operasyonel risk yönetim faaliyetleri ile
emtia türevi kullanımının değer üzerindeki etkinliğine ilişkin bir kanıt ise
belirlenememiştir. Benzer bir çalışma Bashir ve diğ.(2013)’e aittir.
Pakistan merkezli çalışma 2006-2010 inceleme dönemine sahip olup
Karaçi Menkul Kıymetler Borsası’nda (KSE) listenenen 107 finansal
olmayan firma örnekleminde panel veri metodolojisine dayalı olarak
gerçekleştiril ve anlamlı bir ilişki kaydedilememiştir. Benzer bir çalışma
Magee (2013)’e aittir. Finansal olmayan 408 ABD firma örnekleminde
döviz türevlerine dayalı kullanımın Tobin’in Q vekilliğinde firma değeri
üzerine olan etkilerinin incelendiği araştırma, dinamik panel veri
metodolojisine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, döviz
türevleri kullanımı ile firma değeri arasındaki pozitif ilişkiyi kaydedilmiş
olsa da korunma işlemine ilişkin katkının firmanın geçmişten gelen
değerine bağlı olduğu iddia edilerek bu etkinin izolesi neticesinde firma
değeri ile döviz riskinden korunma arasında bir ilişkinin bulunmadığı
vurgulanmıştır.
3. GENEL UYGULAMA VE METODOLOJİK SUNUM
Türev ürün kullanımı ile risk ve firma değeri arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, BIST İmalat
Sanayi Endeksi kapsamında uygulama alanine sahiptir. Araştırma,
2008/Q1-2019/Q3 inceleme periyodunda, faaliyetine süreklilik gösteren
107 firma örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Risk ana başlığında 6 bağımlı
değişken ile firma değeri ana başlığında 2 bağımlı değişken vekilliğinde
gerçekleştirilen araştırma, türev ürün kullanımını temsil eden bir bağımsız
değişken ile risk ve firma değeri üzerinde etkinliği literatürdeki çalışmalar
referansında belirlenen 8 kontrol değişkeni yardımıyla modellenmiştir.
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Seti
Türev ürün kullanımının risk ve firma değeri ile ilişkisini ortaya
koymayı amaçlayan çalışmayı, literatürdeki benzerlerinden ayıran en
önemli fark; risk ve firma değerini aynı çalışmada birleştiren bir araştırma
olması yanı sıra risk perspektifindeki değerlendirmeleri, likidite riski, kur
riski, finansal risk, ticari risk ve toplam risk çeşitliliğinde ele almasıdır. Bu
bağlamda değişkenlerin hesaplanmasna esas teşkil eden veriler, kamuyu
aydınlatma yükümlülükleri gereğince KAP’unda yayınlanan mali tabloları
ve BIST’daki hisse senedi fiyat bilgilerine dayalı olarak hesaplanmıştır.
Araştırmada kullanılan veriler ve açıklamaları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Bağımlı Değişkenler ve Değişkenlere Ait Açıklayıcı
Bilgiler
KODU

ADI

AÇIKLAMA
Tobin’Q vekilliğinde firma değerini temsil
temsilen kullanılmıştır. Chung ve Pruitt’in
yaklaşık Tobin Q bağıntısından faydalanarak
hesaplanmıştır.
Yaklaşık Q =

FD1

Firma Değeri 1

FD2

Firma Değeri 2

LRISK

Likidite Riski

KRISK

Kur Riski

FRISK1

Finansal Risk 1

FRISK2

Finansal Risk 2

TicRISK

Ticari Risk

TRISK

Toplam risk

MVE: (Hisse senedinin Pazar fiyatı )X
(Çıkarılmış hisse senedi sayısı)
PS=(Tercihli hisse senedi fiyatı)X(Hisse
sayısı)
DEBT=(Firmanın kısa süreli yükümlülükleriKısa süreli varlıkları) + Firmanın uzun süreli
borçları
TA=Firmanın toplam varlıklarının defter
değeri
Piyasa değerinin doğal logaritması bağıntısında
firma değerini temsilen kullanılmıştır
[(Kısa vadeli Yüküm. – Stoklar)/Dönen
varlıklar] – 1 bağıntısına dayalı sonucun
mutlak
değeri
alınmak
suretiyle
hesaplanmıştır.*
|Net yabancı para pozisyonu| / Özsermaye
bağıntısına dayalı olarak hesaplanmış
Özsermaye birimi başına düşen net nakit akımı
bağıntısında kur rikini temsilen kullanılmıştır.
(Sermaye Yeterlilik Oranı - 1) bağıntısına dayalı
olarak hesaplanan mış değerin mutlak değeri
alınmak suretiyle hesaplanmıştır.**
EBITDA/Top. VARLIK bağımtısına dayalı
olarak hesaplanmış olup firma faaliyetlerindeki
ticari belirsizliğin bir temsilcisi olarak
kullanılmıştır.
Hisse senedi getirilerinin standart hatası
bağıntısında firmanın toplam riskini temsilen
kullanılmıştır.

*: Likiditeyi temsilen kullanılan asit test oranının 1’den çıkarılması şeklinde bağıntı
kurulması, sonuca gösterge formu kazandırmak içindir. Araştırmada, bağımsız değişken
olarak kullanılan LIK ile
**: Sermaye yeterliliğini temsilen kullanılan sermaye yeterlilik oranının 1’den çıkarılması
şeklinde bağıntı kurulması, sonuca gösterge formu kazandırmak içindir.

Araştırmanın bağımsız değişkeni ile kontrol değişkenlerine ilişkin
tanımlayıcı açıklamalar ve araştırmanın bağımlı değişkenleri üzerindeki
literatürde belirlenen beklenen etkileri Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri ve Değişkenlere Ait
Açıklayıcı Bilgiler
KODU

ADI
Türev
Ürün
Kullanımı

TUK

BYK

Büyüklük
Kaldıraç

KLDR
LIK

Likidite
Büyüme

BYM

CCES

Coğrafi
Çeşitlenme
Temettü

TEM

ROA
VYAP

Aktif Karlılığı
Varlık Yapısı

AÇIKLAMA
Firmanın türev ürün kullanımını temsilen
dummy değişken olarak kullanılmış olup firma
türev ürün net pozisyonunun bulunması
durumunda
1
aksi
halde
0
olarak
değerlendirilmiştir.
Aktif toplamının doğal logaritması vekillinde
büyüklüğü temsilen kullanılmıştır
Toplam Borç/Toplam Aktif bağıntısında
firmanın
borçlanma
düzeyini
temsilen
kullanılmıştır.
Cari oran temsilciliğinde firma likiditesini
temsilen kullanılmıştır.
Sermaye harcamalarının aktif toplamına oranı
bağıntısında yatırım fırsatlarını temsilen
kullanılmıştır.
Yabancı satışların toplam satışlara oranı
bağıntısında firmanın coğrafi çeşitlenme
düzeyini temsilen kullanılmıştır.
Firmanın temettü dağıtıp dağıtmadığını temsilen
dummy değişken olarak kullanılmış olup önceki
4 çeyrek dönem içinde temettü dağıtması
durumunda
1
aksi
halde
0
olarak
değerlendirilmiştir.
Net kar/Toplam aktif bağıntısında karlılığı
temsilen kullanılmıştır.
Firma varlık yapısı içindeki maddi duran
varlıkların payını temsilen kullanılmıştır.

3.2. Araştırmanın Hipotez Kurgusu ve Matematiksel Modellemesi
Türev ürün kullanımının firma riski ve firma değeri üzerindeki
etkilerinin araştırıldığı çalışma temel olarak 2 ana başlıkta toplanan 8
hipotez kurgusu perspektifinde şekillenmiştir. Araştırmanın hipotez
kurgusuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo1: Araştırmanın Hipotez Kurgusu
No
H1 :
H2 :
H3 :

A Ç I K L A M A
Türev ürün kullanımı ile Tob’Q temsilciliğinde firma değeri (FD1)
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile Piyasa Değerinin doğal logaritması
temsilciliğinde firma değeri (FD2) arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile Firma Likidite Riski (LRISK) arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
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H4 :
H5 :
H6 :
H7 :
H8 :

Türev ürün kullanımı ile Firma Kur Riski (KRISK) arasında istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile firma nakit yetersizliğine dayalı finansal riski
(FRISK1) arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile firma sermaye yetersizliğine dayalı finansal
riski (FRISK2) arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile Firma Ticari riski (TicRISK) arasında istatistiki
anlamlı bir ilişki vardır.
Türev ürün kullanımı ile Firmanın toplam riski (TRISK) arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 3’deki araştırmanın genel hipotez yapısına dayalı olarak ve
literaturdeki teorik beklentiler çerçevesinde türev ürün kullanımının firma
riski ve firma değeri üzerine olan etkilerinin açıklanmasına yönelik
oluşturulan matematiksel modeler aşağıda gösterilmiştir:
FD1it
FD2it
LRISK it
KRISK it
FRISK1it
FRISK2it
TicRISK3it
TRISK it

= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + +uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAP𝑖𝑡 + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit
= β0 + β1 TUK it + β2 BYK it + β3 KLDR it + β4 LIK it +
β5 BYMit + β6 CCESit + β7 TEMit + β8 ROAit +
β9 VYAPit + uit

(Model 1)

(Model 2)

(Model 3)

(Model 4)

(Model 5)

(Model 6)
(Model
7)
(Model 8)

3.3. Araştırmanın Metodolojik Sunumu
Türev ürün kullanım ile risk ve firma değeri arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın metodolojik sunumu
aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilmiştir.
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3.3.1. Durağanlık Araştırması
Panel veri analizinde değişkenlerin durağan olup olmama durumları
sonuçların güvenilirliği açısından özel bir önem taşır. Bununla birlikte
analizin yapısal özelliği, değişkenler arasında birimler arası korelasyonun
varlığına dayalı olarak birinci ve ikinci kuşak birim kök testleri şeklinde
bir ayrımla çeşitlilik gösterir. Birinci kuşak birim kök testleri, değişken
serilerinde birimler arası korelasyon yani yatay kesit bağımlılığının
olmaması durumanda, ikinci kuşak testler ise birimler arası korelasyon
varlığında, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan test türlerinin kullanımını
öngörür. Uygun test türünün kullanılmaması sonuçların güvenilirliği ile
yakından ilgili olması bakımından, birim kök test türünün seçimi değişken
serilerinin
yatay
kesit
bağımlılığın
irdelenmesi
sonucunda
kararlaştırılabilecektir. Birimler arası korelasyonun varlığını belirlemeye
yönelik literatürde pek çok test bulunmakla birlikte araştırmamızda
Pesaran'ın CD testi kullanılmış ve test istatistiği sonuçları Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4: Birimlerarası Korelasyon Test Sonuçları

BAĞIMSIZ VE
KONTROL
DEĞİŞKENLERİ

BAĞIMLI
DEĞİŞKEN

DEĞ.
GRUB
U

DEĞİŞK
EN
ADI
FD1
FD2
LRISK
KRISK
FRISK1
FRISK2
TicRISK
TRISK
TUK
BYK
KLDR
LIK
BYM
CCES
TEM
ROA
VYAP

CD- Test
Değeri
ve Sonuç
93,915*
328,37*
34,667*
101,408*
262,273*
346,181*
154,807*
426,387*
72,167*
452,883*
97,036*
63,78*
110,816*
9,615*
12,63*
79,773*
64,689*

Ortalama
55,00
54,93
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
54,98
55,00
55,00
55,00
55,00

Birleş.
T
Değeri
0.17
0.59
0,06
0,18
0,47
0,62
0,28
0,81
0,13
0,81
0,17
0,11
0,20
0,02
0,02
0,14
0,12

Ort. ρ
Değr.
0.31
0.61
0.35
0.27
0.53
0.62
0.35
0,84
0.25
0.83
0.42
0,22
0.25
0.24
0,02
0.27
0.38

Tablo 4’deki sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilmiş ve birimler
arasında korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yukarıdaki verilere
göre bütün birimler için H0 hipotezi reddedilmiş ve birimler arasında
korelasyon bulunduğu ve ortalama korelasyon katsayı %55 olarak
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görüldüğünden ikinci kuşak panel birim kök testlerinin tercih edilmesi
gerektiği sonucuna dayalı olarak ikinci kuşak birim kök testlerinden Im,
Pesaran ve Shin (IPS) birim kök testi ve Fisher Philips Perron (Fisher PP)
panel birim kök testleri kullanılmıştır. Test istatistiği sonuçları Tablo 5 ve
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 5: Bağımlı Değişkenlere Ait Birim Kök Test Sonuçları
IM, PESARAN SHIN (IPS) BİRİM
KÖK TEST SONUÇLARI
Test Değ.
Ve Sonuç

Test İst.

Form

0,28

Ort. Lags

Sabitli

-9,9724*

W-t bar

0,23

Ort. Lags

-69729*

W-t bar

0,32

Ort. Lags

-3,4325*

W-t bar

0,34

Ort. Lags

-4,6097*

W-t bar

0,21

Ort. Lags

-10,7402*

W-t bar

0,23

Ort. Lags

-10,2140*

W-t bar

0,77

Ort. Lags

-25,1486*

W-t bar

0,32

Ort. Lags

-42,7082*

W-t bar

0,84

Ort. Lags

-15,1355*

W-t bar

0,72

Ort. Lags

-25,8015*

W-t bar

0,17

Ort. Lags

-25,5952*

W-t bar

0,22

Ort. Lags

-28,5369*

W-t bar

0,62

Ort. Lags

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

Sabitli
ve
Trendli

Değişken
Adı

FD1

FISHER PHILIPS PERRON (Fisher
PP) BİRİM KÖK TEST
SONUÇLARI
Test
Sabitsiz
Sabitsiz
İst.
ve Trendli
P(214)

489,3461*

416,3114*

N

-11.2276*

-7,9732*

L*(539)

-11,5139*

-8,5126*

13,3094*

9,7791*

Pm
P(214)
FD2

299,7665*

345,5597*

N

-3,2925*

-3,6589*

L*(539)

-3,4108*

-4,1254*

4,4157*

6,3592*

P(214)

533,0998*

506,5502*

N

-11,2666*

-9,9890*

L*(539)

-12,2428*

-10,9713*

15,4243*

14,1409*

2903,7777*

Pm

LRISK

Pm
P(214)
KRISK

N

-45,0235*

3143,2368
*
-46,9093*

L*(539)

-76,5587*

-82,7682*

130,0153*

141,5900*

2238,9732*

Pm
P(214)
FRISK1

N

-36,8557*

3318,9202
*
-49,4857*

L*(539)

-59,1370*

-88,0658*

97,8808*

150,0820*

1415,2949*

Pm
P(214)
FRISK2

N

-26,6974*

1511,2129
*
-28,6958*

L*(539)

-37,0461*

-39,7719*

58,0668*

62,7032*

1273,6712*

1828,4202
*
-28,2817*

Pm
P(214)

Sabitli
-6,4325*

W-t bar

0,24

Ort. Lags

-2,6097*

W-t bar

Sabitli
ve
Trendli

TicRISK

N

-76,5724*

L*(539)

-39,1370*

-58,2614*

97,8808*

150,0820*

Pm
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0,54

Ort. Lags

-17,6448*

W-t bar

0,64

Ort. Lags

-18,2823*

W-t bar

Sabitli

Sabitli
ve
Trendli

TRISK

P(214)

714,5856*

619,7589*

N

-15,2809*

-13,6077*

L*(539)

-17,4646*

-15,0186*

24,1967*

19,6131*

Pm

Birimler arası korelasyonun etkisini azaltılmsına yönelik olarak
kullanılan Im, Pesaran Shin tarafından geliştirilen (IPS) Panel Birim Kök
Testinde değişkenlerin durağanlıkları sabitli ve sabitli-trendli formunda
irdelenmiştir. Yapılan irdelemeler neticesinde, hem sabitli ve hem de
sabitli trendli formunda değişkenlerin tamamı için H0 hipotezi
reddedilmekte birimlerin durağanlığını ifade eden HA alternatif hipotezin
kabul edilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak değişkenlerin tamamının
düzey değerlerinde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fisher Philips
Perron (Fisher PP) panel birim kök testi sonuçları incelendiğinde bütün
değişkenler için H0 "tüm birimler birim kök içermektedir" şeklinde kurulan
hipotez Newey-West'un 1 gecikme uzunluğunda 107 birim 43 zaman
boyutunda P, Z, L* ve Pm test sonuçlarına göre H0 hipotezi reddedilip "en
az bir birim durağandır" şeklinde kurulan alternatif hipotez kabul
edilmiştir. Buna göre özgü otoregresif parametreye izin verildiği sabitsiz
ve sabitsiz-trendli formunda değişkenlerin düzey değerlerinde durağan
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6: Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri Birim Kök Test
Sonuçları
IM, PESARAN SHIN (IPS)
BİRİM KÖK TEST SONUÇLARI
Test Değ.
Test İst.
Form
Ve Sonuç
0,19
Ort. Lags
Sabitli
1,4447
W-t bar
0,18
Ort. Lags
Sabitli
ve
-3,8900*
W-t bar
Trendli
0,20
Ort. Lags
Sabitli
-7,0087*
W-t bar
0,20
Ort. Lags
Sabitli
ve
-10,2918*
W-t bar
Trendli
0,20
Ort. Lags
Sabitli
-49,1894*
W-t bar
0,12
Ort. Lags
Sabitli
ve
-55,0185*
W-t bar
Trendli
0,13
Ort. Lags
Sabitli
-86,0312*
W-t bar
0,14
Ort. Lags
Sabitli
ve
-83,9013*
W-t bar
Trendli
0,36
Ort. Lags
Sabitli
-19,6780*
W-t bar
0,30
Ort. Lags

DEĞİŞKEN
ADI

BYK

KLDR

LIK

BYM

CCES
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FISHER PHILIPS PERRON (Fisher
PP) BİRİM KÖK TEST SONUÇLARI
Test İst. Sabitsiz
Sabitsiz ve
Trendli
P(214)
240,9915***
402,7415*
N
1,0026
-3,6676*
L*(539)
0,9481
-4,8086*
Pm
1,3047***
9,1232*
P(214)
N
L*(539)
Pm

533,2867*
-7,8619*
-10,0735*
15,4333*

595,9337*
-10,5359*
-12,7986*
18,4615*

P(214)
N
L*(539)
Pm

3417,6158*
-50,3180*
-90,9324*
154,8526*

3495,4940*
-52,0887*
-93,2003*
158,6170*

P(214)
N
L*(539)
Pm

5932,9227*
-71,7946*
-158,2517*
276,4346*

5350,8309*
-67,6542*
-142,7250*
248,2981*

P(214)
N
L*(539)

1347,7413*
-24,6694*
-34,9180*

1420,8566*
-25,3421*
-36,8387*

-21,8986*

W-t bar

0,28
-29,4462*
0,39
-30,7652*

Ort. Lags
W-t bar
Ort. Lags
W-t bar

0,20
-6,0115*
0,28
-6,6240*

Ort. Lags
W-t bar
Ort. Lags
W-t bar

Sabitli
ve
Trendli
Sabitli
Sabitli
ve
Trendli
Sabitli

ROA

Sabitli
ve
Trendli

VYAP

Pm

54,8015*

58,3356*

P(214)
N
L*(539)
Pm

1491,6933*
-29,8534*
-39,5518*
61,7596*

1480,6767*
-29,7090*
-39,3171*
61,2271*

P(214)
N
L*(539)
Pm

437,2301*
-6,0356*
-7,9877*
10,7902*

458,1797*
-6,0321*
-8,0057*
11,8029*

Birimler arası korelasyonun etkisini azaltabilmek amacıyla yatay kesit
ortalamalardan fark alınmış serilere uygulanan ve Im, Pesaran Shin
tarafından geliştirilen (IPS) Panel Birim Kök Testi, “tüm birimler birim
kök içermektedir” şeklinde oluşturulmuş hipotez kurgusuna sahiptir.
Birimlere özgü otoregresif parametrenin heterojen olmasına izin verildiği
test istatistiğinde sabitli ve sabitli-trendli formunda incelenmiştir. Yapılan
irdelemeler neticesinde sabitli formunda BYK dışındaki bütün değişkenler,
sabitli ve trendli formunda ise değişkenlerin tamamı için H0 hipotezi
reddedilmekte birimlerin durağanlığını ifade eden HA alternatif hipotezin
kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bütün
değişkenler düzey değerlerinde durağandır.
Fisher Philips Perron (Fisher PP) panel birim kök testi sonuçları
incelendiğinde bütün değişkenler için Ho "tüm birimler birim kök
içermektedir" şeklinde kurulan hipotez Newey-West'un 1 gecikme
uzunluğunda 107 birim 43 zaman boyutunda P, Z, L* ve Pm test
sonuçlarına göre H0 hipotezi reddedilip "en az bir birim durağandır"
şeklinde kurulan alternatif hipotez kabul edilmiştir. Buna göre özgü
otoregresif parametreye izin verildiği sabitsiz ve sabitsiz trendli formunda
değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.3.2. Klasik Modelin Geçerliliğinin Testi ve Birim ve Zaman
Etkilerin Belirlenmesi
Panel veri analizinde bütün gözlemlerin homojen olup olmamasına yani
birim ve/veya zaman etkilerinin bulunup bulunmaması ile birim ve/veya
zaman etkilerinin olması halinde bunun tahmin edilen bir parametre (sabit)
ya da dağılımdan elde edilen stokastik bir değişken (tesadüfi) mi olmasına
dayalı olarak değişen bir modelleme sürecine sahiptir. Hangi modelin
kullanılacağı önsel olarak yapılabileceği gibi sonuçların güvenilirliği
açısından kullanılacak model tahmini istatistiki tekniklere dayalı olarak
belirlenmesi sonuçların güvenilirliği açısından daha uygundur. Bu
bakımdan öncelikle klasik modelin uygunluk testi yapılması, test
sonuçlarında klasik modelin uygun olmadığı sonucuna ulaşılırsa; sabit ya
da tesadüfi tahmincilerden hangisinin uygun olduğuna ilişkin test
istatistiklerine dayalı olarak bir seçim uygulanmalıdır. Klasik modeli
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geçerliliği genel olarak F testi ve LR Olabilirlik Oranı Testi ile
gerçekleştirilerek test sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir.
Tablo 7: Klasik Modelin Geçerlilik Testleri ve Test Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
TEST
EDİLEN
MODEL

MODEL
BAĞIMLI
DEĞ.

Model 1

FD1

Model 2

FD2

Model 3

LRISK

Model 4

KRISK

Model 5

FRISK1

Model 6

FRISK2

Model 7

TicRISK3

Model 8

TRISK

F TESTİ VE SONUCU
k: (106-5766)
F
Test Sonucu
Değeri
H0 : µ0 = 0 Red
71,80*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
84,07*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
70,35*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
3,39*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
2,93*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
29,22*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
35,51*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul
H0 : µ0 = 0 Red
96,27*
HA : µ0 ≠ 0 Kabul

LR OLABİLİRLİK ORANI
TESTİ VE SONUCU (k: (1))
Test Sonucu
𝛘𝟐 Değ.
4379,41*
4904,54*
4302,21*
110,62*
59,93*
2028,36*
2394,43*
5126,41*

H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0
H0 : 𝜎𝜆 = 0
HA : 𝜎𝜆 ≠ 0

Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul

F Testi sonuçları incelendiğinde test istatistiği değeri, (N-1)=106, (N(T1)-K)=5766 serbestlik dereceli F dağılım tablosu ile karşılaştırılarak test
edilmesi esasına dayanır. Her bir modele ilişkin ulaşılan F test değerleri
dığında birim etkilerin sıfıra eşit olduğu H0 : µ0 = 0 hipotezi reddedilmekte
ve dolayısıyla birim etkilerin bulunduğu ve buna dayalı olarak da klasik
modelin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte birim
etkinin varlığını sınamak için gerçekleştirilen olabilirlik oranı testine göre
ise, sonuçların k=1 serbestlik dereceli 𝜒 2 tablo değerleri ile
karşılaştırılması esasına dayanır. Sonuçlara göre bütün modeller için birim
etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğunu söyleyen H0 : 𝜎𝜆 = 0
hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla birim etkilerin var olduğu ve
dolayısıyla klasik modelin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Klasik modelin uygun olmadığı sonucuna dayalı olarak birim ve/veya
zaman etkilerinin sabit mi yoksa tesadüfi mi olduğuna karar verilmesi ve
buna dayalı uygun tahmincinin belirlenmesi için Hausman Testinin
uygulanmış ve Test sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.

79

Tablo 8: Hausman Testi ve Uygun Tahmincinin Belirlenmesi
Değiş.
Grubu

Model No

Model Alt
Grubu

Bağımlı
Değişken

k

𝛘𝟐
Değeri

Model 1

Firma Değ.

FD1

9

22,81**

Model 2

Firma Değ

FD2

9

68,35*

Model 3

Likidite Riski

LRISK

9

46,87*

Model 4

Kur Riski

KRISK

9

1129,3*

FRISK1

9

52,82*

FRISK2

9

84,26*

FİRMA
DEĞERİ

Model 5
FİRMA
RİSKİ

Finansal
Risk
Model 6

Model 7

Ticari Risk

TicRISK

9

32,15*

Model 8

Toplam Risk

TRISK

9

1826,2*

Test Sonucu ve
Uygun Tahminci
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir
H0 :
Reddedilir
Uygun tahminci
Sabit
Etkiler
Tahmincisidir

Hausman test istatistiği, parametreler arasındaki farkın sistematik olup
olmadığı şeklinde kurgulanmış bir hipotez irdelemesine dayalıdır. Test
istatistiği sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modellerine göre parametre
tahminleri ile parametrelerin asimptotik varyans kovaryans matrisleri
arasındaki farkın karekökü verisinin sistematik olup olmadığını
kararlaştırmaya yöneliktir (Tatoğlu 2013:182).
Test istatistiği, belli bir serbestlik derecesine dayalı olarak hesaplanan
ki-kare değerinin tablo değeri ile karşılaştırması esasına dayanır ve
tahminciler arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını
belirlemeyi amaçlar (Cameron & Trivedi, 2005:717).
Bu amaç
𝟐
doğrultusunda 𝛘 (k) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) bağıntısında b (sabit
etkiler) tahmincisinin H0 temel hipotezinde ve HA alternatif hipotezi
altında tutarlı, B (tesadüfi etkiler) tahmincisinin H0 hipotezinde etkin, HA
alternatif hipotezi altında tutarsız olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum
daha açık bir ifade ile,
H0 : Tesadüfi Etkili Model [ E(αi ⁄ xi ) = 0 ]
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HA : Sabit Etkili Model [ E(αi ⁄ xi ) <> 0 ]
Şeklinde özetlenebilir.
Test sonucunda H0 hipotezi Model 1 için %5 diğer modellerin tamamı
%1 önem düzeyinde reddedildiğinden sabit etkili tahmincinin geçerli
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.3.3. Panel Veri Modeli Temel Varsayımların Test Edilmesi
Panel veri modellernde hata teriminin birim içerismnde ve birimlere
göre eşit varyansa (hemoskedastik) sahip olduğu, hata teriminin dönemsel
ve uzamsal korelasyonsuz olduğu yani otokorelasyon içermediği ve
birimler arası korelasyonsuz olduğu varsayımlarına dayalı olarak
gerçekleştirilir. Bununla birlikte sabit etkiler modelinde koşullu ve
koşulsuz varyans matrislerinin birbirine eşit olmaması ve koşullu ve
koşulsuz varyans matrisleri birbirine eşit olsa dahi koşulsuz varyans
matrisinin sabit olmaması durumu söz konusu olabilmektedir. Ayrıca hata
terimlerinin birimlere göre bağımsız olduğu varsayımına dayalı olarak
ekonomik irdelemelerde bulunan panel veri analizinde söz konusu
varsayımların aksi bir durumun varlığı sonuçların etkinliği üzerinde
olumsuzluklar yaratacaktır. Bundan dolayı sonuçların etkinliğinin
oluşturulabilmesi için; söz konusu varsayımların irdelenerek ilgili
problemlere dayalı geliştirilen test istatistiklerine göre araştırmanın
sonuçlandırılmasının sağlanması gerekmetidir. Bu bakımdan sabit etkiler
tahmincisinde birimlere göre değişen varyans varsayımı Değiştirilmiş
Wald Testli ile, otokorelasyonun varlığı Bhargava, Franzini ve
Narendranathan’ın Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi
Değişmezlik Testi (LBI) testleri ile ve birimler arası korelasyon ise Pesaran
ve Friedman testleri ile sınanmış test sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9: Panel Veri Temel Varsayımlarının Test Sonuçları
TEST
EDİLEN
MODEL

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8

DEĞİŞEN
VARYAN
S
𝝌𝟐 (𝟏𝟎𝟕)
1,7e+06*
4433,28*
1,9e+06*
4,4e+08*
1,4e+08*
49114,08*
24628,07*
19600,08*

OTOKORELASYON

F
(106,5659)
13,75*
7,08*
5,70*
3,15*
2,94*
25,21*
16,24*
8,43*

Modif.
D-W
0,658615
0,333997
0,334345
1,928792
1,998222
1,813806
1,123407
0,566271

Baltagi-Wu
LBI
0,679726
0,375769
0,434534
1,988450
2,036639
1,855652
1,194028
0,611589

BİRİMLER ARASI
KORELASYON
Pesaran

Friedman

99,714*
141,854*
36,017*
56,601*
76,632*
344,704*
311,212*
42,029*

1058,796*
1228,647*
367,793*
611,722*
984,299*
3706,176*
3126,489*
456,317*

Tablo 9 incelendiğinde değişen varyans irdelemelerine ilişkin sonuçlara
göre 𝜎𝑖2 = 𝜎 2 şeklinde kurulan 𝐻0 hipotezi 107 serbestlik dereceli 𝜒 2 tablo
değerleri ile karşılaştırıldığında araştırmanın tüm modelleri için 𝜎𝑖2 ≠
𝜎 2 değiştiği ve dolayısıyla 𝐻0 reddedilmekte olup değişen varyans
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sorununun varlığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın uygun tahmincisi
olarak belirlenen sabit etkiler tahmincisinde otokorelasyonun varlığını
sınamak için Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin-Watson ve
Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmezlik Testi (LBI) testleri
kullanılmıştır. Test sonuçlarında gerek modifiye edilmiş Durbin Watson
ve gerekse LBI testinde kritik değerleri incelendiğinde, otokorelasyonun
önemli olduğuna ilişkin 2’den küçük olma kriterine göre Model 4 ve Model
5 haricindeki tüm araştırma modelleri için otokorelasyon sorununun ciddi
olduğu sonucuna ulaşılırken, Model 4’de kiritik değere çok yakın olması
ve Model 5 için kritik değerin üzerinde bulunması sebebiyle otokorelasyon
sorununun önemli olmadığı ve sorunun ciddi bir olumsuzluk
yaratmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Modellere ilişkin değişkenlerde birimler arası korelasyonun varlığına
ilişkin irdelemelerin Pesarının CD testi ve Friedman’ın Sperarman’ın rank
korelasyon katsayısı kullanımına dayalı parametric olmayan test
istatistikleri ile incelenmiştir. İncelemeler neticesinde elde edilen
sonuçlara göre tüm modeler hem Pesaran ve hem de Friedman test
istatistiklerinde birimler arası korelasyonun varlığı belirlenmiştir. Bütün
bu irdelemeler neticesinde sabit etkiler tahmincisine dayalı olarak ve
ekonometrik varsayımların test sonuçlarına göre araştırma modelleri
belirlenmiş ve belirlenen modellemelerin sonuçları araştırmanın bulgular
başlığında tafsilatı ile birlikte sunulmuştur.
4. BULGULAR
Araştırma sonuçları, türev ürün kullanımı ile firma değeri arasındaki
ilişki ve türev ürün kullanımı ile firma riskleri arasındaki ilişki
başlıklarında ayrı ayrı incelenerek aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
4.1. Türev Ürün Kullanımı ile Firma Değeri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesine İlişkin Araştırma Bulguları
Türev ürün kullanımının firma değeri ile olan ilişkileri, Tobin’in Q
temsilciliğinde FD1 ve piyasa değerinin doğal logaritması temsilciliğinde
FD2 bağımlı değişleri nezaretinde araştırılmıştır. H1 ve H2 hipotezlerinin
sınandığı araştırma sonuçları Tablo 10’da özetlenmiştir.
Tablo 10: Türev Ürün Kullanımı ve Firma Değeri Arasındaki İlişki
DEĞİŞKEN
ADI
TUK
BYK
KLDR

MODEL I: FD1
MODEL II: FD2
Z
Z
Katsayı
Prob.
Katsayı
Prob.
Değeri
Değeri
0,0843290
4.55 0.000 0,1101241
5,33
0,000
- -6.23 0.000 0,9415586 174,58
0,000
0,0314868
- -1.01 0.310 -0,7123956 -19,22
0,000
0,0364518
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LIK
BYM
CCES
TEM
ROA
VYAP
SABİT
Wald 𝛘𝟐 (𝟗)
Prob > 𝛘𝟐

- -0.35
0,0003164
0,0230276
1.70
- -10.71
0,3018351
0,1581052 10.21
0,0124561 11.40
0,4208557
9.87
0,0667600 10.69

0.723 -0,0000765

-0,17

0,868

0.089 0,0574737
0.000 -0,4175234

3,80
-13,50

0,000
0,000

0.000 0,1908048
0.000 0,0174118
0.000 -0,1541321
0.000
1,109883
810,32
0,0000

12,07
15,81
-3,60
10,97

0,000
0,000
0,000
0,000
43711.85
0.0000

Türev ürün kullanımının firma değeri ile olan ilişkisi, 5885 gözlem, 107
birim 43 zaman boyutunda Model 1 ve Model 2 matematiksil kurgusunda
sabit etkiler tahmincisine dayalı olarak incelenmiştir. Bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayan modellerin, bir bütün olarak
anlamlığını test eden 9 serbestlik dereceli Wald χ2 (9) test istatistik
değerleri FD1 için 810,32 FD2 için 43711,85 ‘dir. Bu değerler kritik tablo
değerleri ile karşılaştırıldığında modelin %1 önem düzeyinde anlamlı
olduğu görüldüğünden H1 ve H2 hipotezlerinin kabul edilmesi gerektiği
söylenebilir. Buna göre türev ürün kullanımı ile firma değeri arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, piyasa
değerinin doğal logaritması temsilciliğinde FD2 bağımlı değişkeni ile
kurgulanan Model 2’nin Wald χ2 (9) değeri, Model 1’in Wald χ2 (9)
değerine kıyasla daha yüksek olması sebebiyle türev ürün kullanımı ile
firma değeri arasındaki ilişkiyi daha iyi yansıttığı ifade edilebilir.
Tablo 10’da elde edilen sonuçlara göre Model 1’e dâhil edilen KLDR
ve LIK dışındaki tüm değişkenler bağımlı değişken FD1’i açıklamada
istatistiki olarak anlamlıdır. Bu durum Model 2 için, LIK dışındaki tüm
değişkenlerin anlamlı olduğu şeklindedir. Model 1’de, modele dâhil edilen
BYK ve CCES bağımsız değişkenleri, firma değerini olumsuz
etkilemektedir. BYK (büyüklük) için bu sonuç, genel algılamaya göre,
büyük firmalar için riskten korunmak için faaliyetlerini yürütmede daha
büyük sabit maliyetler yüklenmesi sebebiyle teorik beklentiye uygundur.
CCES (Coğrafi çeşitlilik) ise firma değerini hem olumlu hem de olumsuz
yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Örneğin Morck & Yeung (1991) olumlu
etkiler bildirirken, Christophe (1997) coğrafi çeşitlendirmenin firma değeri
üzerindeki olumsuz etkilerini belgelemiştir.
Araştırmada modele dâhil edilen ve firma karlılığını temsilen kullanılan
ROA ile firma değeri arasındaki ilişki her iki model sonuçlarında da
pozitiftir. Bu sonuç teorik beklentiler ve literatür sonuçlarıyla
örtüşmektedir.
Firmanın temettü ödemelerinin firma değerine katkısı her iki model için
pozitif olup teorik beklentileri destekler niteliktedir. Bununla birlikte varlık
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yapısını temsilen kullanılan VYAP bağımsız değişkeninin firma değerine
katkısı Model 1 için pozitif iken Model 2 için negatiftir. Sonuçlardaki bu
farklılık, firma değerini temsilen kullanılan değişkenlerin hesaplama
farklılığından kaynaklanmış olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Bütün bunlara rağmen türev ürün kullanımı ile firma değeri arasındaki
ilişki her iki model sonuçlarına göre de pozitif olarak kaydedilmiştir. Bu
sonuç, türev ürün kullanımının firma değeri üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif bir katkısının bulunduğu genel kanaatinin teyidi
mahiyetindedir. Buna göre, firmanın türev ürün kullanımındaki 1 birimlik
bir artış Tobin’Q temsilciliğinde firma değerini 0,0843290 birim, firma
piyasa değerinin doğal logaritması temsilciliğinde firma değerini
0,1101241 birim artıracaktır. FD1 ve FD2 bağımlı değişkenleri
temsilciliğinde türev ürün kullanımı ile firma değeri arasındaki ilişkiyi
tanımlayan bu sonuçlar, literatürdeki Bessembinder (1991), Allayannis &
Weston (2001), Marami & Dubois (2013), Gómez ve diğ. (2012), Graham
& Rogers( 2002), Carter ve diğ. (2006), Adam & Fernando (2006), Perez
&Yun (2013), Giraldo ve diğ. (2017) ve Hang & Wang (2018) gibi birçok
araştırma sonuçları ile benzer niteliktedir.
4.2. Türev Ürün Kullanımı ile Firma Riskleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesine İlişkin Araştırma Bulguları
Türev ürün kullanımı ile firma riskleri arasındaki ilişki likidite riski, kur
riski, finansal risk, ticari ve toplam risk başlıkları altında incelenmiştir.
Finansal risk likidite riski nakit yeterliliği ve sermaye yeterliliği
bağlamında 2 değişken düzeyinde olmak üzere 6 risk göstergesiyle
elealınmıştır.
Türev ürün kullanımının firma riskleri arasındaki ilişki 5885 gözlem,
107 birim 43 zaman boyutunda 6 hipotez sınanmasına dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları, likidite riski LRISK ve kur riski
KRISK için Tablo 11’de, nakit yeterliliği temsilciliğinde FRISK 1 ve
sermaye yeterliliği temsilciliğinde FRISK 2 bağımlı değişkenleri
nezaretinde finansal risk için Tablo 12’de ve ticari risk TicRISK ile toplam
risk TRISK için Tablo 13’de gösterilmiştir.
Tablo 11: Türev Ürün Kullanımı ile Likidite ve Kur Riski
Arasındaki İlişki
DEĞİŞKEN ADI
TUK
BYK
KLDR
LIK
BYM
CCES

MODEL III: LRISK
Katsayı
-0,0266989
0,0303197
0,4228427
0,0003211
-0,0024764
0,2061321

Z Değeri

MODEL IV: KRISK

Prob.

-2,53
10,32
20,68
1,36
-0,35
12,50

84

0,011
0,000
0,000
0,173
0,000
0,000

Katsayı
-0,0212963
-0,0050218
1,2611152
-0,0007045
-0,0016466
0,032213

Z Değeri
-4,80
-3,94
132,69
-2,60
-0,94
4,82

Prob.
0,000
0,000
0,000
0,009
0,346
0,000

TEM
ROA
VYAP
SABİT

-0,0749246
0,0121516
0,1245270
-0,6653277

-10,67
13,94
5,97
-12,23

Wald 𝛘𝟐 (𝟗)
Prob > 𝛘

𝟐

0,000
0,000
0,000
0,000

-0,0158354
-0,0006894
0,6758694
-0,641649

-4,96
-2,55
61,03
-2,84

0,000
0,011
0,000
0,005

1482,88

30679,17

0,0000

0,0000

Tablo 11’de türev ürün kullanımının likidite riski (LRISK) ve kur riski
(KRISK) arasındaki ilişkinin sonuçları görülmektedir. Bu ilişkiler Model
3 ve Model 4 matematiksel kurgusunda sabit etkiler tahmincisine dayalı
olarak incelenmiştir. Modellerin genel anlamlılığını sınayan Wald χ2 (9)
test istatistiği sonuçları LRISK için 1482,88 KRISK için 30679,17 olup,
kritik tablo değerleri ile kıyaslandığında modelin %1 önem düzeyinde
anlamlı olduğu görüldüğünden H3 ve H4 hipotezlerinin kabul edilmesi
gerektiği söylenebilir. KRISK bağımlı değişkeninin yer aldığı χ2 değerinin
yüsekliği dikkate alındığında kur riski ilişkisini tanımlayan Model 4’ün
açıklama gücünün daha yüksek olduğu görülmektedir. Test sonuçları
incelendiğinde LRISK için modele dâhil edilen değişkenlerden LIK
dışındaki tüm değişkenler için istatistiki olarak anlamlı sonuçlar
kaydedilmiştir. Anlamlı ilişki, TUK, BYM ve TEM değişkenleri negatif
yönlü, diğer tüm değişkenler için pozitif yönlüdür. Bütün bu açıklamalara
göre türev ürün kullanımındaki 1 birimlik bir artış firmanın likidite riskini
0,0266989 birim, kur riskini 0,0212963 birim azaltacaktır ve bu sonuç teorik
beklentilere uygun olup literatürle örtüşmektedir.

Tablo 12: Türev Ürün Kullanımı ve Firma Finansal Riskleri
Arasındaki İlişki
MODEL V: FRISK1

MODEL VI: FRISK2

DEĞİŞKEN
ADI

Katsayı

TUK
BYK

0,0785996
0,0079056

4,79
1,75

0,000
0,081

-0,0542184
0,0646606

-4,04
18,57

0,000
0,000

KLDR
LIK

1,7381300
0,0001002

50,54
0,27

0,000
0,788

0,2386784
-0,0003411

10,18
-0,72

0,000
0,473

BYM

-0,0068336

-0,60

0,547

-0,0106965

-1,88

0,060

CCES

-0,1981882

-9,20

0,000

-0,0224015

-1,22

0,223

TEM

-0,0292076

-2,51

0,012

-0,0517041

-5,58

0,000

ROA

0,0089776

7,26

0,000

-0,0189101

1,41

0,000

VYAP
SABİT

-1,133218
0,2700948

-34,09
3,22

0,000
0,001

0,9534714
-2,3933900

37,64
-35,87

0,000
0,000

Wald 𝛘𝟐 (𝟗)
Prob > 𝛘𝟐

Z Değeri

Prob.

Katsayı

Z Değeri

Prob.

5075,34

5108,51

0,0000

0,0000

Tablo 12’de türev ürün kullanımı ile finansal riskleri arasındaki ilişki
nakit yetersizliği ve sermaye yetersizliği bağlamında incelenmiştir. Nakit
yetersizliği kaynaklı finansal riski FRISK1 bağımlı değişkeni, sermaye
yetersizliği finansal riski FRISK 2 bağımlı değişkenleri temsilciliğinde,
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H5 ve H6 hipotezlerinin sınayan Model 5 ve Model 6 matematiksel
kurgusunda araştırılmıştır.
Modellerin genel anlamlığını sınayan Wald χ2 (9) test istatistiği
sonuçları FRISK 1 için 5075,34 FRISK 2 için 5108,51 olup, kritik tablo
değerleri ile kıyaslandığında modelin %1 önem düzeyinde anlamlı olduğu
görüldüğünden H5 ve H6 hipotezlerinin kabul edilmesi gerektiği
söylenebilir.
Test sonuçları incelendiğinde FRISK 1 için modele dâhil edilen
değişkenlerden LIK ve BYM değişkenleri, FRISK 2 için LIK ve CCES
değişkenleri dışındaki tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır. FRISK
1 için, anlamlı ilişkiler sunan bağımsız değişkenlerden TEM ’in bağımlı
değişken üzerinde negatif, diğer tüm değişkenlerin pozitif etkisi söz
konusudur. FRISK 2 için ise, BYK, KLDR ve VYAP değişkenleri bağımlı
değişken üzerinde pozitif diğer tüm değişkenlerin ise negatif etkileri
bulunmaktadır.
Bütün bu açıklamalar nezdinde, türev ürün kullanımındaki bir birimlik
artışın firmanın nakit yeterliliğine dayalı finansal riskini 0,0785996 birim
artırdığı söylenebilir. Bu durum sermaye yeterliliği bağlamında 0,0542184
birim azaltma yönünde olduğu belirlenmiştir.
Tablo 13: Türev Ürün Kullanımı ile Firma Ticari Riski ve Toplam
Riski Arasındaki İlişki
DEĞİŞKEN
ADI
TUK
BYK

MODEL VII: TicRISK
Katsayı Z Değeri
Prob,

MODEL VIII: TRISK
Katsayı
Z Değeri
Prob,

-0,0123063
-0,0033392

-4,31
-4,30

0,000
0,000

-0,1155847
0,9795375

-5,72
174,14

0,000
0,000

KLDR

0,0662794

13,21

0,000

-0,2638811

-6,43

0,000

LIK
BYM

-0,0000356
0,0112948

-0,74
3,72

0,461
0,000

-0,0008890
-0,0812120

-0,92
-4,17

0,356
0,000

CCES

0,0192742

4,77

0,000

0,0801950

2,58

0,010

TEM
ROA

0,0200947
0,0079744

9,53
48,69

0,000
0,000

0,2450666
0,0163735

14,89
14,45

0,000
0,000

VYAP

0,0758830

14,13

0,000

0,0449710

0,93

0,351

SABİT

0,0606583

4,27

0,000

-3,1976120

-29,69

Wald 𝛘𝟐 (𝟗)
Prob > 𝛘𝟐

4521,78
0,0000

0,000
49071,17
0,0000

Türev ürün kullanımının ticari risk (TicRISK) ve firma toplam riski
(TRISK) temsilciliğinde tanımlanan firma riskleri arasındaki ilişki 5885
gözlem, 107 birim 43 zaman boyutunda Model 8 ve Model 8 matematiksil
kurgusunda sabit etkiler tahmincisine dayalı olarak incelenmiştir. Bağımlı
ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayan modellerin, bir
bütün olarak anlamlığını test eden 9 serbestlik dereceli Wald χ2 (9) test
istatistik değerleri TicRISK için 4521,78 TRISK için 49071,17 ‘dir. Bu
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değerler kritik tablo değerleri ile karşılaştırıldığında modelin %1 önem
düzeyinde anlamlı olduğu görüldüğünden H7 ve H8 hipotezlerinin kabul
edilmesi gerektiği söylenebilir. Buna göre türev ürün kullanımı ile firma
Ticari riski ve firma toplam riskleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır.
Modellerin Wald χ2 (9) değerileri, her iki risk temsilcisi için oldukça
yüksektir. Bu durum bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkiyi
tanımlamak üzere kurulan modelin oldukça güvenilir olduğu anlamını
taşımakla birlikte; türev ürün kullanımı ile firma riskleri arasındaki ilişkiyi
tanımlamak üzere kurulan ve toplam riski temsilen kullanılan TRISK
bağımlı değişkeninin bu ilişkiyi daha iyi yansıttığı söylenebilir.
Model 7’de açıklanan hisse senedi getirilerinin standart sapmasıyla
temsil olunan TicRISK bağımlı değişkeni ile bağımsız değişkenleri
arasında LIK dışındaki tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır. Bu
anlamlılık bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücünün
bulunduğu şeklinde ifade edilebilir. LIK bağımsız değişkeninin negatif
yönlü bir ilişki öngörmesine ragmen modelde istatistiki olarak anlamsız
çıkması, hesaplama biçimi özelinde ticari riski temsilen TicRISK ile
aralarındaki korelasyonun çok düşük olmasından kaynaklanabilir. Bununla
birlikte, yatırım için yeterli iç finansmanının varlığını işaret eden firma
likiditesi ile risk arasında ters yönlü ilişkinin bulunması gerektiği
şeklindeki teorik beklentiyle örtüşen bir sonuç belirlenmiştir.
Tabloya göre Model 7 matematiksel kurgusunda yer alan firma
büyüklüğü ile risk arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki
Mseddi & Abid (2010) araştırma sonuçlarıyla benzer olup büyük
firmaların küçük firmalardan daha riskli olma olasılığının yüksekliği ile
ifade edilebilir.
Bütün bunlara rağmen türev ürün kullanımı ile firma Ticari riski ve
toplam riski arasındaki ilişki her iki (model 7 ve 8) model için negatif
yönlüdür. Buna göre, türev ürün kullanımındaki 1 birimlik bir artış
firmanın ticari riskini 0,0123063 birim, firma toplam riskini 0,1155847
birim azaltacaktır. İlişkinin yönü bağlamındaki bu sonuçlar literatürdeki
sonuçlarla örtüşmekte olup türev ürünlerin riskten korunmadaki etkinliğini
vurgular niteliktedir.
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Türev ürün kullanımı ile risk ve firma değeri arasındaki ilişkiyi
Türkiye ölçeğinde belirlemeyi hedefleyen araştırma, Istanbul Menkul
Kıymetler Borsası İmalat Sanayi Endeksi kapsamında yer alan finansal
olmayan 107 firma örneklemine sahiptir. 2008/Q1-2019/Q3 inceleme
dönemini kapsayan araştırma, iki ana başlık altında toplanan 8 bağımlı
değişken üzerinden modellenmiştir. 5885 gözlem, 107 birim 43 zaman
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boyutunda yapılan irdelemelerde firma riskliliği, likidite riski, kur riski,
sermaye ve nakit yetersizliğine dayalı 2 finansal risk, ticari risk ve toplam
risk çeşitliliğinde ele alınmıştır. Firma değeri ise iki değişken nezdinde
değerlendirilmiştir.
Türev ürün kullanımı ile firma risk ve değer göstergeleri arasındaki
ilişki, panel veri analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiş olup araştırmanın
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Türev ürün kullanımı ile firma değeri arasındaki ilişki, Tobin’in Q ve
piyasa değerinin doğal logaritması temsilciliğinde iki bağımlı değişken
üzerinden ele alınmıştır. Araştırma sonucunda tanımlan firma değer
göstergeleri ile türev ürün kullanımı arasında istatistiki olarak anlamlı
pozitif yönlü ilişki kaydedilmiştir. Bu ilişki literatürdeki Bessembinder
(1991), Allayannis & Weston (2001), Marami & Dubois (2013), Gómez
ve diğ. (2012), Graham & Rogers( 2002), Carter ve diğ. (2006), Adam &
Fernando (2006), Perez &Yun (2013), Giraldo ve diğ. (2017) ve Hang &
Wang (2018) gibi bir çok araştırma sonuçları ile benzer niteliktedir.
Türev ürün kullanımı ile firma riskleri arasındaki ilişki 5 risk grubunda
yer alan 6 değişkene dayalı olarak incelenmiştir. İncelemenin sonuçları
şöyledir:
Likidite Riski

:

%5 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve negatif yönlü

Kur Riski

:

%1 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve negatif yönlü

Nakit yetersizliğinden kaynaklan
finansal risk

:

%1 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve pozitif yönlü

Sermaye
yetersizliğinden
kaynaklanan risk

:

%1 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve negatif yönlü

Ticari Risk

:

%1 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve negatif yönlü

Toplam Risk

:

%1 önem düzeyinde İstatistiki olarak
anlamlı ve negatif yönlü

Araştırma bulguları, ilgili literatürle örtüşür bir nitelik göstermiş
olmakla birlikte; türev ürünlerin risk yönetimi, fiyat keşfi, likidite ve
maliyet minimizasyonuna ilişkin işlevleri düşünüldüğünde kullanımına
ilişkin gelişimin Türk ekonomisi ve sermaye piyasalarının gelişimi
yönünde olumlu katkılar sunacağı genel kanaati oluşmuştur. Ayrıca, yeni
dünya düzenin keskin rekabet koşullarında belirsizliği azaltması ve firma
değerini desteklemesi bakımından türev ürün kullanımının teşvik edilmesi
gerektiği vurgulanmalıdır.
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KUŞAKLAR VE KUŞAKLARIN FİNANSAL EĞİLİMLERİ
(Generations and Financial Tendencies of Generations)
Adem ANBAR*
Giriş
Her insan kendine münhasır bir birey olmasına rağmen, genelleme
yapmak ve farklı insan gruplarını tanımlamak için çeşitli tanımlamalar
yapılmaktadır. Bu genellemenin sonuçlarından biri de “kuşak” kavramıdır.
Kuşaklar, aynı yıllarda doğan ve kritik gelişim evrelerinde önemli olayları
paylaşan grup veya insan topluluğu olarak tanımlanabilir (Dolot, 2018:
44). Cinsiyet, ırk, etnik köken ve din gibi özelliklerin yanı sıra, bireyin
doğduğu zaman dilimi de o bireyin kimliğinin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. Bir kuşağın yetişkinliğe yolculuğu sırasında meydana
gelen başlıca sosyal ve politik olaylar ile teknolojik gelişmeler, o kuşağın
tutumlarını, inançlarını ve çalışma alışkanlıklarını etkileyebilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, eşit koşullar altında yaşamlarını sürdürmek (örneğin;
ekonomik, tarihsel vb.), aynı olaylara (örneğin; kültürel, çevresel vb.)
maruz kalmak ve benzer teknolojilerden etkilenmek, bireylerin de benzer
şekilde düşünmelerine, karar almalarına ve davranmalarına yol
açabilmektedir (Murray vd., 2011: 477; Dolot, 2018: 44; Stutzer, 2019:
78). Aynı tarihsel olayları yaşayan bireylerin değer sistemlerinde görülen
benzerlikler, kuşaklar arası kimlik yaratmakta ve kuşakların birbirilerinden
farklı değerlere, inançlara, tutum ve davranışlara sahip olmalarına neden
olmaktadır (Lissitsa ve Kol, 2016: 305).
Kuşak olgusunun temelleri Antik Yunan’a ve Eski Mısır Uygarlığı’na
kadar uzanmakla birlikte, kuşak kavramı, 1980’li yıllardan sonra ön plana
çıkmış ve bu konuda akademik ve akademik olmayan yayınlar yapılmaya
başlanmıştır (Süral Özer vd., 2013:123). Bu konudaki çalışmalar, özellikle
iki alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi, çalışma hayatında
kuşaklar arası olası farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynakladığı
düşünülen çatışmalar üzerine yoğunlaşan alandır. Burada, iş yapma
biçimleri, iş değerleri, iş etiği, liderlik-yönetim, motivasyon gibi açılardan
kuşaklar arasında ne gibi farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmaya
çalışılırken, aynı iş ortamında üç veya dört kuşağın birlikte çalışmasından
kaynaklanan çatışmalar da irdelenmektedir. Kuşaklarla ilgili çalışmaların
yoğunlaştığı ikinci alan ise pazarlamadır. Çünkü kuşaklara özgü özellikler,
onların tüketici bağlamında satın alma alışkanlıklarını ve alışveriş
davranışlarını da etkileyebilmekte ve bu nedenle, kuşaklar tüketici
segmentasyonu için genel bir ölçüt olarak kullanılmaktadır (Lissitsa ve
Kol, 2016: 305). Belirli bir kuşağa yönelik pazarlama stratejilerinin
(Doç. Dr.); Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye. E-mail:
aadem@uludag.edu.tr
*
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geliştirilebilmesi için o kuşağın değerlerini ve beklentilerini anlamak
büyük önem arz etmektedir.
Çalışma hayatı, işgücü piyasası, pazarlama gibi hayatın ve
ekonominin birçok alanı üzerinde etkisi olan kuşak olgusu, finansal
piyasalar ve finansal kurumlar açısından da önemlidir. Çünkü belirli bir
kuşağın şekillenmesinde rol oynayan önemli olaylar, o kuşağın harcama,
tasarruf, yatırım gibi finansal tutum ve davranışlarını da
etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kuşaklar arasında finansal
tutum ve davranışlar açısından farklılıklar olup olmadığını, diğer bir
deyişle, belirli finansal eğilimlerin kuşaklarla beraber değişip
değişmediğini incelemektir.
1. Kuşak Kavramı ve Kuşak Teorisi
Birçok bilim dalına konu olan kuşak olgusuyla ilgili ilk çalışmalar,
Fransız sosyolog August Comte tarafından 1830-1840’lı yıllarda
yapılmıştır. Comte kuşaklar arası farklılıkların tarihsel süreç içerisinde
hareketlilik gösteren güçler olduğunu ortaya koymuştur (Pehlivan vd.,
2019: 221). Kuşak teorisi olarak da bilinen “kuşakların sosyolojisi”
terimini ilk olarak Alman sosyolog Karl Mannheim 1923 yılında yazdığı
“The Problem of Generations” isimli kitabında kullanmıştır (Bucuta, 2015:
39; Bayramoğlu, 2018: 15). Bu çalışmasında, Mannheim (1923) kuşak
terimini, “belli bir zaman diliminde önemli bir tarihsel olaya tanıklık etmiş
olan benzer yaştaki kişilerden oluşan bir grup” olarak tanımlamaktadır
(Bucuta, 2015: 39). Mannheim, bir kuşağın özelliklerini karşılayan bir
grubun ayırt edici özelliklerinin olduğuna inanmakta ve bir kuşağın
oluşumunda iki önemli faktörün olduğunu ifade etmektedir. Bu
faktörlerden birincisi, gerçekleşen önemli tarihsel olaylar, ikinci ise
bireylerin genç yaşta bu olaylara tanıklık etmeleridir (Bayramoğlu, 2018:
19). Yaşanılan tarihsel olaylar, o kuşağa ait bireylerde benzer izler ve
etkiler bırakmaktadır.
Günümüzdeki anlamıyla, nüfusu belirli jenerasyonlara, yani
kuşaklara bölmenin bir yolu olan kuşak teorisini (Generational Cohort
Theory) ilk olarak Ronald Inglehart (1977) önermiştir (Lissitsa ve Kol,
2016: 305). Daha sonrasında, Amerikalı tarihçiler William Strauss ve Neil
Howe’nin 1991 yılında yazmış oldukları “The History of America’s
Future, 1584 to 2069” isimli kitapla, kuşak teorisi geniş kitlelerin
gündemine gelmiş, bu konuda tartışmalar, akademik ve akademik olmayan
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, bazılarına göre, kuşak
teorisi Strauss ve Howe’ye atfedilmekte ve “Strauss-Howe Kuşak Teorisi”
olarak da ifade edilmektedir (Arslan ve Staub, 2015: 5; Fettahlıoğlu vd.,
2018: 3907; Aka, 2018: 120).
Bir kuşak, doğumundan 20-25 yıl geçenlerin oluşturduğu grup veya
bir grubun doğması, yetişkin olması ve kendi çocuklarının olmasına kadar
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geçen süre olarak tanımlanabilir (Lissitsa ve Kol, 2016: 305). Yaş veya
biyolojik temelli bu tanıma göre, her kuşak aralığı yaklaşık 20 yıldır. Yirmi
yıl, doğumla çocuk doğurma arasındaki ortalama süreyi veya bir sonraki
kuşağın başlangıcını temsil etmektedir. Aynı zamanda, 20 yıllık zaman
dilimi, yaklaşık 80 yıllık ortalama bir insan ömrünün dört farklı aşamaya
bölünmesini de (gençlik, yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık) temsil etmektedir
(Sandeen, 2008: 12). Fakat biyolojik temelli bu tanımların günümüzde
anlamını yitirdiği ifade edilmektedir. Çünkü geçmişte her 20-25 yıllık
dönemde bir kuşak yerleştirilebiliyorken, günümüzde ortalama çocuk
sahibi olma yaşı 30’un üzerine çıkmış ve böylece ebeveynler ve
çocuklarının doğumları arasındaki zaman aralığı da uzamıştır (Albayrak ve
Özkul, 2013: 17; Keleş, 2013: 26; Süral Özer vd., 2013: 125). Bu nedenle,
sosyolojik temelli tanımlar ön plana çıkmaktadır.
Bu bakış açısından bakıldığında, belirli zaman aralığında doğmuş ve
yaşamları sırasında aynı sosyal, politik ve ekonomik olaylara maruz kalmış
ve benzer sorumluluklar yüklenmiş oldukları için ortak değer, tutum ve
davranışlara sahip gruplar bir kuşağı oluşturmaktadır. Bir kuşağın ne
zaman sona erdiğine ve diğerinin ne zaman başladığına dair bir fikir birliği
olmamasına rağmen, araştırmacılar, aynı dönemde büyüyerek benzer
özellikleri ve temel değerleri şekillendiren sosyal, kültürel ve tarihi olayları
yaşayan bireylerin bir kuşak oluşturacağı konusunda hem fikirdirler
(Clark, 2017: 379). Görüldüğü gibi, kuşak kavramıyla, sadece belirli
zaman aralıklarında doğmuş bireyler topluluğu değil, düşüncelerini,
tutumlarını, değerlerini, inançlarını ve davranışlarını etkileyen ortak bilgi
ve deneyimleri paylaşan bireyler topluluğu kastedilmektedir. Her kuşağın
kendine özgü değerleri, inançları, beklentileri, tutum ve davranışları
olmakla birlikte, belirli bir kuşaktaki bireylerin bir bütün olarak o kuşağa
atfedilen özelliklerin tümünü, hatta hiçbirini göstermeyebileceği de ifade
edilmelidir (Albayrak ve Özkul, 2013: 17; Clark, 2017: 379). Çünkü
yaşanılan olay ve deneyimlerin her birey üzerindeki etkisi farklı
olabilecektir.
3. Kuşakların Sınıflandırılması ve Temel Özellikleri
Herhangi bir toplumda kuşaklar arasındaki farklar politik,
sosyoekonomik ve kültürel olaylar tarafından şekillendirilir. Toplum
üzerinde önemli etkiye sahip bu olaylar ülkeden ülkeye değişiyorsa,
kuşakların başlangıç-bitiş tarihleri ile zaman aralıkları da ülkeden ülkeye
değişebilmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bebek
patlaması kuşağı 1943-1964 yılları arasında doğan bireyleri kapsarken,
Güney Afrika’da 1943-1970 yılları arasında doğanları kapsamaktadır.
Benzer şekilde, ülkelere göre kuşaklara verilen isimler de
değişebilmektedir. Örneğin, Japonya’da 1951-1960 yılları arasında doğan
bireyler “Danso” kuşağı, 1961-1970 yıllarında doğanlar “Shinjinrui”
kuşağı olarak adlandırılmaktadır (Hole vd., 2010: 88). Ayrıca, kuşakların
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yaş aralıkları konusunda da farklı görüşler bulunmakta, farklı çalışmalarda
farklı zaman dilimleri kullanılabilmektedir. Örneğin X kuşağını
tanımlamak için, çalışmalarında; Strauss ve Howe (1991), Klein (2004)
1965-1979 zaman dilimini, Sandeen (2008) ve Wiedmer (2015) 1961-1981
zaman dilimini, Clark (2017) ve Stutzer (2019) 1965-1980 zaman dilimini,
Murray vd. (2011) 1965- 1981 zaman dilimini, Andrea vd. (2016) 19601980 zaman dilimini kullanmışlardır. Hem aynı ülke hem de farklı ülkeler
için, kuşak dönemlerinin farklılaşmasına ilişkin bu gibi örnekler
çoğaltılabilir. Çünkü her ne kadar belirli olayları yaşayanların aynı kuşağa
dahil edilmesi genel kabul görmekle birlikte, kuşakların başlangıç ve bitiş
tarihlerine ilişkin farklı görüşler söz konusu olabilmektedir.
Kuşakların
isimlendirilmesinde
ve
zaman
dilimlerinin
belirlenmesinde farklı görüşler olmakla birlikte, kuşak isimleri ile bu
kuşakların kapsadığı zaman aralıkları Tablo 1’de yer almaktadır.
Geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve tartışmalar neticesinde kuşak
isimleri konusunda bir uzlaşı sağlanmıştır, fakat yukarıda da ifade edildiği
gibi zaman aralıkları konusunda hala farklı görüşler bulunmaktadır. Bu
çalışmada Tablo 1’de yer alan sınıflandırma esas alınacaktır. Yaşları küçük
olduğu ve kuşağın bitiş tarihi henüz belli olmadığı için Alfa kuşağı
çalışmada dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, Alfa kuşağının özelliklerine
ilişkin yeterli çalışma da bulunmamaktadır.
Tablo 1. Kuşakların Sınıflandırılması, Dönemleri ve Yaş Aralıkları
Kuşak Adı
Sessiz Kuşak
Bebek Patlaması Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
Alfa Kuşağı

Zaman Aralığı
1925-1945
1946–1964
1965-1979
1980-1994
1995-2009
2010 ve sonrası

Yaş Aralığı*
74-94
55-73
40-54
25-39
10-24
9 yaş ve altı

*: 2019 yılı itibariyle kuşak üyelerinin içinde bulunduğu yaş aralığı

3.1. Sessiz Kuşak
Sessiz kuşak, 1925-1945 yılları arasında doğanları kapsamakta olup,
“gelenekçiler”, “radyo çocukları”, “II. Dünya Savaşı kuşağı”, “yetişkinler”
gibi farklı terimlerle de ifade edilmektedir. Bu kuşak terimlerinin çoğu,
radyonun icadı gibi zaman dilimi boyunca meydana gelen dünya olayları,
gelişmeler ve icatlarla ilgilidir (Wiedmer, 2015: 52). Bu kuşağın yaşadığı
en önemli iki olay, 1929 Büyük Buhranı ve II. Dünya Savaşıdır. Savaşın
zorluğu ve ekonomik sıkıntılar, bu kuşağın aile, din, iş ve devlet
hakkındaki değerlerini ve görüşlerini derinden etkilemiştir. Örneğin,
gelenekçiler vatansever ve sivil toplum odaklı olarak nitelendirilirler,
çünkü Büyük Buhranın üstesinden gelmek için işletmelerin ve devletin
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birlikte çalışmasına tanıklık etmişlerdir. Ayrıca sınırlı fonları kullanmayı,
az miktarda yiyecek ve giyimle idare etmeyi öğrenmişler, ekonomik
sıkıntıların üstesinden geldikleri için gurur ve kararlılık duygusu
geliştirmişlerdir. Sadık ve disiplinli olarak tanımlanan sessiz kuşak üyeleri,
aynı zamanda karaktere ve fedakârlığa değer verirler, otoriteye saygı
duyarlar ve iş ve aile hayatı arasındaki sınırlara önem verirler (Clark, 2017:
380). Yaşam felsefeleri “yaşamak için çalışmak” olan gelenekçiler;
işverenlerine
sadıklardır,
fedakârlığın
ve
çok
çalışmanın
ödüllendirileceğine inanırlar, başarının kurallara bağlı olduğuna inanırlar
ve emeklilikte sadakatin karşılığını almayı beklerler (Murray vd., 2011:
478; Stutzer, 2019: 78). Bu kuşak için, para kazanmak ve tasarruf etmek
değerlidir (Bejtkovský, 2016: 27).
“Sanayiciler” olarak da adlandırılan bu kuşak, bugünkü iş dünyasının
temellerini atan kuşaktır. Sahip oldukları bilgi, tecrübe ve pratik zekâları,
onları iş dünyasında önemli mevkilere getirmiştir (Adıgüzel vd.,
2014:171). Günümüzde, bu kuşağın üyelerinin neredeyse tamamı emekli
olmuştur.
3.2. Bebek Patlaması Kuşağı
Bebek patlaması (baby boomers) kuşağı, II. Dünya Savaşının
ardından 1946-1964 yılları arasında doğan bireyleri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Bu kuşak adını; savaşın sona ermesi, ekonominin
canlanması ve refahın artmaya başlamasıyla birlikte, doğum oranların hızla
artması nedeniyle almıştır (Akdemir vd., 2013: 14; Wiedmer, 2015: 52).
Birleşmiş Milletler tarihindeki en yüksek nüfus artışı (doğum oranı), bu
kuşağın tabi olduğu söz konusu 20 yıllık zaman aralığında gerçeklemiştir
(Pehlivan vd., 2019: 221). Bebek patlaması kuşağı, genel olarak refah
artışının ve dünya savaşının olmadığı bir dönemde büyümesine karşın,
nükleer saldırısı korkusu, bomba sığınakları inşa etmek ve okulda çalışma
masası altına saklanma pratikleri yapmak gibi bir soğuk savaş deneyimi de
yaşamışlardır. Bu nedenle, bu kuşağa “soğuk savaş” kuşağı da
denilmektedir (Keleş, 2013: 27; Wiedmer, 2015: 52; Argiro vd., 2018: 19).
Soğuk savaş dışında, bu kuşağın şekillenmesinde rol oynayan önemli
olaylardan bazılarına örnek olarak; Vietnam Savaşı, uzay yarışı ve ay
yürüyüşü, John F. Kennedy ve Martin Luther King suikastları, sivil haklar
ve kadın hakları hareketleri ile televizyon ve televizyon sayesinde
dünyadaki önemli olaylardan hızla haberdar olma verilebilir (Stutzer,
2019: 78).
“Çalışmak için yaşamak” felsefesine sahip olan bebek patlaması
kuşağı, çok çalışkan, iş odaklı, hedef odaklı, rekabetçi ve kişisel ve mesleki
hedeflerine çok bağlı olarak nitelendirmektedir (Murray vd., 2011: 478;
Wiedmer, 2015: 53). Bu özelliklerinden dolayı “işkolik” olarak da ifade
edilmektedirler. Çok çalışmaları, iş ahlakları, takım çalışmasına yatkın
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olmaları, sosyal becerileri, hiyerarşik yapıya ve sıralamaya olan inançları,
bu kuşağın üyelerinin çoğunun önemli sorumluluk ve yetkiye sahip
pozisyonlara gelmelerine neden olmuştur (Wiedmer, 2015: 53; Clark,
2017: 380). İşverenlerine sadık, otoriteye bağlı, toplumsal olaylara ve
çevreye duyarlı, özgürlükçü ama gelenek ve kültürüne bağlı olan bu
kuşağın olumsuz yönleri, bireyci, bencil ve yüksek egolu olmalarıdır
(Altuntuğ, 2012: 205; Akdemir vd., 2013: 14; Bejtkovský, 2016: 27; Aka,
2018: 121). Otorite ve iş öncelikleri için çaba harcayan ve bunun değer
görüp ödüllendirilmesini bekleyen bebek patlaması kuşağı üyelerinin
başlıca motive edicileri ek ödemeler (para), itibar, tanınma, güç ve
pozisyondur (Wiedmer, 2015: 53; Clark, 2017: 380).
Bebek patlaması kuşağı, kendilerinden önceki kuşakların sahip
olmadığı imkânlara sahip olmuşlardır. Genel olarak üniversite mezunu
olan ilk aile üyelerine sahip olan bu kuşak, büyümenin, refahın ve çeşitli
mal ve hizmetlere özenin ve dolayısıyla da lüks harcama eğiliminin arttığı
bir dönemde büyümüştür (Arslan ve Staub, 2015: 6; Clark, 2017: 380).
Ayrıca bu kuşak eğlenmeyi de öğrenmeye ve buna bütçe ayırmaya
başlamıştır (Adıgüzel vd., 2014: 172; Stutzer, 2019: 78).
3.3. X Kuşağı
Bebek patlaması kuşağının çocukları olarak 1965-1979 yılları
arasında doğanlar, X kuşağı olarak ifade edilmektedir. X kuşağı kavramı,
özellikle Kanadalı yazar Douglas Coupland’ın 1991 yılında “Generation
X: Tales for an Accelerated Culture” isimli kitabının yayınlanmasından
sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Demirkaya vd., 2015: 189).
Bu kuşak, doğum oranları önceki bebek patlaması kuşağına göre çok düşük
olması nedeniyle “Gen Bust” veya “Buster” olarak da adlandırılmakla
birlikte, genellikle “kayıp kuşak” olarak nitelendirilmektedir. Kayıp kuşak
denilmesinin nedenleri; ebeveynlerinin çok çalışmaları nedeniyle
genellikle kreşe/bakıcıya bırakılmaları, okuldan eve döndüklerinde
ebeveynlerinin evde olmamaları veya okul sonrası spor gibi etkinliklere
gönderilmeleri ve boşanan/dağılan ailelerin artması nedeniyle tek
ebeveynle büyümeleridir. Düzenli bir aile ilişkilerinin olmayışı, X kuşak
üyelerini, arkadaşlarıyla ve meslektaşlarıyla bağ kurarak geleneksel
olmayan aileler yaratmaya, dağılmış evliliklerden kaçınmaya ve kendi
çocuklarını mevcut bir ebeveynle birlikte büyümesini sağlamaya
çalışmaya yöneltmiş, bu kuşağın hayatta daha mücadeleci ve bağımsız
olmalarına neden olmuştur (Wiedmer, 2015: 53; Bejtkovský, 2016: 28;
Clark, 2017: 381; Bayramoğlu, 2018: 17).
X kuşağını şekillendiren başlıca olaylara örnek olarak; Berlin
Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nden ayrılmaların başlaması,
Çin’de Tiananmen Meydanı’ndaki katliam, 1970’li yıllarda yaşanan petrol
krizi, Margaret Thatcher’ın ilk İngiliz kadın başbakanı olarak seçilmesi ve
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Watergate skandalı verilebilir (Wiedmer, 2015: 53; Stutzer, 2019: 78).
Genellikle, “MTV kuşağı” olarak da ifade edilen X kuşağı, müzik
videolarına ve elektronik, heavy metal ve hip hop gibi yeni müzik
türlerinin ortaya çıkışına tanıklık etmişlerdir (Wiedmer, 2015: 53). X
kuşağını etkileyen iki önemli değişim de teknoloji ve küreselleşmedir.
Örneğin, Apple ve Tandy kişisel bilgisayarları piyasaya sürmeye
başlamışlardır. X kuşağı, teknolojik bir değişime denk geldiği için zorunlu
olarak teknoloji kullanmaya başlamıştır (Keleş, 2011:131). Fakat her ne
kadar günümüzdeki teknolojik ürünlerin temelleri bu kuşak üyeleri
tarafından atılsa da, teknolojinin kullanımında sonraki kuşaklardan geride
kalmışlardır (Şenturan vd., 2016:174).
Bebek patlaması kuşağının bir refah dönemi içinde büyümelerine
karşın, X kuşağı, ebeveynlerinden daha düşük yaşam standardına razı olan
bir kuşaktır. Diğer bir deyişle, finansal açıdan kendisinden önce gelen
kuşaklardan daha başarısız olan ilk kuşaktır (Bayramoğlu, 2018: 17).
Bunun temel nedeni; II. Dünya Savaşından sonra uygulanan Keynesyen
politikalardan (sosyal refah devleti anlayışı) vazgeçilerek liberal
politikalara geçilmesi ve uygulanan Keynesyen politikaların maliyetinin X
kuşağına kalması, petrol krizi ve ekonomik durgunluk döneminde iş
hayatına girmiş olmalarıdır (Altuntuğ, 2012: 205).
X kuşağı üyelerinin temel özellikleri; kanaatkar, mücadeleci,
otoriteye saygılı, toplumsal olaylara duyarlı, meraklı ve bağımsız
olmalarıdır (Keleş, 2011:131; Altuntuğ, 2012: 206; Şenturan vd., 2016:
174; Bejtkovsky, 2016: 28; Pehlivan vd., 2019: 221). X kuşağı çalışanları,
genel olarak, iş ve aile hayatı arasında bir denge sağlamak istemekte ve
para ya da unvan için çok uzun saatler çalışmamaktadır (Wiedmer, 2015:
54). Genel olarak işine sadık olan X kuşağı, daha iyi kariyer imkânları
bulduğunda işini değiştirebilmektedir. X kuşağı, esnek çalışma
düzenlemelerine sıcak bakmakta ve işlerinde özerklik beklemektedirler
(Murray vd., 2011: 478). Kendilerine güvenen X kuşağı üyeleri; bir ekibin
üyesi olmaktan ziyade bağımsız projeler üzerinde çalışmaktan zevk alırlar,
daha az hiyerarşik yapıları tercih ederler ve amaç odaklı olup çalıştıkları
kurumlarda fark yaratmak isterler (Adıgüzel vd., 2014:173; Clark, 2017:
381). Bu kuşak döneminde, kadınların iş hayatına katılmaya başlamasıyla
birlikte, geleneksel aile yapısında değişimler yaşanmaya başlamış, babalar
çocuk bakımında ve ev işlerinde eşlerine daha fazla yardım etmeye
başlamışlardır.
3.4. Y Kuşağı
1980-1994 yılları arasında doğanları kapsayan Y kuşağı; Milenyum
(Millenium), Eko Patlaması (Echo Boomers), İnternet kuşağı (Internet
Generation), Sonrakiler (Nexters) gibi isimlerle de anılmaktadırlar
(Wiedmer, 2015: 54; Şenturan vd., 2016: 175). Fakat ilk olarak 1993
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yılında o zamanın gençlerini X kuşağından ayırt etmek için kullanılan “Y
kuşağı” kavramı (Kuyucu, 2014: 58), en çok kullanılan ve genel kabul
görmüş kuşak adıdır. İngilizce “gençlik” (youth) kelimesinin ilk harfinden
geldiği ifade edildiği gibi (Andrea vd., 2016: 93), meraklı ve sorgulayan
yapıları nedeniyle İngilizce “why” (neden) kelimesiyle sesteş olan “Y”
harfinden geldiği de ifade edilmektedir (Süral Özer vd., 2013: 126; Aka,
2018: 121).
Y kuşağı, “helikopter ebeveyn” olarak da nitelendirilen X kuşağının
çocuklarıdır. Helikopter ebeveyn denilmesinin nedeni, anne-babaların
çocuklarının her zaman yanında olmaları, onlarla yakın bir iletişim ve
etkileşim içinde olmalarıdır (Clark, 2017: 382). Bu durumun, kendine
güveni düşük, problem çözme yeteneği zayıf ve sürekli ilgi bekleyen bir
kuşağın ortaya çıkmasına yol açtığına ilişkin yaklaşımlar da bulunmaktadır
(Bayramoğlu, 2018: 18).
Y kuşağını şekillendiren başlıca olaylara örnek olarak; Prenses
Diana'nın ölümü, 11 Eylül terör saldırısı, Nelson Mandela'nın
hapishaneden salıverilmesi, Körfez Savaşı, Irak Savaşı, 2008 küresel
ekonomik kriz ile Katrina Kasırgası ve Asya Okyanusu’ndaki tusunami
gibi doğal afetler verilebilir (Akdemir vd., 2013: 18; Wiedmer, 2015: 54;
Stutzer, 2019: 78). Elbette bu kuşak için en önemli gelişmelerden biri,
“dijital kuşak” veya “internet kuşağı” da denilmesine yol açan internet ve
teknolojidir. Bu kuşak, teknoloji dünyasında doğan dijital neslin ilk
dalgasıdır (Andrea vd., 2016: 93). Bilgisayarlar, tabletler ve cep
telefonlarıyla büyüyen ve “sürekli internete bağlı” Y kuşağı üyeleri
zamanlarının önemli bir kısmını mesajlaşma, sohbet, video izleme ve
sosyal ağ sitelerini ziyaret etmek için harcamakta, interneti iletişim,
eğlence, alışveriş, iş, bilgi arama ve haberleri takip etme gibi amaçlarla
kullanmaktadırlar (EFMA ve Oracle Financial Services, 2010: 7; Y Kuşağı
İnovasyon Araştırması 2013: 1; KPMG, 2017: 4). Teknoloji dostu olan Y
kuşağı, bilgi teknolojileri alanındaki yeni araç ve gereçlerin kullanımını
hızlı bir şekilde benimsemekte ve değişiklikleri kolayca kabul etmektedir
(Andrea vd., 2016: 93).
Y kuşağı üyeleri; girişimci, özgüveni yüksek, değişime açık olma,
sabırsız, çabuk sıkılma, kolay tatmin olmama, sorumluluk almaya istekli,
toplumsal konulara duyarlı, etik değerlere önem verme, aynı anda birden
fazla işi yapabilme gibi özelliklere sahiptirler (Altuntuğ, 2012: 206;
Kuyucu, 2014: 60; Arslan ve Staub, 2015:7). Y kuşağı, otoritenin varlığını
kabul etse de, saygının kazanılması gerektiğine inanmakta, soru
sormaktan, kıyaslama yapmaktan veya kuralları sorgulamaktan daha az
korkmakta ve düşündüklerini ifade etmekten çekinmemektedir (KPMG,
2017: 4). Y kuşağı, büyük resme katkılarının “ne” olduğunu bilmek
isterler, sık ve dürüst geri bildirim beklerler (Murray, 2011: 478). Diğer bir
deyişle, Y kuşağı, daha toplum odaklı olup, daha geniş bağlamlarda bir
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anlam hissi aramaktadır (Clark, 2017: 382). Bu nedenle, Y kuşağı, bir amaç
duygusu ve ait oldukları topluma faydalı olma düşüncesiyle, konu ve
sorunlara yeni yaklaşımlar ve çözümler denemekten ve keşfetmekten zevk
almaktadır (Wiedmer, 2015: 55).
Y kuşağı iş hayatında; iş-özel hayat dengesine önem vermekte, nasıl
ve ne zaman çalışacağına ilişkin esneklik istemekte, yüksek ücret ve iyi
çalışma koşulları beklemekte, takım bazlı kapsayıcı bir yönetim tarzını
tercih etmekte, açıklık ve şeffaflığa önem vermektedir (Murray vd., 2011:
478). Genel olarak işverenine sadık olan Y kuşağı, aidiyet duymak için
işvereninden açık hedefler, geribildirim, esneklik beklemekte, asgari
bürokrasi, eğitim, gelişim imkânı, övgü ve destek istemektedir (Y Kuşağı
İnovasyon Araştırması 2013: 1; Bejtkovsky, 2016: 28; Şenturan vd., 2016:
175; Aka, 2018: 121). Bu istek ve beklentileri gerçekleşmediğinde,
işlerinde ve kişisel yaşamlarında mutluluk arayan ve kendilerini bir iş ve
bir kariyerle sınırlandırmayan Y kuşağı kolaylıkla iş değiştirebilmektedir
(Wiedmer, 2015: 55; Arslan Ve Staub, 2015: 7; Clark, 2017: 382). Y
kuşağı için başarı, kariyer ve para önemlidir, çünkü tüketim toplumunda
paranın önemli olduğunun farkındadırlar (Andrea vd., 2016: 93).
3.5. Z Kuşağı
Z kuşağı, 1995-2009 yılları arasında doğanları tanımlamak için
kullanılmaktadır. “Facebook kuşağı”, “iKuşağı” (iGeneration), “dijital
yerliler”, “net kuşağı” (Net Gen) gibi isimlerle ifade edildiği görülse de,
“Z kuşağı” kavramı daha yaygın kullanılan bir isimdir (Dolot, 2018: 45).
Z kuşağı, içinde doğdukları oldukça gelişmiş dijital çağ nedeniyle, bebek
patlaması, X kuşağı ve Y kuşağından çok farklı özelliklere sahiptirler. Z
kuşağını önceki kuşaklardan ayıran en önemli farklılık, daha doğmadan
önce özellikleri tanımlanabilen ilk kuşak olması ve değişimin çok hızlı
yaşandığı bir döneme tanıklık etmeleridir (Altuntuğ, 2012: 206). Z kuşağı
tarafından kullanılan kelimeler, sözcükler ve ifadeler ebeveynlerine
oldukça tuhaf ve farklı gelmektedir (Andrea vd., 2016: 93).
İnternet, anlık mesajlaşma, metin mesajlaşma, MP3 çalar, cep
telefonu, tablet, YouTube, iPad, Facebook gibi teknoloji ürünleri ve sosyal
medyayla büyüyen Z Kuşağı, hem gerçek hem de sanal dünyada
varlıklarını sürdürmektedirler. Z kuşağı, birbirini tamamladıklarını
düşündükleri iki dünya arasında kolaylıkla ve hızlıca geçiş
yapabilmektedir (Dolot, 2018: 45). Tipik bir Z kuşağı, okul bilgisayarında
bir belge yaratabilir, telefonunda araştırma yapabilir, bir tablete not alarak
atıp daha sonra bir dizüstü bilgisayarda çalışmasını bitirebilir (KPMG,
2017: 18). Z kuşağı, “sürekli güncellenen bir dünyada” yaşamaktadır. Z
kuşağı üyeleri, ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca ulaşabilmekte ve
bilgileri hızla başkalarıyla paylaşmaktadırlar. Z kuşağı sadece internet
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içeriğini kullanmakla kalmamakta, aynı zamanda onu oluşturmakta ve
kontrol etmektedir (Dolot, 2018: 45).
Z kuşağı; kendine güvenen, mutlu, takım ruhuna uygun hareket eden
ve önceki kuşaklara göre sosyal faaliyetlere daha fazla ilgi gösteren
bireylerden oluşmaktadır. Ayrıca Z kuşağı; çevreye daha duyarlıdırlar,
çoklu görev alabilirler, ürün ve markalar hakkında arkadaşlarından
etkilenirler, fazla bilgiyi hızlıca işleyebilme yeteneğine sahiptirler, sosyal
medya dostudurlar, neredeyse her zaman çevrimiçidirler, problemleri
çözmek için internette çözümler bulmaya çalışırlar, sürekli değişimlerden
korkmazlar ve internet dünyası nedeniyle daha fazla bilgiye sahiptirler
(Wiedmer, 2015: 56; Bejtkovsky, 2016: 2). Z kuşağı, önceki kuşaklara
göre daha zekidir ve daha girişimcidir. Fakat küresel durgunluk döneminde
büyümek, savaş ve terörizm, Z kuşağını Y kuşağına göre daha temkinli
yapmıştır. Y kuşağının aradığı özgürlük ve esneklik açılarından daha az
risk almakta ve daha fazla istikrar aramaktadır (KPMG, 2017: 18).
Z kuşağının genç yaşı ve işgücü piyasasındaki sınırlı mevcudiyeti
nedeniyle, diğer kuşaklara göre Z kuşağının iş yaşamındaki özelliklerine
ve beklentilerine ilişkin daha az literatür vardır. Z kuşağının 2020 yılında
toplam işgücünün %20’sini oluşturması beklenmektedir (Half, 2015). Bu
kuşağın genç çalışanları, yenilikçi ve yaratıcı olma eğilimindedirler ve
topluma faydası olan şeyler yapmak istedirler. Sosyal medyayı, kısa
mesajları ve e-postaları yoğun kullansalar da, Z kuşağı daha çok gerçek
sohbetler ve bağlantılar kurmak istemektedir. Z kuşağını kendilerine
çekmek isteyen işletmeler, Z kuşağının kendilerini tercih etmeleri için bir
neden ortaya koyabilmeli, rekabetçi maaşlar ve avantajlar sunmalıdır
(Bejtkovsky, 2016: 29).
4. Kuşakların Finansal Eğilimleri
Kuşaklar veya kuşak stratejisi sadece farklı yaş gruplarından ibaret
değildir. İnsanlar yaş gruplarına ait değillerdir, çünkü çocukluk, gençlik,
yetişkinlik gibi belirli yaş dönemlerinden geçerler. Fakat bir birey tüm
yaşamı boyunca, belirli bir kuşağın bir üyesi olmaya devam eder. Örneğin,
çocukluk döneminde de aynı kuşağın üyesi olur, yetişkinlik döneminde de
aynı kuşağın üyesi olur. Aynı kuşakta yer alan bireyler, aynı zaman
dönemindeki önemli ekonomik, siyasi ve kültürel olayların ve koşulların
etkilerini barındırırlar. Kuşakların temel değerleri onların tüketim
kararları, kariyer kararları ve yaşam boyu yaşam tarzı tercihleri üzerinde
bir etkiye sahiptir (Moiveg, 2007: 49). Kuşaklara göre bireylerin değerleri,
inançları, beklentileri vb. değiştiği için, doğal olarak bireylerin finansal
tutum ve davranışları (finansal eğilimleri) de değişmektedir. Çalışmanın
bu bölümünde, kuşakların finansal eğilimleri, tasarruf ve yatırım ile
bankacılık açısından iki başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. Elbette
finansal planlama, sigorta, portföy yönetimi, banka dışı finansal hizmetler
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sektörü gibi birçok alt başlık açısından kuşakların finansal eğilimleri
incelebilir. Burada, ağırlıklı olarak tasarruf ve yatırım ile bankacılık
açılarından konu ele alınmaya çalışılmıştır. Yine, sessiz kuşak ve alfa
kuşağı bu bölümde dikkate alınmamış, ağırlıklı olarak X, Y ve Z
kuşaklarının finansal eğilimleri üzerinde durulmuştur.
4.1. Tasarruf ve Yatırım Açısından Kuşakların Finansal
Eğilimleri
Birleşmiş Milletler’in (BM) 2017 revize edilmiş nüfus verilerine göre
dünya nüfusunun 0,4 milyarı (dünya nüfusunun %5’i) sessiz kuşak, 1,3
milyarı (%17) bebek patlaması kuşağı, 1,4 milyarı (%20) X kuşağı, 1,8
milyarı (%24) Y Kuşağı ve 1,9 milyarı (%25) Z kuşağı üyesidir (Patel ve
Morrison, 2019: 2). X ve Y kuşakları, refah yaratma ve tüketim
harcamalarının temel ekonomik motoru konumundadır. Fakat Z kuşağı yaş
aldıkça, yeni ve büyük bir tüketici kitlesi ön plana çıkmaya başlamaktadır.
Z kuşağı; teknolojiye, finansa ve harcamaya yönelik tutumları açısından
önceki kuşaklardan farklıdır. Dünya nüfusunun %25’ini oluşturan ve 1024 yaş aralığında olan Z kuşağı, küresel olarak en büyük tüketici grubunu
oluşturmakla birlikte, önemli bir harcama gücüne de sahiptir. Örneğin,
ABD’de Z kuşağı 200 milyar $ doğrudan alım gücüne sahipken, hanehalkı
harcamalarını etkileyerek 1 trilyon $ dolaylı harcama gücüne sahiptir
(Barclays, 2018). Dolayısıyla henüz yeni yeni iş hayatına atılmaya ve gelir
etmeye başlayan Z kuşağının finansal tutum ve davranışları da finans
sektörü için oldukça önemlidir.
Kuşakların finansal tutum ve davranışlarını ve aralarındaki
farklılıkları belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar, genellikle finansal
kurumlar ve danışmanlık/araştırma firmaları tarafından yapılmaktadır. Bu
çalışmaların çoğu ABD için yapılsa da, farklı ülkeler ve birden fazla ülkeyi
kapsayan çalışmalar da bulunmaktadır. Burada bazı araştırmaların
bulgularına yer verilmiştir.
ME Bank (2015) tarafından, 2014 yılında, Avustralyalıların tasarruf
amaçlarını, alışkanlıklarını ve tutumlarını belirlemek amacıyla 1.500
kişiye bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, genel olarak,
kuşaklar arası farklı tasarruf amaçları bulunduğunu göstermektedir. Y
kuşağının %33'ü, en önemli önceliğinin "ev için değil, tatil, araba veya
diğer giderler için tasarruf yapmak" olduğunu ifade etmiştir. X kuşağının
%43'ü en önemli amaçlarının "ipotekli konut kredilerini ödemek"
olduğunu ifade ederken, bebek patlaması kuşağının %32'si "emeklilik için
para biriktirmek" olduğunu ifade etmiştir. Y kuşağının %72’si faturalarını
zamanında ödediğini ifade ederken, bu oran X kuşağında %74 ve bebek
patlaması kuşağında %85’tir. Genç kuşaklar, finansal planlama konusunda
daha başarısız görünmektedirler. Y kuşağının %33’ü haftalık veya aylık
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bütçe yaparken, X kuşağının %40’ı ve bebek patlaması kuşağının %44’ü
haftalık veya aylık bazda bütçe yaptığını ifade etmiştir.
Nielsen araştırma şirketi tarafından, 2015 yılında, 60 ülkede 30 binden
fazla kişiyle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, Z kuşağının %32’si,
Y kuşağının %34’ü ve X kuşağının %23’ü her ay yeteri kadar tasarruf
yaptıklarını ve gelecekteki finansal durumlarına ilişkin kendilerine
güvendiklerini ifade etmişlerdir. Z kuşağının %47’si, Y kuşağının %48’i
ve X kuşağının %50’si her ay biraz tasarruf yaptığını ama gelecekteki
finansal durumlarına ilişkin kendilerini güvende hissetmediklerini ifade
etmişlerdir. Z kuşağının %21’i, Y kuşağının %18’i ve X kuşağının %27’si
ise finansal geleceği için hiç tasarruf yapmadığını ifade etmiştir (Nielsen,
2015).
Fidelity Brokerage Services tarafından, 2016 yılında, 615 kişiyle
yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Y kuşağının %47’si, ailelerinden
ayrı yaşamalarına rağmen, gıda harcamaları, fatura ödemeleri gibi
konularda ailelerinden finansal destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Y
kuşağı katılımcılarının %65’i, finansal açıdan iyi bir geleceğe nasıl sahip
olunabileceği konusunda ailelerinin güçlü bir rol model oldukları görüşüne
katılırken, bu oran X kuşağında ve bebek patlaması kuşağında %56
seviyelerindedir. Y kuşağının %59'su, X kuşağının %67’si ve bebek
patlaması kuşağının %68’si, beklenmeyen giderleri karşılamak için bir acil
yardım fonu oluşturduklarını ifade etmişleridir. Fakat Y kuşağı, diğer
kuşaklara göre ortalama olarak daha fazla tutarda kenara para
ayırmaktadırlar. Y kuşağının çoğunluğu (%86), acil yardım fonunu
geleneksel tasarruf hesabında veya nakit olarak tutarken, sadece %8'si bu
fonları bir aracı kurum veya yatırım hesabında tutmaktadır. X kuşağının
%11’i ve bebek patlaması kuşağının %23’ü bu fonları, aracı kurum veya
yatırım hesaplarında tutmaktadır. Harcama/tasarruf/yatırım açılarından
kendilerini nasıl tanımladıkları sorusuna, Y kuşağının %44'ü kendisini
“harcayan”, %46'sı “tasarruf eden” ve sadece %9’u “yatırımcı” olarak
gördüğünü ifade etmiştir. X kuşağının %29’u kendisini “harcayan”, %62'si
“tasarruf eden” ve %9’u “yatırımcı” olarak görürken, bebek patlaması
kuşağında bu oranlar sırasıyla %35, %53 ve %12’dir. Araştırmadan çıkan
diğer bir sonuç, Y kuşağının; tasarruf/yatırım hesabına ulaşmak, fatura
ödemek gibi finansal işlemlerini gerçekleştirmek için, diğer kuşaklara
göre, mobil uygulamaları daha fazla kullandığıdır (Fidelity Brokerage
Services, 2016).
BMO Wealth Management tarafından, 2017 yılında, Y, X ve bebek
patlaması kuşaklarının tasarruf ve yatırım konusundaki tutum ve
davranışlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre, her kuşağın öncelikli tasarruf/yatırım amacı emekliliktir. Diğer bir
deyişe, her bir kuşağa tasarruf etme ve yatırım yapma amaçları
sorulduğunda, bebek patlaması kuşağının %64’ü, X kuşağının %66’sı, Y
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kuşağının %47’si ve tüm katılımcıların %59’u tasarruf/yatırım yapma
amaçlarının emeklilik olduğunu ifade etmiştir. “Satın al ve uzun vadede
elinde tut” yatırım stratejini izlediğini ifade edenlerin oranı, bebek
patlaması kuşağında %43, X kuşağında %40 ve Y kuşağında %32’dir. Y
kuşağının “satın al ve elde tut” seçeneğine verdikleri yanıt (%32) diğer
kuşaklara göre daha düşük olduğu için Y kuşağının kısa vadeyi tercih ettiği
söylenebilir. Yatırımlarını hisse senetlerinde değerlendirenlerin oranı,
bebek patlaması kuşağında %23, X kuşağında %24 ve X kuşağında
%21’dir. Y kuşağı, diğer kuşaklara göre riskli hisse senetlerine daha az
yatırım yapmakta, buna karşın, kısa vadeli para piyasası enstrümanlarına
daha fazla yatırım yapmaktadır. X ve Y kuşaklarının yapay zekâ tabanlı
yazılım uygulamaları olan robo-danışmanlığı bebek patlaması kuşağına
göre daha fazla kullandığı görülmektedir. Yatırım için robo-danışmanların
kullanımı Y kuşağında %10, X kuşağında %9 ve bebek patlaması
kuşağında %5’tir (BMO Wealth Management, 2017).
KPMG tarafından, 2017 yılında, Avustralya'da 1.400 Y kuşağı
çalışanına yönelik yapılan araştırmanın sonuçları, Y kuşağının yatırımdan
ziyade tasarrufa odaklandığını, tasarruf/mevduat hesabını başlıca yatırım
aracı olarak kullandığını, Y kuşağı çalışanlarının %27'sinin hisse senedine
yatırım yaptığını göstermektedir (KPMG, 2017).
Discover Bank (2017) tarafından, 2017 yılında, ABD’de 18 yaş ve
üzeri 2.205 kişiye tasarruf eğilimleri anketi uygulanmıştır. Araştırma
sonuçları, Y kuşağının tasarruf eğilimlerinin X kuşağı ve bebek patlaması
kuşağından daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Y kuşağının %81’i
belirli bir tutarda tasarruf yaptığını söylerken, bu oran X kuşağında %74
ve bebek patlaması kuşağında %77’dir. Y kuşağı, spesifik bir amaç için
tasarruf etmede önceki kuşaklara göre daha başarılıdır. Örneğin spesifik
bir amaç için tasarruf etme oranı Y kuşağında %67, X kuşağında %56 ve
bebek patlaması kuşağında %49’dur. Bütün katılımcıların %25’i acil
durumlarda kullanmak amacıyla, %20’si tatil ve %16’sı da tatil alışverişi
için tasarruf ettiklerini ifade etmişlerdir. Y kuşağı, bir önceki yıla göre
tasarrufunu artırmada da ilk sırada gelmektedir. Y kuşağının %35’i bir
önceki yıla göre daha fazla tasarruf ettiğini ifade etmiştir. Bu oran, X
kuşağında %25 ve bebek patlaması kuşağında %22’dir. Katılımcıların
yaklaşık yarısı, tasarruf hesabı, çek hesabı ve emeklilik hesabı gibi ürün
kombinasyonunu kullanarak tasarruf ettiğini ifade etmiştir.
Bank of America’nın “2018 Better Money Habits” araştırması, Y
kuşağının para yönetimi konusunda, X ve bebek patlaması kuşaklarından
daha iyi ya da aynı durumda olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan
Y kuşağının %63’ü tasarruf yaptığını söylerken, bu oran X kuşağında %64
ve bebek patlaması kuşağında %75’tir. Y kuşağının %54’ü bütçe yaparken,
X kuşağının %74’ü ve bebek patlaması kuşağının %57’si bütçe yaptığını
ifade etmiştir. Y kuşağının %57’si bir tasarruf yapma amacının olduğunu
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söylerken, bu oran X kuşağında %42 ve bebek patlaması kuşağında
%42’dir. Y kuşağının %59’u finansal anlamda kendini güvende
hissederken, bu oran X kuşağında %54 ve bebek patlaması kuşağında %63
olarak çıkmıştır (Bank of America, 2018).
Investopedia’s Affluent Millennial Investing Survey kapsamında
1.405 kişinin yatırıma ilişkin görüşleri alınmıştır. Katılımcıların yatırım
yapma nedenlerinden ilki %64’le emeklilik iken, bunu %56 ile rahat
yaşamak, %53 ile finansal olarak güvende olmak ve %44 ile refah
seviyesini artırmak gelmiştir. Araştırmaya katılan Y kuşağının %37’si
hisse senetlerine yatırım yaptığını ifade ederken, bu oran X kuşağında
%47’dir. Dolayısıyla Y kuşağı, hisse senetlerine yatırımı X kuşağına göre
daha riskli görmektedir (Gobell, 2019).
TransAmerica Center for Retirement Studies tarafından üç kuşak
Amerikalının tasarruf alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yürütülen bir
çalışmaya göre, Y kuşağı, bebek patlaması ve X kuşaklarına göre daha
fazla tasarruf etmektedir. Y kuşağı, ortalama olarak 24 yaşında emeklilik
için tasarruf etmeye başlarken, bu yaş ortalaması X kuşağı için 30 ve bebek
patlaması kuşağı için 35’tir (Langone, 2019).
Varlık yönetim şirketi Schroders tarafından, 2019 yılında, 32 ülkede
25 binden fazla yatırımcı ile yapılan küresel bir araştırmanın bulguları,
gençlerin daha fazla tasarruf yaptığını göstermektedir. Söz konusu
araştırma, 18 ve 37 yaş aralığındaki grubun (Z ve Y kuşaklarının) yıllık
gelirlerinin yaklaşık %16'sını emeklilik için ayırırken, 38-70 yaş
aralığındaki grubun (X ve bebek patlaması kuşaklarının) gelirlerinin
yaklaşık %14’ünü emeklilik için ayırdıklarını ortaya koymaktadır
(McKeever, 2019).
Ernst & Young tarafından yapılan bir araştırma, Z kuşağının
%57’sinin parayı hemen harcamak yerine tasarruf etmeyi tercih ettiklerini
göstermektedir. Lincoln Financial tarafından yapılan araştırmaya göre,
ankete katılanların yarısından fazlası bir tasarruf hesabına sahip olduğunu
ve %71'i tasarruf etmenin öncelikli olduğunu söylemiştir. TD
Ameritrade’in Z kuşağı araştırmasına göre, ankete katılanların yaklaşık
yarısı emeklilik için tasarruf etmenin en iyi yolunun tasarruf hesabı
olduğuna inandığını, sadece %17'si ise borsaya yatırım yapmanın en iyi
yol olduğunu ifade etmiştir (Wright, 2019).
Birçok çalışma, Y kuşağının hisse senedi piyasasına fazla
güvenmediğini göstermektedir. Örneğin, Bankrate's Money Pulse
araştırması, 30 yaş altındaki insanların sadece %26'ının hisse senedi
yatırımı olduğunu, Bankrate’ın yapmış olduğu bir araştırması ise, genç
insanların uzun dönem için ihtiyaç duydukları parayı tutmanın en iyi yolu
olarak nakdi tercih ettiklerini göstermektedir. Y kuşağının önemli bir kısmı
hisse senetlerinden uzak dururken, bebek patlaması kuşağı Y kuşağından
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daha fazla hisse senedine yatırım yapmaktadır (Polyak, 2015). MFS
Investment Management tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre de,
31 yaşın altında olan Y kuşağı yatırımcılarının %52'si hisse senedi
piyasalarına yatırım yapmayı rahatsız edici bir durum olarak görmektedir.
Y kuşağının çoğunluğu parasını finansal piyasalarda değerlendirmek
yerine, mevduat sertifikaları, mevduat/tasarruf hesabı gibi daha az riskli
banka ürünlerini tercih etmektedir (Min vd., 2014: 27). Y kuşağının hisse
senedi piyasalarından uzak durmasının nedenleri arasında, 2010-2011
dot.com krizini ve 2008 küresel finansal krizini yaşamış olmaları yer
almaktadır.
Bebek patlaması kuşağının, Y kuşağının bugün kazandığının iki katını
kazanmasına karşın, tasarruf konusunda çok başarılı oldukları söylenemez.
Çünkü birçok emekli, emeklilik gelirlerini desteklemek için bir yan uğraşı
(gelir elde etme) arayışı içindedirler. “Satın al ve tut” yatırım zihniyetine
sahip olan bebek patlaması kuşağı, gayrimenkule yatırım yapmayı
sevmektedir (Fletcher, 2018).
Z kuşağı, yaşları itibariyle eğitim çağında oldukları veya yeni yeni iş
hayatına katıldıkları için, finansal araçlar ve finansal kurumlar hakkında
daha az bilgiye sahiptirler. Z kuşağının çoğunluğunun finansal ihtiyaçları
ebeveynleri tarafından karşılanmaktadır (Synchrony, 2018: 7). Finansal
eğitime karşı merak ve istekleri olan Z kuşağı, önceki kuşaklara göre daha
genç yaşlarda tasarruf hesapları açmakta ve tasarruf etmeye başlamaktadır.
Ebeveynlerinin finansal anlamda çektikleri sıkıntıları gören Z kuşağı, daha
az borçlanmak istemektedir (Kasasa, 2019).
4.2. Bankacılık Açısından Kuşakların Finansal Eğilimleri
Küreselleşme, zorlu rekabet, finansal kriz, bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki (BİT) gelişmelerle karakterize edilen bankacılık
sektörü, sürekli değişen tüketici talep ve beklentileriyle karşı karşıyadır.
Bankaların, özellikle teknolojinin imkanlarını kullanarak, müşterilerine
sundukları hizmetleri çeşitlendirmeleri gerekmektedir (Berraies vd., 2017:
1018). Genel olarak, araştırmalar, bankaların dijital dönüşümde diğer
sektörlerden daha önde olduğunu göstermektedir (FinTech News, 2019).
Her kuşak tüketici, bankaların dikkate alması gereken yeni
beklentilere sahip olabilmektedir. Bu nedenle, bankaların, her kuşaktaki
tüketicilerin beklenti ve taleplerini anlamaları ve ona göre strateji
geliştirmeleri önemlidir. Bankacılık sektöründeki genel eğilim, fiziki
şubeler yerine, diğer dağıtım kanallarına (internet, mobil, tablet, çağrı
merkezi) ağırlık vererek, hem dijital dönüşüme ayak uydurabilmek hem de
müşterilerin taleplerini karşılamaktır.
Pew Research Center tarafından 2019 yılında ABD’de yapılan bir
araştırmaya göre, Y kuşağının %93’ünün akıllı telefonu varken, X
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kuşağının %90’ının ve bebek patlaması kuşağının %68’inin akıllı telefonu
vardır. Tablet sahipliği açısından, X kuşağının %55’i, Y kuşağının %52’si
ve bebek patlaması kuşağının %52’si kendi tabletleri olduğunu ifade
etmiştir (Vogels, 2019). Akıllı telefon ve tablet dışında, Amerikalıların
yaklaşık üçte biri kendi masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahiptir. Yaş,
eğitim ve gelir seviyesi arttıkça akıllı telefon sahipliği de artmaktadır (Pew
Research Center, 2019). Bu nedenle, mobil bankacılık ve internet
bankacılığı, bankaların müşterileriyle ilişkilerini pekiştirmeleri, onlarla
daha yakın iletişim kurmaları, gerçek zamanlı olarak etkileşmeleri ve
değerli geri bildirimler almaları için inanılmaz fırsatlar sunmaktadır.
Özellikle, tüketicilerin internet özellikli akıllı cep telefonları sayesinde,
pek çok banka müşterilerine “her zaman, her yerde, bankacılık yapma
imkânı” sunmak için çalışmaktadır (Berraies vd., 2017: 1019). Mobil
bankacılık, bankalara gelirlerini artırma ve faaliyet etkinliği kazanma
fırsatları da sunmaktadır. Çünkü bir işlemi mobil bankacılıkla yapmanın
maliyeti, ATM'ye göre 10 kat daha az, şubeye göre 50 kat daha az
olabilmektedir (Deloitte, 2010: 4).
Y kuşağı, önceki kuşaklara göre mobil bankacılığı daha fazla
kullanmaktadır. Fiserv tarafından, 2013 yılında yapılan bir araştırmanın
sonuçlarına göre, Y kuşağının mobil bankacılığı kullanma oranı %57 iken,
bu oran X kuşağında %37 ve bebek patlaması kuşağında %15’tir. Y kuşağı
katılımcılarının mobil bankacılığı kullanma oranı, bebek patlaması
kuşağının yaklaşık dört katıdır. Mobil bankacılık kullanılarak yapılan
başlıca işlemler, hesap bakiyesini incelemek, fon transfer etmek ve fatura
ödemektir (Fiserv, 2014). Genel olarak, X ve Y kuşakları, internet ve/veya
mobil bankacılığı kullanırken, bebek patlaması kuşağı bu kanalları en az
kullanan kuşaktır. Bu kuşağın mobil/internet bankacılığını kullanmama
nedenleri arasında, mobil/internet bankacılığını kullanma hakkında bilgi
yetersizliği, internet erişimi/okuryazarlığı olmaması, şubeleri tercih
etmeleri, ihtiyaç duymamaları ve güvenlikle ilgili kaygıları yer almaktadır
(Camilleri ve Grech, 2017: 43). Y ve X kuşakları, her ne kadar dijital
kanalları daha fazla kullansalar da tek istedikleri yüksek teknoloji değildir.
Bunun dışında, genç kuşaklar, güvenebilecekleri ve makul fiyatlarla
yenilikçi ürün ve hizmetler sunan bankalar istemektedirler (Powell, 2015).
KPMG tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre,
Y kuşağının çalıştığı bankayı tercih etmesinin başlıca nedenleri; internet
bankacılığı hizmeti, mobil/tablet bankacılığı hizmeti, düşük hesap ücretleri
gibi özellikler gelirken, araştırmaya katılanların %76'sı önemli ve büyük
finansal karar veya problemlerin çözümünde hala şubeye gitmeyi tercih
etmektedirler (KPMG, 2017: 14).
Y kuşağı, profesyonel yardım almak yerine, aileden, arkadaşlardan ve
bağımsız araştırmalardan finansal tavsiye alma eğilimindedir. Bebek
patlaması kuşağı, profesyonel danışmanlık için çalıştıkları bankaları daha
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fazla tercih etmektedirler (The Good Life Consulting, 2019). Y ve X kuşağı
müşterileri, bebek patlaması kuşağına göre bankalarına daha az sadık
müşterilerdir. Y kuşağı, müşterilerin geneline göre yaklaşık iki kat daha
fazla banka değiştirmektedir (Powell, 2015). Örneğin Capgemini ve Efma
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, global bazda, Y kuşağı
katılımcılarının %48'i, gelecek altı ay boyunca başlıca çalıştıkları
bankalarında kalacaklarından emin olmadıklarını söylemişlerdir.
Ücret/fiyatlar ve bankacılık hizmetlerinin kalitesi, başlıca ayrılma nedeni
olarak belirtilmiştir (Kothamasu, 2014: 3).
Y kuşağı, alternatif bankacılık uygulamalarını deneyen ve
benimseyen ilk kişiler olmuştur. FICO, Y kuşağının %52'sinden fazlasının
geleneksel olmayan ödeme şirketlerini benimsediğini belirtmektedir.
Kişiler arasında borç (kredi) alma ve geri ödeme imkanı sunan Venmo,
Zelle gibi uygulamalara olan talep hızla artmaktadır. Örneğin, Paypal'a ait
olan Venmo’ya rakip olarak, birçok büyük bankanın (Bank of America,
BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank ve
Wells Fargo) ortaklığıyla kurulan Zelle, 2018 yılında arkadaşlar arası
(peer-to-peer, P2P) ödemelerde 122 milyar $ işlem hacmine ulaşmıştır ve
2020 yılında 27 milyondan fazla kullanıcıya ulaşması beklenmektedir (The
Good Life Consulting, 2019; CB Insights, 2019).
Y kuşağının teknoloji kullanımındaki rahatlıkları ve teknolojiye
“üçüncü el ve ikinci beyin” olarak güvenmeleri, onları önceki kuşaklardan
farklı kılmaktadır (Cuong vd., 2015: 69; Kampe ve Nasman, 2018: 18). Y
kuşağı Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağları da etkin
kullanmaktadır. Bu şartlar altında bankalar sosyal ağları yeni bir dağıtım
kanalı olarak kullanmaya başlamışlardır. Bankalar açısından, mobil ve
sosyal medya araçlarından güçlü ve etkin bir şekilde faydalanmak, Y ve Z
kuşaklarını kendilerine çekmek ve elde tutmak için oldukça önemlidir.
Örneğin, Türkiye'de Denizbank, Facebook platformu üzerinden sosyal
bankacılık uygulamasına başlayarak müşterilerine faturalarını ödeme,
hesap bakiyelerini kontrol etme ve Facebook arkadaşlarına para transfer
etmelerine imkan sağlamaktadır. TD Bank, haftanın yedi günü saat sabah
6 ile akşam 11 saatleri arasında Twitter üzerinden müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet sunmaktadır (Kothamasu, 2014: 10).
Günümüzde, X ve Y kuşakları en değerli müşteri grupları olmaya
devam ederken, bankalar Z kuşağını da unutmamalı ve Z kuşağına yönelik
stratejiler geliştirmelidirler (Aldred, 2019). Araştırmalar, Z kuşağı
tüketicilerinin yalnızca online mağaza ve web sitelerini önceki kuşaklara
göre iki kat daha fazla kullandıklarını göstermektedir. Bu alışveriş
alışkanlıkları, bankaların da dikkate alması gereken bir konudur. Ayrıca, Z
kuşağı tüketicilerinin çoğunluğu sosyal medyada sürekli olarak aktif
durumdadır ve arkadaşlar arası ödeme için alternatif yöntemleri (Venmo,
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Cash App, Zelle gibi) de tercih etmektedirler (FinTech News, 2019;
Toplin, 2019).
Z kuşağı, internetin ve cep telefonunun olmadığı bir dönemi
bilmemektedir. Dolayısıyla masaüstü/dizüstü bilgisayarları daha az
kullanan Z kuşağının yükselişi, internet bankacılığının kan kaybetmesine
ve mobil bankacılığın artmasına yol açabilir. Y kuşağı gibi, Z kuşağı da
tek banka ile çalışmayı tercih etmemekte, farklı ürün/hizmetler için farklı
bankaları tercih edebilmektedir (Duygu, 2019). Hatta Z kuşağının bir
banka seçmek yerine bir banka uygulamasını seçmesi daha olasıdır.
Dolayısıyla, diğer uygulamalar gibi, işleri bittiğinde veya işlevselliğini
yitirdiğinde bu uygulamayı kaldırma ihtimalleri yüksektir (Aldred, 2019).
Bankaların Z kuşağını çekmek ve ellerinde tutmak için yeni nesil
teknolojilere yatırım yapmaları gerekecek olsa da, kişisel etkileşim ve
bankacı ile müşteri arasındaki ilişkinin yeri doldurulamaz bir öneme
sahiptir. Raddon Research Insights tarafından 2017 yılında yapılan bir
araştırmaya katılan Z kuşağı müşterilerinin %48’i şubede bankacılığı
tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Aynı araştırmada, Z kuşağı
katılımcılarının %30’u gelecekte geleneksel bankacılığa ihtiyaç
olmayacağını düşündüğünü, %42’si Google, Amazon, Apple veya PayPal
gibi şirketlerin finansal hizmetleri konusunda heyecanlı olduklarını ifade
etmişlerdir (Financial Brand, 2019).
Alternatif ödeme/para transfer sistemlerinde olduğu gibi, Z ve Y
kuşakları, önceki kuşaklara göre kripto paralara daha fazla ilgi
duymaktadır. KPMG'nin 2019 yılında ABD’de yaptığı bir araştırmaya
göre, yaşları 18-24 arası olan katılımcıların (Z kuşağı) %83'ü kripto
paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini ifade ederken, 65 yaş ve
üstündeki katılımcıların yarısından fazlası kripto paralara ilgi duyduklarını
ifade etmişlerdir (Yanık, 2019). LendEDU tarafından 2018 yılında yine
ABD’de yapılan bir araştırmada, katılımcılara “şu an size 10.000$ verilse,
paranın tamamını aşağıdaki alternatiflerden hangisinde değerlendirirsiniz”
soruna, Y kuşağı katılımcılarının %9’u kripto paralara yatıracağını
söylerken, bu oran X kuşağında %4 ve bebek patlaması kuşağında %3
olmuştur (Brown, 2018).
Sonuç
Kuşak teorisine ve kuşaklara olan ilgi 1980’li yıllardan sonra artarak
devam etmiştir. Her bir kuşağın özelliklerinin ve diğer kuşaklardan
farklılıklarının incelenmesine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmış ve halen
de yapılmaya devam etmektedir. Yönetim, pazarlama, finans gibi işletme
bilim alanlarında yapılan çalışmalar, işletmelere istihdam edecekleri
kişileri ve/veya ürünlerini pazarlayacakları tüketicileri tanımaları ve
anlamaları açısından önemli ipuçları verebilmektedir. Aynı tarihsel zaman
aralığında doğan ve aynı önemli ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik
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olaylara maruz kalan bireyler bir kuşağı oluşturmakta ve belirli bir kuşağa
ait bireyler de bazı ortak değerlere, inançlara ve beklentilere sahip
olabilmektedir. Dolayısıyla finansal açıdan da, her bir kuşağa ait bireyler
farklı tutum ve davranışlara sahip olabilmektedir. Bu alanda yapılan
çalışmalar, tasarruf, yatırım, finansal planlama, bütçe yapma, finansal risk
toleransı gibi açılardan kuşaklar arasında bazı farklılıkların olduğunu
göstermektedir. Finansal hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar da,
her bir kuşağın temel özelliklerini, beklenti ve taleplerini göz önünde
bulundurarak hedeflerini belirlemeli ve stratejilerini oluşturmalıdırlar.
Kaynakça
Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü
ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar,
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,
165-182.
Aka, B. (2018). Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel
Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre
İncelenmesi: Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner
Dergisi, 9(20), 118-135.
Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C.,
Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve
Balcı, O. (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve
Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Ekonomi ve Yönetim
Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-41.
Albayrak, A. ve Özkul, E. (2013). Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj
Algıları Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies - International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, 8(6), 15-31.
Aldred, M. (2019). How do Banks Appeal to Generation Z?
https://www.globalbankingandfinance.com/how-do-banks-appeal-togeneration-z/ (Erişim Tarihi: 12.10.2019).
Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin
Tüketici Profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1),
203-212.
Andrea, B., Gabriella, H. C. ve Tímea, J. (2016). Y and Z Generations at
Workplaces. Journal of Competitivenes, 8(3), 90 – 106.
Argiro, A., Danai-Eleni, K., Stefanos, K., George, A., Dimitrios, T. ve
Labros, S. (2018). Generation Y: Investigation of Their Role in the
Contemporary Life Conditions and Job Market. Mediterranean
Journal of Social Sciences, 9(3), 17-25.

113

Arslan, A. ve Staub, S. (2015). Kuşak Teorisi Ve İçgirişimcilik Üzerine
Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 6(11), 1-24.
Bank of America, (2018). 2018 Better Money Habits Millennial Report,
Winter 2018. https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/content/
dam/bmh/pdf/ar6vnln9-boa-bmh-millennial-report-winter-2018final2.pdf (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
Barclays, (2018). Gen Z: Step aside Millennials. 08 Nov 2018,
https://www.investmentbank.barclays.com/our-insights/generationz.html (Erişim Tarihi: 18.11.2019).
Bayramoğlu, G. (2018). X ve Y Kuşağının Liderlik Davranışı Açısından
Karşılaştırılması. Ege Akademik Bakış, 18(1), 15 – 30.
Bejtkovský, J. (2016). The Current Generations: The Baby Boomers, X, Y
and Z in the Context of Human Capital Management of the 21st
Century in Selected Corporations in the Czech Republic. České
Budějovice: The Institute of Technology and Business in České
Budějovice, 9(2), 25-45.
Berraies, S., Yahia, K. B. ve Hannachi, M. (2017). Identifying the effects
of Perceived Values of Mobile Banking Applications on Customers:
Comparative Study Between Baby Boomers, Generation X and
Generation Y. International Journal of Bank Marketing, 35(6), 10181038.
BMO Wealth Management, (2017). Generational Perspectives: How
Millennials, Gen-Xers, and Baby Boomers save and invest. Report,
October.
Brown, M. (2018). 10 Ways to Invest $10,000: What Investment
Opportunities
Interest
Each
Generation?
https://lendedu.com/blog/10-ways-to-invest-10000/ (Erişim Tarihi:
12.10.2019).
Bucuta, A. (2015). A Review of the Specific Characteristics of the
Generation Y Consumer. International Conference “Marketing – from
information to decision”, 8th Edition, 38-47.
Camilleri, S. J. ve Grech, G. (2017). The Relevance of Age Categories in
explaining Internet Banking Adoption Rates and Customers' Attitudes
towards the Service. Journal of Applied Finance & Banking, 7(2), 2947.
CB Insights, (2019). From Investing To Budgeting, How Millennials Are
Disrupting
Personal
Finance.
https://www.cbinsights.com/research/millennials-personal-finance/
(Erişim Tarihi: 12.11.2019).
Clark, K. R. (2017). Managing Multiple Generations in the Workplace.
Radiologic Technology, 88(4), 379-398.

114

Cuong, D. X., Linh, P. T. ve Ha, P. N. (2015). Factors Affecting Intention
to Use Facebook-Banking of Generation Y in Vietnam. International
Journal of Financial Research, 6(4), 68-75.
Deloitte, (2010). Mobile Banking: A Catalyst for Improving Bank
Performance.
https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/operations/articles/mobilebanking-improving-performance.html (Erişim Tarihi: 20.10.2019).
Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E. ve Atan, Ö. (2015). Kuşakların
Yönetim Politikası
Beklentilerinin
Araştırılması.
İşletme
Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204.
Discover Bank, (2017). Discover Savings Survey: Millennials Out-Saving
Older
Generations.
https://www.discover.com/onlinebanking/banking-topics/savings-survey/ (Erişim Tarihi: 22.10.2019).
Dolot, A. (2018). The Characteristic of Generation Z. e-mentor, 2(74), 44–
50.
Duygu, O. (2019). Z Kuşağı Farklı Bir Bankacılık İstiyor. 26 Ağustos,
https://www.dunya.com/kose-yazisi/z-kusagi-farkli-bir-bankacilikistiyor/452370 (Erişim Tarihi: 18.11.2019).
EFMA ve Oracle Financial Services, (2010). Are Banks Ready for the Next
Generation Customer? A Survey Report on Gen-Y Banking by EFMA
and Oracle Financial Services.
Fettahlıoğlu, H. S., Birin, C. ve Yıltay, S. (2018). Teknoloji Kabul
Modeline Göre Kuşaklar Arası Farklılığın İncelenmesi: Akıllı Telefon
Uygulamaları Kullananlara Yönelik Bir Araştırma. Journal of Social
And Humanities Sciences Research, 5(29), 3904- 3915.
Fidelity Brokerage Services, (2016). 2016 Fidelity Investments Millennial
Money
Study:
Facts,
Figures
and
Findings.
https://www.fidelity.com/binpublic/060_www_fidelity_com/documents/pr/millennial-moneyfact-sheet.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2019).
Financial Brand, (2019). Generation Z: The Future of Banking.
https://thefinancialbrand.com/70024/generation-z-bankingmarketing-strategy/ (Erişim Tarihi: 18.10.2019).
FinTech News, (2019). Financial Services: What Gen Z Consumers Want?
https://www.fintechnews.org/financial-services-what-gen-zconsumers-want/ (Erişim Tarihi: 22.11.2019).
Fiserv, (2014). 2013 Fiserv Consumer Trends Survey. Fiserv Research
Paper.
Fletcher, G. (2018). X,Y or Z: Each Generation Has its own Investment
Habits.

115

https://www.bizcommunity.com/Article/196/516/183876.html
(Erişim Tarihi: 22.11.2019).
Gobell, J. (2019). Affluent Millennials are Economically Optimistic, But
Afraid to Invest. https://www.investopedia.com/the-investopediaaffluent-millennials-study-4769751 (Erişim Tarihi: 15.12.2019).
Half, R. (2015). Get Ready for Generation Z. August 1, 2015.
https://www.roberthalf.com/blog/the-future-of-work/get-ready-forgeneration-z (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2019).
Hole, D., Zhong, L. ve Schwartz, J. (2010). Talking About Whose
Generation?. Deloitte Review, Issue 6, 83-97.
Kampe, K. ve Nasman, A. (2018). The Future Bank: Banking Services
Seen through the Eye of Generation Y, Risin’ up to the Challenge of
Industrial Transformation. KTH Royal Institute of Technology.
Kasasa, (2019). Boomers, Gen X, Gen Y, and Gen Z Explained.
https://www.kasasa.com/articles/generations/gen-x-gen-y-gen-z
(Erişim Tarihi: 24.11.2019).
Keleş, H. N. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim
Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
Keleş, H. N. (2013). Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre
İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 23-43.
Klein, K. (2004). The ABCs of Selling to Generation X. Business Week,
April 15, 2004.
Kothamasu, R. (2014). What Makes Gen Y Stick with a Bank? Capgemini.
https://www.capgemini.com/wpcontent/uploads/2017/07/gen_y_whitepaper.pdf (Erişim Tarihi:
26.10.2019).
KPMG, (2017). Banking on the future: The roadmap to becoming the
banking partner of Gen Y professionals.
Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook
Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 13(4950), 55-83.
Langone, A. (2019). This Chart Shows How Much Millennials, Gen X and
Baby Boomers Have Saved for Retirement. See How You Compare.
https://money.com/this-chart-shows-how-much-millennials-gen-xand-baby-boomers-have-saved-for-retirement-see-how-youcompare/ (Erişim Tarihi: 14.11.2019).
Lissitsa, S. ve Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y: A Decade
of Online Shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31,
304–312.

116

McKeever, V. (2019). Young People are Saving more for Retirement than
Boomers and Generation X — And This is Why. Nov 20, 2019,
https://www.cnbc.com/2019/11/20/why-young-people-are-savingmore-for-retirement-than-boomers-and-gen-x.html (Erişim Tarihi:
06.12.2019).
Min, L. C. S., Gee, P. S. ve Kian, W. W. (2014). Investment Behaviour
Among Generation Y, University Tunku Abdul Rahman, 2014.
Moiveg, D. (2007). Across Generations. Credit Union Magazine,
November 2007.
Murray, K., Toulson, P. ve Legg, S. (2011). Generational Cohorts’
Expectations in the Workplace: A Study of New Zealanders. Asia
Pacific Journal of Human Resources, 49(4), 476–493.
Nielsen,
(2015).
2015
Global
Generational
Lifestyles.
https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/globalgenerational-report-november.pdf (Erişim Tarihi: 14.11.2019).
Patel, H. ve Morrison, E. (2019). Barclays Highlights-Generation Z: Step
aside
Millennials.
Barclays,
2019,
https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmic
rosites/ibpublic/documents/our-insights/genz/Leaflet%20Generation_Z.pdf (Erişim Tarihi: 14.11.2019).
Pehlivan, A. E., Kılıçsal, L. ve Kızıldağ, D. (2019). X ve Y Kuşaklarının
Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması. Business and
Economics Research Journal, 10(1), 219-231.
Pew
Research
Center,
(2019).
Mobile
Fact
Sheet.
https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/
(Erişim
Tarihi: 20.10.2019).
Polyak, I. (2015). Millennials are just Saying no to Stocks, Sticking with
Cash. 24 Aug 2015, http://www.cnbc.com/2015/08/24/moremillennials-say-no-to-stocks-and-advisors-adapt.html (Erişim Tarihi:
24.09.2019).
Powell, D. S. (2015). Connecting with Generation X and Y: Do or Die for
Financial
Institutions.
http://www.wib.org/web/Online/Library/Digests/Directors_Digest/Ju
n15-DD/dd-jun15_powell.aspx (Erişim Tarihi: 20.10.2019).
Sandeen, C. (2008). Boomers, Xers, and Millennials: Who are They and
What Do They Really Want from Continuing Higher Education?,
Continuing Higher Education Review, 72, 11-31.
Strauss, W. ve Howe, N. (1991). Generations: The History of America’s
Future, 1584 to 2069. New York: William and Morrow Company.
Stutzer, K. (2019). Generational Differences and Multigenerational
Teamwork. Critical Care Nurse, 39(1), 78-81.

117

Süral Özer, P., Eriş, E. D. ve Timurcanday Özmen, Ö. N. (2013).
Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 123-142.
Synchrony, (2018). Understanding Gen Z: Insights on their Behavior,
Financial
Knowledge
Aand
Spending
Patterns.
https://www.synchrony.com/2018genzwhitepaper.pdf (Erişim Tarihi:
22.11.2019).
Şenturan, Ş., Köse, A., Dertli, E. M., Başak, S. ve Şentürk, N. (2016). X
ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları
Üzerine İnceleme. Business and Economics Research Journal, 7(3),
171-182.
The Good Life Consulting, (2019). Millennials and the Traditional
Banking Industry: How UX Strategy Holds the Key.
https://thegoodlife-consulting.com/wpcontent/uploads/2019/08/Millennials-in-Banking.pdf (Erişim Tarihi:
24.10.2019).
Toplin, J. (2019). Banking & Payments for Gen Z Report: The Winning
Strategies for Attracting the Next Big Opportunity — Generation Z.
https://www.businessinsider.com/author/jaime-toplin (Erişim Tarihi:
18.10.2019).
Vogels, E. A. (2019). Millennials Stand Out For Their Technology Use,
But
Older
Generations
Also Embrace Digital Life.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/09/us-generationstechnology-use/ (Erişim Tarihi: 22.11.2019).
Wiedmer. T. (2015). Generations Do Differ: Best Practices in Leading
Traditionalists, Boomers, and Generations X, Y, and Z. Delta Kappa
Gamma Bulletin.
Wright, A. (2019). Financial Tips for Gen Z and Millennials. 9 June 2019,
https://www.bbvausa.com/moneyfit/savings-andbudgeting/financial-tips-for-gen-z-and-millennials.html
(Erişim
Tarihi: 26.11.2019).
Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, (2013). Millward Brown ve Deloitte
Eğitim Vakfı, İstanbul.
Yanık, T. (2019). Z Kuşağı Kripto Paraya Güveniyor.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/z-kusagi-kripto-parayaguveniyor/1642966 (Erişim Tarihi: 18.12.2019).

118

İŞLETMELERİN KREDİ TALEBİ SÜRECİNDE BANKALAR
TARAFINDAN UYGULANAN MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
(BİR GIDA FİRMASI ÖRNEĞİ)
Financial Analysis Techniques Implemented by Banks for the Credit
Demand Process of Companies (An Example of Food Company)
Cevdet KIZIL & Erol MUZIR & Yasin ATAMAN***
Giriş
Bankacılık sektörünün temel faaliyetleri mevduat toplama ve
kredilendirme işlemleridir. Sektör, yapılacak bir yatırımda sermaye
yetersizliği aşamasında devreye girmekte ve ülke ekonomisine katkıda
bulunmaktadır. Banka kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde
ekonomiye kullandırılması her şeyden önce doğru kullanıcının seçimine
bağlıdır. Bu seçimin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve ölçülebilir risklerin
minimize edilmesi için, ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmelerin
izlenmesi ve kullanıcının çok iyi tanınması gerekir. Bu aşamada riskin
tanımlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinde sağlıklı ve
güvenilir bilgi, belge akışı önem kazanmaktadır. Bu amaçla yapılan bilgi
toplama, araştırma, inceleme, analiz etme ve raporlama çalışmalarının
tümü bankacılık sektöründe istihbarat ve mali tahlil veya skorlama
çalışmalarını oluşturur.
Mali analiz, geniş ölçüde muhasebede görülen gelişmelere
dayanmaktadır. Muhasebe için yapılan tanımlamalarda genel itibarıyla
kaydetme, sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama
fonksiyonları öne çıkmaktadır (Kızıl ve Kızıl, 2007). Söz konusu
başlıklardan analiz etme ve yorumlama ile mali analiz arasındaki ilişki
doğrudan görülebilmektedir (Koç Yalkın, 1981).
Mali tablolar analizi, mali tablolarda yer alan bilgi ve verilere
dayanılarak yapılmaktadır. Bu işlemin yapılması sırasında temel bilgi ve
veri kaynağı olarak kullanılan mali tabloların mali analiz çalışması
açısından belli konularda aydınlatıcı, yönlendirici ve karar fonksiyonunu
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rahatlatıcı özellik ile nitelikte bulunması gerekmektedir (Akıncı ve Ünlen,
1988).
Mali analiz çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından farklı
amaçlarla yapılabilmektedir. Şirketler kendi ekonomik ve finansal
durumlarını değerlendirmek üzere; yatırımcılar, finans kuruluşları, rakip
firmalar da ticari ve finansal ilişkileri değerlendirmek üzere mali analiz
çalışması yapmaktadır.
Çalışmamızın amacı, finans kurumlarının bakış açısı özelinde, mali
analizin temel nitelikleri, kullanılan teknikler ve sonuçların yorumlanması
üzerine kurulmuştur. Farklı bakış açıları ve teknikler bakımından oldukça
geniş kapsamlı olan mali analiz yöntemleri, bir gıda firması üzerinde
uygulamalı olarak ele alınmıştır.
1. Kredi ve Kredilendirme Süreci
Kredi, hazır bir mal veya hizmetin bir ödeme sözü karşılığında
verilmesi olarak tanımlanmaktadır (İktisadi ve Ticari Terimler Sözlüğü,
1978). Diğer bir anlatımla, ekonomik yönden, mal veya hizmet satışı ile
ödünç para verebilme olarak tanımlanan kredi, bankacılık yönünden ise
geri ödeme hususunda kendisine güven duyulabilen gerçek veya tüzel
kişilere ait nakdi veya gayrinakdi bir değerin, önceden belirlenmiş
koşullarda geri alınmak kaydıyla, bir bedel üzerinden belirli bir süre
verilmesi şeklinde tanımlanabilir (Acer, 2010). Kredi, gerçek ya da tüzel
kişilere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teminatlı, teminatsız, uzun
veya kısa vadeli nakit, mal, kefalet ve teminat mektubu şeklinde faiz ve
komisyon karşılığında ve belli bir limit dahilinde borç ve garanti verme
işlemidir (Zarakolu, 1971).
Kredi zaman, güven, risk ve getiri olmak üzere dört unsurdan
oluşmaktadır. Verilen nakdi ya da gayrinakdi krediler, belirli bir süre sonra
geri alınma koşulunu taşımakla birlikte kredi arz ve talep edenler arasında
güven ilişkisi bulunmalıdır (Erdoğan, 2011). Belirtilen unsurlar
doğrultusunda kredi; belli bir süre zarfında ödeme vaadi veren, güvene
dayalı, borcun ifasının yerine getirilememe ihtimali bulunan ve gelir elde
etmeye yarayan bir enstrümandır (Usta, 1995).
Finansal gelişmelerle birlikte bireyler, özel ve/veya kamu kurumları
dönemsel ihtiyaç, yatırım, çalışma sermayesi, öngörülmeyen harcamalar
vb. daha birçok nedenle kredi kullanmaktadırlar. Kredi kullanım
amaçlarındaki değişkenlik, kredilerin çeşitlendirilmesine neden olmuştur.
Kredileri banka ve banka dışı olarak sınıflandırılabilmek mümkündür.
Bununla birlikte kredileri genel itibarıyla nitelikleri, vadeleri, teminatları,
veriliş amaçları, sektörel, izinleri, kaynakları ve tekdüzen hesap planı
açısından çeşitlendirebilmek da imkan dahilindedir (Sungur, 1999;
Parasız, 2005; Oker, 2007).
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Kredilendirme süreci, müşteriyle iletişime geçilmesiyle başlamaktadır.
Kullanılan fon hususunda anapara, faiz ile ek ödemelerinin yapılması ve
teminatların kapatılması ile sona ermektedir (Özden, 2010; Kocaman,
2015). Temel olarak süreç, müşteri ile görüşme, gerekli belgelerin alınması
ve ön inceleme, kredi risk analizi, kredinin tahsisi, tahsis olunan kredinin
kullandırılması, kredinin izlenmesi ve sorunlu kredi yönetimi ya da
kredinin kapanması şeklinde gerçekleşmektedir. Sürecin başlangıcı olan
müşteri ile görüşme, müşterinin bankaya gelmesi ya da bankanın
pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteriyi ziyareti şeklinde olabilir.
Müşteri görüşmesi, ön inceleme ve değerlendirmenin olumlu geçmesi
halinde müşteriden gerekli belgeler alınıp kredi dosyası oluşturulmaktadır.
Daha sonra ise bankadan bankaya değişmek üzere belirli segmentlerdeki
müşteriler için ayrıntılı analiz süreci başlamaktadır. Analiz sürecinden
sonra ise banka içi birimler limitleri dahilinde kredi tahsis aşamasını
gerçekleştirmekte ve kredi kullandırması yapmaktadır. Kredi sürecinde
yasal bir zorunluluk olan izleme süreci devam etmekte, akabinde sorunlu
hale gelirse yönetim işlemleri; tahsilatta problem yaşanmazsa kapatma
işlemleri gerçekleşmektedir (Erdoğan, 2011).
2. Mali Tablolar Analizi (Finansal Analiz) Teknikleri
Finansal analiz çalışması, muhasebe veri bilgilerinin özeti durumundaki
mali tablolardan yararlanılarak ve belli analiz teknikleri aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Finansal analiz teknikleri trend (eğilim yüzdeleri)
analizi, oran (rasyo) analizi, yatay analiz (karşılaştırmalı tablolar analizi)
ve dikey analiz (yüzde metodu ile analiz) olarak bilinmektedir (Akdoğan
ve Tenker, 2005; Kızıl ve Aslan, 2019). Bu analiz teknikleri, birbirlerinden
farklı nitelik ve özellik taşımakta ve analiz çalışmasının bütünlüğü içinde
birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmaktadır (Akıncı ve Ünlen, 1988).
2.1. Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)
Yatay analiz (karşılaştırmalı tablolar analizi), bir işletmenin birbirini
izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tablolarının,
karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan kalemlerin
zaman içinde göstermiş olduğu gelişmelerin ve değişikliklerin tespit edilip
incelenmesidir (Akdoğan ve Tenker, 2005; Bülbül, 2011).
Finansal tablolarda yer alan rakamların karşılaştırılabilmesi için
faaliyet dönemlerinin eşdeğer olması ve tablolardaki bilgilerin aynı
muhasebe standartlarına (kavram ve ilkelerine) göre hazırlanmış olması
gerekir. Bu çerçevede hazırlanan finansal tabloların karşılaştırılması ve
analizi sonucu alınacak kararların isabet derecesi de artar. Yatay analizin
(karşılaştırmalı tablolar analizinin) amacı, yıllar itibarîyle alınan
sonuçların diğer yıllarla karşılaştırılarak işletmenin başarı durumu
hakkında fikir edinilmesidir. Ancak bu, enflasyon ortamında dikkatli
uygulanması gereken bir tekniktir. Zira enflasyon, analizde kullanılan
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finansal tablo verilerini bozar ve yüksek enflasyon yaşandığında tabloların
karşılaştırılmaları sonucu elde edilen farklar anlamlı biçimde
yorumlanamaz. Bunun giderilmesi için karşılaştırılan finansal tabloların
enflasyonun yanıltıcı etkisinden kurtarılması ve bu realite ile
yorumlanması gerekir (Burucu, 2009).
Yatay analiz (karşılaştırmalı tablolar analizi), şirketin birbirini izleyen
dönemler itibariyle birden fazla aynı döneme ait ve aynı muhasebe
standartlarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan
kalemlerdeki değişikliklerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir
(Kalenderoğlu, 2006). Yatay analizde (karşılaştırmalı tablolar analizinde)
bilanço kalemlerindeki değişiklikler yüzde olarak ifade edildikten sonra
önemli değişiklikler gösteren kalemlerin incelenmek üzere seçilmesi
gerekir. Seçilen kalemler gelir tablosundan da yararlanılarak
değişikliklerin sebepleri ve gelişmelerin şirket açısından olumlu veya
olumsuz yönde olup olmadığı hususları yorumlanır. Dolayısıyla şirketin
farklı tarihlerdeki varlıklar, borçlar ve öz kaynaklarındaki gelir ve
maliyetleri ile olağandışı gelir ve giderlerindeki değişiklikler incelenmiş
olacaktır. Bilanço kalemlerinin zaman içerisinde göstermiş olduğu
değişiklikler, belli bir tarihte bilanço kalemleri arasındaki ilişkiden daha
anlamlı olabilir (Torun, 2001).
Yatay analizin (karşılaştırmalı tablolar analizinin) en büyük üstünlüğü,
incelenen şirketin gelişme yönü hakkında bir görüş vermesidir. Ayrıca
yatay analiz (karşılaştırmalı tablolar analizi), şirketin gelecekteki gelişimi
hakkında tahminler yapabilmek için faydalıdır. Beklenmedik olaylar
dışında, şirketin geçmişteki eğilimine uygun bir şekilde gelişme
göstereceği beklenebilir (Akgüç, 1989).
2.2. Dikey Analiz (Yüzde Metodu ile Analiz)
Dikey analiz ya da yüzde metodu ile analiz olarak bilinen bu analiz
türünde, şirketlerin mali tablolarındaki kalemlerin toplam içerisindeki
ağırlığı ölçülmektedir. Dönemler itibarıyla yapılan incelemeler yardımıyla
incelemeye konu firmaların mali durumu ve gelişimleri hakkında bilgi
toplamak mümkün olabilmektedir. Bilançonun aktif ve pasif toplamı 100
kabul edilerek, her bir aktif ve pasif kalemin toplamı içerisindeki ağırlıkları
hesaplanarak, yüzde ifadelere dönüştürülür. Bu yüzde hesaplamalar
üzerinden analiz gerçekleştirilerek yorum yapılabilir (Soylu, 2004;
Karahan, 2014).
Bu analiz tekniğinde, bilanço kalemleri analiz edilirken, bilanço
toplamı 100 kabul edilmektedir. Ayrıca, hesap grupları da 100 kabul edilip
alt hesaplara ilişkin dağılımlar tespit edilebilmektedir. Gelir tablosu
analizinde ise net satışlar %100 kabul edilir ve gelir-gider kalemlerinin net
satışlar içerisindeki yüzdesel oranları bulunur. Bu şekilde, her bir kalemin
gelir tablosu içinde net satışlara kıyasla nispi önemleri tespit edilerek
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yorumu yapılır. Dikey analizin (yüzde metodu ile analizin)
uygulanmasında mali tabloların varlık ve kaynak yapılarında yer alan her
bir kalemin varlık ve kaynak yapısı toplamı içindeki yüzde oranı
belirlenmektedir. Böylece, hem aynı şirketin farklı dönemlerine ilişkin
mali tablolarda yer alan kalemlerin toplam içerisindeki oransal payları
belirlenir, hem de aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin mali
tabloları ile karşılaştırma yapabilmeye olanak sağlanabilir (Akıncı ve
Ünlen, 1988).
2.3. Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi
Trend (eğilim yüzdeleri) analizi yönteminde, mali tablolarda bir yıl baz
yıl olarak kabul edilmekte ve o yıla ait tutarlar 100 kabul edilerek bunu
izleyen dönemlere ilişkin aynı tür değerlerin baz yılına göre yüzde olarak
değişimi hesaplanmaktadır. Eğilim yüzdeleri analizi bir dinamik analiz
türü olup, işletmelerin mali tablolarında yer alan kalemlerin dönemler
arasında göstermiş olduğu artış veya azalışlar saptanmakta ve bu
değişikliklerin baz alınan yıla göre oransal önemleri ortaya konarak
firmanın gelişme yönü incelenmektedir (Yıldırım, 2007). Ayrıca bu
analizle, aralarında ilişki bulunan hesap kalemlerindeki eğilimlerin uzun
dönemlerdeki etkileşimleri irdelenmektedir (Enginyurt, 2006; Temizer,
2015).
2.4. Oran (Rasyo) Analizi
Finansal analizde kullanılan oranları; likidite durumunun analizinde
kullanılan oranlar, çalışma (faaliyet) durumu analizinde kullanılan oranlar,
finansal yapı analizinde kullanılan oranlar, karlılık oranları ve nakit akım
oranları şeklinde sınıflandırabiliriz (Samırkaş, 2009; Erdoğan, 2011).
Rasyo hesaplamalarında mevsimsellik dikkate alınır. Detaylandırılan
rasyolar tüm sektörler için aynı şekilde yorumlanamaz. Oranların tek
başına analiz edilmesi anlamlı sonuçlar türetmez. Diğer oranlarla birlikte
değerlendirilmesi esastır (Erdoğan, 2011).
Oran (Rasyo) analizinin sağlıklı olması için; şirket özelinde hesaplanan
rasyoların şirketin faaliyette bulunduğu sektörün ortalama rasyolarına göre
kıyaslanarak yorumlanması; incelenen dönemlerde uygulanan muhasebe
standartlarının aynı olması, şirketin iştigal konusunun dönemler itibariyle
temelde farklılık göstermemesi, kayıt dışı faaliyetler mevcutsa ve tutarları
- konusunda bilgi alınabiliyorsa gerekli aktarma ve tenzil işlemlerinin
yapılması, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün (imalat, ticaret, inşaattaahhüt, hizmet ve finans) dikkate alınması, şirketlerde kısmi bölünme,
devir, birleşmeler ve nevi değişiklikleri söz konusu olduğunda, bu tür
işlemlerin finansal tablolara etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir
(Burucu, 2009).

123

3. Uygulama
Çalışmanın bu bölümünde, kredi talebi bulunan ABC Gıda Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (firma ismi gizli tutulmuştur), X
Bank nezdindeki kredi başvurusuna ilişkin incelemesi yapılmıştır (banka
ismi gizli tutulmuştur). Çalışma içeriğinde değinmiş olduğumuz tenzil ve
aktarma işlemleri ile finansal tablolar analizi (finansal analiz) yöntemleri
uygulamalı olarak gösterilmiştir.
Uygulama kapsamında İstanbul’da mukim, gıda ürünleri toptan ticareti
sektöründe faaliyet gösteren bir adet firma seçilmiştir. Firmanın son üç
döneme ilişkin mali tabloları çalışmanın amacı doğrultusunda
incelenmiştir. Çalışma kapsamında firmanın kurumlar vergisi
beyannameleri eklerinde yer alan bilanço ve gelir tabloları ile ilgili
dönemlere ait mizan kayıtlarından, İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Sicil
Kayıtları, Merkez Bankası verilerinden yararlanılmış, ayrıca firma
yetkililerinden şifahi nitelikte bilgiler alınmıştır.
ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, X Bank
Ataşehir Şubesi’yle kredili çalışma talebi bulunmaktadır. Talep
doğrultusunda, gerekli evrak temini gerçekleşmiş, ön görüşmeler yapılmış
ve istihbarat ile mali tahlil aşamasına gelinmiştir.
İlgili şubenin talebine istinaden firma ortağı ve yönetim kurulu başkanı
K. Ö. ile görüşme yapılmış, ayrıca ticaret odasından, ticaret sicil
gazetelerinden, firma beyanından, mali tablolardan ve diğer muhtelif
kaynaklardan yararlanılmıştır.
3.1. Uygulamaya Konu Firmanın Analizi
Bu bölümde, uygulamaya konu olan ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin mali tablolarına ilişkin değerlendirmeler, mali
tablolarında önem taşıyan hususlar ve mali analizine ilişkin
değerlendirmeler yer almaktadır.
3.1.1. Mali Tablolara İlişkin Değerlendirmeler
Yapılan inceleme şirketin, 2013, 2014 ve 2015 kurumlar vergisi
beyannameleri ekindeki bilanço ve gelir tabloları üzerinden
gerçekleştirilmiştir. İşletmenin bilançosu ve gelir tablosu Tablo 1, Tablo 2
ve Tablo 3’de yer almaktadır. Ayrıca, ilgili dönemlere ait mizan
kayıtlarından da yararlanılmış olup, oldukça hacimli ve ayrıntılı olmaları
nedeniyle tablo olarak paylaşılmamıştır. Bununla birlikte, mizan
verilerinden tespit edilen bazı önemli hususlara ilerleyen bölümlerde yer
verilmiştir. Şirket beyanı bilgiler, bilanço ve gelir tabloları, mizan verileri
üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, çalışmada belirtilen hususlar
yardımıyla gerekli netleştirmeler yapılmış ve Tablo 4’de belirtilmiştir.
Yapılan aktarma tenziller sonrasında oluşan bilanço ve gelir tabloları ise
Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de detaylandırılmıştır. Bilanço ve gelir
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tablosuna ilişkin karşılaştırmalı analizler aktarma, tenzil öncesi ve sonrası
olarak Tablo 8 ve Tablo 9’da; inceleme doğrultusunda hesaplanan mali
analize ilişkin rasyolar yine aktarma, tenzil öncesi ve sonrası olarak Tablo
10’da verilmiştir. Ayrıca, Merkez Bankası verilerinden alınan incelenen
dönemlere ilişkin verileri Tablo 11’de paylaşılmıştır.
Tablo 1: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2013,
2014 ve 2015 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki
Bilançosu - Aktifler
Hesap Adı

2013/12

201412

2015/12

AKTİF

2.757.102

3.537.699

4.479.078

DÖNEN VARLIKLAR

2.304.354

3.231.188

3.983.632

905.787

981.283

1.081.244

71.896

56.753

96.364

Alınan Çekler

542.324

864.324

925.324

Bankalar

291.567

60.206

59.556

Ticari Alacaklar

328.029

893.977

1.216.819

Alıcılar

327.395

837.343

1.149.183

634

22.134

22.134

Şüpheli Ticari Alacaklar

49.866

84.366

95.368

Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı (-)

49.866

49.866

49.866

Diğer Alacaklar

3.332

4.017

4.208

Diğer Çeşitli Alacaklar

3.332

4.017

4.208

1.063.762

1.343.121

1.671.905

Ticari Mallar

919.601

1.198.460

1.525.744

Verilen Sipariş Avansları

144.161

144.661

146.161

Gel. Aylara Ait Gid. ve Gelir
Tah.

3.444

8.790

9.456

Gelecek Aylara Ait Giderler

3.444

8.790

9.456

DURAN VARLIKLAR

452.748

306.511

495.446

Maddi Duran Varlıklar

417.364

258.987

431.870

9.921

9.921

9.921

1.040.579

899.293

1.106.877

Hazır Değerler
Kasa

Verilen Depozito ve Teminatlar

Stoklar

Tesis Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
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Demirbaşlar

324.192

348.698

351.101

Birikmiş Amortismanlar (-)

957.328

998.925

1.036.029

Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

2.130

10

3

Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

8.702

8.702

8.702

Birikmiş Amortismanlar (-)

6.572

8.692

8.699

Gel. Yıllara Ait Gid. ve Gelir
Tah.

33.254

47.514

63.573

Gelecek Yıllara Ait Giderler

33.254

47.514

63.573

Tablo 2: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Ekindeki Bilançosu - Pasifler
No Hesap Adı
-

PASİF

KISA VADELİ
III YABANCI
KAYNAKLAR

2013

2014

2015

2.757.102

3.537.699

4.479.078

927.330

1.302.142

1.584.997

A

Mali Borçlar

421.575

622.762

784.028

1

Banka Kredileri

421.575

622.762

784.028

B

Ticari Borçlar

401.574

564.627

680.513

1

Satıcılar

401.574

564.627

680.513

C

Diğer Borçlar

71.408

70.115

65.000

1

Ortaklara Borçlar

0

56.500

65.000

5

Diğer Çeşitli Borçlar

71.408

13.615

0

D

Alınan Avanslar

8.812

17.812

22.350

1

Alınan Sipariş Avansları

8.812

17.812

22.350

F

Ödenecek Vergi ve
Diğer Yük.

23.961

26.826

33.106

1

Ödenecek Vergi ve
Fonlar

11.101

11.194

18.361

2

Ödenecek Sosyal
Güvenlik Kesintileri

12.860

15.632

14.745
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G.

Borç ve Gider
Karşılıkları

1

0

0

0

Dönem Karı Vergi Ve
Diğ. Yas. Yük. Kar.

22.139

22.970

22.353

2

Dönem Kar. Peşin
Ödenen Vergi (-)

22.139

22.970

22.353

IV

UZUN VADELİ
BORÇLAR

1.128.933

1.442.838

2.011.949

A

Mali Borçlar

1.128.933

1.442.838

1.927.949

1

Banka Kredileri

1.128.933

1.442.838

1.927.949

B

Ticari Borçlar

0

0

84.000

1

Satıcılar

0

0

84.000

V

ÖZ KAYNAKLAR

700.839

792.719

882.132

A

Ödenmiş Sermaye

600.000

600.000

600.000

1

Sermaye

600.000

600.000

600.000

C

Kar Yedekleri

15.283

15.283

15.283

1

Yasal Yedekler

15.283

15.283

15.283

D

Geçmiş Yıllar Karları

97.324

185.880

277.760

1

Geçmiş Yıllar Karları

97.324

185.880

277.760

E

Geçmiş Yıllar
Zararları

100.324

100.324

100.324

1

Geçmiş Yıllar Zararları

100.324

100.324

100.324

F

Dönem Net Karı
(Zararı)

88.556

91.880

89.413

1

Dönem Net Karı

88.556

91.880

89.413

Tablo 3: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Ekindeki Gelir Tablosu
No HESAP ADI

2013

2014

2015

A

Brüt Satışlar

11.907.533

12.249.554

12.735.191

1

Yurtiçi Satışlar

11.907.533

12.249.554

12.735.191

B

Satış İndirimleri (-)

119.259

151.217

183.415

2

Satış İskontoları (-)

119.259

151.217

183.415
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C

Net Satışlar

11.788.274

12.098.337

12.551.776

D

Satışların Maliyeti (-)

10.424.893

10.709.367

10.754.863

2

Satılan Ticari Mallar
Maliyeti (-)

10.424.893

10.709.367

10.754.863

Brüt Satış Karı veya Zararı

1.363.381

1.388.970

1.796.913

1.022.305

1.044.818

1.177.785

E

Faaliyet Giderleri (-)

2

Pazarlama, Satış ve
Dağ. Gid. (-)

771.995

907.091

1.051.735

3

Genel Yönetim
Giderleri (-)

250.310

137.727

126.050

341.076

344.152

619.128

Faaliyet Karı veya Zararı
F

Diğer Faal. Olağan
Gelir ve Karlar

16.889

2.367

2.823

10

Faaliyetlerle İlgili Diğer
Gel. ve Kar.

16.889

2.367

2.823

G

Diğer Faal. Olağan
Gid. ve Zar. (-)

49.866

0

0

2

Karşılık Giderleri (-)

49.866

0

0

H

Finansman Giderleri
(-)

192.050

239.609

500.044

1

Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri (-)

192.050

239.609

500.044

116.049

106.910

121.907

Olağan Kar veya Zarar
I

Olağan Dışı Gelir ve
Karlar

13.088

19.361

5.583

2

Diğer Olağandışı Gelir
ve Karlar

13.088

19.361

5.583

J

Olağan Dışı Gider ve
Zararlar (-)

18.442

11.421

15.724

2

Diğer Olağandışı Gider
ve Zararlar (-)

18.442

11.421

15.724

110.695

114.850

111.766

22.139

22.970

22.353

88.556

91.880

89.413

141.572

146.163

144.607

Dönem Karı veya Zararı
K

Dönem Karı Ver. ve
Diğ. Yas. Yk. K.

Dönem Net Karı veya Zararı
AMR AMORTİSMAN
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3.1.2. Mali Tablolarda Önem Taşıyan Hususlar
Hazır değerler içerisinde yer alan kasa hesabının yüksek seyri dikkat
çekici düzeydedir. Firma yetkilisinden alınan bilgiye göre, söz konusu
durumun faturalandırılamayan ortaklara ait giderlerden oluştuğu
öğrenilmiştir. Bu durum, şirketin likit değerlerinin belirlenmesinde engel
oluşturmakta ve bilançoda fiktif değer yaratmaktadır. Faaliyet döngüsü
içerisinde yer almayan söz konusu tutarlar tarafımızca ilgili dönemlerde
özvarlıklardan tenzil edilmiştir (bk. Tablo 4, “1, 8 ve 19 numaralı”
aktarma-tenziller).
Alınan çekler, esas itibarıyla kredi sağlama aracından ziyade ödeme
aracı olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, çekte vade bulunmamakta,
düzenleme tarihi yer almaktadır. Türkiye’de uygulamada çekler genellikle
ileri tarihli olarak düzenlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükmüne rağmen kullanımda fiilen çekte vade uygulaması yapılmaktadır.
Özün önceliği kavramı doğrultusunda, hazır değer niteliği taşımayan
alınan çekler hesabındaki tutarlar; tarafımızca faaliyet döngüsü ile
bağlantılı olması nedeniyle alacak senetleri hesabına aktarılmıştır (bk.
Tablo 4, “2, 9 ve 20 numaralı” aktarma-tenziller). Mizan kayıtlarına göre
iki veya daha fazla dönemdir hareket görmeyen alacak tutarları tarafımızca
özvarlıktan tenzil edilmiştir (bk. Tablo 4, “10 ve 21 numaralı” aktarmatenziller).
Şirketin, 2014 ve 2015 yıllarında şüpheli ticari alacaklarının tamamı
için karşılık ayırmadığı görülmektedir. Bu durum, muhasebenin ihtiyatlılık
ilkesine (genel kavramına) aykırı bir husus olmakla birlikte, şirket
bilançosunda da fiktif bir değer oluşturmaktadır. Dolayısıyla, karşılık
ayrılmamış şüpheli alacak tutarlarına ilişkin tutarlar tarafımızca dönem
karından düşülmüş ve karşılık giderlerine eklenmiştir. Takip eden
dönemde ise geçmiş dönemden kaynaklı tutar geçmiş yıl zararlarına
eklenmiş, ilgili dönemde oluşan tutarsa yine dönem karından düşülmüş ve
karşılık giderlerine eklenmiştir (bk. Tablo 4, “11, 12, 22, 23 ve 24
numaralı” aktarma-tenziller).
Şirketin stok birikimi içerisinde yer alan ticari malların mizan
kayıtlarında detayı belirtilmemiş olmakla birlikte, satışa konu olan
ürünlerden oluştuğu ifade edilmiştir. Hızlı tüketime yönelik olmasına
karşın raf ömrü uzun olan ürünlerin stoklandığı ve stok birikimi içerisinde
takriben %15 seviyesinde zayi stok bulunduğu öğrenilmiştir. Yine,
muhasebenin ihtiyatlılık ilkesine aykırı bir husus olmakla birlikte şirket
bilançosunda fiktif bir değer oluşturan tutarlar tarafımızca özvarlıktan
tenzil edilmiştir (bk. Tablo 4, “3, 13 ve 25 numaralı” aktarma-tenziller).
Şirketin ticari merkez olarak kullandığı gayrimenkulün alımı sırasında
tapusunun hazır olmadığı, bu bağlamda mülk sahibine yapılan ödemenin
verilen avanslar hesabında muhasebeleştirildiği belirtilmiştir. Özün
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önceliği kavramı doğrultusunda, gayrimenkule ilişkin tutar tarafımızca
binalar hesabına aktarılmıştır (bk. Tablo 4, “4, 14 ve 26 numaralı” aktarmatenziller).
Şirket mülkiyetindeki ticari merkezin aktife kayıtlı değerinin,
tarafımıza beyan edilen reel değerden oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Şirket beyanının piyasa rayiç bedellerinde olduğu izlenimi
edinilmiş olsa da, tarafımıza ekspertiz raporu veya yasal dayanağı olan
herhangi bir belge verilmediğinden gayrimenkule ilişkin olumlu fark
değeri bilanço hesaplarına eklenememiştir.
Muhasebe ilkelerinden (muhasebenin genel kavramlarından)
dönemsellik gereği, işletmenin sınırsız ömrü belli dönemlere ayrılmakta ve
her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülmektedir.
İlke kapsamında, şirket tarafından gelecek yıllara ait giderler hesaplarında
muhasebeleştirilen tutarlar içerisinde bir yıldan kısa olduğu mizan
kayıtlarından tespit edilen tutarlar tarafımızca kısa vadeye aktarılmıştır
(bk. Tablo 4, “5, 15 ve 27 numaralı” aktarma-tenziller).
Yine söz konusu ilke doğrultusunda, kısa vadeli/uzun vadeli banka
kredileri hesaplarında yer alan tutarlar irdelenmiş, şirket beyanı ödeme
planları doğrultusunda vade yapılarına uygun olarak uzun vadede
muhasebeleştirilen bir yıldan kısa vadeye tekabül eden tutarlar tarafımızca
ilgili hesaba aktarılmıştır (bk. Tablo 4, “7, 17 ve 30 numaralı” aktarmatenziller).
Şirketin mali tabloları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri ile
de karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, şirket beyanı tablolardaki nakdi
risklerin 2014 ve 2015 yıllarında Merkez Bankası kayıtlarından düşük
olduğu tespit edilmiş, dolayısıyla tutarlar tarafımızca ilgili hesaba
eklenmiştir (bk. Tablo 4, “18 ve 28 numaralı” aktarma-tenziller).
Şirketin, 2013 yılında diğer çeşitli borçlar hesabı içerisinde
muhasebeleştirdiği kredi kartı borçlarına ilişkin tutarların mali borç niteliği
taşımasından ötürü kısa vadeli banka borçlarına aktarılmıştır (bk. Tablo 4,
“6 numaralı” aktarma-tenzil).
Yukarıda da belirtilen dönemsellik ilkesi doğrultusunda, 2015 yılında
uzun vadeli hesaplarda muhasebeleştirilen ticari borçların, kısa vadeli
olduğu ve kaydi hatadan kaynaklı olarak uzun vadede tutulduğu
belirtilmiştir. Bu bağlamda ilgili tutar tarafımızca kısa vadeli hesaba
aktarılmıştır (bk. Tablo 4, “31 numaralı” aktarma-tenzil).
Şirketin, ortaklara borçlar kaleminde yer alan fonlarını önümüzdeki
dönemlerde sermaye artırımı yoluyla özkaynaklara eklemeyi planladığı
öğrenilmiş, bu bağlamda tutar tarafımızca uzun vadeli ortaklara borçlar
hesabına aktarılmıştır (bk. Tablo 4, “16 ve 29 numaralı” aktarma-tenziller)
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Tablo 4: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tarafımızca Yapılan Aktarma Tenziller
2013 Yılına İlişkin Aktarma Tenziller
Hesap

Tutar

No Hesap

Tutar

Kasa

-65.000

1

Özvarlıklar

-65.000

Alınan Çekler

-542.324

2

Alacak
Senetleri

542.324

Ticari Mallar

-137.940

3

Özvarlıklar

-137.940

Verilen Sipariş
Avansları

-135.000

4

Binalar

Gel. Yıl. Ait Gid. ve
Gel. Tah.

-24.324

5

Gel. Ay. Ait
Gid. Gl. Tah.

24.324

Diğer Çeşitli Borçlar

-18.310

6

K. V. Banka
Kredileri

18.310

U.V. Banka Kredileri

-856.325

7

K. V. Banka
Kredileri

856.325

135.000

2014 Yılına İlişkin Aktarma Tenziller
Hesap

Hesap

Tutar

8

Özvarlıklar

-50.000

-864.324

9

Alacak
Senetleri

864.324

Alıcılar

-86.420

10

Özvarlıklar

-86.420

Şüpheli Tic. Al. Karş.
(-)

-34.500

11

Dönem Net
Karı

-34.500

Karşılık Giderleri (-)

-34.500

12

Ticari Mallar

-179.769

13

Özvarlıklar

-179.769

Verilen Sipariş
Avansları

-135.000

14

Binalar

Gel. Yıl. Ait Gid. ve
Gel. Tah.

-38.320

15

Gel. Ay. Ait
Gid. Gl. Tah.

38.320

Ortaklara Borçlar

-56.500

16

Ortaklara
Borçlar

56.500

U.V. Banka Kredileri

-1.150. 328

17

K. V. Banka
Kredileri

K. V. Banka Kredileri

84.325

18

Özvarlıklar

Kasa
Alınan Çekler

Tutar

No

-50.000
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135.000

1.150.328
-84.325

2015 Yılına İlişkin Aktarma Tenziller
Hesap

Tutar

No

Hesap

Tutar

Kasa

-90.000

19

Özvarlıklar

-90.000

-925.324

20

Alacak
Senetleri

925.324

Alıcılar

-96.000

21

Özvarlıklar

-96.000

Şüpheli Ticari Alacak
Kar. (-)

-34.500

22

Geçmiş Yıllar
Zararları (-)

-34.500

Şüpheli Ticari Alacak
Kar. (-)

-11.002

23

Dönem Net
Karı

-11.002

Karşılık Giderleri (-)

11.002

24

Ticari Mallar

-228.862

25

Özvarlıklar

-228.862

Verilen Sipariş
Avansları

-135.000

26

Binalar

Gel. Yıl. Ait Gid. ve
Gel. Tah.

-47.325

27

Gel. Ay. Ait
Gid. Gel. Tah.

K. V. Banka Kredileri

23.015

28

Özvarlıklar

K.V. Ortaklara Borçlar

-65.000

29

U.V. Ortaklara
Borçlar

-1.450.285

30

K. V. Banka
Kredileri

-84.000

31

K.V. Ticari
Borçlar

Alınan Çekler

U.V. Banka Kredileri
U.V. Ticari Borçlar

135.000
47.325
-23.015
65.000
1.450. 285
84.000

Tablo 5: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 Yıllarına Ait Netleştirilmiş Bilançosu – Aktifler
No

Hesap Adı

2013/12

201412

2015/12

- AKTİF

2.554.162

3.187.010

4.018.714

I DÖNEN VARLIKLAR

1.990.738

2.783.819

3.435.593

298.463

66.959

65.920

6.896

6.753

6.364

3 Bankalar

291.567

60.206

59.556

C Ticari Alacaklar

870.353

1.637.381

2.000.641

1 Alıcılar

327.395

750.923

1.053.183

A Hazır Değerler
1 Kasa
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2 Alacak Senetleri
5

542.324

Verilen Depozito ve
Teminatlar

634

7 Şüpheli Ticari Alacaklar

49.866

Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı (-)

49.866

8

864.324
22.134
84.366
84.366

925.324
22.134
95.368
95.368

D Diğer Alacaklar

3.332

4.017

4.208

5 Diğer Çeşitli Alacaklar

3.332

4.017

4.208

E Stoklar

790.822

1.028.352

1.308.043

4 Ticari Mallar

781.661

1.018.691

1.296.882

7

Verilen Sipariş
Avansları

G

Gel. Aylara Ait Gid. ve
Gelir Tah.

27.768

47.110

56.781

1

Gelecek Aylara Ait
Giderler

27.768

47.110

56.781

II DURAN VARLIKLAR

563.424

403.191

583.121

D Maddi Duran Varlıklar

552.364

393.987

566.870

3 Binalar

135.000

135.000

135.000

4

9.161

Tesis Makine ve
Cihazlar

5 Taşıtlar
6 Demirbaşlar

9.921

9.661

9.921

11.161

9.921

1.040.579

899.293

1.106.877

324.192

348.698

351.101

8

Birikmiş Amortismanlar
(-)

957.328

998.925

1.036.029

26

Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

2.130

10

3

6

Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar

8.702

8.702

8.702

7

Birikmiş Amortismanlar
(-)

6.572

8.692

8.699

28

Gel. Yıllara Ait Gid. ve
Gelir Tah.

8.930

9.194

16.248

Gelecek Yıllara Ait
Giderler

8.930

9.194

16.248

1
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Tablo 6: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 Yıllarına Ait Netleştirilmiş Bilançosu – Pasifler
No Hesap Adı

2013

2014

2015

2.554.162

3.187.010

4.018.714

KISA VADELİ
III YABANCI
KAYNAKLAR

1.783.655

2.480.295

3.077.297

A Mali Borçlar

1.296.210

1.857.415

2.257.328

1 Banka Kredileri

1.296.210

1.857.415

2.257.328

B Ticari Borçlar

401.574

564.627

764.513

1 Satıcılar

401.574

564.627

764.513

C Diğer Borçlar

53.098

13.615

0

5 Diğer Çeşitli Borçlar

53.098

13.615

0

D Alınan Avanslar

8.812

17.812

22.350

1 Alınan Sipariş Avansları

8.812

17.812

22.350

- PASİF

F

Ödenecek Vergi ve
Diğer Yük.

23.961

26.826

33.106

1

Ödenecek Vergi ve
Fonlar

11.101

11.194

18.361

2

Ödenecek Sosyal
Güvenlik Kesintileri

12.860

15.632

14.745

0

0

0

G.

Borç ve Gider
Karşılıkları

1

Dönem Karı Vergi ve
Diğ. Yas. Yük. Kar.

22.139

22.970

22.353

2

Dönem Kar. Peşin
Ödenen Vergi (-)

22.139

22.970

22.353

UZUN VADELİ
BORÇLAR

272.608

349.010

542.664

A Mali Borçlar

272.608

292.510

477.664

1 Banka Kredileri

272.608

292.510

477.664

C Diğer Borçlar

0

56.500

65.000

1 Ortaklara Borçlar

0

56.500

65.000

497.899

357.705

398.753

IV

V ÖZ KAYNAKLAR
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A Ödenmiş Sermaye

600.000

600.000

600.000

1 Sermaye

600.000

600.000

600.000

C Kar Yedekleri

15.283

15.283

15.283

1 Yasal Yedekler

15.283

15.283

15.283

D Geçmiş Yıllar Karları

97.324

185.880

277.760

1 Geçmiş Yıllar Karları

97.324

185.880

277.760

100.324

100.324

134.824

100.324

100.324

134.824

88.556

57.380

78.411

88.556

57.380

78.411

202.940

400.514

437.877

E

Geçmiş Yıllar
Zararları

1 Geçmiş Yıllar Zararları
F

Dönem Net Karı
(Zararı)

1 Dönem Net Karı
- Özvarlık Tenzilleri

Tablo 7: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
2013, 2014 ve 2015 Yıllarına Ait Netleştirilmiş Gelir Tablosu
No HESAP ADI

2013

2014

2015

A Brüt Satışlar

11.907.533

12.249.554

12.735.191

1 Yurtiçi Satışlar

11.907.533

12.249.554

12.735.191

B Satış İndirimleri (-)

119.259

151.217

183.415

2 Satış İskontoları (-)

119.259

151.217

183.415

11.788.274

12.098.337

12.551.776

C Net Satışlar
D

Satışların Maliyeti
(-)

10.424.893

10.709.367

10.754.863

2

Satılan Ticari Mallar
Maliyeti (-)

10.424.893

10.709.367

10.754.863

Brüt Satış Karı veya Zararı

1.363.381

1.388.970

1.796.913

E

Faaliyet Giderleri
(-)

1.022.305

1.044.818

1.177.785

2

Pazarlama, Satış ve
Dağ. Gid. (-)

771.995

907.091

1.051.735

3

Genel Yönetim
Giderleri (-)

250.310

137.727

126.050

341.076

344.152

619.128

Faaliyet Karı veya Zararı
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Diğer Faal. Olağan
Gelir ve Karlar

16.889

2.367

2.823

10

Faaliyetlerle İlgili
Diğer Gel. ve Kar

16.889

2.367

2.823

G

Diğer Faal. Olağan
Gid. ve Zar. (-)

49.866

34.500

11.002

2 Karşılık Giderleri (-)

49.866

34.500

11.002

192.050

239.609

500.044

192.050

239.609

500.044

116.049

72.410

110.905

F

H

Finansman
Giderleri (-)

Kısa Vadeli
1 Borçlanma Giderleri
(-)
Olağan Kar veya Zarar
I

Olağan Dışı Gelir
ve Karlar

13.088

19.361

5.583

2

Diğer Olağandışı
Gelir ve Karlar

13.088

19.361

5.583

J

Olağan Dışı Gider
ve Zararlar (-)

18.442

11.421

15.724

2

Diğer Olağandışı
Gider ve Zararlar (-)

18.442

11.421

15.724

110.695

80.350

100.764

22.139

22.970

22.353

88.556

57.380

78.411

141.572

146.163

144.607

Dönem Karı veya Zararı
K

Dönem Karı Ver. ve
Diğ. Y. Y. Kar.

Dönem Net Karı Veya
Zararı
AMR

AMORTİSMAN

3.1.3. Mali Analize İlişkin Değerlendirmeler
Bu bölümde, uygulamaya konu olan ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin mali analizine ilişkin değerlendirmeler
kapsamında, yapılan aktarma - tenzillere ilişkin karşılaştırmalar ve
firmanın genel değerlendirmesi yer almaktadır.
3.1.3.1. Yapılan Aktarma - Tenzillere İlişkin Karşılaştırmalar
Şirketin tarafımıza verilen bilanço ve gelir tablolarından hareketle
yapılmış yatay analiz (karşılaştırmalı tablolar analizi) ve hesaplanan
oranlara ilişkin bilgiler Tablo 8, 9 ve 10’da detaylandırılmıştır. Tarafımıza
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verilen bilançolarda aktif toplamları 2013’te 2,8 milyon TL, 2014’te 3,5
milyon TL, 2015’te ise 4,5 milyon TL iken, yapılan düzeltmeler sonrasında
sırasıyla 2,6 milyon TL, 3,2 milyon TL ve 3,4 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Kasa ve stok hesaplarındaki düzeltmeler, gayrimenkule
ilişkin tutarın ilgili hesaba aktarılması, karşılık ayrılmayan şüpheli
alacaklar için karşılık ayrılması ve hareketsiz alacakların tenzili, aktif
toplamının gerilemesinde etkili olmuştur.
Gayrimenkule ilişkin verilen avanslardaki tutarın binalara aktarılması
ve gelecek yıllara ait giderlerdeki kısa vadeli tutarların ilgili hesaba
alınması neticesinde dönen-duran varlık dağılımında da değişim
yaşanmıştır. Genel borç toplamı içerisinde kısa vadeli borçların oranı
2013’te %45, 2014’te %47 ve 2015’te %44 iken, düzeltmeler sonrasında
sırasıyla %87, %88 ve %85 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu noktadaki
değişikliğin temel nedeni kısa vadeye tekabül eden banka kredilerinin ilgili
hesaba aktarılmasıdır.
Tarafımıza sunulan bilançolarda, aktif toplamının 2013’te %25’i,
2014’te %22’si, 2015’te ise %20’si özkaynaklarla finanse edilirken,
düzeltmeler sonrasında bu oran sırasıyla %20, %11 ve %10 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bu durum, kasa ve ticari mallardaki düzeltmeler,
hareketsiz alacakların tenzili, karşılık ayrılmamış şüpheli alacakların
tenzili ve memzuç farklarından kaynaklanmaktadır. Net işletme sermayesi
düzeltmelerden önce 2013’te 1,4 milyon TL, 2014’te 1,9 milyon TL ve
2015’te 2,4 milyon TL pozitif bakiye verirken, düzeltme sonrasında
sırasıyla 207 bin TL, 304 bin TL ve 359 bin TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Düzeltmeler öncesinde oldukça yüksek düzeylerde sonuçlanan likidite
ve cari oran, düzeltmeler sonrasında istenilen seviyelerin de altında
hesaplanmıştır. Alacak tahsil süresi ve nakit çevirme sürelerinin düzeltme
öncesine kıyasla daha uzun olduğu görülmektedir. Alacak birikiminin net
satışlara oranı düzeltmeler öncesinde 2013’te 3, 2014’te 7 ve 2015’te 10
iken, düzeltme sonrasında sırasıyla 7, 14 ve 16 olarak hesaplanmıştır. Kısa
vadeli borçların özkaynaklar, aktif toplamı ve net satışlara oranının
düzeltme öncesi ve sonrasında bariz şekilde farklılık oluşturduğu
görülmektedir.
3.1.3.2. Firmanın Genel Değerlendirilmesi
Şirket cirosunun 2014’te %3, 2015’te ise %4 artış kaydederek 12,6
milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Şirketin hizmet verdiği bölgesinin
belirli olması nedeniyle iş hacminde önemli bir değişiklik yaşanmadığı
görülmektedir. 2015 yılının son döneminde satış ağına yeni eklenen Kartal
ilçesinin iş hacmine katkısının takip eden dönemlerde görülmesi
muhtemeldir. Bununla birlikte, cari yılda eklenen iki yeni ilçeyle birlikte,
2016 cirosunda bir sıçrama olabilmesi ihtimaller dahilindedir. Satış ağının
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genişletilmesi yönelik anlaşmalar satış performansı açısından olumlu
bulunurken, hemen hemen 2 katına çıkacak dağıtım ağının oluşturacağı
organizasyonel yükün şirket faaliyetlerini kısmen olumsuz etkileyebilmesi
de göz önünde bulundurulmalıdır.
2013 ve 2014 yıllarında %12 seviyesinde olan brüt kar marjlarının
2015’te %14 seviyesine yükseldiği görülmektedir. Faaliyetleri kapsamında
dağıtım süreçleri önem taşıyan şirketin faaliyet giderleri, karlılığı açısından
önem taşımaktadır. Tedarikçi firmaların kendi piyasa paylarını korumak
adına distribütörlerine uyguladığı fiyat avantajlarının etkisiyle faaliyet
karında 2015 yılında gelişme yaşanmıştır. Bu süreçte, dağıtım ağının
genişlemesiyle yararlanılan fiyat avantajlarının da artış gösterdiği
öğrenilmiştir. Ayrıca, kar marjlarını yükseltmek adına müşterilere tanınan
vadelerin uzatıldığı da belirtilmiştir. Bu durum karın gelişimine olumlu
katkı sağlarken, alacakların banka kredileri ile finanse edilmesi neticesinde
finansman yükünün karlılık üzerindeki baskısının artış kaydettiği göze
çarpmaktadır. 2013 ve 2014’te %4 seviyesinde olan EBİTDA marjının
2015’te %6’ya yükseldiği görülmektedir.
İncelenen dönemler itibariyle, cari oranı ve likidite oranı istenilen
seviyelerin altında sonuçlanan şirketin net işletme sermayesi pozitif bakiye
vermiştir. Dönen varlıkların ağırlıklı kısmını oluşturan ticari alacakların
yıllar itibarıyla artış kaydettiği görülmektedir. Yaşanan artışta, karlılığı
yükseltmek adına müşterilere tanınan vadelerdeki uzamaların etkili olduğu
düşünülmektedir. Bununla birlikte, piyasalardaki sıkışıklığın da alacak
birikimindeki artışta etkisinin bulunması muhtemeledir. Alacak
birikiminin önemli bir kısmının senede (çek) bağlandığı, senetsiz
alacaklarınsa irili ufaklı çok sayıda firmadan kaynaklı olduğu mizan
kayıtlarından tespit edilmiştir. Şirketin alacak birikimi içerisinde
yoğunlaşma bulunmaması alacak tahsilat kabiliyeti açısından olumlu
bulunmuştur. Bununla birlikte, donuklaşmış alacakları ile şüpheli hale
gelen alacakların toplam alacak birikimine oranı düşük seviyededir. Diğer
yandan, 2013’te 13 gün olan alacak tahsil süresinin 2015’te 53 güne kadar
uzama kaydettiği görülmektedir.
Dönen varlıklar içerisinde önem taşıyan diğer bir kalem olan stokların
tamamına yakını ticari mallardan oluşmaktadır. Stok birikimi iş hacmi
karşısında makul düzeyde bulunmuştur. Bununla birlikte, %15 seviyesinde
zayi stok bulunduğu ifade edilirken, zayi stok seviyesinin daha yüksek
olabilmesi de ihtimaller dahilindedir. Ayrıca, faaliyet gösterilen sektör
dikkate alındığında, satışa konu olan ürünlerin bozulma riski de bulunduğu
düşünülmektedir. Diğer taraftan, fiyat avantajlarından yararlanmak adına
yılsonlarında tedarikçi firmaların hedefleri doğrultusunda toplu alımlar
yapılmasının da stok birikimindeki artışta etkili olduğu kanaati
edinilmiştir.
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Şirketin hazır değerleri genel itibarıyla düşük seviyede gerçekleşmiştir.
Ortakların şahsi harcamalarına ilişkin tutarlardan kaynaklı olarak şişkinlik
arz eden kasa bakiyeleri tarafımızca özvarlıktan tenzil edilmiştir. Duran
varlık tarafında ise dağıtım faaliyetlerinin yürütüldüğü araçlar önem
taşımaktadır. 2014’te eskiyen bazı araçlarını elden çıkarttığı öğrenilen
şirketin 2015’te ise filosuna 4 adet yeni ticari araç alarak filosunu 18’e
çıkarttığı, ayrıca ortakların şahsi kullanımında olan iki adet hususi aracın
da bulunduğu belirtilmiştir. 2015’teki araç alımlarının büyük ölçüde banka
kredileri ile finanse edildiği açıklanmıştır.
Faaliyetlerini aktifine kayıtlı ticari merkezinde sürdüren şirketin söz
konusu gayrimenkulüne ilişkin değerinin, tarafımıza beyan edilen reel
değerden oldukça düşük olduğu görülmektedir. Şirket beyanının piyasa
rayiç bedellerinde olduğu izlenimi edinilmiş olsa da, tarafımıza ekspertiz
raporu veya yasal dayanağı olan herhangi bir belge verilmediğinden
gayrimenkule ilişkin ekleme yapılmamıştır. Bununla birlikte, şirketin
aktifine kayıtlı merkezinde faaliyet göstermesi ve ortaklarının gayrimenkul
yönünden varlıklı olduklarının belirtilmesi olumlu bulunmuştur.
Şirketin kaynak yapılanmasının ağırlıklı kısmı yabancı kaynaklardan
oluşurken, borç yükünün aktiflere oranının 2013’te %81, 2014’te %89 ve
2015’te %90’a yükseldiği görülmektedir. Yabancı kaynak kullanımı
üzerinde alacak vadelerindeki uzamaların etkili olduğu izlenimi
edinilmiştir. Ticari borçlarının tamamına yakını distribütörlüğü yapılan
firmalara yöneliktir. Iskontolarından yararlanmak amacıyla peşin alımları
ağırlık taşıdığı belirtilen şirketin ticari borç birikimi düşük seviyededir.
Şirketin, 2013’te 34 gün olan nakit çevirme süresinin, 2014’te 52 güne,
2015’te ise 70 güne yükseldiği görülmektedir. Söz konusu nakit döngüsü
açığı şirketi finansal borçlanmaya yönlendirmektedir. 2013’te 1,6 milyon
TL olan finansal borçların 2014’te 2,2 milyon TL’ye, 2015’te ise 2,7
milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. Şirketin, karlılığını artırmak
adına müşterilerine tanıdığı vadelerdeki uzama, tedarikçiler tarafından
uygulanan hedefler doğrultusunda yaptığı toplu stok alımları ve yeni ticari
araç alımlarının etkisiyle finansal borçlanması artış kaydetmiştir. Şirketin
kaynaklarının 2013’te %62’si mali borçlardan oluşurken, 2015’te bu oran
%68’e yükselmiştir. Nakit döngüsü açığı uzama kaydeden şirketin ağırlıklı
kısmı vadeli olan finansal borçlanmasındaki artış eğilimi aleyhte
bulunmuştur.
Genellikle spot ve rotatif kredi kullanımı olan şirketin finansal
borçlarının bir bölümü orta/uzun vadede yer almaktadır. Finansal borçların
bir bölümünün uzun vadede olması mali bünyeyi rahatlatsa da, finansal
borç toplamı iş hacmi karşısında dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır.
Dönem karlarını bünyesinde değerlendirmesine karşın tarafımızca
gerçekleştirilen tenzillerin (karşılık ayrılmamış şüpheli alacaklar,
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donuklaşmış alacaklar, fiktif kasa ve ticari mallar) etkisiyle özvarlıkları
gerileme kaydetmiştir. Özkaynakların aktifleri karşılama oranı 2013’te
%20 iken, 2014’te %11’e, 2015’te ise %10’a gerilemiştir. Bununla birlikte,
kısa vadeli borç toplamı ve kısa vadeli banka borçların özkaynaklar
karşısında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, devamlı
sermayenin duran varlıkları karşılama oranı yıllar itibarıyla dalgalı seyir
izlerken, 2015’te devamlı sermaye duran varlıkları rahatlıkla karşılar
düzeyde gerçekleşmiştir.
Tablo 8: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2013, 2014
ve 2015 Yılları Bilançolarının Yatay Analizi (Karşılaştırmalı
Tablolar Analizi)
Netleştirme Öncesi
No

Hesap Adı

A

AKTİF

1

DÖNEN
VAR.

10

Hazır
Değerler

12

Ticari
Alacaklar

13

Diğer
Alacaklar

15

Stoklar

18

Gel. Ay. Ait
Gid. ve Gelir
Tah.

2

DURAN
VAR.

25

Maddi
Duran
Varlıklar

26

Maddi
Olmayan
Duran
Varlıklar

2013/
12

2014/
12

2.757.
102

3.537.
699

28,3

4.479. 26,6
078

2.304.
354

3.231.
188

40,2

3.983.
23,3
632

905.
787

981.
283

8,3

1.081.
10,2
244

328.
029

893.
977

172,5

1.216.
36,1
819

3.332

4.017

1.063.
762

1.343.
121

3.444

8.790

452.
748

306.
511

417.
364

258.
987

2.130

10

(%)

2015/
12

Netleştirme Sonrası
(%)

2013/12

2014/12

2015/
12

(%)

(%)

2.554.
162

3. 187. 010

25

4.018.
714

26

1.
990.738

2. 783. 819

40

3.435.
593

23

298.
463

66. 959

-78

65.
920

-2

870.
353

1. 637. 381

88

2.000.
641

22

3. 332

4.017

21

4.
208

5

1.671.
790.822
24,5
905

1.028.352

27. 768

-32,3

-37,9

20,6

26,3

155,2

-99,5

4.208 4,8

30 1.308.
043

27

47.110

70 56.
781

21

495.
563.424
61,6
446

403.191

-28 583.
121

45

431.
552.364
66,8
870

393.987

-29

566
.870

44

10

-100

3

-70

9.456 7,6

3 70,0

140

2. 130

28

Gel. Yıl. Ait
Gid. ve Gelir
Tah.

P

PASİF

3

KISA
VADELİ
Y.K.

30

Mali Borçlar

32

Ticari
Borçlar

33

Diğer
Borçlar

34

Alınan
Avanslar

36

Ödenecek
Vergi Ve
Diğer Yük.

4

UZUN
VADELİ
BORÇLAR

40

Mali Borçlar

43

Diğer
Borçlar

C

GENEL
BORÇ
TOPLAMI

5

ÖZ KAY.

50

Ödenmiş
Sermaye

54

Kar
Yedekleri

57

Geçmiş
Yıllar
Karları

33.
254

47.
514

42,9

2.757.
102

3.537.
699

927.
330

8. 930

9.194

3

16.
248

77

28,3

2.
4.479.
26,6 554.162
078

3.187.010

25

4.018.
714

26

1.302.
142

40,4

1.584.
21,7
997

1.
783.655

2.480.295

39

3.077.
297

24

421.
575

622.
762

47,7

784.
25,9
028

1.
296.210

1.857.415

43

2.257.
328

22

401.
574

564.
627

40,6

680.
20,5
513

401.574

564.627

41

764.
513

35

71.
408

70.
115

65.
000

53. 098

13.615

-74

0

-100

8.812

17.
812

102,1

22.
25,5
350

8. 812

17.812

102

22.
350

26

23.
961

26.
826

12,0

33.
23,4
106

23. 961

26.826

12

33.
106

23

1.128.
933

1.442.
838

27,8

2.011.
272.608
39,4
949

349.010

28

542.
664

56

1.128.
933

1.442.
838

27,8

1.927.
272.608
33,6
949

292.510

7

477.
664

63

0

0

0

56.500

0

65.
000

15

2.056.
263

2.744.
980

33,5

2.
3.596.
31,0 056.263
946

2.829.305

38

3.619.
961

28

700.
839

792.
719

13,1

97.899

357.705

- 28

398.
753

12

600.
000

600.
000

0

600.
000

0

600.000

600.000

0

600.
000

0

15.
283

15.
283

0

15.
283

0

15. 283

15.283

0

15.
283

0

97.
324

185.
880

97.324

185.880

91

277.
760

49

-1,8

0

91,0

63.
33,8
573

-7,3

84.
000

0

882.
11,3
132

277.
49,4
760

141

58

Geçmiş
Yıllar
Zararları (-)

59

Dönem Net
Karı (Zararı)

100.
324

100.
324

88.
556

91.
880

0

3,8

100.
324

0

89.
413

-2,7

100.324

100.324

0

134.
824

34

88.556

91.880

4

89.
413

-3

Tablo 9: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2013, 2014 ve
2015 Yıllarına Ait Gelir Tablolarının Yatay Analizi (Karşılaştırmalı
Tablolar Analizi)
Netleştirme Öncesi
No

Netleştirme Sonrası

Hesap Adı
2013/12

60

Brüt Satışlar

61

Satış
İndirimleri (-)

S

Net Satışlar

62

Satışların
Maliyeti (-)

K

Brüt Satış
Karı veya
Zararı

63

Faaliyet
Giderleri (-)

R

11.907.53
3
119.259

2014/12 (%)

12.249.55
4

2013/12

4,0

11.907.
533

12.249.554

3

12.73
5.191

4

21,3

119.259

151.217

27

183.
415

21

3,7

11.788.
274

12.098.337

3

12.
551.
776

4

0,4

10.424.
893

10.709.367

3

10.75
4.863

0

1.363.381

1.388.970

2

1.796.
913

29

12,7 1.022.305

1.044.818

2

1.177.
785

13

2,9

12.735.191

151.217 26,8

183.415

11.788.27
4

12.098.33
7

2,6

12.551.776

10.424.89
3

10.709.36
7

2,7

10.754.863

1.363.381

1.388.970

1,9

1.796.913

1.022.305

1.044.818

2,2

1.177.785

Faaliyet Karı
veya Zararı

341.076

344.152

0,9

619.128

64

Diğer Faal. Ol.
Gelir ve Karlar

16.889

65

Diğer Faal. Ol.
Gid. ve Zar. (-)

49.866

66

Finansman
Giderleri (-)

O

Olağan Kar
veya Zarar

67

Olağan Dışı
Gelir ve Karlar

2.367 86,0

341.076

344.152

1

619.
128

80

2.823 19,3

16.889

2.367

-86

2.823

19

49.866

34.500

-31

11.
002

-68

108,
7

192.050

239.609

25

500.
044

109

14,0

116.049

72.410

-38

110.
905

53

71,2

13.088

19.361

48

5.583

-71

0

192.050

239.609 24,8

500.044

116.049

106.910

121.907

-7,9

19.361 47,9

(%)

79,9

100

13.088

0

29,4

2014/12 (%)

2015/
12

2015/ 12 (%)

5.583

142

0

68

Olağan Dışı
Gider Ve
Zararlar (-)

D

Dönem Karı
veya Zararı

691

Dönem Karı
Vergi ve Diğ.
Y. Y. K.

N

Dönem Net
Karı veya
Zararı

18.442

11.421

38,1

110.695

114.850

3,8

22.139

22.970

3,8

88.556

91.880

3,8

15.724 37,7

15.
724

18.442

11.421

-38

111.766 2,7

110.695

80.350

-27

100.
764

25

22.353

2,7

22.139

22.970

4

22.
353

-3

89.413

2,7

88.556

57.380

-35

78.
411

37

Tablo 10: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2013, 2014
ve 2015 Yıllarına Ait Analizine İlişkin Rasyoları
Analize İlişkin
Hesaplamalar
Net İşletme
Sermayesi (TL)

Netleştirme Sonrası

Saf Veriler
2013/12
1.377.024

2014/12

2015/12 2013/12 2014/12 2015/12

1.929.046 2.398.635

207.083

303.524

358.296

Cari Oran (%)

248,5

248,1

251,3

111,6

112,2

111,6

Likidite Oranı (%)

133,4

144,3

145,3

65,7

68,9

67,3

5

18

31

13

38

53

Stok Devir Süresi
(gün) B

37

41

51

28

31

40

Ticari Borç Geri
Ödeme Süresi
(gün)

7

16

23

7

16

23

Nakit Çevirme
Süresi(gün)
A+B-C

35

43

59

34

52

70

Ticari
Alacaklar/Net
Satışlar

2,8

7,4

9,7

7,4

13,5

15,9

Toplam
Borçlar/Aktif
Toplamı

74,6

77,6

80,3

80,5

88,8

90,1

293,4

346,3

407,8

413

791

907,8

25,4

22,4

19,7

19,5

11,2

9,9

Alacak Tahsil
Süresi (gün)

Toplam Borçlar/
Özkaynaklar
Özkaynaklar/Aktif
Toplamı (%)

143
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K.V. Banka
Borçları/
Özkaynaklar

60,2

78,6

88,9

260,3

519,3

566,1

K.V. Banka
Borçları/Net
Satışlar

3,6

5,1

6,2

11

15,4

18

56,2

58,4

60,5

61,4

67,5

68,1

Kısa Vadeli
Borçlar/
Özkaynaklar

132,3

164,3

179,7

358,2

693,4

771,7

Kısa Vadeli
Borçlar/Aktif
Toplamı

33,6

36,8

35,4

69,8

77,8

76,6

7,9

10,8

12,6

15,1

20,5

24,5

Duran
Varlıklar/Devamlı
Ser. Oranı

24,7

13,7

17,1

73,1

57,1

61,9

Brüt Kar Marjı (%)

11,6

11,5

14,3

11,6

11,5

14,3

Faaliyet Kari/Net
Satışlar (%)

2,9

2,8

4,9

2,9

2,8

4,9

EBİT Marjı (%)

2,9

2,8

4,9

2,9

2,8

4,9

EBITDA Marjı
(%)

4,1

4,1

6,1

4,1

4,1

6,1

Dönem Karı/Net
Satışlar (%)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,7

0,8

Dönem Karı/Aktif
Toplamı (%)

4

3,2

2,5

4,3

2,5

2,5

Dönem
Karı/Özkaynaklar
(%)

15,8

14,5

12,7

22,2

22,5

25,3

Mali Borçlar/Aktif
Toplamı

Kısa Vadeli
Borçlar/Net
Satışlar
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Tablo 11: ABC Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Merkez
Bankası Verileri
Aralık - 2015 Dönemi
Risk
Kodu

Risk Adı

17

100

17

17

Kurum

Limit

(24 Ay Üzeri)

Faiz R.

Temerrüt

(1-12 Ay)

(13-24 Ay)

Nakdi
Krediler
(TL)

9.904.827 2.332.633

205.082

197.277

14.510

0

200

Teminat
Mektupları
(TL)

3.585.437

750.000

0

200.000

0

0

203

Diğer
G.Nakdi
Krediler
(TL)

480.650

98.100

0

700

0

0

Aralık - 2014 Dönemi
Risk
Kodu

Risk Adı

Limit

(1-12 Ay)

19

100

Nakdi
Krediler
(TL)

11.447.380

1.801.909

19

200

Teminat
Mektupları
(TL)

4.500.727

750.000

19

203

Diğer
G.Nakdi
Krediler
(TL)

487.770

108.780

Kurum

(24 Ay Üzeri)

(13-24 Ay)

188.379

Faiz R.

Temerrüt

159.637

15.095

0

0

200.000

0

0

0

1.320

0

0

Aralık - 2013 Dönemi
Kurum

Risk
Kodu

Risk Adı

20 100

Nakdi
Krediler
(TL)

20 120

Bireysel
Krd. TL
(Ferdi
Krd. ve
Krd. Krt.)

20 200

Teminat
Mektupları
(TL)

20 203

Diğer
G.Nakdi
Krediler
(TL)

Limit

(1-12 Ay)

10.692.976 1.190.309

(24 Ay Üzeri)

Faiz R.

222.654

122.683

3.037

0

(13-24 Ay)

Temerrüt

20.000

18.310

0

0

0

0

3.744.314

619.219

100.000

200.000

0

0

481.820

88.905

0

1.845

0

0
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4. Sonuç
Çalışmada sunulan bilgiler ve uygulama ile birlikte, kredilendirme
sürecinde finans kurumları tarafından uygulanan mali analizin içeriği ve
öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışma süresince, Türkiye’de
faaliyet gösteren bankalarda ilgili birimlerde çalışan personellerle istişare
edilmiş ve şahsi deneyimler karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Finans
kurumlarının mali analiz konusunda; işleyiş şekilleri, kullandıkları
teknikler, hesaplama yöntemleri, verdikleri notlar, analiz için belirledikleri
iş hacmi, aktif büyüklüğü, kredi talebi gibi ölçüler birbirlerinden
farklılıklar arz etmekle birlikte temelde esas alınan kriterler ve oranların
benzerlik arz ettiği tecrübe edilmiştir.
Kapsamlı bir çalışmayı gerektiren kredilendirme sürecinin her aşaması
önem taşımakla birlikte, sektördeki rekabet ortamı nedeniyle aşamaların
hızlı bir şekilde sonuçlandırılması da gerekmektedir. Bu bağlamda, finans
kuruluşları süreç içerisinde önemli ve zaman alan mali analiz sürecini
hızlandırmak için çeşitli skorlama tekniklerinden yararlanmakta ve belirli
segmentteki
müşterilerini
doğrudan
kurdukları
sistemlerle
değerlendirmektedir. Diğer taraftan, ilgili segment dışında kalan
müşterilerin değerlendirilmesi mali analiz birimleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Sürecin değerlendirilmesindeki en temel kaynağın mali tablolar olduğu
aşikardır. Belirli dönemlere ait mali tabloların incelenmesiyle firmanın
geçmişi ve bugünü değerlendirilebilmekte, geleceğe ilişkin tahminler
yapılabilmektedir. Mali tabloların finans kurumları nezdindeki değerini
bilen müşteriler, zaman zaman daha uygun görünüme sahip olmak adına
mali tablolarında makyajlamalar yapılabilmektedir. Mali analiz
çalışmalarıyla makyajlamalar tespit edilmeye ve reel durumun göz önüne
getirilmesine çalışılmaktadır.
Çalışmada gerçekleştirilen uygulamayla, mali analiz süreci öncesi ve
sonrasında önemli farklılıklar oluşabildiği görülmektedir. Bu noktada,
kredi değerlendirme sürecinin sağlıklı yapılabilmesi ve risk faktörünün
minimize edilebilmesi hususunda mali analiz aşaması önemini
arttırmaktadır. Bununla birlikte, reel görünüme kavuşan mali tablolar ve
analist görüşleri doğrultusunda uygun kredi kullanımları da mümkün
olabilmektedir.
Son olarak, finansal sisteminin en önemli parçası olan bankacılığın
üzerinde taşıdığı risk faktörünün kredi enstrümanı özelinde tespit ve
değerlendirilmesi açısından mali analiz aşaması önem taşımaktadır. Bu
aşama, finans kurumlarının ilgili birimlerince yürütülmekte ve reel mali
tablolar üzerinden sağlıklı değerlendirmeler yapılması amaçlanmaktadır.
Bir tarafta risk unsuru minimize edilmeye çalışılırken, diğer taraftan kredi
kullanımlarına yönelik temel nitelikte uyarılar, beklentiler ve tahminler
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sunulmaktadır. Sağlıklı bir şekilde yapılan incelemeler akabinde doğru
kredi kullanımları ve riskin minimize edilmesiyle finans kurumları etkin
kredilendirme politikaları yürütmektedir. Dolayısıyla, gelişen banka
bilançoları ekonomik sisteme de katkı sağlayabilmektedir.
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BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN DIŞ
TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL MARKA
DEĞERİNİN BELİRLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ENDEKSİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ
Samuray KARACA & Ahmet KARACA
1. Giriş
Marka değerinin sürdürülebilirlik açısından küresel anlamda daha da
artması, bu konuda yürütülen çalışmaların sayısını arttırarak çok sayıda
araştırmaya da ivme kazandırmıştır. Marka değeri, sürdürülebilirlik ve
modern pazarlama anlayışı çerçevesinde araştırmalarda temel konulardan
biridir. Bir marka oluşturmak markalaşmadan daha fazlasını
gerektirmektedir. Farklı sektörlerden şirket ve kuruluşlar, bir markanın
faaliyetlerini veya karlılığını yükseltip yükseltmeyeceğini, bir marka
oluşturmak için ne yapmaları gerektiğini veya bir kurumsal marka olup
olmadıklarını bilmek istemektedir. Markalaşma yolunda hangi adımları
izlemeli, hangi yatırımlara ağırlık vermeli, hangi yetenek alanlarını
güçlendirmeli gibi gerçekçi amaç ve beklentilerle ilerlemek gerekliliğini
sorgulamaktadır. Başarılarını üretim ya da lojistik konusunda
uzmanlaşacak, marka yaratma planlarını uygulayacak yöntem ve knowhow'dan yoksun olduklarını hissetmektedirler. Ayrıca markanın sadece bir
iletişim meselesi olmadığı da bir gerçektir. Bir marka oluşturmak için
iletişim gerekli olsa da, yeterli olmaktan uzaktır. Kesinlikle bir marka, isim
ve sembolün ötesinde, müşterilerin veya potansiyel müşterilerin olumlu
deneyimleriyle yarattığı tüm değerleri, organizasyonları, ürünleri,
kanalları, mağazaları, iletişimi ve çalışanları içine alan bir değerdir. Marka
ürün veya hizmetten kanal yönetimine, reklamcılığa, İnternet sitesine,
algıya, kurumun ahlakına bütünleşik ve odaklanmış bir değerdir.
Marka değeri iki açıdan önemlidir. Makro veya firma düzeyinde,
yatırımcıların ve Mali analistlerin dikkatini çekerek işletmelerin piyasa
değerlerinin belirlenmesinde rol oynar (Simon ve Sullivan, 1993). Mikro
veya tüketici düzeyinde, rakiplere göre satın alma davranışlarını sadakat
boyutuyla olumlu yönde etkilemektedir (Cobb-Walgren ve arkadaşları,
1995). Dolayısıyla marka yaratma özellikle uluslararası işletmelerin
dikkatini çekmiş ve kurumsal kaynaklara sahip olmasını sağlamıştır
(Keller, 2003). Bir marka yönetim programı, işletmelerin pazarlama
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karması ile ilgili faaliyetlerin yanında Ar-Ge yatırımlarını da içerir(Keller
ve Lehmann, 2003). Marka değerine katkı sağlayan değişkenleri ve
parametreleri anlamak çok önemlidir.
Reklamın, diğer promosyonların ve Ar-Ge harcamalarının marka
değerine olan bireysel katkıları belirsizdir. Firmalar bu faktörlere çok az
harcama yaparsa gelirleri artar. Aksine, çok fazla harcarlarsa, gelirler
azalır. Bu nedenle, bu harcamalar ve marka değeri arasındaki ilişki
doğrusal değildir. Aksine, optimal harcamalardan herhangi bir sapma
(olumlu veya olumsuz) performansı etkilemektedir(Aaker ve Carman,
1982). Buna göre, reklam, tanıtım ve Ar-Ge harcamalarının marka değeri
yaratmaya yönelik katkıları incelenmektedir
Dünyadaki sürdürülebilir gelişmeler paralelinde rekabet edebilmek,
birçok işletme için etkin kaynak kullanımını da gündeme getirmiştir.
Rekabeti artıran nedenlerden bazıları; tüketimin farkındalık boyutuyla
gerçekleşmesi, pazarların etkin düzeyde büyümesi, uluslararası ticaretin
etkin ve verimli bir hale gelmesi ve teknolojinin kaynak israfını engelleyici
olma yönüyle yenilenmesidir. Bu etkenler tüketicinin tercihini etkilerken,
işletmelerin de rekabet koşullarını maddi olmayan duran varlıklar lehinde
değiştirmiştir.
1980’li yıllarda piyasalarda artan şirket satın almaları ve birleşmeleri
yoluyla büyüme sonucunda işletmelerin bilanço değeri belirlenirken çok
üzerinde olan değerler, mali duran varlıkların önemine dikkat çekmiştir.
Markanın finansal değerlerinin hesaplanmaya başlanmasıyla işletmelerin
satın alma ve birleşme kararlarında marka değeri ile bu değerin nasıl
hesaplanacağı merak konusu olmuştur. Aaker (1991) ve Keller (2006)
tüketici davranışını esas alan hesaplamayı tavsiye ederken, Simon ve
Sullivan (1993) ve Ambler (2008) Pazarlama kitabında finansal marka
değeri hesaplama yöntemini tavsiye etmektedir. Marka değerinin
belirlenmesi çalışmalarında özellikle markanın maddi olmayan duran
varlık olarak nitelendirilmesi yol gösterici olmaktadır. Çünkü bir
işletmenin değerini oluşturan varlıklarından büyük bir kısmı firmanın
marka değerinden oluşmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar ile marka değerinin belirlenmesi oransal
olarak artmış ve aynı şekilde finansal olarak devam etmiştir(Sevindik,
2007:4).
2. Marka Değeri Tanımı ve Önemi
Marka, mali duran varlıklar içerisinde değerini korumakta ve
işletmelerin el değiştirmesine ve yeni organizasyonlar oluşturmalarına
konu olan değeri oluşturan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ercan ve Diğ., 2006:12 ).
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Marka; kısaca sürdürülebilirlik sağlayan bir değer olarak rekabette
üstünlük sağlayan ve belirli bir işletmenin ürününü benzer ürünlerden
ayırmaya yardımcı olan bir isim, sembol, harf, dizayn ya da bunların tümü
olarak ifade edilmektedir (Doyle, 1997: 470- 483).
Marka müşteriye verilen bir güven sözüdür. Rakip firmalara göre ek
fayda sağlayarak müşteriye beklentilerinin ötesinde tatmin sağlamaktadır
(Doyle, 2003: 394).
Marka değeri, işletmeleri piyasada rakiplerinden üstün kılarak daha
fazla kazanım sağlayan çekim gücü yüksek bir değere
dönüştürmektedir(Aaker, 1992). Marka değerleri güçlü olan işletmeler
açısından bir değerlendirme yapıldığında rakiplere göre daha yüksek
müşteri sadakati, alternatif yatırım olanağı, kriz anında çevreye ve
beklentilere uyum esnekliği, kar payları, fiyat değişikliğine karşı daha
olumlu müşteri tepkisi, lisans verme ya da marka genişletme gibi faydalar
sağlamaktadır. Marka değeri, müşterilerin ürünle ve işletmeyle ilgili
tecrübelerini değerlemesiyle zihinlerinde oluşan bir algıdır ve bu algı
müşterilerin satın alma davranışını etkilemektedir (Ural ve Perk, 2012).
Marka değeri, diğer markalar karşısında belli bir markaya ait değere
bağlı olarak oluşturulan ve markanın finansal gücünü gösteren sayısal bir
değerdir. Buradan, marka değerinin, tüketicinin algıladığı zihinsel süreçte
yaratılan bir değer olarak tüketici yönlü değerlendirilebilir(Fırat ve Badem,
2008:211).
Marka değeri, müşterinin üründe aradığı standartlara bağlı olarak ürünü
satın almadan önce ortalama beklentilerin üzerinde elde edilmiş ekstra bir
kazanımdır(Nelson 1970, Ford et al.1990).
Keller, marka değerini tüketicinin bir markanın sunulması faaliyetine
verdiği tepki üzerine marka bilgisinin fark etkisi olarak tanımlamıştır.
Keller’e göre tüketici temelli marka değeri, marka bilgisi ve marka imajı
olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Aaker ise yazında mevcut olan en
kapsamlı marka değeri tanımını yapmıştır. Aaker’e göre marka değeri, bir
ürün ya da hizmet tarafından bir işletmeye ya da işletmenin müşterilerine
sağlanan değeri arttıran veya azaltan, marka, marka adı ve marka sembolü
ile ilişkili tüm varlıkların oluşturduğu bir kümedir. Aslında Aaker, marka
değerini bir varlıklar kümesi olarak açıklamıştır. Marka bilinirliği, marka
çağrışımları, algılanan kalite, marka bağlılığı ve diğer mal sahibine ait
varlıklar (proprietary assets) marka değerini oluşturan varlıklardır. Sözü
edilen bu varlıklar boyutlar olarak da adlandırılmaktadır. Tüketici bakış
açısından; marka bilinirliği, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka
bağlılığı marka değerinin dört önemli boyutu olarak kabul edilmektedir.
Tüketici bakış açısını savunan araştırmacılar, “eğer tüketici için değer
varsa, yatırımcı, üretici ve aracı kuruluşlar için de değer vardır” söylemine

152

sahiptirler (Keller, 1993, s.1-2; Keller, 2003, s.3-5; Aaker, 1996, s. 103104; Pappu vd., 2005, s.144).
Marka değeri finansal açıdan, piyasadaki değeri ifade etmektedir.
Marka değeri, markaya ekonomik olarak atfedilen değerdir (Aypek ve Ban,
2002:331). Finansal bakışa göre marka değeri, markalı bir ürünle markasız
bir ürünün gelecekte sağlayacağı nakit akışlarından kaynaklanan ek gelir
olarak ifade edilebilir. Marka olarak tanımlanan varlık bilânçoda varlıklar
tarafında gösterilir. Finansal olarak, bir firmanın marka ederini tahmin
etmek için finansal piyasa değerine dayalı bir yöntem kullanır. Genel
olarak kullanılan finansal yöntemlerin başında “Financial World”
tarafından kullanılan yöntem gelmektedir. Financial World’ün formülüne
göre, marka ile ilişkili net karlar hesaplanır ve marka gücüne göre bir
katsayı atanır. Doğal olarak, marka ne kadar güçlü ise katsayı da o kadar
güçlü olacaktır. Marka gücü; liderlik, istikrar, ticari çevre,
uluslararasılaşma, iletişim desteği ve yasal koruma kavramlarının bir
bileşkesi olarak tanımlanabilir. Firmanın finansal piyasa değeri temel
alınarak, söz konusu tahmin tekniği ile firmanın diğer varlıklarının
değerinden marka ederi çıkarılır. Teknik, bir firmanın menkul değerlerinin
ederini fiziki ve fiziki olmayan varlıklara ayırır. Sonra ise marka ederini
diğer fiziki olmayan varlıklar arasından çıkarır. Ancak, marka sahibi
firmaların tam değeri hesaplarda açıkça gösterilmemesi ve hisse senedi
piyasasındaki değere her zaman yansıtılmaması durumları fiziki olmayan
varlıkların genelde, markaların da özelde değerlerinin tekrar
hesaplanmasını önemli hale getirmektedir. Son olarak, geniş kapsamlı
bakış açıları, tüketiciye dayalı marka değeri ile finansal marka değerinin
her ikisini birlikte dikkate almaktadır(Kim ve Kim, 2005, s.550-551).
Marka değerinin hesaplanmasının önemi şöyle sıralanabilir:
i- Bütçeleme ve yatırım kararları için marka değeri belirlenmeli ve
markaya yapılacak yatırım tutarı hesaplanmalıdır.
ii- Marka değerinin değişmesi, işletmenin yönetim ve organizasyon
becerisi hakkında fikir vermektedir.
iii- Marka değerinin belirlenmesi, uzun vadeli yatırım ve kârlılığın
planlanmasını da sağlamaktadır.
iv- Marka değerinin ortaya konması stratejik planlama ve kontrole
olanak sağlamaktadır.
v- Marka değerinin istikrarı, markaya olan paydaş desteğini
güçlendirmekte ve geliştirilmesini sağlamaktadır.
vi- Markanın değerinin belirlenmesi yatırımcıların yatırım kararlarını
işletmeye değer katarak etkilemektedir.
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İşletmelerin piyasa değerlerinin artması, markanın değer yaratma
gücünden etkilenmektedir. Marka değerli bir varlık olmakla birlikte,
birçok ülkede, işletmelerin mali tablolarında yer almamaktadır (Doyle,
2003:126). Bunun yanında İngiltere ve Avustralya’da muhasebe kuralları,
şirket satın alma ya da ele geçirmelerle elde edilen şerefiyeleri bilânçoda
göstermelerini gerektirir. Ancak, İngiliz firmaları yeni ele geçirdikleri
markaların bir şerefiyeden çok, tanımlanabilir bir varlık olduğunu iddia
ederek buna karşı çıkmaktadırlar. Bu durum, markanın herhangi bir
hesabın altında yer alacak kadar basit bir varlık olarak algılanmadığını,
aksine 21. yüzyıl işletmeleri için en önemli varlıklardan biri olarak
algılandığını göstermektedir (Farquhar, 1992:16-17).
3. Marka Değerleme Yöntemleri
Belirli bir markaya sahip işletmelerin marka değerinin mali tablolarda
açıkça gösterilmemesi ve her zaman hisse senedi fiyatlarına yansımaması
markaların yeniden değerlendirilmesine dikkat çekmiştir. Ancak
pazarlama yöneticileri için marka değerinin hesaplanması ve bu değerin
finansal olarak sayısallaştırılmasının zorluğu hala devam etmektedir(Kim
ve Kim, 2005:551; Keller ve Lehmann, 2006:744; Oliveira vd.,
2015:2560). Bunun yanında marka değerinin ölçülmesi için birden fazla
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıcaları finansal, tüketici bazlı
(davranışsal) ve karma yöntemler şeklinde sınıflandırılmaktadır.
3.1. Davranışsal Yöntemler
Davranışsal diğer ifade ile tüketici bazlı yöntemlerde markanın değeri,
tüketicilerin ifade ve eylemlerine bağlı olarak oluşturulmaktadır. Bu
yöntemler tüketici zevk ve tercihlerini dikkate almakta ve marka değerini
tüketici davranışlarından yola çıkarak hesaplamaktadır. Bu yöntemlerde
firma düzeyinde anket ve görüşmelere dayalı birincil veriler
kullanılmaktadır. Aaker modeli, Keller modeli, Young&Rubicam’s BAV
modeli tüketici bazlı yöntemlerden bazılarıdır. Marka değerinin
belirlenmesine yönelik farklı modellerin ayrıntıları farklı olmakla beraber,
hepsi marka değerinin odak noktası olarak tüketicilerin zihnindeki markabilgi yapısına odaklanmaktadır. Bunun yanında, bu yöntemlerden çoğu
ampirik test yapılmaksızın teorik modeller sunmaktadır(Oliveira vd.,
2015:2562; Keller ve Lehmann, 2006:745; Yeung ve Ramasamy,
2007:325).
3.2. Karma Yöntemler
Karma yöntemler hem tüketici bazlı hem de finansal bazlı yöntemleri
kapsamakta ve iki tür veriyi de kullanmaktadır. Karma yöntemler,
davranışsal ya da finansal bazlı yöntemlerden sadece birisi
benimsendiğinde ortaya çıkabilecek yetersizlikleri gidermek ve birlikte
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kullanıldıklarında her iki yöntemin güçlü yönlerini birleştirmektedir(Kim
ve Kim, 2005:551; Çelik, 2006:200).
3.3. Finansal Yöntemler
Adından da anlaşılacağı üzere finansal yöntemler marka değerini
finansal verileri kullanarak hesaplamakta, tüketici davranışlarını dikkate
almamaktadır. Bu yöntemler marka değerini genellikle, markaya yapılan
yatırım, marka yatırımından sağlanan ek gelir ile işletmenin piyasa değeri
gibi verileri kullanarak hesaplamaktadır(Bursalı ve Karaman, 2009:285)
Finansal yöntemler, maliyet esaslı, piyasa esaslı ve gelire dayalı değerleme
boyutlarıyla üç şekilde gruplanmaktadır.
3.3.1. Maliyet Temelli Yaklaşım
Marka değerini markanın alınması, oluşturulması ve sürdürülmesi ile
ilgili fiili maliyetleri dikkate alarak hesaplamaktadır. Diğer bir deyişle,
markanın geliştirilmesi için yapılmış tüm maliyetleri dikkate almaktadır.
Bu yaklaşım, ihtiyatlı bir yatırımcının bir markaya, benzer faydaları
sağlayan bir varlığın yeniden oluşturulması, değiştirilmesi veya
çoğaltılması halinde oluşacak maliyetin üstünde ödeme yapmayacağı
varsayımına dayanmaktadır. Ayrıca marka değerinin, markanın
oluşturulması için katlanılan maliyetlere nadiren eşit olacağı
düşünüldüğünden sık kullanılan bir yöntem değildir. (Seetharaman vd.,
2001:248; Brand Finance, 2010: 35). Bu yaklaşımda maliyetler, tarihi
maliyet ve yenileme maliyeti olarak iki şekilde hesaplanmaktadır.
3.3.2. Piyasa Temelli Yaklaşım
Piyasadaki diğer alıcıların benzer varlıklara ödediği değeri referans
alarak değer ölçmeye dayanmakta ve marka değerini piyasadaki emsal
markaların bedellerini baz alarak hesaplamaktadır. Markanın değeri
belirlenirken, markaya sahip olmakla ilişkili gelecekte elde edilecek
faydalar
piyasa
değerine
eklenerek
bugünkü
değere
indirgenmektedir(Brand Finance, 2010: 34; Seetharaman vd., 2001:248).
Bu yöntem, emlak ve ikinci el otomobil piyasasında satış fiyatının,
ortalama piyasa fiyatına eşit, piyasa fiyatının üstünde ya da altında
belirlenmesine benzetilmektedir. Aralarında ki farklılık, emlak piyasasında
fiyat piyasaya göre sabitlenmekte ve alıcı fiyatı kabul eden taraf
olmaktadır. Markalar için ise alıcı, markanın fiyatını belirleyen taraf
konumundadır. Her alıcı fiyat değerlendirmesini kendi bakış açısına ve
gelecek stratejilerine dayandırmaktadır(Kapferer, 2008:516). Bunun
yanında markalar satılmak için alınmadığından, çoğu marka için gerçek bir
piyasa bulunmamakta ve piyasa değerinin belirlenmesinde zorluk
yaşanmaktadır. Bu nedenle piyasa yaklaşımı yaygın olarak kullanılan bir
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yöntem değildir(Brand Finance, 2010: 34; Seetharaman vd., 2001:249;
Kapferer, 2008:516)
3.3.3. Gelir Temelli Yaklaşım
Markanın bir varlık olarak gelecekte işletmeye kar sağlayacağı
görüşüne dayanmakta ve markanın gelecekte sağlayacağı gelirlere
odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, markanın sağlayacağı gelecekteki vergi
sonrası nakit akışlarının tahmin edilmesini ve uygun bir iskonto oranı
üzerinden bugünkü değere indirgenmesini içermektedir. Değerleme oranı
olarak genellikle sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalaması kullanılmakta ve
gelecekteki nakit akışlarına yansıyan riskler iskonto oranında dikkate
alınmaktadır. Beklenen nakit akışları 5-10 yıllık bir perspektifte
hesaplanmaktadır. Marka değeri, markanın hem mevcut hem potansiyel
sahipleri için daha yüksek kazanç elde etme yeteneğinden kaynaklandığı
için, gelir yaklaşımı en yaygın kullanılan yöntemdir(Brand Finance, 2010:
34; Seetharaman vd., 2001:249; Kapferer, 2008:517). Telif Haklarından
Tasarruf, Fiyat Primi, Ek Nakit Akımları, gelir temelli yaklaşıma dayanan
yöntemlerdendir.
4. Hirose Yöntemi(METI Model)
En uygun sonuç veren yöntemin bu olduğunu savunan Japonya
Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı bu yöntemin marka değerini,
işletmelerin kamuya açıklanan finansal raporlarındaki verilere dayanarak
hesapladığını belirtmiştir(Tsuda, 2012:158). Gelir temelli yaklaşım
markayı, ek gelir ya da gelecek nakit akışlarının net bugünkü değerini baz
alarak değerlemektedir. Ek gelirin ölçülmesi için ise, fiyat primi yöntemi
benimsenmiştir. Bu yöntem ek geliri, markalı ürünlerin şimdiki ve
gelecekteki fiyat priminin markasız ürünlerle karşılaştırılması şeklinde
ölçmektedir. Modelin benimsenmesinin nedeni, fiyat priminin markaya
olan içsel faydalarını ifade etmesidir. Gelir temelli bir yaklaşım olan ve
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından önerilen
ekonomik değer yöntemi olarak da adlandırılan Hirose yöntemi, marka
değerini aşağıdaki üç unsurun bir fonksiyonu şeklinde tanımlamaktadır.(
Tsuda, 2012:158)
BV=f (PD, LD, ED, r) olarak formüle edilen Marka Değeri sırasıyla;
BV; Marka değeri, ( Brand Value)
PD; Prestij değişkeni,
LD; Sadakat(Loyalty) değişkeni ve
ED; Genişleme (Expansion) değişkeni,
r ; İskonto oranıdır
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Marka değeri bulunurken, prestij ve sadakat değişkenleri için 5,
genişleme değişkeni için 3 yıllık tarihi veriden yararlanılmaktadır. Burada
yer alan tüm değişkenlerin ölçülme olanağının olmadığı durumda marka
değeri, bazı değişkenler çıkartılarak hesaplanabilmektedir(Bursalı,
2007:63).
4.1. Prestij Değişkeni
Markaya dayalı fiyat avantajına odaklanmaktadır. Bu fiyat avantajı ya
da ek gelir, işletmeye ürünlerini rakip işletmelerin ürünlerine göre devamlı
bir şekilde daha pahalı fiyattan satma olanağı vermektedir. Ek gelir,
markalı ürünlerin markasız ürünlere göre sahip olduğu ilave değer olarak
tanımlanmakta ve marka ile sağlanan bugünkü ve gelecekteki nakit
akışlarındaki artışların temelini oluşturmaktadır. Değişkenin odak noktası
fiyat avantajı olduğu için, bu avantajın varlığı aynı sektörde faaliyet
gösteren ve en düşük karlılığa sahip işletme ile karşılaştırma yapılarak
incelenmektedir. Prestij değişkeni aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmaktadır.

( 1)

4.2. Sadakat Değişkeni
Marka değerinin gücünü ifade etmektedir. Bu değişken, markanın sadık
müşterilerine uzun bir süre boyunca istikrarlı şekilde satış yapabilmesine
odaklanmaktadır. Sadakat değişkeni de prestij değişkeni gibi, marka ile
müşteriler arasındaki ilişkiden elde edilen nakit akışlarının, fiyat ve miktar
etkisini yansıtmaktadır. Bu nedenle iki değişken çarpılarak marka ile elde
edilen bugünkü ve gelecekteki nakit akışlarının en istikrarlı kısmı
belirlenebilmektedir. Model oluşturulurken sadakat değişkeninin
hesaplanmasında her ne kadar tüketici araştırması yapılmak istendiyse de,
bu araştırmanın mümkün olmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle
değişkenin hesaplanması işletmenin “satış maliyetinin istikrarı”
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kullanılarak yapılmıştır.
hesaplanmaktadır.

Sadakat

değişkeni

aşağıdaki

şekilde

(2)

4.3. Genişleme Değişkeni
Markanın kendi kendine genişleyebilme yeteneğini ifade etmektedir.
Değişken, iyi tanınan güçlü bir markanın kendi sektörüne benzer veya
farklı sektörlere, bunun yanında yurtdışı pazarlarına da genişlemesine
odaklanmaktadır. Marka kurulu genişleme değişkeninin hesaplanmasında,
aynı markayı kullanan ürün sayısı, farklı sektörlere genişleme derecesi gibi
verilerin sağlanmasındaki problemlerden dolayı, işletmenin “yurtdışı
satışları” ve “esas faaliyet konusu dışındaki gelirleri” değişkenlerini veri
olarak kullanmıştır. Genişleme değişkeni aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanmaktadır:

(3)
(4)

NOT
*2012 yılından itibaren gelir tablolarında “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar” verisine ulaşılamamasından dolayı, genişleme değişkeninin
hesaplanmasında “Esas Faaliyet Konusu Dışındaki Gelirler” hesaplamaya dahil
edilmeyerek marka değeri kısıtlanmış modele göre hesaplanmıştır.
*Prestij değişkeni hesaplanırken, her yıl sektör içerisinden kıyaslama
yapılacak minimum “Satışlar/SMM” oranına sahip işletme seçilmektedir.
*Reklam ve promosyon gideri olarak Gelir tablosu faaliyet giderlerinden
pazarlama, satış ve dağıtım gideri esas alınmıştır.
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Dımbıloğlu (2014), BİST kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler
sektöründe faaliyet gösteren firmaların marka değerlerini Hirose yöntemini
kullanarak belirlemeye çalışmıştır.
Zengin ve Güngördü (2015), finans ve pazarlama boyutlarını ele alarak
Türkiye’de yer alan gıda perakendeciliği işletmelerinin Hirose yöntemiyle
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finansal marka değerini tespit etmişlerdir. Aynı zamanda 400 tüketici
üzerinde anket yapılarak aynı işletmelere ait tüketici temelli marka
değerleri belirlenmiştir.
Bayrakdaroğlu ve Mirgen (2016), yaptıkları çalışmada firmaların
marka değerlerinin hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkiye sahip
olup olmadığını belirlemeye çalışmışlardır. Sonuç olarak ta, marka
değerinin hisse senedi fiyatları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisinin
olduğu belirlenmiştir.
Değer ve Aydoğan (2017) çalışmasında, gelişmekte olan ülkeler
arasında yer alan Türkiye’de, finansal temelli marka değerinin firma
performansı üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Bu amaçla, 2009-2016
yılları arasında BIST Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım Sektörü’ne kote
olan 17 firmanın finansal performansları ile marka değerleri arasındaki
ilişki Sistem GMM panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Firmaların marka değeri, finansal temelli yöntemlerden biri olan Hirose
Yöntemi (METI Model) kullanılarak hesaplanmıştır. Firma performans
göstergesi olarak muhasebe temelli ROA ve ROE oranları kullanılmıştır.
Analiz sonucunda (ROA ve ROE) Aktifin Karlılığı ile Öz Sermaye Karlılık
oranlarının marka değerini pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Marka değerindeki yükselişin işletme başarısını da arttırdığı görülmüştür.
Bunun yanında, işletmelerin ortalama marka değerlerinin en düşük
gerçekleştiği yıl 2009 yılı, en yüksek gerçekleştiği yıl 2016 yılı olmuştur.
6. Metod
Bu çalışmada BİST ve Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan Dış Ticaret
Sermaye Şirketlerinin marka değeri “ Hirose Yöntemi” ile hesaplanmıştır.
Şirketlerin marka değerlerinin hesaplanması için ihtiyaç duyulan veriler
için Mali Tablolar BİST ve KAP’ tan alınmıştır. Hirose yöntemine göre
2017 yılı marka değerinin hesaplanması için 5 yıllık finansal veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. Şirketlerin 2013-2017 arası yıllık finansal verileri
hesaplamalarda esas alınmıştır. Hirose yöntemi, marka değerini aşağıdaki
üç unsurun bir fonksiyonu şeklinde tanımlamaktadır( Tsuda, 2012:158).
Marka değerleme gelire dayalı olarak;
BV=f (PD, LD, ED, r) şeklinde formüle edilmektedir. formülde yer
alan parametreler ise;
BV; Marka değeri, ( Brand Value)
PD; Prestij değişkeni,
LD; Sadakat(Loyalty) değişkeni ve
ED; Genişleme (Expansion) değişkeni,
r ; İskonto oranıdır
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Kullanılan Veri Seti
2017 yılı itibariyle BİST ve Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan Dış
Ticaret Sermaye Şirketleri olarak adlandırılan 16 şirket bulunmaktadır.
Tablo 1: SATIŞLAR
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017
20.840.613.000
25.341.290.000
11.318.495.000
17.467.806.000
53.948.110.000
4.215.056.106
3.857.756.000
2.841.607.138
161.084.307
18.643.914.000
2.977.313.462
818.816.025
4.918.629
787.281.211
1.655.205.000
9.681.403

2016
16.096.172.000
18.289.107.267
8.421.668.181
14.235.951.000
34.854.851.000
3.443.477.897
3.037.017.000
1.966.331.044
112.484.499
11.636.504.000
2.260.207.628
645.115.929
3.778.386
869.893.806
1.182.909.000
9.324.841

2015
14.166.100.000
16.746.396.740
7.415.128.590
9.920.723.000
36.893.328.000
3.102.561.637
2.524.068.000
1.948.925.206
88.872.256
11.914.581.000
2.076.349.851
568.581.917
4.061.745
828.488.156
1.111.408.000
12.875.557

2014
12.514.033.000
11.924.836.507
6.875.894.376
7.440.009.000
39.722.712.000
2.723.317.809
2.337.141.000
1.638.608.965
82.440.871
11.484.137.000
2.134.903.288
603.362.938
4.216.025
756.669.040
1.209.788.000
6.640.009

2013
11.097.711.000
11.404.912.894
5.954.193.854
7.037.954.000
41.078.427.000
2.175.319.881
2.028.695.000
1.198.199.713
68.540.927
9.780.751.000
1.719.972.421
482.293.700
4.677.473
622.075.848
1.090.265.000
5.056.404

2015
9.630.207.000
14.886.511.502
5.236.172.104
8.780.540.000
32.766.949.000
2.497.656.039
2.151.671.000
1.726.289.670
73.695.561
9.854.290.000
1.964.203.216
525.686.646
0
809.065.284
964.672.000
1.174.494

2014
8.535.201.000
10.794.249.532
5.003.480.957
6.516.211.000
38.459.914.000
2.234.163.502
2.036.804.000
1.467.719.304
68.693.542
9.045.652.000
2.067.782.419
532.959.350
0
740.846.429
1.071.447.000
0

2013
7.709.326.000
10.277.155.728
4.460.494.581
6.216.058.000
39.605.121.000
1.703.022.950
1.850.236.000
1.074.719.700
54.363.952
7.921.852.000
1.706.002.545
422.666.276
0
608.055.212
1.018.477.000
541.911

Tablo 2: SATIŞLARIN MALİYETİ
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017
14.334.414.000
22.704.095.000
7.688.153.000
15.551.677.000
47.734.212.000
3.484.348.070
3.363.747.000
2.382.738.854
132.503.659
13.480.960.000
2.770.702.815
656.339.276
0
765.717.161
1.335.919.000
0

2016
10.756.612.000
16.203.045.254
5.891.553.333
12.888.429.000
31.205.624.000
2.701.389.955
2.546.704.000
1.635.628.456
94.264.584
9.166.325.000
2.013.220.234
565.866.425
0
849.153.315
986.337.000
0
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Tablo 3: YURTDIŞI SATIŞLAR
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017
1.816.174.292,17
4.796.903.645,88
709.449.803,35
3.208.583.752,47
2.767.133.619,26
315.289.619,37
2.104.781.666,26
197.450.968,37
1.052.938.517,15
190.461.458,27
147.191.484,63
173.957.685,57
650.804.784,61
264.104.546,30
170.099.657,44
957.951.952,91

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
1.776.311.550,85
3.958.488.127,07
666.537.876,40
3.189.938.360,32
2.100.413.091,47
333.882.678,26
2.004.029.094,38
232.161.128,20
1.066.709.448,27
137.353.966,89
178.674.567,81
168.379.352,70
573.253.541,11
250.436.897,93
151.987.534,54
1.013.730.948,98

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2015($)
1.783.545.474,49
3.847.112.066,44
680.555.373,02
2.057.743.801,33
2.911.830.132,46
368.346.130,38
2.155.184.402,00
277.593.407,66
1.059.074.611,46
82.236.925,15
377.982.828,14
208.582.954,11
806.981.894,49
336.998.154,15
220.093.336,38
908.063.766,10

2014($)
2.024.080.571,39
3.464.635.083,89
793.042.495,30
1.916.863.317,06
3.741.975.611,65
428.538.602,22
2.419.798.291,61
294.606.976,92
1.136.788.970,71
246.148.077,79
171.002.569,52
160.887.269,07
654.131.057,02
299.875.503,05
170.160.853,64
1.004.507.377,34

2013($)
1.899.013.432,73
3.696.202.282,83
792.821.705,06
2.099.878.664,66
4.134.682.949,70
364.387.224,80
2.251.304.411,11
255.955.375,88
970.584.771,43
127.695.722,43
467.978.326,95
199.170.274,79
809.939.081,46
317.391.832,68
215.375.778,68
1.141.011.379,60

2015
2.722.014.000
407.729.278
757.874.683
279.543.000
192.855.000
158.793.903
40.606.000
27.563.943
3.481.365
131.002.000
13.287.110
12.014.987
0
12.122.009
50.972.000
0

2014
2.356.247.000
277.062.900
631.317.836
240.405.000
169.639.000
124.101.198
42.748.000
29.842.363
2.184.595
119.786.000
13.281.675
12.106.735
0
10.197.967
49.393.000
0

2013
2.013.033.000
269.943.658
531.640.986
216.522.000
186.542.000
97.248.052
36.617.000
26.388.690
2.755.370
107.997.000
13.789.131
8.944.537
0
11.661.732
39.556.000
0

Tablo 4: PAZARLAMA GİDERLERİ
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017
4.027.699.000
544.303.000
1.370.327.000
392.816.000
268.889.000
204.322.740
53.931.000
43.717.858
9.511.436
164.522.000
32.319.076
27.877.607
0
14.017.146
57.078.000
0

2016
3.227.324.000
448.266.001
912.295.919
329.132.000
221.602.000
181.608.258
46.926.000
37.360.266
4.932.746
141.215.000
26.913.687
12.432.190
0
12.595.824
54.928.000
0
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Tablo 5: FAALİYET GİDERLERİ
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017
5.134.455.000
1.110.975.000
2.152.055.000
721.429.000
1.150.240.000
307.279.429
139.808.000
187.727.921
10.315.015
499.798.000
56.675.181
46.313.562
4.286.992
20.870.574
78.144.000
5.266.618

2016
4.141.783.000
1.057.148.706
1.742.635.649
603.845.000
995.447.000
287.270.814
125.672.000
153.117.984
6.128.649
440.570.000
49.113.164
25.428.480
3.961.561
18.700.399
73.465.000
4.589.218

2015
3.449.255.000
879.242.587
1.512.167.003
507.514.000
877.077.000
241.037.971
112.197.000
143.323.548
4.466.920
424.980.000
34.103.700
26.427.672
3.477.580
17.458.389
70.401.000
4.488.526

2014
2.991.091.000
603.984.991
1.317.831.179
449.633.000
731.802.000
192.411.944
106.266.000
108.801.788
4.380.868
350.294.000
34.011.346
22.440.906
3.301.632
14.727.144
68.899.000
3.338.712

7.Bulgular
Prestij Değişkeni
Prestij Değişkeni, şirketin markadan kaynaklanan yüksek fiyat
avantajını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. PD, markadan
kaynaklanan fiyat avantajının nakit akımı olarak dikkate alınmasını
ifade etmektedir. PD parametresinde kullanılan veriler aşağıdaki
şekildedir.
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2013
2.527.238.000
570.078.423
1.141.732.909
387.182.000
699.724.000
147.238.441
94.308.000
90.697.203
722.010
313.803.000
28.476.125
16.769.857
3.057.226
15.466.161
57.739.000
2.918.342

Tablo 6: ARÇELİK Şirketi için Prestij Değişkeni hesaplama aşamaları

YILLAR
SATIŞLAR
SMM
S/SMM
2013
11.097.711.000
7.709.326.000
1,43951767
2014
12.514.033.000
8.535.201.000
1,466167346
2015
14.166.100.000
9.630.207.000
1,471006802
2016
16.096.172.000 10.756.612.000
1,496397936
2017
20.840.613.000 14.334.414.000
1,45388664
YILLAR
PAZ. GİD.
FAALİYET GİD. PAZ.GİD./FAAL. GİD.
2013
2.013.033.000
2.527.238.000
0,796534794
2014
2.356.247.000
2.991.091.000
0,787755037
2015
2.722.014.000
3.449.255.000
0,789159978
2016
3.227.324.000
4.141.783.000
0,779211272
2017
4.027.699.000
5.134.455.000
0,784445282
YILLAR
SATIŞLAR*
SMM*
S/SMM*
2013
1.719.972.421
1.706.002.545
1,008188661
2014
756.669.040
740.846.429
1,021357478
2015
828.488.156
809.065.284
1,024006557
2016
869.893.806
849.153.315
1,024424907
2017
787.281.211
765.717.161
1,0281619
YILLAR FARK
2013
2014
2015
2016
2017

0,431329009
0,444809869
0,447000245
0,471973029
0,42572474

Aİ/RPG
FARK*Aİ/RPG
SMM-2017
PD
0,796534794
0,343568564
14.334.414.000
0,787755037
0,350401214
14.334.414.000
0,789159978
0,352754703
14.334.414.000
0,779211272
0,367766704
14.334.414.000
0,784445282
0,333957763
14.334.414.000
ORTALAMA
0,34968979
PD
YADA

4924854027
5022796073
5056531957
5271720197
4787088840
5.012.598.219

SATIŞLAR-2017
SMM-2017
S/SMM-2017
20.840.613.000
14.334.414.000
1,45388664
PD
0,508409313

*Kıyaslama yapılan şirket verileri
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Tablo 7: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Prestij Değişkenleri

COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017 PD (TL.) %
5.012.598.219 0,508409
1.001.177.541 0,049219
1.556.801.709 0,298111
894.135.233 0,064578
350.776.517 0,017461
507.237.687 0,176105
166.508.459 0,056771
75.758.145 0,037918
17.263.552 0,15839
1.119.498.568 0,114847
262.976.201 0,020962
45.338.857 0,086179
0
0
0
0
132.904.369 0,123262
0
0

Sadakat Değişkeni
Yönteme göre, şirketin Satılan Malın Maliyeti tutarının yıllar itibariyle
sürdürülebilir olma özelliğini ifade etmektedir. Sadakat değişkeni
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
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Tablo 8: ARÇELİK Şirketi için Sadakat Değişkeni hesaplama aşamaları

YEARS

SMM
2013
2014
2015
2016
2017

Ort.SMM
Std. Sapma SMM
Sadakat Değişkeni

7.709.326.000
8.535.201.000
9.630.207.000
10.756.612.000
14.334.414.000
10.193.152.000
2.583.729.780,00
0,75

Tablo 9: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Sadakat Değişkenleri

COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

Ort. SMM
10.193.152.000
14.973.011.403
5.655.970.795
9.990.583.000
37.954.364.000
2.524.116.103
2.389.832.400
1.657.419.197
84.704.260
9.893.815.800
2.104.382.246
540.703.595

Std. Sapma
2.583.729.780,00
5.020.040.597,10
1.246.635.567,68
4.095.905.936,07
6.539.892.436,97
654.300.783,43
601172297,6
476138461,1
30307800,87
2121699303
397.488.901,44
83.998.615,31

SD
0,75
0,66
0,78
0,59
0,83
0,74
0,75
0,71
0,64
0,785
0,81
0,84

1.075.370.400

151.095.091,81

0,86

Genişleme Değişkeni
Yönteme göre, şirketlerin yurt dışı satışlarındaki ve esas faaliyet konusu
dışındaki gelirlerinin ortalama büyümesi dikkate alınarak şirketin
genişleme yeteneği tespit edilmeye çalışılmaktadır. Şirketler 2012 yılından
itibaren gelir tablolarında Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar verilerine
yer vermemelerinden dolayı esas faaliyet konusu dışındaki gelirleri
hesaplamalara dâhil edilmemiştir.
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Tablo10: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Genişleme Değişkenleri

COMPANIES
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

ED
1,156206895
1,278276468
1,168743142
1,48420817
1,148173729
1,059709025
1,131030227
0,966553881
1,144011971
1,76229364
0,731122209
1,047258825
1,043389056
1,019836403
1,022667429
1,187682732

Marka Değeri
Yönteme uygun olarak sağlanan değişkenlerin tümünün sonuçlarının
çarpılması ile bir bedele ulaşılmaktadır. Bu tutarın sonsuza kadar aynı nakit
akımını yaratacağı varsayımı ile (rf) risksiz faiz oranı ile bu güne
indirgenerek( iskonto edilerek) sektördeki şirketlerin Marka Değerine
ulaşılmaktadır. Yöntemde Prestij Değişkeni tutar olarak hesaplanırken,
Sadakat Değişkeni ile Genişleme Değişkenleri oran olarak
hesaplanmaktadır.
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Tablo11: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Marka Değerleri
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017 PD (TL.)
5.012.598.219
1.001.177.541
1.556.801.709
894.135.233
350.776.517
507.237.687
166.508.459
75.758.145
17.263.552
1.119.498.568
262.976.201
45338857
0
0
132904369
0

LD(%)
0,75
0,66
0,78
0,59
0,83
0,74
0,75
0,71
0,64
0,79
0,81
0,84

ED(%)
BV(TL.)
1,156206895
40.150.567.770,84
1,278276468
7.802.105.265,39
1,168743142
13.109.283.484,63
1,48420817
7.232.392.968,99
1,148173729
3.087.793.060,11
1,059709025
3.674.191.967,17
1,131030227
1.304.679.245,12
0,966553881
480.226.063,30
1,144011971
116.754.244,40
1,76229364
14.305.513.458,52
0,731122209
1.438.544.893,80
1,047258825
368.413.774,38
1,043389056
0
1,019836403
0
0,86 1,022667429
1.079.702.508,91
1,187682732
0

6- Sonuç ve Değerlendirmeler
.Tablo12: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Marka Değerleri
COMPANIES/YEARS
ARÇELİK
FORD OTOSAN
ŞİŞE CAM
TOFAŞ
TÜPRAŞ
TÜRK TRAKTÖR
VESTEL
BORUSAN
BOSCH
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZMİR DEMİR ÇELİK
MENDERES TEKSTİL
PERGAMON STATUS
SANKO
SASA DIŞ TİC.
TGS AŞ

2017 PD (TL.)
5.012.598.219
1.001.177.541
1.556.801.709
894.135.233
350.776.517
507.237.687
166.508.459
75.758.145
17.263.552
1.119.498.568
262.976.201
45338857
0
0
132904369
0

LD(%)
0,75
0,66
0,78
0,59
0,83
0,74
0,75
0,71
0,64
0,79
0,81
0,84

ED(%)
BV(TL.)
1,156206895
40.150.567.770,84
1,278276468
7.802.105.265,39
1,168743142
13.109.283.484,63
1,48420817
7.232.392.968,99
1,148173729
3.087.793.060,11
1,059709025
3.674.191.967,17
1,131030227
1.304.679.245,12
0,966553881
480.226.063,30
1,144011971
116.754.244,40
1,76229364
14.305.513.458,52
0,731122209
1.438.544.893,80
1,047258825
368.413.774,38
1,043389056
0
1,019836403
0
0,86 1,022667429
1.079.702.508,91
1,187682732
0

BV($)
10.533.506.774,10
2.046.883.350,05
3.439.222.259,00
1.897.419.253,61
810.082.918,41
963.924.749,37
342.282.772,81
125.987.371,33
30.630.491,49
3.753.053.351,13
377.402.443,48
96.653.402,52
0
0
283.260.096,26
0

Yukarıda sonuçları hesaplanmış olan tabloda BİST Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer alan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin 2013 ile 2017 yılları
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arasında faaliyet gösteren şirketlerin hirose yöntemi ile marka değerleri
hesaplanmıştır. İlk sırada ARCELİK şirketi 40.150.567.771 TL. marka
değeri ile yer alırken, ikinci sırada 14.305.513.459 TL. marka değeri ile
EREĞLİ DEMİR-ÇELİK şirketi, üçüncü sırada ise 13.109.283.485TL.
marka değeriyle ŞİŞE CAM şirketi yerini almıştır. Genel olarak
bakıldığında sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin bu endekste
yer almayanlara göre marka değerleri daha yüksektir.
Türk Lirası cinsinden hesaplanan marka değerlerinin Dolar cinsinden
hesaplanmış değerleri ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Dolar cinsinden
marka değerini hesaplamasının yapılabilmesi için 2017 yılı dolar kuru olan
1$= 3,8117 TL kullanılmıştır.
TGS ve Pergamon Status şirketlerinin Satışların Maliyeti sıfır olduğu
için marka değeri hesaplanamamıştır. SANKO ise kıyaslamaya esas olan
şirket olması sebebiyle marka değeri hesaplanamamıştır
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KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE SUKUK’UN GELİŞİMİ
VE ÖNEMİ: ÜLKELER BAZINDA BİR ARAŞTIRMA
Tunahan AVCI1
Giriş
Sukuk, İslami finans endüstrisinin daha da geliştirilmesi ve
genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Başlangıçta Sukuk ihracı,
Müslüman ülkelerdeki ihraççıların ve yatırımcıların, İslam hukuku
gerekliliklerine uygun finansman ve alternatif bir yatırım aracı olarak
ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ise
Sukuk, bütçe açıklarını, altyapı ve mega projeleri ve diğer ekonomik ve
sosyal kalkınma projeleri gibi faaliyetleri finanse etmek için önemli bir
araç olarak kullanılmaktadır. Bu faaliyetler için gerekli finansmanın
sağlanabilmesinde özellikle katılım bankacılığı sektörünün yapmış olduğu
Sukuk ihracı önemli rol oynamaktadır.
Said and Grassa, (2013) Sukuk pazarının gelecek yıllarda dünya
çapında güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olacağını ifade etmişlerdir.
Dolayısıyla Sukuk pazarının büyümesi beraberinde, katılım bankacılığı
sektörünün karlılığını da etkileyebilecektir. Bu bağlamda çalışmada
katılım bankacılığı sektöründe Sukuk’un (kira sertifikası), gelişimi ve
karlılık üzerindeki uzun dönemli ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışmada,
katılım bankacılığı verileri düzenli olarak açıklanan 9 ülke (Türkiye,
Malezya, Pakistan, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya,
Brunei, Kuwait ve Sudan) yer almaktadır. Araştırmada 2013-2019
dönemine ait çeyreklik veriler kullanılmaktadır.
 Sukuk ile katılım bankalarının karlılıkları arasında uzun dönemli
bir ilişki var mıdır?
 Ülkeler bazında Sukuk ihracı artmakta mıdır?
 Katılım bankacılığı sektörünün aktifleri içerisinde Sukuk’un payı
artmakta mıdır?
Yapılan çalışmada giriş bölümünden sonra, genel olarak Sukuk
kavramına, model ve veri setine, ülkeler bazında katılım bankacılığı
sektörünün Sukuk İhracının gelişimine ve Sukuk ihracının karlılık ile
ilişkisine yer verilmektedir.
2. Genel Olarak Sukuk
İslami tahvil olarak bilinen Sukuk, İslam hukukunu takip eden bir
yatırım sertifikasıdır. İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim
Örgütü, Sukuk'u “maddi duran varlıklar, intifa hakkı ve hizmetler
1

(Dr. Öğr. Üyesi); Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık
Yönetimi, 38030, Kayseri/Türkiye. tnavci@erciyes.edu.tr ORCID: 0000-0003-0434-5834
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mülkiyeti veya bölünmüş hisse senetlerini temsil eden eşit değere sahip
sertifikalar veya özel projeler veya özel yatırım faaliyetlerinin varlıkları”
olarak tanımlamaktadır (Al-raeai vd., 2018: 334). Sukuk'un ticari
faaliyetlerin finanse edilmesi veya maddi varlıkların üretilmesi için tahsis
edilen hem tahvil hem de hisse senedi benzeri özelliklerinin özelliği olan
yatırım sertifikaları olduğunu belirtmiştir (Godlewski vd., 2013; Al-raeai
vd., 2018: 334). Sukuk sahibinin aldığı para, dayanak varlığın kârındaki
payı temsil eder. Sukuk, ekonomik açıdan geleneksel bonolara benzeyen
finansal sertifikalar için kullanılan bir Arapça isimdir (Ahmad ve Rahim:
2013:87).
Sukuk, bir borçlunun borç verene mülkiyetinin kanıtı olarak verdiği
belirli bir varlık sınıfının mülkiyet belgesidir (Safari vd. 2014: 41). Smaoui
ve Ghouma (2019), genel olarak “İslami Tahvil” olarak bilinmesine
rağmen, Sukuk’un “İslami yatırım kira sertifikaları” olarak ifade
edilebileceğini belirtmişlerdir. Jobst vd. (2008), son mali krize rağmen
hem İslami hem de geleneksel finans kurumlarından Sukuk gibi Şeriat
uyumlu menkul kıymetlere olan talebin çok güçlü olduğunu savunuyorlar.
Sukuk varlığa dayalı ihraç edilmiş farklı türleri olan İslami finansal bir
araç olup, dini açıdan duyarlı yatırımcılar ve finansal kuruluşlar tarafından
tercih edilmektedir. Sukuk ihraç eden kuruluşlar sermaye sağlarken, bu
araçı satın alan yatırımcılar söz konusu varlığın dönemsel getirilerini elde
etmekte ve vadenin sonunda satış hasılatından paylarını almaktadırlar.
İslami açıdan finansal piyasaları gelişmiş olan ülkeler uluslararası
yatırımcıları finansal piyasalarına çekip reel sektörlerinin gelişmesini
sağlamaktadırlar (İçellioğlu, 2019: 44).
Sukuk, tahvillerin aksine, ihraççının genel finansal ihtiyaçlarını
karşılamak için kullanılamaz. Sukuk'a bağlı varlığın rolü, yatırımcılara
satış, kiralama, ortaklık veya ticari girişim şeklinde bir getiri kaynağı
olacaktır. Ek olarak, Sukuk menkul kıymetlerinde önemli ilke olarak,
Sukuk sahiplerinin aktiflerinde malvarlıklarının olması gerekir (Radzi,
2018: 18).
Sukuk ihracı genel anlamda, kaynak kuruluşun sahip olduğu bir varlığın
gelirlerinin ve mülkiyetinin aktarılması karşılığında yatırımcılardan belirli
vadede fon sağlanması esasını temel almaktadır. Bununla birlikte Sukuk,
belirli bir projeye finansman sağlamak ve ortak girişim amacıyla ihraç
edilebildiği gibi, bir varlıktan sağlanan getirinin yatırımcılara satılması
şeklinde veya bir işletmenin bilançosundaki varlıklara dayalı olarak çeşitli
türlerde ihraç edilebilir (Yakar vd., 2013).
Sukuk, geleneksel bono ve tahvillere alternatif geliştirilmiş olup temel
özelliği İslami ilkelerle uyum içinde olmasıdır. İslami ilkelere göre borç
alanlar, borç verenlerin iş ortağı kabul edilmektedir. Yapılan yatırımın
getiri ve riski borç alan ve veren arasında paylaşılmaktadır. Sukuk,
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yapılandırılmış finansal araçlar olup ticari işleme dayanmaktadır. Söz
konusu ticari işlem ise Sukuk’un türüne göre, vadeli varlık alım ve satımı,
bir varlığın kiralanması, ortak girişim kurulması şeklinde olabilir. Sukuk,
genel olarak orta vadeli olmakta, getiri ve risk özellikleri geleneksel
tahvillerle benzerlik gösterebilmektedir (Yakar vd., 2013: 77).
Çeşitli uygulamalarıyla faizsiz bir menkul değer olan Sukuk,
yatırımcıların yatırım talebine yönelik türlü opsiyonlar sunabilmektedir.
Çeşitleri kullanım alanları bakımından proje endeksli, varlık endeksli ve
bilanço endeksli olarak düzenlenebilmektedir (Tekin, 2017: 164).
Sukuk aynı zamanda, bir varlığa sahip olmayı ya da ondan yararlanma
hakkını gösteren, yatırımcısına belirli dönemlerde değişken veya sabit
getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu olan faizsiz ürünüdür.
Sukuk, Varlık Kiralama Anonim Şirketlerince (VKŞ) ihraç edilir. VKŞ
kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak ya da
kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak için
düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları
oranında hak sahibi olmalarını sağlayan bir menkul kıymetlerdir. Örneğin;
Kuveyt Türk, bilançosunda bulunan gayri menkullerini, leasing yoluyla
portföyünde tuttuğu makine, teçhizat gibi varlıklarını ve yatırım
Sukuklarını dayanak varlık olarak sertifikalaştırarak Varlık Kiralama
Şirketi aracılığıyla bu varlıkların mülkiyetini yatırımcıya transfer ederek
Sukuk ihracı yapar. Yatırımcılar ise, söz konusu varlıklar üzerinde payları
oranında hak sahibi olurlar ve vade sonuna kadar varlıklardan elde edilen
getirileri elde ederler (Kuveyt Türk).
Sukuk, tahvil-bonolar gibi bir borçlanma aracı olarak algılanmakta,
ancak bir varlığa veya projeye dayanması sebebiyle tahvil-bonolardan açık
bir şekilde farklılaşmaktadır. Borçlanma araçlarından ayrı olarak
düzenlenmiş farklı yasal hükümleri bulunmaktadır (TKBB, 57: 2017).
AAOIFI Standardına göre Sukuk beş kategoriye ayrılır:






Kiraya dayalı; İcara Sukuk,
Ortaklık bazlı; Mudaraba Sukuk ve Müşarake Sukuk,
Satışa dayalı; Murabaha Sukuk ve İstisna Sukuk,
Melez; İstithmar Sukuk,
Diğer türler; Wakala Sukuk vb.,

Aşağıdaki tablo Sukuk’un gelişiminin temel aşamalarını
göstermektedir. Bu aşamalar, tarihsel geçmiş, 1978- 1990 dönemi, 19902000 dönemi, 2001-2016 dönemi ve günümüzü kapsamaktadır.
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Tablo 1. Sukuk Gelişiminin Temel Aşamaları
Sukuk'un
Klasik
Kullanımı

Sukuk
Geliştirme
Girişimleri

İlk Sukuk
İhracı

Emeviler
döneminde,
Sukuk’un vadesi
geldiğinde,
Sukuk
sahiplerine emtia
/ tahıl alma
hakkı veren
emtia / tahıl
kuponları olarak
düzenlenmiştir.

1978’de
mudaraba
tahvillerinin
Ürdün'de
çıkarılması.
1980’de
Pakistan'da
katılım
sertifikalarının
verilmesi.
İlk kez 1983
yılında
yatırımlar için
Malezya
hükümeti
tarafından
teklif edildi.
1984 yılında
Türkiye’de
GelirPaylaşım
Sertifikaları
verildi.
Bu dönemde,
genel olarak
aktif bir
pazarın ortaya
çıkmasından
söz edilemez.

Şirket olarak
ilk kez 1990
yılında Shell
MDS şirketi
tarafından
Malezya’da
ihraç edildi.

19781990

19902000

1775'ten itibaren
Osmanlı
İmparatorluğu
(1299-1923)
kamu borcunu
finanse etmek
için “esham”
olarak bilinen
mali sertifikalar
yayınlamıştır.

Tarihsel
Geçmişi

Başta
Malezya
olmak üzere
küçük yerel
ihraçların
görülmesi.
Bu dönem,
teori ve
model
oluşturma
dönemidir.
Fakat aktif
pazar
gelişiminden
söz edilemez.

Sukuk
Piyasasının
Ortaya
Çıkışı
2001 yılında
ilk
kez
Bahreyn’de
icara Sukuk
piyasası
ortaya çıktı.
Malezya
hükümeti
tarafından ilk
kez varlığa
dayalı
uluslararası
icara Sukuk
ihraç edildi.

Sukuk
Piyasasının
Genişlemesi

Güçlü
yatırımcılar
Sukuk
piyasasında
işlem yapmak
için
isteklidirler.
Helal
endüstrisinin
büyümesi
Sukuk
piyasasının
genişlemesi
sağladı.

Perakende
Sukuk,
sürekli
Sukuk,
bağımlı
(ikincil
piyasa)
Sukuk vb.
gibi daha
yenilikçi ürün
geliştirmeler
görülmekte.

Bu dönemde
Sukuk
piyasasıyla
ilgili daha
fazla yenilik
beklenilmekte.

20012016

2017Gelecek

Kaynak: ISRA (2017)

Sukuk yapısı ve oluşturulma şekli ve dayandığı ilkeler açısından
kendine has özelliklere sahiptir (Hayta ve Boyraz, 2018:112; Aslan, 2012):
 Faiz yasak olduğundan Sukuk getirileri, kira geliri ve kâr payı
şeklindedir.
 Sukuk likit bir finansal enstrümandır türüne göre ikincil
piyasalarda da işlem görmektedir.
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 Sukuk işlemlerinde, İslami finansman ilkeleri gereği yüksek
belirsizlik barındıran faaliyetlerden uzak durulmaktadır.
 Sukuk, sahibinin hak ve yükümlülüklerini belirten senetler olup,
nama veya hamiline düzenlenerek ihraç edilebilmektedir.
 Sukuk, İslam’ın esaslarına göre düzlenmek ve ikincil piyasada
işlem görmesi bu kurallar dâhilinde olmaktadır.
 Sukuk yatırımcıları kara, Sukuk ihracında belirtilen paylaşma
oranına göre, zarara ise ortaklık payına göre katılmaktadır.
 Sukuk, dayanak varlık olan hizmet, mal ya da menfaat üzerinde
müşterek mülkiyet payını temsil eder.
 Sukuk yatırımlarını yönetenler, sermaye ve/veya kar garantisi
vermemektedir.
3. Model ve Veri Seti
Çalışmada katılım bankacılığı sektöründe Sukuk’un (kira sertifikası),
gelişimi ve karlılık üzerindeki uzun dönemli ilişkisi araştırılmaktadır. Bu
bağlamda çalışmada, Sukuk’un gelişimi grafikler üzerinde incelenmiş ve
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme
analiziyle araştırılmıştır. Analizde, katılım bankacılığı verileri düzenli
olarak açıklanan 9 ülke (Türkiye, Malezya, Pakistan, Sudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Brunei, Kuwait ve Sudan) yer
almaktadır. Araştırmada 2013-2019 dönemine ait çeyreklik veriler
kullanılmaktadır.
Durağan olmayan değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkileri
ölçebilmek için, seriler durağanlık testlerine tabi tutulup aynı düzeyde
durağan olmaları sağlandıktan sonra eşbütünleşme testleri yapılır. Yapılan
araştırmaların çoğunda en fazla tercih edilen Johansen (1988)
eşbütünleşme testidir. Eşbütünleşme; ekonomik değişkenlerin uzun
dönemde aralarındaki ortak hareketlerine denir (Çömlekçi ve Gökmen,
2018: 278; Polat ve Günay, 2012).
Johansen (1988) ve Juselius (1990) tarafından geliştirilen ve seriler
arasındaki eş bütünleşme ilişkisini analiz eden Johansen eş bütünleşme
analizi denklem (1) ve denklem (2) deki gibi oluşturulmaktadır (Altunöz
ve Çondur,2018: 185).
ʎ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝑟) = −𝑇 ∑𝑛𝑖=𝑟+1[ln(1 − ʎ𝑖 ]

(1)

ʎ𝑚𝑎𝑥 (𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇𝑙𝑛 (1 − ʎ𝑟+1 ]

(2)

Denklem 1 ve 2’de λ𝑖 П matrisinden tahmin edilen karakteristik veya
kendi değerlerinin köklerini; T ise kullanılabilir gözlem sayısını
belirtmektedir. İz istatistiği için boş hipotez r’ye eşit ya da r’den küçük
olduğunu iddia etmekte olup alternatif hipotez ile kıyaslanmaktadır. Bu
kıyaslama, maksimum öz değer ve iz test istatistikleri için mevcut kritik
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değerlerin kıyaslaması şeklinde gerçekleşir. Eğer test istatistiği kritik
değerden büyük ise boş hipotez reddedilmektedir. Öz değer istatistiğinde
ise r’ye eşit olduğunu ifade eden boş hipotez, r+1 olduğunu ifade eden
alternatif hipotezle karşılaştırılmaktadır.
Grafik 1 ve Grafik 2’de, çalışmada kullanılan değişkenlerin 2013Q12019Q2 dönemine ait ortalama değerleri yer almaktadır.

Aktif Karlılık Oranı
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1%

1%
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Grafik 1. Aktif Karlılık Oranına Ait Ortalama Değerler
Analizde kullanılan katılım bankacılığı sektörünün aktif karlılık oranı
“Net Kar / Toplam Aktifler” şeklinde hesaplanmıştır. Grafik 1‘de yer alan
ülkelerin katılım bankacılığı sektörlerinin, 2013Q1-2019Q2 dönemine ait
ortalama aktif karlılık oranlarının %1-%3 arasında değiştiği görülmektedir.
Burada en yüksek karlılık ortalamasına Sudan, en düşük karlılık
ortalamasına ise Malezya’nın sahiptir.

Sukuk Artış Hızı
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Grafik 2. Sukuk Artış Oranına Ait Ortalama Değerler
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Analizde kullanılan katılım bankacılığı sektörünün Sukuk artış oranı
“[Sukuk İhracı(t)-Sukuk İhracı(t-1)] / Sukuk İhracı(t-1)” şeklinde
hesaplanmıştır.
Burada; Sukuk İhracı(t), cari yılda ihraç edilen Sukuk tutarını
göstermekte, Sukuk İhracı(t-1) ise, bir önceki yılda yapılan Sukuk ihraç
tutarını göstermektedir. Grafik 2 ‘de yer alan ülkelerin katılım bankacılığı
sektörlerinin, 2013Q1-2019Q2 dönemine ait ortalama Sukuk artış
oranlarının %2- %12 arasında değiştiği görülmektedir. Grafik’de en
yüksek Sukuk artış hızına Türkiye, en düşük Sukuk artış hızına ise Brunei
sahiptir.
Bu çalışmada kullanılan 9 ülkeye ait veriler, Islamic Financial Services
Board (IFSB)’nin web sitesinden alınmıştır. Ülkeler bazında açıklanan
verilerden yararlanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Eşbütünleşme analizin
yapılabilmesi için EViews 9 programından yararlanılmıştır.
4. Analiz Sonuçları
Bu çalışmada, katılım bankacılığı sektörünün gelişiminde Sukuk’un
rolü ve önemi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın
analizinde ilk olarak, ülkeler bazında Sukuk’un aktif varlıklar içerisindeki
payı ve artış oranı incelenmektedir. İkinci olarak, ülkeler bazında katılım
bankacılığı sektöründe ihraç edilen Sukuk artışı ile karlılık arasındaki ilişki
araştırılmaktadır. Çalışmada, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei,
Endonezya, Kuwait, Malezya, Pakistan, Sudi Arabistan, Sudan ve Türkiye
ülkeleri analize dahil edilmektedir.
4.1. Ülkeler Bazında Sukuk’un Gelişimi
Bu kısımda, çalışmada yer alan ülkelerin katılım bankacılığı sektörüne
ait Sukuk gelişimi, grafiksel olarak karşılaştırılıp analiz edilmektedir. Bu
bağlamda bu kısımda 2013-2019 dönemine ait Sukuk ihracının aktifler
içerisindeki payı ve Sukuk artış oranı incelenmektedir. Öncelikle Grafik 3,
Grafik 4 ve Grafik 5’ te, ülkeler bazında Sukuk’un gelişimine katkı
sağlayan katılım bankalarının sayısına, şube sayısına ve personel sayısına
yer verilmektedir.
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Grafik 3, çalışmada yer alan ülkelerin katılım bankalarının sayısını
göstermektedir.
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Grafik 3. Katılım Bankalarının Sayısı
Grafik 3’e bakıldığında katılım bankasının en fazla olduğu ülkenin
Kuwait, en az olduğu ülkenin ise Brunei olduğu görülmektedir. Ülkeler
bazındaki katılım banklarının 2019 yılı sayılarına bakıldığında, Türkiye ve
Sudan’da 6 adet, Malezya’da 16 adet, Pakistan’da 5 adet, Sudi
Arabistan’da 4 adet, BAE 8 adet, Endonezya’da 14 adet, Brunei’de 2 adet
ve son olarak Kuwait’de 37 adet katılım bankası bulunmaktadır.
Grafik 4, çalışmada yer alan ülkelerin katılım bankalarına ait, şube
sayılarını göstermektedir.
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Grafik 4. Katılım Bankalarının Şube Sayısı
Grafik 4’e bakıldığında katılım bankalarının şube sayılarının en fazla
olduğu ülkenin Malezya, en az olduğu ülkenin ise Brunei olduğu
görülmektedir. Ülkeler bazındaki katılım banklarının 2019 yılı şube
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sayılarına bakıldığında, Türkiye’de 1136 adet, Malezya’da 2246 adet,
Pakistan’da 1578 adet, Sudi Arabistan’da 833 adet, BAE 273 adet,
Endonezya’da 478 adet, Brunei’de 26 adet, Kuwait’de 178 adet ve
Sudan’da 805 adet katılım bankası şubesi bulunmaktadır.
Grafik 5, çalışmada yer alan ülkelerin, katılım bankalarında çalışan
personellerin sayısını göstermektedir.
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Grafik 5. Katılım Bankalarında Çalışan Personel Sayısı
Grafik 5’e bakıldığında katılım bankalarında çalışan personelin en fazla
olduğu ülkenin Endonezya, en az olduğu ülkenin ise Brunei olduğu
görülmektedir. Ülkeler bazındaki katılım banklarının 2019 yılı çalışan
sayılarına bakıldığında, Türkiye’de 15765 kişi, Malezya’da 11064 kişi,
Pakistan’da 19254 kişi, Sudi Arabistan’da 17591 kişi, BAE 8415 kişi,
Endonezya’da 48000 kişi ve Brunei’de 1139 kişi katılım bankacılığı
sektöründe çalışmaktadır.
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Grafik 6, çalışmada yer alan ülkelerin Sukuk ihracının, toplam aktifler
içerisindeki payını göstermektedir.
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Grafik 6. Sukuk İhracının Aktifler İçerisindeki Payı
Grafik 6’ya bakıldığında, genel olarak aktifler içerisindeki Sukuk
ihracının payı Türkiye, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Endonezya ve Kuwait’te yıllar itibari ile artarken Pakistan ve Sudan’da
azalmaktadır. Genel olarak 2013-2019 dönemi incelendiğinde, aktif
varlıklar içerisinde en fazla Sukuk ihracına yer veren ülke Pakistan, en az
Sukuk ihracına yer veren ülke Brunei’dir.
Yine, yıllar itibari ile ülkeler bazında, aktifler içerisindeki en düşük ve
en yüksek Sukuk ihracı payına bakıldığında, Türkiye’de en düşük oran
2013 yılında %4.9, en yüksek oran 2019 yılında %9.6, Brunei’de; en
düşük oran 2016 yılında %1.1, en yüksek oran 2013 yılında %2,04,
Malezya’da; en düşük oran 2015 yılında %10.2, en yüksek oran 2019
yılında %15.4, Pakistan’da; en düşük oran 2018 yılında %13.7, en yüksek
oran 2013 yılında %32.6, Sudi Arabistan’da; en düşük oran 2015 yılında
%2.7, en yüksek oran 2019 yılında %10.3, Sudan’da; en düşük oran 2019
yılında %5.2, en yüksek oran 2015 yılında %10.5, BAE’de; en düşük oran
2013 yılında %5.4, en yüksek oran 2019 yılında %9.1, Endonezya’da; en
düşük oran 2013 yılında %4.2, en yüksek oran 2019 yılında %12.5,
Kuwait’de en düşük oran 2013 yılında %0.4, en yüksek oran 2019 yılında
%4.8, olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 7. Çalışmada yer alan ülkelerin Sukuk ihracının artış hızını
göstermektedir.
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Grafik 7. Sukuk Artış Oranı
Grafik 7’ye bakıldığında, genel olarak Sukuk artış oranında bir
istikrarın olmadığı görülmektedir. Genel olarak 2013-2019 dönemi
incelendiğinde, ortalama olarak en yüksek Sukuk artış oranı Türkiye’de
gerçekleşirken, en düşük Sukuk artış oranı Malezya’da gerçekleşmektedir.
Yıllar itibari ile ülkeler bazında, en düşük ve en yüksek Sukuk artış
oranına bakıldığında, Türkiye’de en düşük oran 2014 yılında %1.7, en
yüksek oran 2019 yılında %46.5, Brunei’de; en düşük oran 2015 yılında %14, en yüksek oran 2017 yılında %13, Malezya’da; en düşük oran 2015
yılında -%1.9, en yüksek oran 2019 yılında %9.7, Pakistan’da; en düşük
oran 2014 yılında -%4.3, en yüksek oran 2019 yılında %31, Sudi
Arabistan’da; en düşük oran 2015 yılında -%0.3, en yüksek oran 2017
yılında %21.8, Sudan’da; en düşük oran 2016 yılında %1.6, en yüksek
oran 2017 yılında %11.7, BAE’de; en düşük oran 2017 yılında %1, en
yüksek oran 2014 yılında %6.8, Endonezya’da; en düşük oran 2019 yılında
-%7.8, en yüksek oran 2018 yılında %38.6, Kuwait’de en düşük oran 2015
yılında -%0.2, en yüksek oran 2019 yılında %13.4, olarak gerçekleşmiştir.
4.2. Sukuk’un Karlılık ile İlişkisi
Ülkeler bazında katılım bankacılığı sektörünün ihraç etmiş olduğu
Sukuk ile karlılık oranları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla
Johansen eşbütünleşme modeli kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle
analizde kullanılacak verilere ait durağanlık testleri yapılmıştır.
Durağanlığın belirlenmesinde Genişletilmiş Dickey Fuller Testi (ADF)
birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra modelin gecikme
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uzunlukları belirlenmiş, ardından eş bütünleşme analizi ile değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı sınanmıştır.
Tablo 2 ve Tablo 3’te, analizde kullanılan ülkelerin katılım bankacılığı
sektörlerinin Sukuk artış oranı ve aktif karlılık oranı değişkenlerine ait
durağanlık / birim kök sonuçları yer almaktadır. Analizde, Augmented
Dickey-Fuller (ADF) testiyle değişkenlerin durağanlığı / birim kökleri
incelenmiştir.
Tablo 2. Sukuk Artış Oranlarına Ait Birim Kök Testi
Ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri
Brunei
Endonezya
Kuwait
Malezya
Pakistan
Sudi Arabistan
Sudan
Türkiye

t- İstatistik

ADF

-5.538449
-6.450740
-5.812490
-7.622943
-7.434307
-7.533698
-8.293900
-5.200078
-8.624137

0.0004
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0005
0.0000

Tablo 2’deki ADF durağanlık test sonuçlarına bakıldığında
değişkenlerin tamamının olasılıklarının 0 ile %1 arasında yer aldığı, aynı
zamanda %1 önem seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
ADF test sonucuna göre ülkelerin Sukuk artış oranı değişkeninin durağan
olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Aktif Karlılık Oranlarına Ait Birim Kök Testi
Ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri
Brunei
Endonezya
Kuwait
Malezya
Pakistan
Sudi Arabistan
Sudan
Türkiye
* %1 önem düzeyinde
** %5 önem düzeyinde
*** %10 önem düzeyinde

t- İstatistik
-2.927474
-4.610416
-3.235019
-6.765352
-6.225440
-2.913965
-12.61679
-5.216022
-6.184179
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ADF
0.0607***
0.0022*
0.0355**
0.0000*
0.0001*
0.0614***
0.0000*
0.0006*
0.0001*

Tablo 2’deki ADF durağanlık test sonuçlarına bakıldığında aktif
karlılık oranı değişkeninin, altı ülkede %1 önem seviyesinde, bir ülkede
%5 önem seviyesinde ve iki ülkede %10 önem seviyesinde anlamlı olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla ADF test sonucuna göre de ülkelerin aktif
karlılık oranı değişkenlerinin durağan olduğu söylenebilir.
Analizde yer alan ülkelerin uygun gecikme uzunlukları analiz sürecinde
tek tek belirlenmiştir. Çalışmada, uygun gecikme uzunluğunun tespit
edilmesinde kullanılan bilgi kriterlerine ait kapsamlı sonuçlar sadece
Türkiye için sunulmuştur. Diğer ülkelerin ise sadece uygun gecikme
uzunluklarına yer verilmiştir.
Tablo 4’te, en uygun gecikmenin seçiminde dikkate alınacak bilgi
kriterleri sadece Türkiye için sunulmuştur.
Tablo 4. VAR Modeline Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
(Türkiye)
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

69.381
79.863
86.914
87.930
91.544

NA
17.032
9.694*
1.1433
3.1621

7.54e3.38e2.39e*
3.77e4.69e-

-8.4227
-9.2329
-9.614*
-9.2413
-9.1930

-8.3261
-8.943216
-9.131*
-8.5653
-8.3238

-8.4177
-9.2181
-9.589*
-9.2067
-9.1485

Tablo 4’te görüldüğü gibi en uygun gecikme uzunluğunun seçilmesi için,
LR, FPE, AlC, SCL ve HQ istatistiklerinin değerlerine bakılmıştır. Tablo
4’te istatistiklerin tamamı en uygun gecikme uzunluğunu 2 olarak
belirlemiştir.
Analizde kullanılan diğer ülkelerin gecikme uzunlukları Tablo 4’teki
istatistikler ile belirlenmiş olup Tablo 5’te sadece uygun gecikme
uzunluklarına yer verilmiştir.
Tablo 5. Uygun Gecikme Uzunlukları
Ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri
Brunei
Endonezya
Kuwait
Malezya
Pakistan
Sudi Arabistan
Sudan
Türkiye

Gecikme
Uzunlukları
2
1
4
2
4
1
3
2
2
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Johansen eşbütünleşme testi, Max-Eigen ve Trace istatistiklerini
belirlemek amacıyla ilk olarak VAR modeli için uygun gecikme
uzunluğunun belirlenmesini gerekli kılmaktadır (Kılıç vd. 2019: 61).
Bu çalışmada, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Endonezya, Kuwait,
Malezya, Pakistan, Sudi Arabistan, Sudan ve Türkiye ülkeleri analize dahil
edilmiştir. Bu ülkelerin katılım bankacılığı sektörlerine ait, Sukuk artışı ile
aktif karlılığı arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi için yapılan
Johansen eşbütünleşme test sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.

0.6372
0.4344

30.095
10.828

r=0
r≤1

0.8075
0.2478

30.919
4.5563

r=0
r≤1

0.7233
0.4189

31.073
9.2291

r=0
r≤1

0.8921
0.3354

42.163
6.5373

r=0
r≤1

0.5460
0.1949

19.127
4.1212

r=0
r≤1

0.4539
0.3267

17.010
6.7260

r=0
r≤1

0.6272
0.4325

27.962
10.197

r=0
r≤1

0.6831
0.3680

27.342
7.8033

Birleşik Arap Emirlikleri
12.320 0.0003
21.242
4.1299 0.0771
3.6988
Brunei
12.320 0.0000
19.266
4.1299 0.0012
10.828
Endonezya
20.261 0.0012
26.363
9.1645 0.3356
4.5563
Kuwait
12.320 0.0000
21.844
4.1299 0.0028
9.2291
Malezya
25.872 0.0002
35.626
12.517 0.3953
6.5373
Pakistan
12.320 0.0031
15.006
4.1299 0.0502
4.1212
Sudi Arabistan
12.320 0.0077
10.284
4.1299 0.0113
6.7260
Sudan
20.261 0.0036
17.764
9.1645 0.0317
10.197
Türkiye
12.320 0.0001
19.539
4.1299 0.0062
7.8033
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Olasılık

r=0
r≤1

MaxEigen
İstatisti
k
%5 Kritik
Değer

24.614
3.4039

Olasılık

0.7128
0.1814

%5 Kritik
Değer

İz
İstatistiği

r=0
r≤1

Sıfır
Hipotezi

Öz değer

Tablo 6. Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonuçları

11.224
4.1299

0.0007
0.0771

11.224
4.1299

0.0016
0.0012

15.892
9.1645

0.0008
0.3356

11.224
4.1299

0.0005
0.0028

19.387
12.517

0.0001
0.3953

11.224
4.1299

0.0104
0.0502

11.224
4.1299

0.0728
0.0113

15.892
9.1645

0.0251
0.0317

11.224
4.1299

0.0014
0.0062

Johansen eşbütünleşme sonuçlarında, değişkenler arasında en az bir
eşbütünleşme ilişkisi var olması durumunda, kullanılan değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişkiden bahsedilir (Şekercioğlu vd.,2019: 229).
Johansen eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre, Birleşik Arap
Emirlikleri, Endonezya, Malezya ve Pakistan ülkeleri için yapılan
analizde, r=0 hipotezi (seriler arasında uzun dönemde eş bütünleşme
yoktur) %5 anlamlılık düzeyinde reddedildiğinden en az 1 eş bütünleşme
denkleminin var olduğu görülmektedir. Brunei, Kuwait, Sudi Arabistan,
Sudan ve Türkiye ülkeleri için yapılan analizde, r=0 ve r≤1 hipotezleri %5
anlamlılık düzeyinde reddedildiğinden eş bütünleşme denkleminin var
olduğu görülmektedir Dolayısıyla, maksimum öz değer ve iz
istatistiklerine göre, eş bütünleşme vardır. Ülkeler bazında yapılan
Johansen eşbütünleşme analiz sonuçlarında, ülkelerin tamamında Sukuk
artış oranı ile aktif karlılık oranı değişkenleri arasında uzun dönemli en az
bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5. Sonuç
Bu çalışmada, katılım bankacılığı sektöründe Sukuk’un, gelişimi ve
karlılık üzerindeki uzun dönemli ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada, 20132019 dönemine ilişkin çeyreklik veriler kullanılarak Johansen
eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Yine çalışmada yer alan ülkelerin katılım
bankacılığı sektörüne ait Sukuk gelişimi, grafiksel olarak karşılaştırılıp
analiz edilmiştir. Bu bağlamda bu kısımda Sukuk ihracının aktifler
içerisindeki payı ve Sukuk artış oranı incelenmiştir. Araştırmanın
analizine, Sukuk ihracını yaygın olarak kullanan Birleşik Arap Emirlikleri,
Brunei, Endonezya, Kuwait, Malezya, Pakistan, Sudi Arabistan, Sudan ve
Türkiye ülkeleri dahil edilmiştir.
Yapılan çalışmada ülkeler bazında katılım bankacılığı sektörünün
gelişimi, Sukuk ihracının aktifler içerisindeki payı ve Sukuk artış oranı
açısından değerlendirilmiştir. İlk olarak, aktif varlıklar içerisinde
Sukuk’un payına bakıldığında yıllar itibari ile Sudan ve Pakistan’da
azalarken, genel olarak diğer ülkelerde artmaktadır. İkinci olarak, Sukuk
artışına bakıldığında özellikle 2019 yılında Türkiye, Pakistan ve Kuwait’de
önemli ölçüde artışlar görülmüştür.
Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin araştırılmasında kullanılan
Johansen eşbütünleşme analizinde, öncelikle değişkenlerin birim kök
içerip içermediğine bakıldıktan sonra uygun gecikme uzunlukları
belirlenmiştir. Gecikme uzunlukları Birleşik Arap Emirlikleri için 2,
Brunei için 1, Endonezya için 4, Kuwait için 2, Malezya için 4, Pakistan
için 1, Sudi Arabistan için 3, Sudan için 2 ve Türkiye için 2 olarak
belirlenmiştir.
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Yapılan Johansen eşbütünleşme analiz sonuçlarına bakıldığında,
ülkelerin tamamında maksimum öz değer ve iz istatistiklerine göre, eş
bütünleşmenin olduğu görülmüştür. Bu sonuç, katılım bankalarının yapmış
oldukları Sukuk ihracı ile karlılıkları arasında uzun dönemli ilişkinin
olduğu ifade etmektedir.
Son olarak konuyla ilgi çalışma yapacak olan araştırmacılar Sukuk’un,
farklı değişkenler ile olan ilişkisine bakabilirler, yine çalışmalarında farklı
yöntemleri kullanarak Sukuk ve karlılık arasındaki ilişkiyi araştırabilirler.
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CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TÜRK TARIM
POLİTİKALARI

Derleme, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
F. Özlen HİÇ1
Giriş
Genel olarak tarım sektöründe diğer sektörlere nazaran devlet
müdahalesine daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu bakımdan tarım
politikalarının temel amaçları; üreticilerin gelirini artırmak, kırsal kesimin
yaşam standartını iyileştirmek, gelir dağılımını adil hale getirmek,
tüketicileri fiyat artışlarına karşı korumak, rekabeti yüksek tarım ürünlerini
yetiştirmek, modern üretim teknikleriyle uygun üretim yaparak ürün
kaybını asgari seviyeye indirmek, buzhane ve benzeri fiziki mekânları
oluşturmak, mevsimsel etkileri minimuma indirecek üretim teknikleri
geliştirmek, etkin ve iyi tohum geliştirmek, gübre üretimi yaparak dışa
bağımlılığı azaltmak, üretim maliyetlerini düşürmek, üreticilerin
üretimlerini doğrudan pazarlara ulaştırmasını sağlayarak aradaki
komisyoncuları devre dışı bırakmak ve bu şekilde fahiş fiyat artışlarını
önleyerek enflasyon rakamlarını düşürmek olarak özetlenebilir.
1. TARIM POLİTİKALARININ ARAÇLARI
Giriş bölümünde kısaca değinlen tarım politikalarının amaçlarına bağlı
olarak, tarım politikası araçları da önemli farklılıklar göstermekle beraber,
genel olarak dört başlık altında özetlenebilir:
Fiyat ve Pazar Politikaları: Bu politikalar üreticinin eline geçen
fiyatları etkilemeye yönelik pazar fiyatı desteği olarak “ürün fiyat ve pazar
politikaları”, “girdi fiyat ve pazar politikaları” ve “tarımsal dış ticaret
politikaları” olarak alt başlıklarda incelenebilir. Destekleme fiyat ve alım
politikaları genel olarak içte destekleme, dışta ise koruma niteliği
taşımaktatırlar. Girdi ve ürün bazında verilen sübvansiyonlar da yine
üreticinin desteklenmesi yönünde önemli bir araçtır. Devletin çiftçiye
vereceği ucuz kredi ve hibelerin de önemi büyüktür.
Kredi politikaları: Bu politikalar yine çiftçiye uygun fiyatlı kredi
kullandırma yoluyla üretimin desteklenmesine yöneliktir. Tarım kesimine
kullandırılan kredilerin tamamına yakın bölümü Ziraat Bankası’nca
karşılanmaktadır.
Yapısal Politikalar: Yapısal politikalar uzun dönemde tarımsal
yapıları düzenlemeye, bu yolla tarım sektörünün kalkınması ve
(Doç. Dr.,);İstanbul University, Economics Department, ozlen.birol@istanbul.edu.tr,
ozlen.h.birol@gmail.com
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maliyetlerin düşürülmesi için kullanılan araçlardır. Bu politikalar arasında
“yatırım politikaları”, “ıslah çalışmaları”, “üretim kontrolü politikaları”,
“tarımsal altyapı düzenlemeleri”, “tarımsal örgütlenme çalışmaları” ve
“kontrol ve denetleme çalışmaları” sayılabilir.
Genel Hizmetler: Bu hizmetler, yine tarımsal üretimi ve üreticiyi
desteklemek adına “tarımsal araştırma, eğitim ve yayın”, “kontrol ve
denetleme”, “hastalık ve zararlılarla mücadele” ve “pazarlama ve denetim”
başlıkları altında incelenebilir.
2. TÜRK TARIM
POLİTİKALARI: Tarihçe

SEKTÖRÜ

VE

TÜRK

TARIM

Tarım sektörünün bugünkü durumunu irdelemeden önce tarım
politikalarının kısa bir tarihçesine göz atmak yararlı olacaktır.
Atatürk tarımın gelişmesi için Aşar’ı kaldırmış, köylünün “milletin
efendisi” olduğunu vurgulamış, tüm çiftçilerin “toprak sahibi” olması
gereği üzerinde önemle durmuştur.
Atatürk döneminde özel sektör henüz mevcut olmadığı için, devlet
eliyle sanayileşmede ilk adımlar başarı ile atılmıştır. Tarımı desteklemekte
olan Ziraat Bankası’na kamu bankası statüsü kazandırılmıştır. İmalat
sanayinin finansmanı için Sümerbank, madenciliğin finansmanı için
Etibank kurulmuştur. Yine sanayinin finansmanına hizmet etmesi için İş
Bankası kurulmuştur.
Atatürk doktinci değil, akılcı bir devletçilik rejimi geliştirmiştir:
Buna göre Atatürk’ün kabul ettiği “devletçilik”te esas unsur özel
teşebbüstür. Ve fakat hızlı şekilde sanayileşme ve kalkınma için özel
teşebbüsün yeterli olmadığı durumlarda devlet doğrudan üretim yapacak,
fakat belirli bir sektörde özel teşebbüs yeterince geliştiğinde ise bu sektör
özel teşebbüse bırakılacaktır.
Tarımda ise devlet hiçbir zaman üretim yapmayacaktır; tarımda
araştırma yapacak olan kurumların üretimi, piyasa üretimi değildir.
Atatürk “özel yabancı sermaye” için de dengeli ilkeler belirlemiştir.
Ulaştırma alanındaki özel yabancı sermaye satın alınarak
devletleştirilmiştir. Diğer alanlardaki sermayenin ise, kapitülasyonlardan
arındırılarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir.
Atatürk dönemindeki “Birinci Kalkınma Hamlesi’nden sonra Demokrat
Parti döneminde İkinci Kalkınma Hamlesi başlatılmıştır.
1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti de tarım sektörünü
desteklemiştir: Yüksek destekleme ürün fiyatları ve destek alımları, düşük
faizli tarım kredileri, tarım satış ve kredi kooperatifleri, mali yardımlar
yoluyla kimyevi gübre fiyatlarının düşük tutulması gibi tedbirlerle
alınmıştır.
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Tüm bu sübvansiyonlar yanında meralardaki fazlanın da tarıma
açılması sayesinde, kimi doktrincilerin iddia ettiğinin tersine, küçük
çiftçiler faydalanmıştır.
Karayollarının genişletilmesi ise tarım ürünlerinin şehirlere ve tüketim
merkezlerine nakledilmesini kolaylaştırmış, Türk Tarımını ülke ve dünya
piyasalarına açmıştır.
Tarımdaki tüm bu gelişmeler çeşitli yönlerden sanayiyi de uyarmış,
sanayii sektörü tarım sektöründen daha hızlı gelişmiş ve milli gelir içindeki
payı giderek yükselmiştir.
Bu tecrübe, Türkiye gibi gelişen ve sanayileşen ülkelerde yüksek bir
büyüme hızı sağlanması için özellikle tarımın geliştirilmesi gereğini ve
önceliğini gözler önüne sermiştir.
Fakat tarıma verilen önemin ve sübvansiyonların 1974’ten itibaren
azalmaya başladığını, 24.Ocak.1980 Kararları ile mali desteklerin veya
sübvansiyonların daha da daraltıldığını görüyoruz. Bu daralma 1983’ten
bu yana devam etmektedir. Gerçi 1983’ü izleyen ilk yıllarda gerçi köy
yolları yapımına, köylerin elektrik getirilmesine ve telefon ağına
bağlanmasına hız verilmiştir; fakat bu alt-yapı hizmetlerinin artışı,
doğrudan sübvansiyonların azaltılmasının yol açtığı gelir azalışını telafi
edememiştir.
Türkiye’de bu politika değişikliği çerçevesinde IMF, Dünya Bankası ve
Avrupa Birliği dış dinamiklerinin itici gücüyle ve yasanan ekonomik
krizlerin iç dinamiğiyle ekonomi politikalarını 1980 sonrası daha fazla
liberalize etmeye başlamıştır. Bu bağlamda tarımsal desteklemeler
neredeyse tamamen kaldırılmış, tarımsal KİT’ler özelleştirilmiş ve/veya
kapatılmış, Tarım Satış Kooperatifleri ve Ziraat Bankası gibi çiftçiye ve
tarıma kredi desteği sunan kuruluşlar işlevsiz hale getirilmiştir.
Daha sonraki yıllarda ve son dönemlerde hiçbir parti ve hükümet tarım
sektörüne olması gereken önemi vermemiştir. Sonuçta gerek alt-yapı
yatırımlarının gerek sübvansiyonların azaltılmasını ile tarım sektörü “üvey
evlat” durumuna düşürülmüştür:
Tarım sektöründe büyüme hızı azalmış,
Bazı yıllarda tarım sektörünün büyüme hızı nüfus artışının bile altına
inmiş,
Buna bağlı olarak sanayinin ve ekonominin bütününün büyüme hızı da
düşmüştür.
Son ekonomik kriz öncesi zaten zor durumda olan tarım sektörü, üst
üste yaşanan ekonomik krizler ve bu krizlere karşı alınan tedbirler sonucu
büsbütün ağır bir yük altında kalmıştır. Kriz sırasında ve krizi önlemek
üzere alınan tedbirler mutlaka bir süre ekonominin bütün sektörlerine bir
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yük getirecekti. Fakat bu yük, tarım için diğer sektörlere oranla çok daha
ağır olduğu gibi, kriz öncesinde de tarım uzun süredir ihmal edildiği için
çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu krizler esnasında alınmış bazı tedbirler,
bazı uzmanların iddialarının aksine ne piyasa ekonomisinin ne de AB ile
uyumun bir gereğidir.
3. TÜRK TARIM POLİTİKALARI: Dönemler İtibarı ile
Türkiye’de 1980’lere kadar tarım politikalarında temelde devletçilik,
korumacılık politikasını izleyen hükümetler 1980 sonrası bütün dünyada
da yaygınlaşan neo-liberal politikalardan etkilenmişler ve IMF, Dünya
Bankası ve Avrupa Birliği dış dinamiklerinin itici gücüyle ve yaşanan
ekonomik krizlerin iç dinamiğiyle ekonomi ve tarım politikalarını daha
liberal bir hale getirmeye başlamışlardır.
Yukarıda giriş bölümünde değinildiği üzere, Türkiye ilk önce önce
liberal ekonomiyi denemiş; bunu yürütebilecek kaynakları olmadığını
görünce devletçiliğe yönelmiştir. Türk parasının kıymetini koruma
mevzuatına dayalı en katı döviz rejimlerinden birisini uzun süre
uygulamada tuttulmuştur. Tekrar liberal ekonomiye dönülmüş fakat
kaynakların boşa harcanması problemine karşın planlı ekonomiye
geçilmiştir. Planlı ekonomi döneminde fiyatlar, ücretler ve kiralar kontrol
altına alınmıştır ve sermaye hareketlerinin son derecede kısıtlı olduğu bir
ortamda sabit döviz kuru ve sabit faiz uygulanmıştır. Sonra yeniden liberal
ekonomiye geçilmiş de-regülasyon ve arz yönlü ekonomiyi uygulanmaya
başlanmıştır. Bütün bu aşamaları geçerken birçok kez ekonomik kriz
yaşanmış ama bunların hepsini de kısa sayılabilecek sürelerde atlatılmıştır.
Bugün gelinen aşamada Türkiye, dalgalı döviz kuru, serbest faiz, serbest
piyasa sistemine yakın bir uygulama içinde bulunmaktadır.
Yukarıda kısaca değinilen dönemler, daha genel olarak tarım
politikaları açısından da ayrı ayrı ele alınabilir:
3.1. 1923 Cumhuriyetin İlanından 1929 Büyük Buhran’a kadar
olan Dönem
1923’te
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla
Osmanlı
İmparatorluğu’ndan devralınan ekonomik yapı çok kötü durumdaydı.
Sanayi diye bir şey yoktu. Üretimin büyük bölümü tarıma, tarımsal üretim
ise hava koşullarına bağlıydı. Kapitülasyonlar ve dış borçlar ülkeyi tam bir
açmazda bırakmıştı. 1923 yılında milli gelir 570 milyon dolar, kişi başına
düşen milli gelir yıllık 48 dolar, ihracat 51 milyon dolar, ithalat 87 milyon
dolar, GSYH’de sanayinin payı %11 idi. Bütün ülkede 13.000 adet telefon
vardı. Doktor başına düşen hasta sayısı 13.000 dolayındaydı. Üniversite ve
yüksek okullarda 3.000 dolayında öğrenci okuyordu. Ayrıca Türkiye
Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan GSYH ’sının yüzde 65’i
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tutarında (yaklaşık olarak 370 milyon dolar) Düyun-u Umumiye borcunu
devralmıştı.
Tüm bu zor koşullara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, ilk dönemde büyük
atılımlar yaptı, milli gelirini hızla büyüttü, sanayisini, ihracatını geliştirdi,
bütün fakirliğine karşın sırtına yüklenen Osmanlı borçlarını son kuruşuna
kadar ödedi.
1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat kongresinde ekonomik
kalkınmanın yolu büyük ölçüde çizildi.
Tarım sektörünün yeniden canlanması için gerekli adımlar bir atılmaya
başlandı. 1925 yılında köylünün sırtında yük olan Aşar vergisi kaldırıldı,
1926 yılında Medeni Kanun’un kabulü ile çiftçilerin toprak mülkiyeti
hakkının resmen tanındı, böylece Toprak Reformuyla köylü
topraklandırılmış oldu, Ankara’da Atatürk Çiftliği kuruldu, Toprak
Mahsulleri Ofisi açıldı, Destekleme Alımları gerçekleştirildi, Ziraat
Bankası aracılığıyla çiftçiye kredi sağlandı, Köy Enstitüleri aracılığıyla
köylüye eğitim verildi, dış alımlara da kısıtlamalar getirildi. Yine
Cumhuriyetin ilk yıllarında tüketicilere ucuz buğday ve ekmek temin
etmek ve dolayısıyla buğday fiyatlarının yükselmesini engellemek için
İktisat Bakanlığı buğday ithal etti. Tüm bu tarım politikaları ile tarımla
birlikte üreten bir ülke konumuna geçildi.
3.2. 1929 Buhran Yıllarından 2. Dünya Savaşı’na:
1929 Dünya Buranı, tüm dünya ülkelerini de olumsuz etkilediği gibi
Türkiye’yi de olumsuz etkilemiş, buğday fiyatlarında yüksek düşüşlere
neden olmuştu.
Bu durum karşısında hükümet, zor durumda kalan çiftçileri korumak
için, 1932 yılında 2056 sayılı Buğday Koruma Kanununu çıkardı. Bir ay
sonra 13204 sayılı kararname ile Ziraat Bankası’na, belli yerlerde taban
fiyat üzerinden buğday satın alma yetkisini verdi. Daha sonra buğday
dışında diğer hububatların da korunmaya alınması gereği ile bu yetki 1938
yılında Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) verildi.
3.3. İkinci Dünya Savaşı’ndan Planlı Döneme:
İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerinin olduğu 1940’lı yıllarda, savaş
şartlarının da etkisiyle tarımsal ürün fiyatları sürekli yükselme gösterdi. Bu
dönemde hükümetler, tarımsal ürün fiyatlarını düşürmeye çalışmış
olduğundan bu yıllara “narh uygulama yılları” denilir. 1945 yılında
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 4753 sayısı ile vakıf, özel idare ve
belediyelere ait araziler ve 5 bin dönümü geçen özel mülk araziler
kullanılarak topraksız çiftçilerin topraklandırılmasına çalışıldı. Bu kanunla
hazine arazileri dağıtıldı.
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İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle tarıma açılan arazilerin artması ile
birlikte tarımsal çıktı yılda yaklaşık %3’lük bir artış gösterdi; fakat yan
tedbirler alınamadığından yeterli başarı sağlanamadı. Tütünde de taban
fiyat uygulaması toplam üretimin %13’ü alınarak başlatıldı. Enflasyon
sonucu dünya fiyatlarının ülke içindeki fiyatların altına düşmesi nedeniyle,
1950’li yıllarda ihracatta teşvik uygulamalarına başlandı. Fiyat artışlarının
hızlandığı bu dönemde tüketiciyi korumak amacıyla hayvansal ürünler,
pirinç, ekmek ve yağ gibi tarımsal ürün ve mamullerin fiyatlarına
müdahale edildi.
1950’lerden Planlı dönemin başlangıcı olan 1963 yılına gelinceye
kadar, bunların dışında şekerpancarı ve çay gibi ürünlerin üretiminin
ülkede yaygınlaştırılması ve bu ürünlere ait sanayiinin kurulması amacıyla,
tarımsal destekleme ve fiyat politikaları takip edildi. Bunun yansıra gerek
yatırıma yönelik teknolojiyi gerek zorunlu tüketim ürünlerini ithal etmek
amacıyla gerekli olan yabancı parayı temin etmek için, fındık, kuru üzüm,
kuru incir ve zeytinyağı gibi ürünler de desteklenmeye başlandı. Tütün ve
haşhaş üretiminin ise sınırlanması ve planlanması yönünde politikalar
takip edildi. İşgücü ve toprak prodüktivitesi 1950’den itibaren artmaya
başladı, 1960’lardan itibaren ise entansif tarıma geçildi. Yine 1960’lardan
itibaren sulama, tarımsal mekanizasyon, gübre ve verimli tohum kullanımı
ile çıktı ve arazi prodüktivitesi önemli ölçüde arttı.
3.4. Planlı Dönem: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma
Planları
Birinci beş yıllık kalkınma planında (1963-1967), fiyatlara müdahale
yerine üretim girdilerinin desteklenmesi ön plana çıkmıştır (DPT, 1963).
Bu planda tarımsal destekleme için tarım satış kooperatiflerinin
geliştirileceği, destekleme kapsamına sadece kooperatif üyelerinin
alınacağı ve bu desteklemelerin ancak acil durumlarda bütçeden
sübvansiyon verilmesi şartıyla yapılacağı ifade edilmiştir.
İkinci beş yıllık kalkınma planında (1968-1972), tarımın
desteklenmesine ve tarımsal fiyat politikalarına daha az önem verildiği
görülmektedir. Bu planda, tarım sektörünün fiyat politikalarıyla sürekli
desteklenmesinin fiyatların yükselmesine, yapısal bozuklukların meydana
gelmesine ve kaynakların tahsisinde israflara neden olduğu belirtilmiştir.
Bu önlemler, iç ve dış piyasada yeterli talebi olan ürünlerin, gereksiz
stoklara neden olmadan artırılması, tarımsal desteği zamanla azaltacak
yapısal değişmenin sağlanması, fiyat dışı teşviklerin öne çıkarılması ve
buna göre örgütlenmenin yapılması olarak sıralanmıştır.
Üçüncü beş yıllık kalkınma planında (1973-1977), tarımsal
destekleme kapsamına alınan ürünlerde yüksek fiyat politikasının
uygulanması, iç fiyatlarla dünya fiyatları arasında büyük bir fark
oluşmasına neden olmuş ve bunun kapatılması için fon kurulması
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önerilmiştir. Bu dönem içinde, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 1973
tarih ve 1757 sayılı kanunla çıkarılmış olup, Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu'ndan farklı olarak kamulaştırılacak topraklar ilk sırada yer alırken,
bunu kullanılmayan hazine arazileri, mera, yaylak ve kışlaklar takip
etmiştir. Fakat reform Anayasa Mahkemesinin kamulaştırmada emlak
değerlerinin piyasa bedeli üzerinden ödenmesi esasını getirmesi bu
faaliyetleri önemli ölçüde sekteye uğramıştır.
Dördüncü beş yıllık kalkınma planında (1979-1983), tarımsal üretim
hedeflerine ulaşmak için dar ve orta gelirli üreticilerin destekleneceği,
destekleme fiyatlarının ürünün özelliğine göre ekimden ve hasattan önce
açıklanacağı, fiyat ve müdahale alımları yanında tarımsal eğitim,
örgütlenme ve ucuz girdi teminine de önem verileceği belirtilmiştir.
Tarımsal desteklemenin finansmanının, prensip olarak kurulması
öngörülen Tarım Ürünleri Destekleme Kurumu ve TMO tarafından
sağlanacağı ve destekleme alımları yapan tüm kuruluşların finansman
ihtiyacının karşılanması açısından öz kaynak artırımına gidileceği
vurgulanmaktadır.
Beşinci beş yıllık kalkınma planına (1984-1989) geçmeden önce bu
yıllarda hem dünyada hem Türkiye’de yaşanan değişimlere göz atmak
gerekir: Ekonomilerde dönüşümlerin hızlandığı 1980 ve sonra artan
liberalizasyon ile ekonomiler dışa açılmış ve rekabet etmenin önem
kazandığı bir dönem başlamıştır. Yeni dönemle birlikte dünyada ve
Türkiye’de yeni tarım politikaları belirlenmiş, özellikle Türkiye’nin
Avrupa Birliğiyle başlatmış olduğu gümrük birliği ve dış ticarette gümrük
vergilerinin tarım ürünleri ve bazı ürünlerde sıfırlanmasıyla rekabet gücü
daha ön plana çıkmıştır. Bu dönemde kentleşmeyle birlikte emeğin
prodüktivitesi artmıştır. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin kullanmaya
başladığı yüksek verimli tohumlarla birlikte ekilebilir arazi sınırlarına
ulaşılsa da prodüktivite ve çıktı artmaya devam etmiştir. Tarımda istihdam
edilenlerin sayısı ise 1980’e kadar artış göstermiştir. Fakat daha sonraki
yıllarda tarımda istihdam düşüşe geçmektedir.
Beşinci beş yıllık kalkınma planında (1984-1989), tarımsal fiyat ve
gelirlerde istikrarı sağlamak, pazarlamayı kolaylaştırmak, mevcut arazinin
özelliklerine, iç ve dış talebe uygun bir üretim yapısıyla verimliliği
artırmaya yardımcı olmak esas olarak kabul edilmiştir. Tarımdaki gelir
istikrarsızlıklarına karşı ürün sigortası çalışmalarının yapılacağı
vurgulanmıştır. Bu dönem içerisinde, kamuoyunda 1973 yılında çıkarılan
Toprak Reformu ve bu yasanın yürürlükten kalkması ile ilgili tartışmalar
devam ederken, 22.11.1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarındaki
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu çıkarılarak aynı yıl
yürürlüğe girmiştir ve fakat sadece devletçe sulamaya açılan alanlarda
geçerli olması nedeniyle uygulama sınırlı kalmıştır.
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Altıncı beş yıllık kalkınma planında (1990-1994), beşinci planda
olduğu gibi istikrarı sağlayacak, pazarlamayı kolaylaştıracak ve ekilen
araziye, iç ve dış talebe uygun bir üretim yapısıyla, verimliliğin artırılması
esastır denilmiştir. Tarımsal desteklemenin kapsamının, ekonomik ve
sosyal kriterler dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir. İhraç
ürünleri, enflasyon, fiyat dışındaki desteklemeler ve Tarım Satış
Kooperatifleri ile ilgili takip edilecek politikalar beşinci plana çok
benzerlik göstermiştir.
Yedinci beş yıllık kalkınma planında (1996-2000) “Tarımsal
Politikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesi”, Sekizinci beş yıllık
kalkınma planında (2001-2005) ise “Genel Tarım Politikaları” başlığı
altında tarım sektörü ile ilgili ilkeler ve politikalar benzer bir şekilde ele
alınmıştır. Bu ilkeler ve politikalarda Avrupa Birliği’ne (AB) uyum ve
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) antlaşmalarının getirdiği yükümlülükler
vurgulanarak 2000 sonrası tarım reformunun işaretleri verilmiştir. Tarım
sektörünün rekabetçi hale getirilmesi, çiftçi kayıt ve tarım bilgi
sistemlerinin oluşturulması, tarım sigortası kanunun çıkarılması, kırsal
kalkınma, tarım sanayi entegrasyonu, tarım satış kooperatifleri ve
birliklerinin özerkleştirilmesi, Tarım Çerçeve Kanunun çıkarılması ve
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve ilgili Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
yeniden yapılandırılması bu iki plan dönemine ait hedeflere dahil
edilmiştir.
Verilere bakıldığında planlı dönemlerde uygulanan bu politikaların
hedefleri tutturma konusunda fazla başarılı olamadığı görülmektedir.
Özellikle tarım sektöründe hedeflenenlerin çok gerisinde kalınmıştır.
Tarımın istihdam içindeki payının 1960 yılındaki %76 seviyesinden,
2000lere gelindiğinde %24’lere indiğini görülmektedir.
1.1. 2000’lerden Günümüze: ARIP ve YENİ REFORM PAKETİ
Türkiye’de uzun yıllar tarım sektörü farklı politikalarla desteklenmiş,
ancak değişen ulusal ve uluslararası koşullar Türkiye’de tarım sektöründe
farklı politika yaklaşımlarını ve reform gerekliliğini gündeme getirmiştir.
Bugüne kadar uygulanmakta olan tarımsal destekleme politikaları,
sağlanan desteklerin hedef kitleye yeterince yansımaması, belirlenen
amaçların gerçekleştirilememesi, kamu kaynaklarına getirdiği mali yükle
etkisini yitirmiş, kalkınmaya yönelik hedefleri engelleyen unsurlar olarak
gündeme gelmiştir.
Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisine
geçişle tarım politikalarında reform arayışları sürekli gündeme gelmiştir.
Özellikle 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında mevcut destekleme
politikaları ile üretici gelirinde istikrar sağlanamadığı, dünya fiyatları
üzerindeki destekleme alım fiyatlarının bazı ürünlerin ekim alanlarının
genişlemesine, üretim fazlası oluşmasına ve devletin fazla alım yaparak
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stok maliyetlerinin yükselmesine sebep olduğu ifade edilmiş ve tarım
politikalarında ilk reform sinyalleri verilmiştir, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de tarım politikalarında ciddi reformlar uygulanmaya
başlamıştır.
Bu çerçevede, tarımsal desteklerin ulusal bütçe üzerindeki etkisini
azaltmak ve tarım sektörünün gelişimini hızlandırmak amacıyla,
“Doğrudan Gelir Desteği” sisteminin uygulanması, alternatif ürünlere
geçişin desteklenmesi, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yeniden
yapılandırılması önceliklerini içeren ARIP, 2002 yılında uygulamaya
konulmuştur.
Türkiye’de tarım politikalarında reform uygulamalarına geçişte en
önemli adım Dünya Bankası’yla yapılan “Ekonomik Reform Kredisi
Anlaşması” kapsamında uygulanmaya başlayan “Tarım Reformu
Uygulama Projesi (ARIP)” dir. Bu anlaşma çerçevesinde bir taraftan dünya
politikaları ile uyumlu rekabet düzeyi yüksek bir tarımsal yapının
oluşturulması hedeflenirken, diğer taraftan tarımın bütçe üzerindeki
baskısını azaltmanın gerekliliği vurgulanmıştır.
Türkiye 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ARIP
kapsamında; tüm tarımsal fiyat desteklemelerini ve girdi sübvansiyonlarını
kaldırılarak Doğrudan Gelir Desteğine geçilmiştir.
Başka bir deyişle 2000 reformu, Türkiye tarımsal destekleme
politikalarında radikal bir değişiklik olarak gündeme gelmiştir. Dünya
Bankası desteği ile 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tarım
reformu üç ana unsur içermektedir:
Bunlardan birincisi Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının
yaygınlaştırılması, ikincisi fiyat ve girdi desteklerinin aşamalı olarak
kaldırılması, üçüncüsü ise tarımdaki devlet işletmelerinin özelleştirilerek
tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında hükümet müdahalesinin
azaltılmasıdır.
Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi, Kırsal Kalkınma
Programları ve tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması ve
özelleştirilmesi projenin üç ana bileşenini oluşturur. Kırsal kalkınma
bileşeni kapsamında uygulanan Alternatif Ürün Programı, Arazi
Toplulaştırması, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı, Çiftçi
Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi ve Çevresel Amaçlı Tarım
Alanlarının Korunması programları ise Tarım Reformu Projesinin alt
bileşenleridir. Doğrudan Gelir Desteği, üretim planlamaları ve diğer
ekonomik politikalarla, üretim fazlası olan ürünlerde alan veya ürün
kotasının çiftçi gelirlerinde yaratacağı gelir düşmesini giderme amacıyla
uygulanan bir politikadır. Fakat Türkiye’de Doğrudan Gelir Desteği
günümüz mevcut tarımsal yapıya uyum sağlamamıştır. Fakat Doğrudan
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Gelir Desteği ile birlikte gündeme gelen Çiftçi Kayıt Sistemi uygulaması
tarımın kayıt altına alınması ve sağlam bir veri tabanı oluşturulması
açısından faydalı olmuştur. Yine, alternatif ürün projelerinde türün ve
fındıkta istenilen hedeflere ulaşılmadığı tespit edilmiştir. Projenin kırsal
kalkınma bileşeni kapsamında yürütülen Köy Bazlı Katılımcı Yatırım
Programı ise, özellikle kırsal kesimde proje bilincinin oluşması ve küçük
ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesi açısından önemli bir
adım olmuştur.
Nisan 2019’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni
Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki hedeflere yönelik reform
paketini açıklamış, gıda enflasyonu ile mücadele etmek üzere “Tarımda
Milli Birlik Projesi”nin gerçekleştirileceğini açıklamıştır. Bu alanda
kooperatif yapısının merkeze alınması hedeflenmekte, aynı zamanda
kurulacak “Sera A.Ş.” ile 2 bin hektar teknolojik sera inşası
hedeflenmektedir. Yine orta vadede 5.000 hektar üretim alanına ulaşılması,
uzun vadede örtü altı sebze üretiminin %25'inin karşılanması
hedeflenmektedir. Kırmızı et ihtiyacının karşılanması alanında da 47
milyon olan küçük baş hayvan sayısının 4 yıl içinde 100 milyon hayvana
çıkarılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda yeni hal yasası hayata
geçirilerek üretici kooperatiflerinin haller içirişindeki payının arttırılarak
toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının
oluşturulması sağlanarak tarladan sofraya daha etkin ve denetlenebilir bir
değer zinciri hedeflenmektedir. Kısaca
Tarımda Milli Birlik Projesi: Bölge ve ürün bazında bir planlamanın
kurumsal altyapıları tesis edilecektir. Kooperatif yapısının merkezde
olduğu güçlü bir kurumsal altyapının oluşturulması hedeflenecektir.
Sera A.Ş.: 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecektir. Orta vadede
5.000 hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze
üretiminin %25'inin karşılanması hedeflenecektir.
Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi: 47 milyon olan hayvan 4 yıl içinde
100 milyon hayvana çıkarılacaktır.
Yeni Hal Yasası: Toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha
rekabetçi bir yapının oluşturulması sağlanacaktır.
4. TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Tüm dünyada tarımın yeniden “Stratejik Sektör” olarak tanımlanmaya
başlandığı günümüzde, Türk Tarımı’na da gerektiği önemin yeniden
verilmesi ve tarımın tüm sektörler içinde “lokomotif sektör” olduğu
unutulmaması gerekmektedir.
TOBB Tarım Kurulu Raporu’na göre, tarım sektörü açısından temel
amaç öncelikle tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması,
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kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ile insan kaynaklarının, örgütlenme
düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesidir. Alt sektör
öncelikleri ise, tarımsal pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi ve tarımsanayi entegrasyonunun sağlaması, bu bağlamda; pazar bilgi sisteminin
kurulması, lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması, ürün ihtisas
borsalarının kurulması ve tarım sektörüne likidite sağlanması, üretici
birliklerinin kurulması ve mevcut birliklerin birleşerek güçlenmelerine
imkân sağlanmalıdır.


Pazarlama ve Satış Sorunu

Türkiye’de uygulanan tarım politikala genellikle üretim artışını
hedeflemektedir. Oysa üretim ne kadar artarsa artsın, fiyat ne kadar düşerse
düşsün pazarlama stratejileri oluşturulmadığı sürece bu politikalar yetersiz
kalmaktadır. Tarımsal pazarlama altyapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin
pazara erişim düzeylerinin artırılması, tarım-sanayi entegrasyonunun
geliştirilmesi, işleme sanayini rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun
ve kaliteli ham maddenin temin edilmesi ile tüketici tercihlerinin
karşılanması amacına yönelik tedbirlerin uygulanmasında, Ticaret
Borsaları ile Tarımsal Üretici Örgütleri (Üretici Birlikleri ile Tarımsal
Kooperatifler) etkin rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla, pazarlamaya
yönelik tarımsal örgütlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bununla birlikte; örgütlerin ortak çıkarlar doğrultusunda
bütünleşmesinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler de dahil
olmak üzere çalışmaların yapılması planlanmalıdır.
Plansız ve Bilinçsiz Üretim Sorunu, Alterneatif Ürün Gereği
Ülkemizde gerektiği gibi ürün planlaması yapılamamakta, üretim
kararları genel olarak bir önceki yılda oluşan ürün fiyatlarına ve/veya
alışkanlıklara göre verilmektedir. Bunun sonucu olarak bazı ürünlerde arz
fazlası yaşanabilirken, bazı ürünlerde ithalatçı konuma gelinmektedir.
Plansız üretim nedeniyle arz-talep dengesizliğinde yaşanan fiyat
oynaklıkları ve oluşan fiyat artışları sektöre zarar vermektedir. Geçmiş
yıllarda Rusya ile yaşanan kriz sonrası domates ihracatı azalmış domatesler
ve üreticinin elinde kalmıştır. 2017 yılında ise üretim (yani arz) bir önceki
yıla göre belirlendiği için arzın talebi karşılayamamasından dolayı domates
fiyatları yükselmiş buna bağlı olarak da TÜFE’de artış meydana gelmiştir.
Öte yandan nohut, kuru fasulye ve mercimekte arz yetersizliğini gidermek
için ithalata başvurulmuş ve bu ürünlerde gümrük vergisi sıfırlanmıştır.
Fakat bu çözümler daha çok günü kurtarmaya yönelik geçici çözümlerdir.
Bu konuda daha ince düşünülmüş planı üretim anlayışı ile yüksek ve
kaliteli üretim gerçekleştirilmelidir.
Bölgelerimizin bitkisel ve hayvansal üretim konularında ihtiyaçları
tespit edilerek, alternatif ürünlerin üretilmesi ile ilgili çalışmalarda dikkate
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alınıp ürün planlanması yapılmalıdır. Bu amaçla, tarımsal üretim,
planlama, dış ticareti ve iç piyasa düzenlemesini gerçekleştirmek üzere bir
Ürün Planlaması Üst Kurulu kurulmalıdır. Bu kurul içinde Türkiye Odalar
Borsalar Birliği Sektörler Meclislerinde yer alan sektör temsilcileriyle
Ticaret Borsaları aktif şekilde yer almalıdır.
Ülkemizde üreticilerimizin bir kısmı bilinçsizce üretim yapmayı
sürdürmelerinin başlıca sebepleri arasında da bilgilendirilmemiş ve/veya
yeni teknolojiyle karşı karşıya kalmış ancak bu teknolojileri kullanma
imkanını ekonomik yetersizlikten dolayı bulamamış olmalarıdır. Tarımın
gereği olan bu alet ve makinelerin edinilmesinde ve kullanılmasında
karşılaşılan problemleri aşmak ve üretim maliyetlerini azaltarak üreticinin
daha çok kazanç elde edebilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda ilgili
birimler oluşturulup çiftçiler üretim yaparken gruplar halinde
örgütlendirilerek kontrollü ve ekipmanlı üretime geçiş yapılması
aşamasında çiftçi ve üreticilere yardımcı ve destek olunmalıdır. Tarımsal
yayım faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır.
Üreticilerin Dağınık Yapısı:
Üreticilerin dağınık yapıda olması, ülkede işlevsizlik birlik ve
kooperatiflerin olması üreticilerin girdi fiyatlarını ve ürünlerin satış
fiyatlarını belirleme gücünü olumsuz etkilemektedir. Organize olmayan
üreticilerin karşısında organize olmuş monopol ya da oligopol yapıya sahip
sanayici ve market zincirleri bulunmaktadır. Bir çözüm yolu olarak
üreticiyi bilinçlendirmek ve organize olmalarını sağlamak düşünülebilir.
Yüksek Girdi Maliyetleri:
Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, tohumdan
gübreye, yemden ilaca kadar girdi kalemlerinin önemli kısmının ithal
edildiği ülkede mevcut konjonktürde üreticinin mağduriyetine sebep
olmaktadır. İthal edilen tohum, gübre, ilaç ve teknolojik tarım aletlerinin
kurlarda meydana getirdiği artışlar nedeniyle üretim maliyetlerini
düşürmek açısından bir çözüm yolu olarak tohum ve gübre üretecek ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi olabilir.
Küçülen Araziler:
Ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından biri de özellikle miras ve
diğer bazı sebeplerle parçalanıp küçülmekte olan arazilerdir. Arazilerin
küçülmesi hem işletme maliyetlerini artırmakta hem de ürün kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir. Arazi bölünmesi mümkün mertebe
engellenmeli ve bununla birlikte arazi toplulaştırılması çalışmalarına hız
verilmeli ve bu konudaki kanunlar titizlikle uygulanmalıdır.
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Küresel Isınma ve Sulama Sorunları:
Tarımda zaten mevcut olan sulama suyu, sulama tekniği ve tohum
sorunları vardır. Tarımda arazi toplulaştırmanın tamamlandığı, damla
sulama ve organik tarımın yaygınlık kazandığı, yerli ve yüksek verimlilik
sağlayan tohumculuğun geliştirilmesi sağlanmalıdır. İkinci ürünün elde
edildiği bir hedefe ulaşılma programları, stratejik planlar halinde hayata
geçirilmelidir.
Ayrıca, son dönemde yaşanan küresel ısınma, yer altı sularının yanlış
kullanımı ve altyapı (baraj, sulama göleti vb.) yetersizliği nedeniyle
tarımsal sulamada önemli sıkıntılar yaşanmakta, tarımsal üretimde kalite
ve miktar olarak olumsuz etkilenmektedir. Üretim planlaması için sadece
arz/talep durumu değil uzun dönemli iklim değişimleri ve sulama
potansiyeli de göz önüne alınmalı, üretim havzaları belirlenerek tarımsal
ürün deseni oluşturulmalıdır.
Regülasyonların ve Kurumların Yetersizliği ve Verilerin Güvenilir
Olmaması:
Piyasalarda yeterli regülasyon olmaması ve tarım sektörünün serbest
piyasada oluşan dengeye bırakılması sektör açısından olumsuzluk
yaratmakta, hatta tarımı spekülasyonlara açık bir sektör haline
getirmektedir. Devletin gerekli altyapı ve düzenlemelerle piyasayı regüle
etmesi gerekmektedir. Piyasalarda yeterli regülasyonun olmaması, tarım
sektörünün serbest piyasa ekonomisine bırakılması sektör açısından
olumsuzluk yaratmaktadır. Devletin gerekli altyapı ve düzenlemelerle
piyasayı regüle etmesi gerekmektedir.

Yine kamu kurumlarının işlevselliği yeterli olmamakta, Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO), Et ve Süt Kurumu (ESK), Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) gibi
kurumlar olması gereken düzenleyici ve destekleyici etkiyi
sağlayamamaktadır. Bu kurumların işlevselliğinin arttırılması
gerekmektedir.
Yine tarımsal veriler sağlıklı ve yeterli olmaması ve veri tabanının
güvenilirliği tartışma halinden çıkarılması açısından yeniden sağlıklı bir
şekilde oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde, elinizde doğru veri
olmaksızın doğru projeksiyon oluşturmak ve geleceğe yönelik üretim
planlaması yapmak mümkün olmayacaktır.
Ayrıca verilen destek ve hibelerin etki analizi gerektiği gibi
yapılmamaktadır. Örneğin geçen yıl tarıma 10 milyar TL destek verilmiş,
son 12 yılda verilen destekler 78 milyar TL'yi bulmuş, ancak bunun
tarımsal üretimde verimlilik başta olmak üzere nasıl bir etki yarattığı analiz
edilememiştir.
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Verimlilik Kaybı ve Ürün Kaybı:
Hem bitkisel hem de hayvansal üretim tarafında yaşanan verim kaybı,
lojistik tarafındaki yüksek zayiat oranı üreticinin rekabet avantajını ortadan
kaldırmakta, zaten düşük olan kâr marjını da eritmektedir.

Yine konvansiyonel tarımda yoğun girdi kullanımı (ilaç, bitki
gelişimini düzenleyiciler, vb.) ve yanlış uygulanan tarım teknikleri üretime
ve çevreye olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Tarımsal üretimde verimlilik
düzeyi, belli ürünlerde ve bölgelerde beklenilen seviyenin altındadır.
Ayrıca soğuk hava deposu yetersizliği, ulaştırma ağlarının yetersizliği
gibi fiziki imkansızlıkların yetersizliğinden dolayı yaşanan ürün kayıpları
buna bağlı oluşan düşük verimlilik azalan rekabetin azalmasını da
beraberinde getirmektedir.
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile
gıda güvenliği (sağlıklı gıda) ve gıda güvencesi (yeterli gıda)
sağlanmalıdır.
İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için ziraat mühendisleri
eğitilmeli ve İTÜ belgesi alacak çiftçilere maddi destek sağlanmalıdır.
Sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlerde seracılığın geliştirilmesi
için araştırma çalışmaları yapılmalı ve seracılık teşvik edilmelidir.
Çiftçinin Bilinçlendirilmesi Gereği ve AR-GE Çalışmaları
Gereksinimi:
Diğer bir temel sorun da tarımda yapılan proje ve desteklemelerin
topluma tam anlamıyla anlatılamaması ve etkinlik analizlerinin
yapılamamasıdır. Yine özel sektör devlet iş birliği içerinde yeterli AR-GE
ve inovasyon çalışmalarına ve katma değerli ürünlerin üretimi ve
pazarlanması noktasında yeterli altyapının oluşmasına- önem verilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle özel sektör-kamu-üniversitelerden oluşan
“ortak akıl üçgeni” oluşturulması açısından kurumlar arasında etkileşimin
sağlanmalıdır. Yine, IPARD kapsamındaki AB fonları ile Ziraat Bankası
tarım kredilerinin topluma duyurulması gerekmektedir.
Ürün Planlamaları Gereği: Fındık, Zeytin, Ayçiçek, Pamuk,
Hububat, Narenciye, Çay, Üzüm
Fındık özellikle Karadeniz Bölgesinde 41 ilde yaklaşık 700 bin hektar
alanda ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı 268 bin üretici tarafından
üretilmektedir. Fındık, Karadeniz Bölgesinin temel iştigal konusu olmakla
birlikte Ülkemiz için de stratejik bir üründür. Fındık sektöründeki
problemlere köklü çözümler üretilmeden Bölgenin ekonomik anlamda
kalkınması mümkün değildir. Fındıkta geleceği yönlendirecek ve garanti
altına alacak politikalar uygulanmalıdır.
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Zeytin ve zeytin yağı Türkiye’ de zeytincilik ile ilgili sorunlar uzun
yıllardır katlanarak süre gelmektedir. Bunun ana nedeni zeytincilikle ilgili
bir devlet politikasının maalesef oluşmamış olmasıdır. Zeytin ağacının
bugün dikilse 5 – 10 yıl sonra meyva verip, verime geçeceği göz önüne
alınırsa oluşturulacak politikaların minimum 10 yıl sonraki hedeflere
dayandırılması gerekmektedir.
Ülkemizden AB’ye ambalajlı zeytinyağı ihraç edilmesi halinde 1 kg
için 1.3 EURO fark giderici vergi alınmaktadır. Bu durum rekabet
şansımızı azaltmaktadır. Bu konu AB ile muzakerelerde dikkate alınmalı
ve Ülkemiz lehine çözüme kavuşturulmalıdır.
Ülkemiz için zeytin ve zeytinyağı, ihraç edilen bir ürün olması
nedeniyle AB Ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyede desteklenmelidir.
Zeytinyağının özelliğini bozacak başka yağların karıştırılması
engellenmelidir.
Ayçiçek yağı, Ülkemizde vazgeçilmez bitkisel yağ kaynaklarından
biridir. Ayçiçeği yağı ham maddesinin %65’lik kısmı ithal edilmektedir.
Dolayısıyla büyük bir döviz gideri oluşmaktadır. Ülkemizde ayçiçeği
üretiminin pahalı olması nedeniyle ham yağ ithaline büyük bir yönelme
vardır. Ayçiçek üretiminde maliyetlerin aşağıya çekilmesi sağlanmalı ve
üreticiler desteklenmelidir. Bu konuda uygulanan politikalar yeniden
gözden geçirilmelidir.
Ülkemiz pamuk ekim alanlarının daralması ve ülkemizde pamuk üretim
maliyetlerinin artması sebebiyle, pamuk ekim alanları azalmıştır.
Ülkemizde izlenen yanlış politikalar neticesinde pamuk üretiminde her
geçen gün azalmalar yaşanmaktadır. Ülkemiz pamuk ihracatçısı ülke
konumundan ithalatçı konumuna gelmiştir. Pamuk üreticisine gerek
ABD’de gerekse AB ülkelerindeki çiftçilere uygulanan desteklemelerin
benzeri ülkemiz üreticisine verilmelidir.
Hububat insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında
dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer alan bir üründür.
Hububat üretiminin ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda
sürdürülebilir, verimli uluslararası alanda rekabet edebilen bir yapıya
kavuşturulana kadar üretimden pazarlamasına kadar her aşamada
desteklenmelidir.
Hububat verim ve kalitesinin artırılması için sertifikalı tohum
kullanılması üst seviyeye çıkarılmalı, kaliteli ürün elde etmek için de
toprak analizlerinin yapılması teşvik edilmeli ve üretim bölgelerinde
laboratuarkurulması yaygınlaştırılmalıdır.
Narenciye üreticileri büyük sorunlar yaşamaktadır. Narenciye
üreticilerini desteklenmesi gerekir. Narenciyede üretimi artırıcı bir etken
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olan “Narenciyenin Sanayileşmesi” yönünde adımlar atılmalı ve üreticiye
kilo bazında destek verilmelidir.
Ülkemizde yetişen ve dünya kalitesi üzerinde bulunan, tarım ürünleri
ihracatında önemli bir yer tutan v kuru üzümün pazarlama sorunları vardır.
Kuru üzümde AB normlarında uygulanan pestisit kalıntı limitleri bu yıl
için yürürlüğe girdiğinden, geçen yıl üretilen ve pazarlanamayan ürünler
için önemli bir sorun yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü için gerekli
girişimler yapılmalıdır.
Çay üretiminde bugüne kadar izlenen yanlış politikalar neticesinde
üretici beklentilerini karşılayamamış ve göçe zorlanmıştır. Dolayısıyla her
geçen gün çay üretiminde bir azalma meydana gelmiştir. Çay üreticisini,
üretimle barıştırmak için gelir artırıcı önlemler almak fevkalade önem arz
etmektedir. Dolayısıyla çay üretimi ve pazarlaması için gerekli yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
5. SONUÇ YERİNE
Bir önceki bölümden de anlaşılacağı gibi, tarım sektöründeki üretim
bazlı sorunlar artık kronik hale gelmiştir ve yaşanan tecrübeler de
göstermektedir ki günlük ya da kısa süreli müdahaleler kalıcı çözüm
yaratmamakta, öncelikle tarımsal üretim politikasına bütüncül bakış
açısınına ihtiyaç duyulmaktadır; bunun için orta ve uzun vadeli tarım
politikalarına ve reformlara ihtiyaç vardır. Üstü açık fabrika olarak da
nitelenen tarım sektörü için üretimden ihracata kadar farklı süreçlerdeki
olası risklere karşı 'acil eylem planları' oluşturulması gerekmektedir.
Ancak bu şekilde geleceğin en stratejik alanlarından biri olan Türk tarım
sektörü yeniden ayağa kaldırılabilir.
Yine son dönemlerdeki artan jeopolitik riskler de göstermektedir ki
artık tarımsal ihracat pazarımızı daha da çeşitlendirmemiz gerekmektedir.
Rusya ve Irak pazarında yaşadığımız sıkıntılar tarımda sadece üretim
odaklı bir sisteme sıkışıp kalındığı; fakat pazarlama ve satış konularında
yetersiz kalındığının bir kanıtıdır.
Dolayısıyla pazarlama ve satış konusunda çok çalışmamız
gerekmektedir. Yıllardır benisenen üretim odaklı bu sistemde sağlanan
üretim artışına paralele olarak “rekabet gücü ve katma değeri yüksek”
üretim yapılmazsa ve “alternatif pazar”ların yaratılamazsa tarım
politikalarında başarılı olunması beklenemez. Ürünü ne kadar düşük
maliyetle üretirsek üretelim, rekolte ne kadar yüksek olursa olsun o malı
pazarlayamazsak başarılı olamayız. Bugün yaşadığımız tablo bunun en
güzel örneğidir.
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ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK TOPLUMSAL
DUYARLILIĞIN OLUŞTURULMASINDA VERGİLERİN ROLÜ1
Harun YENİÇERİ**
Giriş
Toplumların bilinçsiz bir şekilde büyüme hedefleri, üretim ve tüketimi
artırma çabaları ve kar maksimizasyonu nedeniyle çevrenin korunmasına
yönelik düzenlemeleri ihmal etmeleri ve gerekli tedbirleri almamaları
insanlığı çok önemli çevre sorunları ile karşı karşıya getirmiştir. Toplumsal
refah, sadece maksimum düzeyde mal ve hizmet tüketimi ile değil, asgari
niteliklere sahip yaşanabilir bir çevre ile mümkündür. Bilinçsizce yapılan
üretim, tüketim, taşımacılık faaliyetleri, artan dünya nüfusu ve sınırsız
isteklerimiz sınırlı olan çevreyi tehdit etmeye başlamıştır.
İktisadın tanımında sınırlı doğal kaynaklardan söz edilirken, çevre
konusuna yeterince vurgu yapılmamıştır. Oysa sınırlı doğal kaynakların
kaynağı da çevredir. İnsanoğlu sınırsız istekleri karşısında sınırlı bir
çevrede yaşamak zorundadır. Bu sınırsız istekler insanları çevreyi,
kullanma konusunda hoyratça davranmaya yöneltmiştir. Bu hoyratça
davranışlar bize havayı, suyu, gıda maddelerini, toprağı, bitki örtüsünü,
madenleri sunan, kısacası rahatça yaşamamız ve ihtiyaçlarımızı
karşılamamız için bize her tür doğal kaynağı sunan çevreyi yok etmektedir.
Kaynak paylaşımından daha fazla pay almak isteyen insanların refah
seviyesini yükselterek daha mutlu yaşayacağını düşünürken çevreye
vereceği zararı hesap etmemesi, bugün geldiğimiz noktada kalkınmanın
sürdürülebilirliğini de tartışılır hale getirmiştir. Oysa sürdürülebilir bir
kalkınma ancak çevre tahribatının durdurulmasıyla mümkündür. Bir
maliyete katlanmaksızın kullanılan doğal kaynakların aşırı tüketimi,
ekonomideki negatif dışsallıklar, çevre sorunlarını bilimsel tartışmaların
odağı haline getirmiştir (Erdem, 2015: 19). Çevreyi korumak adına üretim
ve tüketimden vazgeçilemeyeceğine göre, çevre ile ekonomi
bağdaştırılmaya ve daha verimli, daha çevreci ekonomik model ve
anlayışların geliştirilmesi bir zaruret haline gelmiştir (Kayaer, 2013:130).
Kontrolsüz sınai faaliyetler başta olmak üzere doğal kaynakların israfı,
hızlı nüfus artışı, savaşlar, kirletilen hava, su, toprak ve yok edilen
ormanlar, nüfuz dağılımındaki dengesizlikler, salgın hastalıkların insan
sağlığını ve insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmesi (Çabuk ve
Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi tarafından BAP-19-1009-082 Nolu proje ile desteklenmiştir.
** (Doç. Dr.); Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü,
harunyeniceri@gmail.com
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Karacaoğlu, 203, 190) başta eğitim olmak üzere, hukuki düzenlemeler ve
etkin bir araç olarak vergilerin, özelde ise çevre vergilerinin toplumsal
duyarlılığın oluşturulmasında bir araç olarak kullanılmasını zorunlu hale
getirmiştir Çevrenin kirlenmesinde hiçbir rolü olmayanların çevre
kirliliğinin maliyetine katılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu
maliyetin negatif dışsallığa neden olanlara yüklenmesi gerekir. Bu
anlamda çevrenin korunması ve geliştirilmesi devletin olduğu kadar
bireylerin, ailelerin ve toplumun görev ve sorumluluğunu da
gerektirmektedir (Erdem, 2015: 20). Bu nedenle toplumun çevre
konusunda eğitilmesi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kalıcı
davranış değişikliklerinin kazandırılması gerekmektedir (Çabuk &
Karacaoğlu, 2003:191). Bu sayede çevre konusunda duyarlı davranışlar
gösterebilecek değer yargıları ile donanmış bilinçli bir toplum yaratmak
mümkün olabilecektir.
Gelecek nesillere bırakılacak en kötü miras, kirli, yaşanamaz bir çevre
olsa gerek. Artan çevre sorunları nedeniyle ekolojik dengenin bozulması
sadece insanları değil, bütün canlı-cansız varlıkları etkileyerek dünyanın
doğal düzenini bozmaya devam etmektedir (Kaypak, 2013:20). Sanayi
devriminden beri doğaya verilen zararların ağır sonuçları zaman içinde
ortaya çıkamaya başlamıştır. Dünyamızın doğal yapısındaki bozulma
hayvan ve bitki türlerine zarar verdiği gibi tarihi varlıkların yok olmasına
da neden olmaktadır. Bu nedenle, çevrenin korunması ve yaşanabilirliğinin
sürdürülebilmesi için toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi zorunlu hale
gelmiştir (Çabuk & Karacaoğlu, 2003: 190).
İnsanların yaşadığı çevre ile ilgili sorumluluk alma duygusu olarak
ifade edebileceğimiz toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında en önemli
görev devlete düşmektedir. Vergiler ve kamu harcamaları, çoğunlukla
ekonomik temelli olan çevre sorunları konusunda bir müdahale aracı
olarak kullanılırken, toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında da etkili
olmaktadır. Vergiler bireylerin karar ve davranışlarının yönlendirmesi ve
toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında etkin bir araç olarak
kullanılabilmektedir. Özellikle yeşil vergiler olarak da ifade edilen çevre
vergileri büyük bir kabul görerek çevrenin korunması bakımından gözde
bir politika aracı haline gelmiştir. Vergilerin mali ve mali olmayan
amaçları düşünüldüğünde çevre vergileri bir yandan vergilemenin mali
amacına hizmet ederken öte yandan da teşvik, yönlendirmeler, caydırmalar
ve özendirmeler anlamında da mali olmayan amaçlara da hizmet
etmektedir. Bu anlamda vergi yükünün üretim faaliyetleri üzerinden
çevreye zararlı ekonomik faaliyetler üzerine kaydırılması son dönemlerde
daha çok kabul gören bir yaklaşım haline gelmiştir. Böylece vergiler devlet
için bir gelir kaynağı olmanın yanında, bireylerin yatırım kararları, üretim
ve tüketim süreçleri üzerinde, teşvik edici, caydırıcı ve yönlendirici etkileri
nedeniyle dikkat çekilen konularda toplumsal duyarlılık oluşturabilecek
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özellikler taşımaktadır (Çataloluk, 2014: 22). Diğer bir ifade ile devlet
koyacağı vergilerle bir taraftan bu kamu hizmetinin finansmanını
sağlarken diğer taraftan da çevreye zararlı üretim ve tüketim süreçlerine
yönelik caydırıcı ve koruyucu sonuçlar elde etmek istemektedir. Bu
nedenle genel vergilerin yanında çevreyi koruma ve kirlenmeyi önlemek
için kirleten öder prensibine uygun olarak kirletenlerin kirletme maliyetine
katlanması için daha çok gelişmiş ülkeler vergi sistemlerine çevre
vergilerini de dâhil etmişlerdir (Çataloluk, 2014:21).
Çevre vergileri konusundaki ilk görüşler Arthur Cecil Pigon’nun The
Economics of Welfare isimli eserinde ortaya atılmıştır. Pigo bu eserinde
toplum için sosyal maliyet içeren faaliyetlerin vergilendirilmesi gerektiğini
ileri sürmüştür (Yıldız, 2016:104). Özellikle ortak kullanım alanı olarak
kabul edilen çevreye yönelik negatif dışsallıklarının topluma bir maliyet
yüklediği bilinmektedir. Çevrenin korumasına yönelik negatif
dışsallıkların vergilendirilmemesi halinde bu gibi maliyetleri çevreye
zararlı faaliyetlerde bulunanlardan tahsil etmek mümkün olmayacaktır.
Çevreye zararlı faaliyetlerin vergilendirilmesi üretim maliyetlerini
artırarak bu tür zararlı faaliyetlerin azaltılmasını sağlayacağı gibi çevreye
duyarlı yeni üretim, tüketim alışkanlıklarının gelişmesine de katkı
sağlayacaktır (Çelikkaya, 2011:100). Böylece toplumun çevresel
sorunların çözümünde üstleneceği rol, katılım ve bunlara bağlı olarak
çevre duyarlılığı ve çevre bilinci gelişecektir.
Gelinen noktada insanlığın geleceği için bir tehdit oluşturan çevre
sorunları ile mücadelede başta eğitim olmak üzere, yasal düzenlemeler,
teknoloji, belirlenen çevre politikaları ve vergiler birer araç olarak
kullanılmaktadır. Bütün bu araçların başarısında toplumun çevre
konusundaki duyarlılığı büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ekonomik faaliyetlerin yatırım, üretim, dağıtım
ve tüketim süreçlerinde çevreye yönelik negatif dışsallıkların
önlenmesinde vergilerin özellikle çevre vergilerinin, çevreyi korumaya
yönelik toplumsal duyarlılığın oluşturulmasındaki rolünü ortaya
koymaktır.
1.Çevre Kavramı
“Çevre; bir bütün olarak “insanların ve diğer canlıların doğup
yaşadığı yaşam süresince ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortamdır” (Kaypak, 2013: 19). Bütün canlılar çevre ile etkileşim
halindedir. Canlılar çevreyi etkiledikleri gibi çevreden de etkilenmektedir.
Bu etkileşim içinde çevrenin bozulması genellikle insanların doğal
dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İnsan etkisinin olmadığı çevre doğal
çevre olarak tanımlanmaktadır. Doğal çevreyi oluşturan canlı cansız
unsurların birinde meydana gelecek ciddi bir olumsuzluk zamanla bütün
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sistemin dengesini bozarak daha büyük çevre sorunlarına neden olabilir.
Bu sorunlara çözüm geliştirebilmek için öncelikle çevre bakımından
nelerin sorun haline geldiğinin doğru tespit edilmesi gerekir.
(http://www.cevremuhendisligi.org/index.php/4-haberler/bunlaribiliyormusunuz/17-cevre-nedir )
İnsan yaşamını tehdit eden çevre sorunları; hava kirliliği, su
kirliliği, toprak kirliliği, atıklar ozon tabakasının delinmesi, ormanların yok
edilmesi, iklim değişikliği, çölleşme, nüfus artışı, çarpık kentleşme,
küresel ısınma, asit yağmurları, deniz ve okyanus kirliliği doğal afetler,
zirai mücadele ilaçları, kaçak avlanma, ve gürültü kirliliği şeklinde
saymamız mümkündür. Bu sorunlar ülkelerin gelişmişlik düzeyi, çevre
bilinci, yasal düzenlemeler, ekonomik yapı ve alınan önlemlere göre
farklılıklar göstermektedir. Çevre sorunlarının sınır tanımaması, sorunu
uluslararası boyuta taşımaktadır. Örneğin kaynağı Türkiye’de olan bir
akarsuyun Türkiye’de kirletilmesi, kirliliğin su yolu ile diğer ülkelere veya
açık denizlere taşınması yerel çevre sorunlarını uluslararası boyuta
taşıyabilir (Güven&Bozdoğan, 2018:5). Bu nedenle çevre sorunlarının
yerelden ulusala doğru hatta bazı sorunların genişleyerek küresel boyut
kazanabileceği dikkate alınarak belirlenecek politikaların ve alınacak
önlemlerin yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına uzanabilecek bir
nitelik kazandırılmalıdır (Kızılboğa & Batal, 212:193). Aslında çevre
politikalarının başarısı hem ulusal hem de uluslararası ölçekte işbirliği ve
koordinasyonun sağlanmasına bağlıdır (Mutlu, 2006: 64). Çevresel
sorunların ortaya çıktığı yerle sınırlı kalmayarak yayılması bu konuda
toplumsal duyarlılığın önemini artırmaktadır. Kirliliğin etkisi genişledikçe
duyarlılığın alanını genişletici önlemler alınması gerekir.
2. Çevre Politikası Aracı Olarak Vergiler
Devletler çevre politikası ile çevresel ve sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Environmental Taxes,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13005-EN.PDF, “Politika, belirli bir sorunun çözümü için geleceğe yönelik
alınması gereken önlemler ve benimsenen ilkeler bütünüdür” şeklinde
tanımlanmıştır (Kaypak, 2013:21). “Çevre politikası ise bir ülkenin çevre
konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır”
(Toprak, 2006:151). Çevre politikası çevresel sorunların giderilmesinde
katlanılacak maliyetlerin nasıl bölüşüleceği konusu ile de ilgilenmektedir.
Çevre sorunlarından kaynaklanan dışsallıkların finansmanında kullanılan
politika araçlarının en etkilisinin vergiler olduğu söylenebilir (Güven &
Bozdoğan, 2018: 1). Çevre vergilerinin, hem üreticiler, hem de tüketiciler
üzerinde yönlendirici etkileri vardır. Vergiler, üreticileri çevreye en az
zarar veren üretim süreçlerine yöneltirken, tüketicileri de çevre dostu
malları seçmeye teşvik eder (Kosonen & Nicodème, 2009:3). Çevreye
zararlı ürünlere düşük oranlı vergi uygularsanız o ürünün tüketimini
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artırırsınız. Örneğin bazı ülkelerde mazotun yaygın olarak düşük oranda
vergiye tabi tutulması mazot kullanımını artırarak daha kirletici ve
gürültülü makine ve arabaların kullanımını artırmıştır. O halde elektrik ve
benzine göre çevreye daha çok zarar veren mazot üzerinden daha yüksek
oranlı bir vergi alınması mazot üzerine ek bir maliyet yükleyerek talebin
ikame mallara yönelmesini sağlayacaktır Bu anlamda vergilemeye
öncelikle çevreye zararlı mali düzenlemelerin düzeltilmesi ile
başlanmalıdır (Kulu, 2001: 48). Yani belli belirsiz tanımlanmış bir çevresel
gerekçe ile konulan vergi yükümlülüğü ile istenen sonuca varılamaz.
Uygulanmak istenen yeni vergiler ve vergi oranı değişiklikleri belirlenen
politika ile etkilemek istenen kirliliğe veya diğer çevre sorunlarına yönelik
olmalıdır (Vollebergh, 2012:6). Diğer taraftan çevre sorunlarına neden
olanların ve bundan etkilenenlerin çevre politikalarının oluşum ve
uygulamalarına bilinçli katılımlarının sağlanması (Kaypak, 2013:22) ve
toplumda ortak bir anlayış yaratılması suretiyle politik kabulün
güçlendirilmesi (Özdemir, 2009: 23) toplumsal duyarlılık açısından büyük
önem taşımaktadır.
“Çevre politikası aracı olarak vergi salınması, bazı üretim ve tüketim
davranışlarının çevreye negatif dışsallık saçtığı gerçeğine dayanmaktadır”
(Ferhatoğlu, 2003:2). Negatif dışsallık ise birilerinin faaliyeti sonucu
oluşan istenmeyen ve zarara neden olan değişimler olarak tanımlanmıştır
(Tanrıvermiş, 1997:304). Negatif dışsallıkların bir sosyal maliyeti olduğu
bilinmektedir. Çevre vergilerinin amacı çevreyi doğrudan veya dolaylı
olarak kirletenlerin çevreye verdiği zararın önlenmesi ve buna yönelik
sosyal maliyetin kirletenlere yansıtılması esasına dayanır (Özdemir, 2009:
13). Bu gibi dışsal etkiler tüketimin konusunu oluşturan mal veya
hizmetlerin vergilendirilmesi ya da dışsallığa konu olan üretim sürecinin
çeşitli aşamalarının vergilendirilmesi yoluyla içselleştirilebilir (Toprak,
2006:155). Burada vergilemenin başarısı mükellef üzerindeki vergi
yükünü çevreye verilmekte olan zararın azaltılmasına neden olacak
düzeyde artırılmasına bağlıdır (Toprak, 2006:155). Yani iyi davranışların
sübvanse edilmesi yerine kötü davranışların vergilendirilmesi, çevre
kirliliği ile mücadelenin maliyetlerini düşürecek (Özdemir, 2009: 10) ve
böylece vergi hasılatı da dışsallığa neden olan ürünün fiyatı ve miktarı
ölçüsünde artacaktır. Girişimci ise vergi yükünü düşürmek adına alternatif
üretim yolları arayacak veya ikame üretim mallarına yönelecektir
(Ferhatoğlu, 2003:3 ).
2.1. Vergilerin Yönlendirici Rolü
Modern devletin ayrılmaz bir parçası olan vergiler devletin ve
demokrasinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Vergilemenin amacı
ne olursa olsun neticede devletin kasasına giren bir gelir, mükellef
açısından ise bir gider söz konusu olmaktadır. Vergiler devletin en önemli
finans kaynağı olmakla kalmamakta, bir politika aracı olarak da özelde
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bireyin, genelde ise toplumun tercih ve davranışlarını yönlendiren bir araç
olarak kullanılmaktadır. Vergileme, bazen sadece gelir amacına yönelik
yapılırken, bazen de bu amaca ek olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve
çevresel başka neticeler de elde etmek için kullanılır. Vergilemenin
tarafsızlığını savunan görüşler vardır. Bu görüşe sahip olanlar vergileri
sadece kamu giderlerinin finansmanı için bir kaynak olarak kabul ederler.
Bu anlamda 1929 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz vergileme
anlayışında önemli bir değişime neden olmuştur. Bu krize kadar
girişimcilerin karar ve tercihlerini etkilemeyen tarafsız vergi anlayışı kabul
görmüşken bu kriz sonrasında tarafsız vergi anlayışı yerini müdahaleci ve
yönlendirici vergi anlayışına bırakmıştır. (Üstün, 2012:155) “Vergilerin
birey davranışlarında özendirme ve caydırma yöntemlerini kullanmak
suretiyle etkili olması yönlendirici vergileme" olarak ifade edilmektedir”
(Göker, 2011:12). Yönlendirici vergileme ile tüketim tercihlerinin
değiştirilmesi, nüfus planlaması, bağımlılık yapan maddelerin
kullanımının önlenmesi ve çevre sorunlarının önlenmesi gibi amaçların
gerçekleştirilmesi planlanabilir (Üstün, 2012:156) Vergi tasarımında ve
vergi reformunda, üretici ve tüketicilerin karar süreçlerini ve çevresel
fiyatlandırmanın bu süreçleri yönlendiren koşulları nasıl değiştirdiğini
dikkate almak önemlidir. Aslında, birçok ekonomist, çevresel
fiyatlandırmanın, doğru bir şekilde çalışan bir piyasa ekonomisi için
gerekli olduğunu kabul etmektedir (Vollebergh, 2012:6).
Vergi yükümlülüğünün toplum üzerindeki etkisi tek yönlü değildir ve
toplumun tercihleri üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Günümüzde
tarafsız vergiden söz etmek mümkün değildir. Bu anlamda toplumsal
düzenin sağlanmasında vergiler yönlendirici ve caydırıcı bir araç olarak
kullanılmaktadır. Vergilerin bu etkileri farklı boyutlarda ele alınabilir.
Her şeyden önce vergi bireylerin isteğine bırakılmayan karşılıksız
zorunlu bir ödemedir. Tarafsız vergi anlayışındaki değişmelere paralel
olarak devletin vergilerle ekonomiye müdahalesinin artışı vergilerin hem
teşvik edici, hem de caydırıcı gücünü artırmaktadır. Öncelikle yeni bir
vergi yükümlülüğünün getirilmesi veya uygulanan vergi oranının
artırılması vergi kapsamına giren üretici ve tüketicilerin üretim ve tüketim
maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak karar ve tercihlerinde değişimler
yaratacaktır. Bu değişimler ekonomik konjonktüre göre vergi
yükümlüsünün üretim ve tüketim, karalarını etkileyeceği gibi yatırım
yapacağı sektör tercihlerini de etkileyecektir. Ancak burada vergi
nedeniyle maliyetleri artan üreticiler üretim maliyetlerindeki artışı fiyatlar
yoluyla tüketicilere yansıttıkları takdirde vergilerin üreticiler üzerindeki
etkisi azalacağından çevreye faydalı sonuçlar doğurmayacaktır (Özden,
2016: 511). Vergi yansıtılamadığı sürece çevre üzerinde olumlu sonuçlar
meydana getirebilir.
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Diğer bir boyutu ise devletin toplayabileceği vergi gelirlerinden
muafiyet, istisna ve indirim gibi vergi harcamaları yoluyla vazgeçmesidir.
Bir teşvik unsuru olarak kullanılan bu gibi vergi kolaylıkları, belirlenen
maliye politikası amaçları doğrultusunda yatırım, üretim ve tüketim
faaliyetleri üzerinde özendirici, yönlendirici etki yaratırken, istenmeyen
faaliyetler üzerinde de caydırıcı etkiler yaratabilir. Dolayısıyla devlet
getirmiş olduğu vergi yükümlülüğü ile sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlar
doğrultusunda tercihleri etkilemek suretiyle toplumsal duyarlılık
oluşturabilmektedir. Burada fayda maliyet analizi yapıldığında devletin
vazgeçtiği vergi geliri karşılığında topluma sağlayacağı sosyal, kültürel,
ekonomik ve çevresel fayda daha yüksek olacaktır.
Toplanan vergi gelirlerinin kamusal hizmet sunumları için harcanması
süreci ise vergilemenin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin toplanan vergilerin çevreci endüstrilerin geliştirilmesi için
harcanması, çevresel sübvansiyonlar ve teşvik uygulamaları için yapılan
harcamalar, çevreyi korumaya ve kirlenmeyi önlemeye yönelik teşvik edici
ve yönlendirici etkiler meydana getirmektedir.
Bu anlamda getirilen vergi yükümlülükleri de vergi kolaylıkları da ve
vergilerin kamusal hizmetlere harcanması da toplumsal anlamda pek çok
amaca hizmet etmektedir. Vergilemenin amaçları mali ve mali olmayan
amaçlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulsa da mali amacın
gerçekleştirilememesi halinde mali olmayan amaçların gerçekleşmesi de
zora girebilir. Örneğin kayıtdışılığın yüksek olduğu bir vergi sisteminin
vergilemenin her iki amacının gerçekleştirilmesini de zora sokacağı bir
gerçektir. Büyük oranda kayıt dışı çalışan bir girişimci için vergi
oranlarında değişikliğe gidilmesi veya istisna ve muafiyet uygulamaları iyi
bir teşvik unsuru olarak etkili olmaz.
Toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında ülkeyi yönetenlerin çeşitli
araçlar kullandığı görülmektedir. Bu araçlar devletin zor kullanma
yetkisinden vergilemeye kadar uzanmaktadır. Bireylerin ve dolayısıyla
toplumun davranışlarının yönlendirilmesinde, üretim ve tüketim
alışkanlıklarının değiştirilmesinde vergilemenin bir araç olarak
kullanılmasının birçok örneği bulunmaktadır (Göker, 2011:18). Örneğin
sigara ve alkollü içecekler üzerine konulan yüksek oranlı vergilerle devlet
vergi geliri sağladığı gibi alkol ve sigara tüketiminin da azaltılmasını
amaçlamaktadır (Göker, 2011:19). Özellikle çevre ve diğer toplumsal
kullanım alanlarının korunmasına yönelik getirilen vergiler çevreye zararlı
üretimi dolaylı olarak, tüketimi ise doğrudan sınırlamaya yönelik etki
oluştururlar (Turan &Yurdakul, 2009:2).
Vergilerin yatırım yapılacak sektör, bölge ve işletmenin hukuki
yapısının belirlenmesinde de etkili olduğu söylenebilir. Vergiler
girişimcileri belli sektör veya bölgelere değişik büyüklüklerde yatırım
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yapmalarını teşvik ederken, zararlı faaliyetler açısından da caydırıcı etkiler
yaratmaktadır.
Teorik ve ampirik literatürde incelendiğinde vergiler ile yatırımlar
arasında bir ilişkinin varlığı ve bu ilişkinin genellikle artan vergi oranının
yatırımlar üzerinde daraltıcı etki yaratacağı şeklinde olduğu görülmektedir.
Vergilerin yatırımlar üzerindeki azaltıcı veya artırıcı etki yapmasının
sebebi; artan vergi oranının yatırımları caydırabilmesi ya da vergi
teşvikleri sonucunda azalan vergi oranlarının yatırımları artırabileceği
gerçeğine dayanmaktadır (Şaşmaz & Yayla, 2019: 321).
Devletler dışsal maliyetlere yol açan üretim ve tüketimleri azaltmak
veya en azından bu tür faaliyetlerin yol açtığı zararları içselleştirmek
amacıyla çevre vergilerini yaygınlaştırmaktadır. Elbette ki çevre
vergilerinin çevreye zararlı faaliyetlerini önlemedeki rolü sınırsız değildir.
Ancak çevre vergileri sayesinde bir yandan çevreye verilen zararların
finansmanı sağlanırken diğer yandan da zararlı faaliyette bulunanlar
üzerinde caydırıcı etki oluşturacaktır.
Girişimcilere tanınan muafiyet, istisna, sübvansiyonlar, vergi iadeleri
ve vergi afları gibi vergi kolaylıkları mükelleflerin çevreye yönelik zararlı
davranışlardan kaçınarak, zararsız davranışlara yönelmelerini sağlayabilir.
Tarihi süreç vergisel özendirme örnekleriyle doludur. Evliliğe özendirme,
nüfus artışına, belirli gıda maddelerinin üretilmesi ve tüketilmesine,
çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesine kadar birçok
özendirme yollarından söz edebiliriz. Bütün bu özendirmelerin toplumsal
duyarlılığın oluşturulmasındaki etkisi bilinen bir gerçektir. Özendirmeye
yönelik vergisel kolaylıklar kamu gelirlerinde bir azalma meydana getirse
de, toplumsal faydalarına bağlı olarak uzun vadede vergi gelirlerini
artırmasa da kamu harcamalarının azalmasını sağlayacaktır (Göker,
2011:23).
Özellikle çevrenin korunmasına yönelik toplumda belirli davranış
kalıplarına göre hareket edilmesinin sağlanması ve uyumlu bir toplum
yaratılmasında cezalandırma yerine özendirmenin daha etkili olabileceğini
söyleyebiliriz (Göker, 2011:24). Vergi uygulamalarının toplum üzerinde
oluşturduğu bir başka duyarlılık örneği de motorlu taşıtlar vergisinde
uygulanan matrah ölçütleridir. Örneğin Türkiye’de motorlu taşıtların
vergilendirilmesinde motor silindir hacmi büyüdükçe alınan verginin
artması insanları büyük silindir hacmine sahip araç almaktan
caydırmaktadır. Yine araç alımlarında aracın yakıt tüketimi ve yakıt türü
de tercih nedeni olmaktadır. Örneğin dizel yakıt, benzine göre daha az
maliyetlidir. Bu anlamda insanlar dizel araçları tercih etmek isterken dizel
araç fiyatlarının yüksek olması ve 2018 yılında motorlu taşıtlar vergisinde
yapılan bir değişiklik ile aracın değerinin motorlu taşıt vergisinin matrahını
belirlemede bir ölçüt olarak alınmaya başlanması hem özel tüketim vergisi
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(ÖTV), hem de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bakımından dizel araç
sahibi olmanın maliyetlerini artırmıştır. MTV ve ÖTV doğrudan çevre
vergisi olmamakla birlikte, motor silindir hacmi büyüdükçe motorlu
taşıtların üzerinden alınan verginin de artması insanları daha düşük silindir
hacmine sahip araçları tercih etmeye yöneltmektedir. Diğer bir ifade ile
ÖTV ve MTV yükünün caydırıcı etkisi, insanları daha az maliyetli olan ve
çevreye daha az zararlı araçların kullanımına yöneltmektedir. Öte yandan
dizel yakıt fiyatının düşük olması ise bu anlamda insanlarda kafa
karışıklığına neden olmaktadır.
3. Çevre Vergilerinin Gelişimi
Çevre vergileri, çevre ile ilgili olduğu varsayılan matrahlar üzerinden
zorunlu ve karşılıksız alınan ödemeler ile verilen hizmetler, ruhsata
bağlama teminat alma ve alınan izinler karşılığında tahsil edilen resim ve
harçların toplamını ifade eder (Çelikkaya, 2011:98). Çevrenin
korunmasına yönelik, çevre kirliliğinin vergilendirilmesi düşüncesi ilk kez
Arthur Cecil Pigou tarafından ortaya atılmıştır. Çevreyi kirletenlere
yönelik getirilen çevre vergisi yükümlülüğü ile devlete gelir sağlamanın
ötesinde özenle düşünülmüş, uzun vadeli çevresel hedeflere ulaşmak
amaçlanmıştır (Vollebergh, 2012:9). Çevre sorunlarının büyük boyutlara
ulaşması, çevre vergilerinin çevre sorunları ile mücadele de bir araç olarak
kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle ortak kullanım alanı olan
çevreye yönelik negatif dışsallıklarının içselleştirilmesi amaçlanırken,
vergilerin girdi ve çıktılarda kullanılan, çevreye zararlı maddelerin miktarı
ile orantılı olması büyük önem arz etmektedir (Özdemir, 2009:21).
Çevre vergisi uygulaması, yukarıda belirtildiği gibi uzun bir geçmişi
olmamasına rağmen uygulama alanı ve kapsamı sürekli genişleyen bir
vergi olarak vergi sistemleri içindeki yerini almaya başlamıştır. Özellikle
AB Ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde çevre sorunları ile mücadele etkin bir
şekilde kullanılan bir araç olarak uygulama alanı her geçen gün
genişlemektedir. Çevre sorunlarının çözümü maliyetli olduğu için birçok
ülkede bu vergilerden elde edilen gelirlerin, çevre kirliliğinin maliyetini
karşılayacak yeterlilikte olmadığı söylenebilir. Ancak gelişmiş ülkelerin
bu konudaki kararlılıkları uluslararası örgütlerin gayretleri ve toplumların
bilinçlenmesi ile bu vergilerin, çevre kirliliği ile mücadele etmede başarılı
olması sağlanabilir. Çevre vergileri, üzerine konulduğu mal veya hizmetin
sunum maliyetini artırdığı için, üreticileri çevreye daha az zararlı ikame
üretim yolları veya teknolojileri kullanmaya yöneltirken, tüketicileri de
vergisiz ya da düşük oranda vergilendirilen ürünleri satın alma gibi bir
tercihe yöneltebilir. Diğer taraftan çevreye zararlı ürünlerin girdileri
üzerine konulacak bir verginin girdi fiyatlarını artırması üreticileri çevreye
daha az zarar veren girdileri kullanmaya yöneltecektir. Bu anlamda refah
teorisi açısından çevre vergileri çevre üzerindeki olumsuz dış etkileri
düzeltmek için etkili ve verimli bir araçtır (Vollebergh,2012:12). Elbette
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ki çevre vergileri çevre sorunlarını bütünüyle ortadan kaldırır diye bir
iddiada bulunmak mümkün değildir. Ancak bir maliyet unsuru olan
emisyonların azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Örneğin, belirli bir
enerji ürününün tüketimi veya üretimi emisyonlara ve çevresel hasara
neden olursa, bu hasar, birim emisyon başına bir çevresel vergi yoluyla
piyasa fiyatından indirilebilir. Çevre vergisi, ürünlerin piyasa fiyatını
artırmaktadır. Daha yüksek piyasa fiyatının bir sonucu olarak kirletici
ürünlere talep azalacak ve buna bağlı olarak üretimde de düşüşler meydana
gelecektir (Vollebergh, 2012:13).Üretimdeki bu düşüşler nedeniyle
piyasada bir boşluk oluşturmamak adına devletin çevre dostu üretim ve
tüketimleri desteklemesi gerekir.
Çevre vergileri, dünya ülkeleri için gelecekte mali açıdan önemli bir
alan olup, temel amacı sürdürülebilir kalkınmaya ek olarak çevre sorunları
için harcanacak bir fon oluşturmaktır (Cornelia& Lenuta, 2012: 728).
Çevre vergileri ülke içinde olduğu gibi, ülkeler arasında da yönlendirici
ve caydırıcı özellikleri ile (Özdemir, 2009:21) üretim tüketim dengesini
çevre lehine belirlenen amaçlar doğrultusunda değiştirebilme gücüne
sahiptir. Örneğin tüketicilerin çevre konusunda bilinçlenmeleri ve bu
yönde satın alma davranışında bulunmaları işletmeleri de çevre temelli
politika ve stratejiler uygulamaya yöneltecektir (Yeniçeri, 2009:312). Bu
özellikleri ile çevre vergileri çevreye zarar vermeden çevresel zararları
kaynağında önleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında alt yapı
oluşturabilir.
Çevresel bozulmanın canlı yaşamı üzerinde ciddi tehditler oluşturmak
suretiyle (Yeniçeri& Güner, 2013:48) kirliliğin evrensel boyutta bir sorun
haline geldiğinin bilincine varan birçok devlet vergi sistemlerinde; vergi
yükünü üretim, istihdam ve sermaye gibi geleneksel sektörlerden çevre
kirliliği ya da doğal kaynak kullanımı gibi çevre ile ilintili alanlara
kaydırmaktadır (Özden, 2016:500).
1990’ların başından beri birçok Avrupa Birliği ülkesi, çevre
politikalarında çevre vergilerine daha fazla yer ayırmaya başlamıştır.
Fayda- maliyet dağılımı açısından, çevre vergileri, vergi yükünün
dağılımını genel olarak değiştirmesine rağmen, vergi yükünde genel bir
artışa yol açmaması için artan çevre vergilerine karşılık işgücü-emek
üzerinden alınan vergileri sınırlandırma yoluna gidilmektedir. Hatta çevre
vergilerinden elde edilen gelir, daha düşük gelir vergisi ve kurumlar vergisi
şeklinde vatandaşlara ve işletmelere yansıtılabilir (Vollebergh, 2012: 10).
Artırılan çevre vergileri karşılığında emek ve sermaye üzerindeki vergi
yükünün düşürülmesi suretiyle verginin toplumun refah seviyesi
üzerindeki negatif etkisinin minimum düzeye indirilmesi sağlanabilir.
Avrupa Birliği ekonomik amaçların gerçekleştirilebilmesi ve
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için çevre vergilerinin
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kullanılmasını tavsiye etmektedir. Çevre vergilerinin başarısında bu
vergilerin toplumca kabul görmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Mali
psikoloji açısından toplumsal kabul, konulacak verginin adı ile başlar.
Mükellefler konulan verginin adından çevre kirliliğini önlemeye yönelik
bir vergi olduğunu ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlayacağına
inandırılmalıdır. Diğer vergilerin hükümleri içine gizlenmiş dolaylı çevre
vergilerinin amacına yeterince hizmet ettiğini söyleyemeyiz. Malın fiyatı
içine gizlenmiş bir vergi mükelleflerde çevre bilincini uyandırmaz. Vergi
geniş tabanlı olmalıdır ve verginin tarhı beyan esasına dayanmalıdır. Ve
neticede tahsil edilen vergilerin çevre sorunlarının giderilmesinde
kullanılmalıdır.
3.1. Çevre Vergisi Uygulamaları
Çevre vergileri, çevre için potansiyel olarak zararlı olan davranışları
caydırmaya, doğal kaynakların etkin kullanımına ve teknolojik yeniliklere
hizmet edebilecek ve çevre üzerindeki yükü azaltarak onu koruyucu
teşvikler sağlayacak biçimde dizayn edilmiştir (Environmental Taxes a
Statistical Guide, 2013:1). Ancak çevre vergilerinin uygulanmasında
teknik zorluklar vardır. Her şeyden önce çevreyi koruyacak ölçüde, ancak
rekabet eşitsizliği yaratmayan uygun bir vergi oranı belirlemenin zorluğu
vardır (Mutlu, 2006: 64). Diğer bir değişle sosyal açıdan en uygun sonuç
ve en verimli vergi oranını oluşturmak için net bir formül yoktur (Miller &
Vela, 2013:2). Bu nedenle, pek çok ülkede, çevre kirliliğini önlemeye
yönelik farklı nitelikli dolaylı vergiler ve harçlar dışında farklı çevre
vergileri uygulanmaktadır (Toprak, 2006:156).
Çevre vergileri genel olarak dört ana kategoriye ayrılır (Environmental
Taxes a Statistical Guide, 2013:13).
Karbon ve Enerji vergileri: Karbon vergisinin amacı küresel ısınma
ve iklim değişikliğinin asıl nedeni olan karbondioksit emisyonlarının
kontrolünün sağlanmasıdır (Çelikkaya, 2011:104). Enerji vergileri ise
kara, hava ve deniz taşımacılığında kullanılan enerji mamulleri ve durağan
olarak tüketilen fuel oil, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ürünlerin
kullanımları üzerinden alınır (Toprak, 2006:156). Enerji dışsallıklarının
içselleştirilmesinde faydalanılan bir vergidir (Aytaç, 2011:395).
Taşımacılık Vergileri: Bu kategori esas olarak motorlu taşıtların
mülkiyeti ve kullanımı ile ilgili vergileri içerir. Taşıma vergileri, ithalat
veya satış ile ilgili bir defaya mahsus vergiler veya yıllık yol vergisi gibi
tekrarlanan vergilerdir.
Kirlilik Vergileri: Hava ve suların kirletilmesi, katı atık maddeler,
gürültü ve titreşimlerin azaltılması üzerinden alınan vergilerdir.
Doğal Kaynak Vergileri: Doğal kaynak vergileri, maden ve petrolün
çıkarma veya kullanımı ve kaynak kiraları ile ilgili vergileri içerir.

221

3.2. Çevre Vergilerinin Özellikleri
Çevre vergileri bünyelerinde taşıdığı bazı özellikleri nedeniyle çevre
kirliliğini önleyici ve çevrenin korunmasına yönelik toplumsal etkiler
yaratabilir.
-Çevre vergileri çevreye zararlı malların, hizmetlerin veya faaliyetlerin
maliyetini artırır (Toprak, 2006:155).
-Çevre vergilerinin teşvik edici etkileri vardır (Özdemir, 2009: 14).
Üretici ve tüketici birimlerin çevreye zararlı faaliyetlerini caydırıcı çevreye
zararlı olmayan faaliyetleri ise teşvik edici bir özelliğe sahiptir.
-Çevre vergileri mevcut vergilerde bir sadeleştirme ve değişim
getireceği için toplumun çevre konusundaki duyarlılığını artıracaktır
(Özdemir, 2009: 14).
-Çevre vergileri bir teşvik aracı olarak üretici birimleri yeni üretim
teknikleri geliştirmeye yönlendirerek teknolojik gelişmeye katkıda bulunur
(Ferhatoğlu, 2003:3).
-Çevre vergileri gelir artırıcı etkileri nedeniyle işgücü ve sermaye
üzerindeki vergi yükünün düşürülmesine olumlu katkılarda bulunur.
(Özdemir, 2009: 14)
-İnovasyon ve yapısal değişiklikler için teşvik edici bir unsur olabilir.
-Çevresel açıdan ciddi boyutlarda tehlike arz eden atıklarla mücadele
edilmesinde hem önleyici hem de koruyucu bir politika aracı olabilir.
4. Türkiye’de Uygulanan Çevre Vergileri
Çevre konusu birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Anayasa’da
hüküm altına alınmış çok önemli konulardan biridir. Çevre kirliliğini
önleme konusu, Anayasa’mıza göre devletin ve vatandaşların temel
görevleri arasında yer almaktadır. Anayasa’mız “Kişinin Ekonomik ve
Sosyal Hak ve Ödevleri” başlıklı 56. Maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların
görevidir.” demek suretiyle çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının
korunması ve çevre kirlenmesinin önlenmesini hem devlete hem de
vatandaşa bir görev olarak yüklemiştir. Devlet bu görevini yerine
getirirken belirlediği politika kapsamında çevre vergileri, harçlar,
satılabilir izinler, sübvansiyonlar, teşvikler gibi farklı ekonomik araçları
kullanmaktadır (Toprak, 2006:154). Çevre vergileri bu araçlar içinde çevre
kirliliğinin önlenmesi ve çevreyi koruma bakımından en önemli araçlar
olarak kabul edilmektedir (Gündüz, 2013:114). Çevre vergileri diğer
vergiler kadar tarihi geçmişi olmasa da Avrupa Birliği ülkelerinde
uygulama alanı genişlemektedir. Türkiye’de ise henüz AB ülkeleri
karşılaştırma yapılabilecek düzeyde bir çevre vergisi uygulamasından söz
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etmek mümkün değildir. Ülkemizde henüz çevre temizlik vergisi (ÇTV)
ve geri kazanım katılım payı (poşet vergisi) dışında doğrudan çevre
vergisi diyebileceğimiz vergi uygulaması söz konusu değildir. Ancak
motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim ya da harcama vergileri gibi tüketim
üzerinden gelir amaçlı alınan dolaylı vergilerin çevreye yönelik amaç
taşıyan hükümlerinden söz edebiliriz (Çelikkaya, 2011:103). Bu bakımdan
çevre vergilerini çeşitli kriterleri esas alarak doğrudan çevre vergileri ve
çevre ile ilgili diğer vergiler şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Bilgin
ve Orkunoğlu, 2010:81).
Türk vergi sisteminde yer alan çevre temizlik vergisi ile halk arasında
plastik poşet vergisi olarak bilinen geri kazanım katılım payı doğrudan
çevre vergisi olarak kabul edilirken, motorlu taşıtlar vergisi ve özel
tüketim vergisi çevre ile ilgili vergiler olarak kabul edilebilir.
4.1. Çevre Temizlik Vergisi
Türkiye’de çevre politikası araçlarının başında çevre temizlik vergisi
gelmektedir.
Türkiye’de çevre vergisi adıyla bilinen tek vergi, çevre temizlik
vergisidir. Bu vergi 1 Ocak 1994 tarihinden beri uygulanan bir vergidir.
Verginin konusunu, katı atık ve kanalizasyon hizmetleri oluşturmaktadır.
Çevre temizlik vergisinin uygulamasında kirleten öder ilkesinin kamu
kurumları, yabancı ülke temsilcilikleri ve gönüllü kuruluşlara tanınan
muafiyet ve istisnalar nedeniyle kısmen işlediğini görmekteyiz.
(Tanrıvermiş, 1997:316). Çevre temizlik vergisi belediyeler tarafından
tahsil edilen bir vergidir. Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesine
göre: “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve
belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve
diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir”.
Mükellefi ise bu binaları kullananlar ve çevre temizlik hizmetlerinden
yararlananlardır. Belediyeler çevre temizlik vergisini su tüketim miktarını
esas alarak metreküp başına hesaplanan su faturası ile birlikte tahsil
etmektedirler (Toprak, 2017:184). İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan
binalarda ise vergi kanunda belirlenmiş tarife üzerinden alınır. (Güven&
Bozdoğan, 2018:12). Türkiye’de bunun dışında doğrudan bir çevre
vergisinden söz edemeyiz. Dolayısıyla Türkiye’de çevre vergilerinin,
bireylerin çevreye daha duyarlı davranmasını teşvik etmede, çevrenin
korunmasında etkili olduğu söylenemez. Vergi sistemimizde çevre
temizlik vergisi dışında, doğrudan çevreye yönelik başka vergi
bulunmaması çevre kirliliği ile mücadele etmede finansman problemi
yaşanmasına da neden olmaktadır.
Türkiye’de çevre temizlik vergisinin tam anlamıyla çevresel amaçlara
hizmet ettiği söylenemez. Çevre temizlik vergisinin özellikle katı atıklara
ilişkin kısmı, katı atıkların niteliği ve miktarını değil binaların bulunduğu
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yerin özelliklerini dikkate almaktadır. Daha önce çevre vergilerinin
amaçlarından bahsedilirken, tüketicileri çevreye daha az zarar verecek
davranışlara yönlendirmek, çevreye zararsız veya daha az zarar verecek
ürünleri tercih etmesi istendiği üzerinde durulmuştu. Ancak çevre temizlik
vergisinin tüketicileri daha az atık üretmeye teşvik edebilecek bir özelliğe
sahip olmadığı görülmektedir. Ayrıca Belediyeler verginin miktarını
çevreyi kirletme esasına göre değil, binanın bulunduğu mahalle, sokak,
binanın genişliği gibi kriterlere göre belirlemeleri bu verginin
mükelleflerin çevre duyarlılığına katkısını azaltmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’de uygulanan çevre temizlik vergisinin çevreyi koruma amaçlı
olmadığı adeta verilen hizmetin karşılığında alınan bir harç niteliği taşıdığı
söylenebilir.
4.2. Plastik Poşet Vergisi
Çevre kirliliğinin en önemli nedenlerden biri de uzun yıllardır
yaygın bir şekilde kullanılan plastik malzemelerdir. Plastik tüketiminin
önemli bir kısmını oluşturan poşetlerin çevreye verdiği bu zararlarının
önlenmesi için 1990’lı yıllardan beri çeşitli ülkelerde uygulanan poşet
vergisi uygulamasına ülkemizde de başlanmıştır (Güzel& Özkan, 2019:
44). Kamuoyunda plastik poşet vergisi olarak adlandırılsa da uygulamada
geri kazanım katılım payı olarak vergi benzeri bir yükümlülüktür. Bir
çevre vergisi olarak kabul edilen böyle bir uygulamanın amacı, plastik
poşet kullanımını sınırlandırarak çevre kirliliğini azaltmaktır. Türkiye’de
10 Aralık 2018 tarihli 7153/ Çevre Kanunu Ek 11. Md. ile geri kazanım
katılım payı, Ek. 13. Md ile plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin
düzenleme yapılarak 1 Ocak 2019’da uygulanmaya başlanmıştır. Plastik
poşet vergisinin temel amacı, çevreye duyarlılığını artırarak çevrenin
korunmasıdır.
4.3. Çevre İle İlgili Diğer Vergiler
Türk vergi sisteminde çevre temizlik vergisinin yanında konuluş amacı
bakımından doğrudan çevre vergisi olmamakla birlikte çevre sorunlarını
azalmaya yönelik uygulanan motorlu taşıtlar vergisi ve özel tüketim vergisi
gibi vergilerden de söz edebiliriz.
4.3.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) çevrenin korunmasına yönelik
özelliklere sahip olmakla birlikte özel servet vergisi olarak ifade
edilmektedir. Özellikle 2017 yılında çıkarılan 7061 sayılı Kanun ile
otomobil, arazi taşıtı ve kaptıkaçtılar için yaş ve motor hacmi ölçütlerine
ilave olarak “taşıt değeri” ölçütünün getirilmesi MTV’nin servet vergisi
niteliğini güçlendirmiştir (Avcı&Yeniçeri, 2019:2413).
Yine motorlu taşıtın eskidikçe çevreyi daha fazla kirlettiği gerçeğine
rağmen taşıt eskidikçe tahsil edilen MTV miktarının azalması bu verginin
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çevre vergisi özelliği taşımasından çok servet vergisi özelliği taşıdığı
görülmektedir. Motorlu araçların çok yaygın olarak kullanılması ve her
geçen gün sayılarındaki artış nedeniyle çevrenin kirlenmesindeki rolü
büyüktür. MTV’de çevrenin korunması öncelikli hedef olsaydı, eskidiği
için çevreye verdiği zararın artmasından dolayı eski araçlardan daha fazla
vergi alınırdı. Ancak MTV’nin matrahının belirlenmesinde aracın azami
toplam ağırlığı, motor silindir hacmi ve taşıma kapasitesi gibi bazı spesifik
özelliklerin dikkate alınması, dolaylı olarak çevre sorunlarının
artmamasına katkı sağlamaktadır.
4.3.2. Özel Tüketim Vergileri
Özel tüketim vergisi de (ÖTV) doğrudan çevre vergisi olmaması
nedeniyle çevre kirliliğinin azaltmasında etkisinin dolaylı olduğunu
görülmektedir. Çevreye zararlı ürünler üzerinden yüksek oranlı ÖTV
alınması bu etkisini artırsa da (Güven & Bozdoğan, 2018: 12) çevrenin
korunmasına yeterince hizmet ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin ÖTV
nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması akaryakıt tüketimini azaltıcı yönde
çevre lehine etkili olabilir. Vergi, yakıt türünün çevreye yaydığı negatif
dışsallığı değil, tüketim miktarını esas alınmakta ve yakıtın türüne göre
vergi oranı farklılaşabilmektedir. Bu durum verginin çevresel amaçlar
taşımadığını ve mali amacını ön planda olduğunu göstermektedir
Ferhatoğlu,2003:3). Ancak ÖTV oranlarındaki değişikliklerin tüketici
tercihlerinde önemli etkiler meydana getirdiği örnekleri bulunmaktadır.
Örneğin otomobil piyasasında ÖTV indiriminin piyasayı canlandırdığı,
eski araçlar yerine yeni araç satışlarının arttığı, bu nedenle çevreye zararlı
eski araçların kullanımının azalması çevre adına olumlu faydalı sonuçlar
doğurmuştur (Bilgin & Orkunoğlu, 2010:92)
SONUÇ
Çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın oluşturulması
bakımından vergisel düzenlemelerin dünyada yaygınlaştığı, çevre vergileri
ve harçların çevre lehine yaygın birer araç olarak kullandığı görülmektedir.
Bu anlamda çevreye zararlı üretim ve tüketime yönelik vergi
uygulamalarının hem bireysel hem de toplumsal bakımdan bir duyarlılık
oluşturabileceği söylenebilir. Vergilemenin çevre sorunlarını önlemede
başarılı olabilmesi için girişimcilerin çevreye zarar vermemek için
katlanacağı maliyetlerin çevre vergileri nedeniyle katlanacakları maliyetin
altında kalması gerekir.
Çevre sorunlarının doğduğu yerle sınırlı kalmayarak yayılması,
toplumsal duyarlılığın önemini daha da artırmaktadır. Kirliliğin alanı
genişledikçe duyarlılık alanının da genişletilmesi gerekir. Çevrenin global
toplumsal bir mal oluşu, çevresel sorunların siyasi sınırlarla
engellenememesi diğer bir deyişle çevre kirliliği sınır tanımaması alınacak
önlemlerin, uygulanacak politikalarında yerelden evrensele doğru birbirini
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tamamlayıcı olması gerekir. Bu anlamda ulusal boyutlu etkileri olan çevre
kirliliklerinde ulusal temelli düzenleyici ve yönlendirici vergi
düzenlemeleri ile toplumsal duyarlılık oluşturulabilir. Oysa global bir
toplumsal mal olarak çevreyi korumaya yönelik vergisel düzenlemelerin
bütün devletler tarafından ortak gerçekleştirilmesi daha başarılı neticeler
verir.
Başta OECD ve Avrupa Birliği gibi örgütlerce vergi sistemleri revize
edilerek genel nitelikli vergilerden çevre vergilerine doğru bir yönelim
vardır. Ülkemizde çevreye yönelik toplumsal duyarlılık yeterince
geliştirilemediğinden dolayı, uygulanan politikalar, çevre sorunlarına ile
mücadelede beklenen neticeye ulaşamadığı, bu nedenle ülkemizde
toplumsal bilinç ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi gerektiğini
söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan çevre
vergilerde olduğu gibi, Türkiye’de de öncelikle çevre kirliliği ile
mücadeleye bir çevre vergisi reformuna ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Çevre vergilerinin toplumsal duyarlılık yaratabilmesi için harcamalar
üzerinden alınan dolaylı vergi olma statüsünden çıkarılarak beyan edilen
bir vergi statüsüne getirilmelidir.
Çevre vergilerinin genellikle özel tüketim ya da harcama vergisi
görünümünde olması verginin çevre duyarlılığı yaratma etkisini
azaltmaktadır. Bu nedenle çevre vergileri doğrudan kirletici ürün ya da
faaliyet üzerinden çevre vergisi adıyla alınmalıdır.
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TURİZMDE OLASI GÜVENLİK RİSKLERİ: ETKİN RİSK VE
GÜVENLİK YÖNETİMİ
Likely Security Risks in Tourism: Effective Risk and Security
Management
Mehmet Murat PAYAM1
GİRİŞ
Yerel ekonomilere sağladığı büyük katkılar, turizm sektörünü son
derece kırılgan ve önemli kılmaktadır. Bu yüzden ülkeler, turizm alanında
başarılı olmak için oldukça gayret sarf etmektedir. Ekonomik açıdan çok
büyük bir öneme sahip olan turizm için öncelikli hususlardan biri, hiç
kuşkusuz güvenliktir. Turizm dâhil insan etkileşiminin olduğu her yerde
güvenliğin temel bir ihtiyaç olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmektedir.
Her disiplinin kendi açısından farklı bir şekilde ele aldığı bir konu olan
güvenlik, geçmişten günümüze insanların, bu makalede ise turistlerin, en
temel ihtiyaçlarından birisidir. Turistlerin, destinasyon seçiminde ve
seyahat deneyimlerinde, emniyet ve güvenlik unsuru önemli bir
belirleyicidir. Yapılan çalışmalar da “güvenliğin, destinasyon seçiminde ve
orada huzurlu ve emniyetli bir tatil yapılması konusunda giderek önemi
artan bir faktör olduğunu göstermektedir” (Aksu, 2013; Bayhan ve
Ünlüönen, 2016; Kekovic ve Markovic, 2009; Kovari ve Zimanyi, 2011;
Kozak vd., 2007; Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009; Sönmez ve Graefe, 1998a).
Günümüzde turizm sektöründe fiyat ve kaliteden hemen sonra belki de
en önce “güvenlik” aranmaktadır. Yani, “güvenliğin turistler açısından
huzurlu bir tatilin ön şartı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır” (George,
2003:576). Emniyet ve güvenlik, seyahat ve turizm için her zaman
öncelikli şartlardan biri olmuştur (Kovari ve Zimanyi, 2011). Dolayısıyla,
günümüzde “turizm güvenliği, turizmde rekabetçi üstünlük sağlanması
açısından giderek önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Aslında
güvenlik, bir ülkenin seyahat ve turizm endüstrisindeki rekabetini
belirleyen en kritik faktörlerden biridir” (Payam ve Selçuk, 2017:886). Bu
bağlamda, herhangi bir destinasyonun başarı ve başarısızlığı, turistlere
güvenli bir çevre sunmasına bağlıdır. Bununla birlikte turizm, güvensizlik
ve risk algılarına son derece duyarlı bir sektördür. Turizmde güven
eksikliği, turizm sektörünü tehdit etmektedir. Güvenliğin, güvenlik
yönetiminin ve güvenlik algısının destinasyonları derinden etkilediği de bir
gerçektir (Aksu, 2013). Bundan dolayı son zamanlarda turistler, seyahat
güvenliği ve turizm risklerine daha fazla önem vermektedirler.
Risk ve turizm, doğal olarak birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı
artan sayıda çalışma, seyahat risklerine yoğunlaşmıştır (Yang vd., 2016).
Turizmdeki risk çalışmalarının ise, özellikle 9/11 saldırısından sonra daha
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fazla arttığı görülmektedir (Korstanje, 2011; Mansfeld, 2006; Yang ve
Nair, 2014). Turistler, yüksek risk algısına sahip destinasyonlardan büyük
ihtimalle kaçınacaklardır (Kozak vd., 2007). Algılanan veya gerçek risk
varlığının turistlerin seyahat karar verme sürecini etkilediği, turizm
literatüründeki yaygın bir bulgudur (Mawby, 2000). Yani, “algılanan risk
ve güvenlik, seyahat karar alma sürecini ve destinasyon seçimini
etkilemektedir” (George, 2003; Mawby, 2000; Sönmez ve Graefe, 1998b).
Her ne kadar, “Türkiye’nin turistlerin gözünde güvenli bir ülke imajına
sahip olduğu” (Ateşoğlu ve Türker, 2014; Bilim, 2004) sonucu çıksa da,
güvenlik ve risk algısının olumsuz olması, turistlerin hâlihazırdaki ve
gelecekteki seyahat tercihlerini etkileyeceğinden (George, 2003; Reisinger
ve Mavondo, 2005; Sönmez ve Graefe, 1998a) turizm sektörünün ve
turistlerin karşı karşıya kaldığı ve gelecekte de kalabileceği olası risk
faktörlerinin belirlenmesi gerekir.
Günümüzde güvenlik risk ve tehditlerinin çeşitlenmesinden dolayı, her
sektör gibi turizm sektörü de, hem turistler hem de turizm işletmeleri için
risk oluşturan olaylarla giderek daha fazla karşılaşmaktadır. Bunlara
politik huzursuzluk, terörist saldırılar vb. gibi insan kaynaklı riskler ve
deprem, tsunami vb. doğal riskler dâhildir. Bu riskler, etkin bir şekilde
yönetilmezlerse destinasyonlarda muazzam bir olumsuz etkiye sahip
olabilir. Her endüstri gibi, turizm endüstrisi de risklere elverişlidir. Turizm
endüstrisi de dâhil herhangi bir işletmenin hayatta kalması ise, risklerin
belirlenmesi ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır (Reisinger
ve Mavondo, 2005). Risk yönetimi ise, krizle başlaması gereken bir olgu
olmayıp, çok daha önce atılması gereken bir adımdır.
Turizmde olası güvenlik risklerinin krizlere dönüşmemesi ve turizmde
etkili bir risk ve güvenlik yönetimi için turizm sektöründeki her bir paydaş,
güvenlik riskleri ve güvenlik yönetimi üzerinde kafa yormalıdır. Yani,
“turistlerin güvensizlik ve yüksek risk algıları, bir destinasyonla ilgili ne
oranda endişe hissettikleriyle doğrudan ilişkili olduğundan” (Reisinger ve
Mavondo, 2005), turizm alanlarını kapsayan potansiyel turist/turizm
riskleri belirlenmelidir. Yang (2004), turizm sektöründe yaşanan
beklenmedik krizlerin, turizm literatüründe var olan riskleri yeniden
gözden geçirmenin gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etmektedir.
Çünkü “turistik kararlarda risk algısı, rutin karar almayı bozma
potansiyeline sahip güçlü bir etkendir” (Sönmez ve Graefe, 1998b:120).
Bu açıdan turizm sektörünün ve turistlerin karşılaşabileceği potansiyel ve
olası güvenlik risklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bunun nedeni,
“hem turistlerin hem de turizm bölgelerinin olumsuz güvenlik algısından
ve risk yönetimindeki başarısızlıklardan derinden etkilenmesidir” (Hall
vd., 2003:2). Aynı zamanda turizmdeki risk algısı, turizm güvenliğinin
nicel bir değerlendirmesidir (Cui vd., 2016).
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007:4) “Türkiye’yi 2023 yılına kadar,
uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke
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arasında önemli bir destinasyon noktası ve uluslararası bir marka haline
getirmeyi” hedeflemektedir. Fakat turizmde “günümüze kadar geçerli olan
anlayış; deniz, güneş, kum üçgenine dayalı tatil turizmi olmuş ve bugüne
kadar tanıtım, pazarlama ve yatırım politikaları da hep bu faktörler
çerçevesinde planlanmıştır” (Baynazoğlu ve Serçe, 2013; Çetin, 2013).
Bununla birlikte, “seyahat ve turizmi teşvik etmek için, insanlığın yararına
olan tüm teknolojik ilerlemelere rağmen, günümüzde insanlar, bu
makalede ise turistler, giderek artan bir güvenlik korkusu yaşamaktadırlar.
Bu durum insanlarda güvenlik riski algısını arttırmasının yanında turizmde
güvenliğin önemine olan dikkatleri de çekmiştir” (Payam ve Selçuk, 2017:
886). Bu bağlamda, “geleneksel 3S yani Sea, Sun, Sand (deniz, güneş,
kum) turizm sloganını, 4S yani Sea, Sun, Sand ve Security (güvenlik)
şeklinde yeniden formüle etmek gerekmektedir. Çünkü gelecekte turizmi
pazarlayacak olan, güvenlik olacaktır” (Payam, 2015).
Turizmin diğer önemli alanlarına kıyasla, turizmdeki güvenlik riskleri
ve turizmde güvenlik yönetimi konusu, üzerinde çok az çalışılmış bir
konudur. Bu amaçla bu makalenin amacı, “Tanrı misafiri” kavramından
yola çıkılarak turizm riskleri ve güvenliği konusu ve bu alanda nelerin
yapılabileceğini ele almaktır. Diğer bir anlatımla bu makalenin amacı,
Türkiye’nin dünyanın en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olma
yolunda turizmde güvenlik, güvenlik riskleri ve etkin güvenlik yönetimi
konularına dikkat çekmektir. Bu çerçevede makalede, kavramsal
çerçeveden sonra, turizmde algılanan temel güvenlik riskleri ele alınmıştır.
Daha sonra, Türkiye’de turizmde etkin risk ve güvenlik yönetimi konusu
ele alınmıştır. Son olarak ise, Türkiye’de turizm güvenliğinin etkin bir
şekilde sağlanmasına yönelik sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
1.Güvenlik, Turizm Güvenliği ve Güvenlik Yönetimi
Literatürde güvenlik, turizm güvenliği, risk ve turizm riski
kavramlarının birçok tanımı olup bunların görüş birliğine varılmış tek bir
tanımları yoktur. Bu kavramların, turizm ve turizm güvenliği bağlamında
düşünülerek işlevsel tanımları yapılmaya çalışılmıştır. Güvenlik, son
zamanlarda turizm literatürünün ana konularından biridir. Turizm
sektörünü, güvenlikten (security) bağımsız düşünmek neredeyse
imkânsızdır (Tarlow ve Santana, 2002). “Turizm güvenliği ise, seyahat ve
turizmin en önemli koşullarından biridir” (Mansfeld ve Pizam, 2006;
Reisinger ve Mavondo, 2005; Sönmez ve Graefe, 1998b).
Son on yılda defalarca yeniden tanımlanan ve anlamı konusunda bir
görüş birliği olmayan ‘güvenlik’ terimi, sürükleyici ve tartışmalı bir
kavramdır (Rigterink, 2015). TDK sözlüğünde güvenlik, “toplum
yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca
yaşayabilmesi durumu, emniyet” (TDK, 2018) şeklinde tanımlanmıştır.
Başka bir açıdan güvenlik, “kaynağını insanın bilinçli olarak zarar vermek
amacıyla oluşturduğu tehlikelerden uzak olma durumudur. Mücadele
konusu, insanın oluşturduğu potansiyel tehlikelerdir” (Nas, 2012:22).
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Diğer bir anlatımla, “insanların oluşturabileceği tehdit ve tehlikelerden
uzak olma durumu için genelde ‘güvenlik’ (security) terimi tercih
edilmektedir” (Payam ve Selçuk, 2017: 888). Tatil yaptığı yerde,
kendisinin ve yakınlarının can ve mal güveliğinin sağlanması ve bunun
sürekli bir hale getirilmesi, turistlerin en temel kaygısıdır. Bu açıdan
destinasyonda güvenlik, turistlerin “can ve mallarına zarar verebilecek her
türlü tehdit ve tehlikeden uzak bir şekilde yaşamalarını” (Fındıklı,
2001:216) ifade eder.
Başka bir anlatımla güvenlik, yerli ve yabancı turistlerin,
günübirlikçilerin ve misafirlerin, destinasyonlarda her türlü etkenlerden
zarar görmeden yaşayabilmesinin, yani tatillerini geçirmelerinin
sağlanmasıdır. Tarlow’a göre güvenlik, “genellikle diğerinin başka birine
veya şeye zarar vermek isteyene karşı korunması olarak görülmektedir”
(Tarlow, 2014; Tarlow, 2009). Örneğin, “bir otelde bir kişi kasıtlı olarak
yiyecekleri başka birini hasta edecek şekilde değiştirdiği durumda, gıda
emniyeti konusu gıda güvenliği meselesi” haline gelir (Tarlow, 2014:8).
Yine benzer şekilde, “destinasyonda kendiliğinden çıkan bir yangın bir
emniyet meselesi iken, ancak yangın belli amaçlar için çıkarılınca ki bu bir
kundaklama olur ve bu durumda olay bir güvenlik sorunu” (Tarlow,
2014:148) haline gelir.
Turizm sektöründe güvenlik hakkı; turistlerin evlerinden ayrılıp tekrar
evlerine dönünceye kadar sağlığına zarar verici ya da can ve mal
güvenliğini tehdit edebilecek sorunlarla karşılaşmaması için her türlü
tedbirlerin alınmasını ifade etmektedir (Ünlüönen, 1998:59; Akt. Seçilmiş,
2005). Tüm bu açıklamalardan sonra ‘turizm emniyeti’, “turizm faaliyetleri
kapsamında turizme ve turistlere yönelik tüm potansiyel tehlike ve riskleri
tanımlamak ve bunları kabul edilebilir seviyelere indirebilmek amacıyla
yapılan faaliyetler” (Payam, 2015) olarak tanımlanabilir. Diğer yandan
‘turizm güvenliği’ ise, “turistlerin destinasyonlarda sabotaj ve terörist
saldırılar vb. suç unsuru taşıyan ve kasıtlı olarak üretilebilecek tüm risk ve
tehditlere karşı korunması ile ilgili faaliyetler” (Payam, 2015) şeklinde
tanımlanabilir. Dolayısıyla turizm güvenliği kapsamında yürütülen önlem
ve eylemler aynı zamanda turizm emniyetini sağlamanın bir aracı olarak
kullanılacaktır. Fakat bu makalede, daha çok turizmde güvenliğin
sağlanması ve alınabilecek önlemler konusu üzerinde durulmuştur. Her ne
kadar “turizm güvenliği, yerli ve yabancı turistleri kapsayan ve her iki
kesimin gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerinin kalitesini yükseltecek
tedbirleri ve tavsiyeleri içerse de” (Katrancı, 2010: 28), turizmde güvenlik,
sadece turistlerin güvenliğini değil aynı zamanda turizm bölgesindeki yerel
halk, işletmeler ve diğer kuruluşlar ve sektörde çalışan tüm turizm
personelinin de güvenliğini ilgilendirmektedir. Fakat bu makalede, turizm
güvenliği konusunda, sadece turistlerin güvenliğine ve turistlerin
karşılaşabileceği potansiyel ve olası güvenlik risklerine odaklanılmıştır.
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Genel anlamıyla yönetim, “insanların bir amaç için bir araya gelerek
örgütlenmesiyle oluşan ve başkalarını sevk ve idare etme eylem ve
sürecidir” (Eryılmaz, 1997:3). Diğer bir tanımda yönetim, “planlama,
örgütlenme, koordinasyon ve denetleme gibi bileşenlerden meydana gelen
bir süreçtir” (Aydın, 2011:24). Yılmaz iç güvenlik yönetimini, “bir ülkenin
sınırları içindeki güvenliği, bilimsel yaklaşımlarla şekillendirilmiş bir
örgüt yapılandırması içinde ele alan ve yürüten çağdaş bir yönetim
anlayışı” (Yılmaz, 2012:20) şeklinde tanımlamıştır. “Güvenlik yönetimi,
bir işletmenin müşteri memnuniyeti ve devamlılığı açısından oldukça
önemli bir husustur” (Katrancı, 2010).
Turizm bağlamında güvenlik yönetimi, turizmde potansiyel ve olası
güvenlik risklerinin belirlenmesi, risk yönetiminin planlanması, eylem
planının uygulanmasında karşılaşılan riskleri sistematik olarak tespit etme,
anlama ve yönetme uygulaması şeklinde tanımlanabilir. Turizmdeki
güvenlik risklerinin yönetimi bağlamında da iyi bir güvenlik yönetimi;
kamu, özel sektör, STK’lar ve bireysel olmak üzere dört düzeyde
gerçekleşebilir. Bu makalede güvenlik yönetimi; turizm güvenliğinin
sağlanmasında merkezi yönetim, yerel yönetim, özel ve kamu güvenlik
birimleri, özel sektör, STK’lar, yerel halk ve turistler arasındaki güvenlik
konusunda işbirliği ve koordinasyonu ifade eder.
2.Risk, Turizm Riski ve Risk Yönetimi
Risk kelimesi TDK sözlüğünde, “zarara uğrama tehlikesi” olarak
tanımlanmaktadır. Reisinger ve Mavondo (2005), riski belirli tehlike veya
tehditlere maruz kalma olarak tanımlar. Riskin, “insanların sahip oldukları
değerlerin, insan faaliyetleri veya olayların sonuçları nedeniyle zarar
görme olasılığı” şeklinde yaygın bir tanımı vardır. BM Uluslararası Felaket
Azaltma Stratejisine göre risk, tehlikenin felakete dönüşme olasılığı
şeklinde tanımlanmaktadır. Savunmasızlık ve zararlar ayrı olarak ele
alındığında tehlikeli değildir. Fakat ikisi bir araya gelirse, risk olur veya
diğer bir anlatımla risk felaketin gerçekleşme ihtimalidir (UNISDR, 2009).
Kısaca risk, “zarar durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma
olasılığı” olarak ifade edilebilir.
Risk ve turizm doğal olarak bağlantılıdır çünkü seyahat etme kararının
kendisi, tanıdık olmayan destinasyonlara seyahati kapsadığı için riski ve
belirsizliği içerir (Chang, 2009). Yine, turistlere yönelik risklerin, turizmin
ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilmektedir (Kekovic ve Markovic,
2009; Kovari ve Zimanyi, 2011). Turizm riski, turistlerin seyahat
deneyimlerinde ortaya çıkabileceğini algıladıkları veya ortaya çıkabilecek
olası olumsuz sonuçlardır. Turizm güvenliği bağlamında tehdit, turizm
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ortamlardaki potansiyel tehlikelerdir. Risk
ise, bu tehditler sonucunda herhangi bir turistin zarar görebilme olasılığı
olarak tanımlanabilir (Kekovic ve Markovic, 2009). Turizm sektöründe
belirsizlikler veya tehditler tehlikeyi, tehlikeler riski, risk ise krizi meydana
getirir. Yani özetle, riskler zayıf bir şekilde veya kötü yönetildiklerinde,
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turizm krizlerine dönüşebilirler. Bu açıklamalardan sonra turizm
bağlamında risk, turizm sektörünün stratejik amaç ve hedeflerine
ulaşmasına ve turistlere emniyetli ve güvenli turizm hizmetleri sunmasına
engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum, olay
ya da koşullar olarak tanımlanabilir.
Risk yönetimi, genel turizm ve misafirperverlik yönetiminin ayrılmaz
bir parçasıdır. En genel tanımıyla risk yönetimi, “riskleri tanımlamayı,
değerlendirmeyi, sorumlulukların tayinini, riskleri önceden tahmin edip
etkilerini azaltmak için tedbir almayı ve bu işlemleri gözden geçirmeyi ve
izlemeyi kapsayan bütün süreçlerdir” (Sayıştay Başkanlığı, 2006:6). Yani
risk yönetimi, etkin karar verme sürecini destekleyen ve turizmde
potansiyel ve olası güvenlik risklerini anlamak ve bunlara yanıt vermek
için bir çerçeve olarak sunulan sistematik bir süreç olarak
değerlendirilebilir. Bu açıklamalardan sonra, turizm bağlamında risk
yönetimi, “turizm endüstrisinin stratejik amaç ve hedefleri ile turizm
faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için makul bir
güvence sağlamak üzere, risk olarak tanımlanabilecek olası güvenlik
risklerinin önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilerek
azaltılması veya uygun risk yönetim stratejileri ile yönetilmesi sürecini”
ifade eder.
3.Turizmde Olası Riskler ve Güvenlik Riskleri
Turistler uluslararası yolculuk yaparken, genellikle yoğun bir şekilde
anksiyete yaşarlar (Korstanje, 2011). Risk algısı, gerçek ya da algılanan
olsun, özellikle uluslararası bağlamda, seyahat ile ilgili kararlarda
potansiyel baskın faktörlerden biri olabilir (Sönmez ve Graefe, 1998b).
Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra seyahat ve turizmde güvenlik ve
risk algısı, çoğu araştırmacılar tarafından yaygın olarak çalışılmaktadır.
Turizm sektörü, doğal ve insan kaynaklı, sosyal ya da politik felaketlerden
çok kolay bir şekilde etkilenmektedir. Ülke “ekonomilerine sağladığı
katkılar, sunduğu iş olanakları ve öznesinde insanın yer alması özellikleri
ile turizm sektörü de, güvenlik ile ilgili risklere açık bir sektör
konumundadır” (Payam, 2015).
Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de tehlike, risk ve
tehdit kavramları birbiri yerine kullanılmakta ve bu kavramların
kullanımları çoğu kez karıştırılmaktadır. Hangi konuların tehdit, hangi
konuların güvenlik riski olacağına, sonuca göre tehdit ise gerekli tedbir
alınmasına, risk ise, yönetilmeye devam edilmesine ilgili yönetimler karar
verir. Güvenlik riski aşaması, tehdit aşamasına göre daha hafif koşulları
içerir (Küçükşahin vd., 2009). Güvenlik tehditleri (suç, terör eylemleri vb.)
turizmin ayrılmaz parçasıdır (Kekovic ve Markovic, 2009). Literatür
taraması ise emniyet, güvenlik ve risk tanımlarının çakıştığını ve karıştığını
göstermektedir. Örneğin Sönmez ve Graefe, 1998a, turistlerin emniyet
endişesinin, risk kavramıyla paralel olduğunu ifade eder. Diğer yandan,
bazı yazarlar emniyet ve güvenliği, riskin alt kümeleri olarak (Reisinger ve
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Mavondo, 2005) değerlendirirler. Bu makalede ise, insan kaynaklı ve suç
teşkil eden olaylar güvenlik ile ilgili riskler veya tehditler olarak
değerlendirilirken, kasıtlı olmayan ve doğal kaynaklı olaylar ise, emniyet
ile ilgili riskler veya tehlikeler olarak değerlendirilmektedir. Örneğin
Pizam ve Mansfeld (2006), suç, savaş, terörizm ve sivil / siyasi
huzursuzlukları, turizmdeki güvenlik riskleri olarak değerlendirir. Diğer
yandan, sağlık sorunları, trafik kazaları, doğal afetler vb. durumlar
turizmde karşılaşılabilecek olası emniyet riskleri olarak kabul edilir. Bu
makalede ise, emniyet risklerinden ziyade turizmde turistlerin
karşılaşılabilecekleri potansiyel ve olası güvenlik riskleri üzerine
odaklanılmıştır.
Cui vd. (2016) turizm risk algısının fiziksel özellikler ve psikolojik
süreçler olmak üzere öznel iki boyutunun; fiziksel risk, ekonomik risk,
araç-gereç riski, sosyal risk, zaman riski ve fırsat kaybı olmak üzere yedi
nesnel boyutunun olduğunu savunurlar. Diğer yandan Korstanje (2009),
genel olarak finansal, sosyal, psikolojik, fiziksel, fonksiyonel, durumsal ve
seyahat riskleri olmak üzere yedi farklı risk türünün tanımlanabileceğini ve
turizmle ilgili risklerin genellikle sağlık kaygıları, terörizm, suç ve turist
ve doğal afetlerle ilgili olduğunu söyler. Ateşoğlu ve Türker (2014)
turizmde öznel veya nesnel olarak algılanabilecek risk türlerini; fiziksel
risk, finansal risk, psikolojik risk, sosyal risk, performans riski ve zaman
riski şeklinde sıralamakta ve turistlerin karşı karşıya kalabileceği can ve
mal güvenliği riski gibi risk türlerini “fiziksel risk” boyutunda ele
almaktadır. Saayman ve Snyman (2005), turizm endüstrisindeki riskleri;
suç, yangın, dolandırıcılık vb. yurt içi seyahatleri etkileyen ve ekonomi,
politika, doğal afetler vb. uluslararası seyahatleri etkileyen riskler olarak
iki kategoriye ayırır. Diğer yandan PATA (2003; Akt. Wilks ve Moore,
2004), turizmle ilgili risklerin kaynağını iki ana gruba ayırır: doğal
kaynaklı olaylar ve insan kaynaklı olaylar. Bu açıdan bu makalede de,
turizmde turistlere kasıtlı olarak zarar verilmesi düşünülen insan kaynaklı
olaylar, turizmdeki güvenlik riskleri olarak değerlendirilmiştir.
Literatür taraması, turizmle ilgili risk türlerinin birçok araştırmacı
tarafından oldukça geniş bir yelpazede incelendiğini göstermektedir.
Sönmez ve Graefe (1998b) seyahat ederken, finansal, işlevsel-teçhizat,
fiziksel, psikolojik, sosyal, tatmin, zaman, sağlık, politik istikrarsızlık ve
terörizm olmak üzere on farklı algılanan risk tespit etmiştir. Lepp ve
Gibson (2003) ise, sağlık, savaş ve siyasi istikrarsızlık, terörizm, garip
yiyecekler, kültürel engeller, siyasi ve dini dogma ve küçük suç olmak
üzere yedi algılanan risk faktörü belirlemişlerdir. Özellikle Reisinger ve
Mavondo (2005), risk kategorilerini genişleterek öncelikli olan 13 seyahat
riski belirlemiştir. Bunlar; “suç, kültürel, sosyal, finansal, sağlık, ekipman,
performans/başarı, fiziksel, siyasi, psikolojik, memnuniyet/tatmin,
terörizm (uçak kaçırma, bomba patlaması, biyokimyasal saldırı) ve
zamandır” (Reisinger ve Mavondo, 2005:15). Gray ve Wilson (2009)
politik, sosyal ve fiziksel tehlikeleri turizm riskleri olarak belirlemiştir.
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Turizmde temel risk faktörleri olarak suç, terör, gıda güvenliği, sağlık
sorunları ve doğal afetler ana endişe alanları olarak görülmektedir (Breda
ve Costa, 2006). Özetle, Yang vd., (2016) turizm literatüründe değişik risk
türleri ile ilgili yapılan çalışmaları aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır:
Sağlık riskleri (güvenli olmayan cinsel davranış, aşırı alkol tüketimi,
madde kullanımı, HIV riski, gıda riski, hastalık, güneşe maruz kalma,
hasar, intihar), fiziksel riskler (kişisel güvenlik, şiddet, cinsel taciz ve
saldırı), finansal riskler (satın alma riski, hırsızlık, kumar), performans
riskleri (destinasyon, fonksiyonel / ekipman, memnuniyet, ulaşım, hava),
sosyal riskler, psikolojik riskler, siyasi/terörizm riskleri, kültürel riskler,
doğal afet riskleri (çığ, volkanik püskürme, sel, kasırga), macera riski
alma, geçici riskler, gizlilik ve veri güvenliği riskleri ve yasal riskler (Yang
vd., 2016:95).
Karl ve Schmude’e (2017) göre turizmde farklı risk unsurlarının analizi
nispeten bölünmüştür. Riskin turizm üzerindeki etkisini araştırmak için
doğal afetler, sağlık riskleri, suç, politik istikrarsızlık ve terörizm olmak
üzere genelde beş seyahat riski kategorisi kullanılır. Yapılan birçok
araştırmada da risk türleri turizmle ilişkilendirilerek turizm ve turizm
endüstrisi ile ilgili riskler, genel olarak beş kategoride ele alınmıştır.
Turizm sektörü ve turistlerin güvenlik algısına zarar verici nitelikte
turizmdeki temel risk faktörleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: doğal
afetler (Park ve Reisinger, 2010), sağlık riskleri (Lepp ve Gibson, 2003;
Rittichainuwat ve Chakraborty, 2009), suç (Brunt vd., 2000; Lepp ve
Gibson, 2003; Pizam ve Mansfeld, 2006; Pizam vd., 1997; Ryan, 1993),
politik istikrarsızlık ve savaş (Lepp ve Gibson, 2003; Sönmez, 1998;
Sönmez ve Graefe, 1998a; Sönmez vd., 1999) ve terörizm (Lepp ve
Gibson, 2003; Mansfeld, 1999; Pizam, 2002; Sönmez, 1998; Sönmez ve
Graefe, 1998a; Sönmez vd., 1999). Özetle, yapılan turizm çalışmaları ve
turizm literatürü incelendiğinde, genel olarak beş kritik turizm risk
faktöründen bahsedildiği görülmektedir. Bu risklerden suç, politik
istikrarsızlık ve savaş ve terörizm, turizm güvenliği ile ilgili iken; doğal
afetler ve sağlık riskleri ise genelde turizm emniyeti ile ilgilidir.
Bu beş risk kategorisi, özellikle ilginçtir çünkü turistlerin fiziksel bir
şekilde yaralanmasına yol açabilecek risk faktörlerini temsil etmekte ve
turizm kararları ve turizm akışları üzerinde güçlü bir etki yaratacaktır (Karl
ve Schmude, 2017). Can güvenliği, dolandırılma, zehirlenme vb.
doğrundan turistin hayatını tehlikeye atabilecek riskleri içeren fiziksel risk
algısı faktörü, genel risk algısını en çok etkileyen faktördür (Ateşoğlu ve
Türker, 2014). Turistlerin fiziksel esenliği için bir tehdit oluşturabilen
terörizm veya fiziksel risk gibi risk faktörleri, sosyal risk gibi turistlerin
duygusal esenliği ile ilgili risk faktörlerinin aksine, destinasyon seçimin
güçlü belirleyicileridir. Risk ve turizme ilişkin birçok çalışmada incelenen
ve turistlerin fiziksel yaralanmalara yol açabilecek yukarıdaki beş seyahat
riskinin, turistlerin karar verme sürecini güçlü bir şekilde etkilediği
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kanıtlanmıştır (Gray ve Wilson, 2009). Ülkemizi daha önce ziyaret
etmemiş olan katılımcıların ziyaret edenlere göre daha çok algıladıkları
risk faktörü, fiziksel risk algısıdır (Ateşoğlu ve Türker, 2014). Yani özetle,
algılanan kişisel emniyet/güvenlik ve risk, destinasyon seçiminin kritik
belirleyicileridir (George, 2003; Gray ve Wilson, 2009; Mawby, 2000).
Fakat bu makalede algılanan emniyet risklerinden daha çok, turistlerin
seyahat ederken kişisel güvenliklerine ilişkin suç, politik istikrarsızlık ve
terörizm gibi güvenlik riskleri ele alınmıştır.
Turizmdeki temel risk faktörlerinden bir olan “suç” bağlamında Tarlow
(2011), turistlerin hem suçun faili hem de mağduru olabileceğini savunur.
Glensor ve Peak’a (2004) göre de turistler hem suçun failleri hem de suç
mağduru olabilirler. ‘Turist kültürü’, turistlerin sorumluluk duygusunu
azaltabileceği için turistler, spor karşılaşmalarında ayaklanabilir, uçaklarda
rahatsızlıklara neden olabilir, gayrı meşru ilişki talebinde bulunabilir,
yasadışı uyuşturucu alabilir veya ülkenin dışına mal kaçakçılığı
yapabilirler. Turistler tarafından diğer ziyaretçiler, yerel vatandaşlar ve
turizm hizmeti sunan personele karşı işlenebilecek suçlar olarak; ev
soygunu, hırsızlık, soygunculuk ve yankesicilik suçlarını sıralanabilir
(Tarlow, 2011). Turistlerin, adli suçların yanında uluslararası kaçakçılık
vb. suçları da işledikleri görülebilmektedir (Ateşoğlu ve Türker, 2014).
Tarlow (2011), vatandaşlar tarafından turistlere karşı işlenebilecek suçlar
olarak; saldırı, küçük hırsızlık, dolandırıcılık ve adi suçları sıralar. Turizm
endüstrisi tarafından turistlere karşı işlenebilecek suç için ise, ekonomik
dolandırıcılığı sayar. Ateşoğlu ve Türker (2014), turistlere karşı işlenen
suçlar bağlamında, son yıllarda özellikle hanutçuluk ve bu suçun işlenmesi
sırasında hile, aldatma, dolandırma, fahiş fiyat, taciz, tehdit, hakaret gibi
diğer suçların da işlenmesi ihtimalinin ortaya çıktığını ifade etmektedir.
Turizmde güvenlik riskleri bağlamında suç kategorisinde; turistlerin
karşılaşabileceği suç türleri arasında, cinsel saldırı, yankesicilik,
dolandırıcılık, çalıntı mal satma, organize çete saldırıları, kumarhane
suçları, yaşlılığa bağlı suçlar, konaklama ve eğlence mekânlarında
hırsızlıklar, terör eylemleri ve toplu taşıma araçlarında gerçekleşebilecek
saldırılar sayılabilir (Glensor ve Peak, 2004). Turizmdeki güvenlik
risklerinde suç ile ilgili olaylar; gasp/çalma, hırsızlık, soygun, tecavüz,
cinayet, korsanlık ve adam kaçırma şeklinde olabilir (Pizam ve Mansfeld,
2006). Aktaş vd. (2014) turistlerin maruz kalabilecekleri güvenlik
risklerini; hırsızlık, gasp, kapkaç, darp, cinsel ve sözlü taciz, dolandırıcılık,
fuhuş, yaralama, öldürme, korsan taksicilik, tarihi eser kaçakçılığı, sigara
ve sahte içki kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm vb. olarak
sıralar. Turizm bölgelerinde suç bağlamında olası güvenlik riskleri;
uyuşturucu, cinsel taciz ve ırza geçme, fuhuş ve fuhşa teşvik,
dolandırıcılık, turizm hedefli terör, pasaport kanununa muhalefet, illegal
yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs, hırsızlık, darp, kadın kaçırma,
tehdit, haraç isteme, sarkıntılık, hakaret ve sövme, şüpheli ölüm ve kayıp
şahıslar, yasadışı bulunma, kapkaççılık, intihar ve intihara teşebbüs, mala
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zarar verme, mesken masuniyetini ihlal, maden kanununa muhalefet
suçları şeklinde özetlenebilir (Tataroğlu ve Subaşı, 2009). Turizm riskleri
bağlamında, Türkiye’ye gelmeyi düşünen turistlerin terör, hırsızlık,
hastalık gibi can güvenliği risklerinden önemli derecede kaygı duydukları
belirlenmiştir (Ateşoğlu ve Türker, 2014).
Turizmde güvenlik riskleri bağlamında politik istikrarsızlık ve savaş
kategorisinde; turistlere zararlı olabilecek farklı siyasi uyuşmazlık türleri
aşağıdaki gibi listelenebilir: turistleri hedef alan terörizm, silahlı saldırı
olayları, siyasi suikastlar, bombalar, hükümette değişim, siyasi partide
değişim, iç savaş, gerilla savaşı, uçak kaçırılması, adam kaçırma,
gösteriler, grevler, isyanlar, başarılı/başarısız darbeler, kitlesel
tutuklamalar, komşu ülkelerdeki istikrarsız siyasi durum / savaşlar, savaş
tehdidi, medyanın sansürlenmesi, sıkıyönetim bildirgesi, siyasi hakların
kısıtlanması, önemli kişilerin tutuklanması, ordunun sınır ötesi saldırıları,
siyasi yasadışı infazlar (Henderson, 2007). Tarihsel olarak, turizm üzerinde
bir etkiye sahip bulunmuş savaş türleri; sınır ötesi savaşlar, trans-sınır
savaşları, yıpratma ve sivil savaşlardır. Sivil ve/veya siyasi huzursuzluklar
ise, darbe, şiddet gösterileri, isyan ve ayaklanmalar şeklinde olabilir.
Turizmde güvenlik riskleri bağlamında terörizm ise, yurtiçi terörizm,
uluslararası terörizm ve sınır ötesi terörizm şeklini alabilir (Pizam ve
Mansfeld, 2006).
“Güvenlik riski, alınan ya da kendisinden kaçınılan bir olgu olmadığı
gibi önlem alınamadığı takdirde vereceği zararın telafisi de mümkün
olmayabilir” (Küçükşahin vd., 2009). Turistler, yukarıda sayılan bu
risklerden sadece birini ya da birden fazlasını birlikte algılayabilirler
(Reisinger ve Mavondo, 2005). Turistler, “bu risk faktörlerinden herhangi
birinin tehdit olduğu algısına sahip olurlarsa seyahat destinasyonu
seçimlerini değiştirebilirler ya da seçilen destinasyondan vazgeçebilirler”
(Kozak vd., 2007). Turizm endüstrisinin gelişmesi ve varlığını devam
ettirmesi, öncelikle turizm bölgelerinde güvenlik riskleri üzerinde
durulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü turistlerin, destinasyonun fiyatı ve
imajının yanı sıra, can ve mal güvenliklerinin korunmasına da önem
verdikleri görülmektedir (Pizam vd., 1997). Bu açıdan turistlerin güvenlik
algısını arttırmanın, herhangi bir destinasyon için önemli bir unsur olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda sıralanan turizmdeki güvenlik
risklerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alıp bunları analiz
edecek, buna göre eylem planları hazırlayacak ve etkin bir şekilde güvenlik
risklerini yönetecek bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bir sonraki başlıkta
bu konu, değişik yönleri ile ele alınmıştır.
4.Turizmde Risk ve Güvenlik Yönetimi
Turizm ve turistlerin, gerçekten de güvenliği sağlanmaya ve korunmaya
değer olduğu kabul edilmektedir. Bunu sağlamak, turizmde etkin bir risk
ve güvenlik yönetimi yoluyla ancak mümkündür. Turizmin ve turistlerin
korunmasının, ancak gerçek ortaklıklar yoluyla mümkün olacağı en temel
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gerçektir. Bu ortaklığın, uluslararası işbirliğini, hükümetleri ve
küresel/bölgesel turizm endüstrisindeki tüm grupları içermesi gerekir.
Turizmle ilgili iç ve dış paydaşların, özellikle farklı devlet kurumlarının
desteği olmaksızın, bir risk yönetimi stratejisinin başarılı olması muhtemel
değildir (Wilks ve Moore, 2004). ‘Turizm terörizmi’ gibi dış
olumsuzluklara karşı turizmin savunmasız olması, turizm endüstrisinin
faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak küresel bir yaklaşımla turizm
güvenlik yönetiminin artan önemini ortaya koymaktadır. Terörist olaylar
ve kişisel güvenlikle ilgili diğer tüm tehditler, küresel turizm yönetiminin
(ve aynı zamanda turizmden sorumlu yerel yetkililerin), turistlerin
güvenliğini daha yüksek düzeyde sağlamaları için çeşitli önlemler almaya
zorlamaktadır. Dolayısıyla turizm güvenlik programı, sadece emniyet ve
güvenlik konularına değil, aynı zamanda turizm emniyeti ve güvenliğinin
önemli bir unsuru olan risk yönetimine de odaklanmalıdır (Brondoni,
2016). Dolayısıyla, işletmelerin maruz kalabileceği potansiyel riskleri
anlama ve risk olayı oluştuğunda bunlarla başa çıkmak için ihtiyati
tedbirler geliştirme noktasında bir risk ve güvenlik yönetimi ve denetimi
geliştirilmesi gittikçe yaygınlaşan bir uygulamadır (Beirman, 2016).
Turizmde güvenlik riskleri bağlamında, güvenlik yönetiminin amacı da, bu
tür olası risklerin olumsuz sonuçlarının turistler üzerindeki etkilerinin
ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesidir.
Turizmde turistlerin karşılaşabileceği güvenlik risklerinin kaynağı ve
türü ne olursa olsun, olası güvenlik risklerinin, kriz hatta felaket durumuna
dönüşmemesi için bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir.
Turizmde etkin bir risk yönetimi, öncelikle olası risklerin tanımlanmasını
gerektirir. Bu noktada, turistlerin karşılaşabilecekleri olası riskler özellikle
de güvenlik riskleri yukarıda suç, politik istikrarsızlık ve terörizm
bağlamında belirlenmiştir. Daha sonra risk yönetimi, belirlenen bu
güvenlik risklerinin değerlendirilmesini ve sorumlulukların tayinini
gerektirir. Bu bağlamda, turizm sektöründe yer alan tüm paydaşlara, bu
riskleri farklı açılardan değerlendirme ve sorumluklarının yüklenmesi ve
ancak güvenlikle ilgili sürecin içinde olmaları ve kendi değerlerini katma
olanağı verildiğinde sistemi benimsemeleri mümkün olabilir. Bu aşamadan
sonra ise, turizmdeki güvenlik risklerini önceden tahmin edip bu risklerin
etkilerini azaltmak için tedbir alma durumu söz konusu olacaktır. Bu
aşamada, güvenlik risklerini etkin bir şekilde daha oluşmadan önleme ve
gerekli ne gibi tedbirlerin alınacağı hususları, bu makalenin sonuç ve
öneriler kısmında detaylı bir şekilde sunulmuştur. Son olarak etkin bir risk
yönetimi, yapılan tüm işlemleri düzenli ve periyodik aralıklarla gözden
geçirmeyi ve izlemeyi kapsamalıdır. Özetle etkin bir risk yönetimi, turizm
güvenliği ile ilgili tüm paydaşların sistematik olarak riskleri nasıl
tanımladıkları, analiz ettikleri, değerlendirdikleri ve risklere nasıl
müdahale ettiklerine ve tüm bu yönetim sürecinin her adımını sürekli
olarak izleme ve gözden geçirme ve aktif paydaşlarla aktif iletişim kurma
gerekliliğine odaklanmalıdır (Wilks ve Moore, 2004).
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Diğer önemli bir husus, destinasyonlarda risk yönetimi için merkezi
hükümetlerin birincil sorumluluğu üstlenmeleri gerektiği görüşüdür
(Wilks ve Moore, 2004). Turistlerin emniyet ve güvenliği konusunda
turizmin gelişmesi ve kalkınması, ancak devletin yönetmesi, özel sektör
güdümlü ve halk destekli olması durumunda başarılı olabilir (Mokaba,
1997; Akt. Wilks ve Moore, 2004). Turizmde etkin bir risk ve güvenlik
yönetimine ilişkin olarak, turizmi ve turistleri tehdit edebilecek bir dizi
olumsuz olaya hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermek için gerekli yasal
otorite ve kaynaklara sahip olduklarından dolayı, merkezi yönetimlerin
birincil liderlik rolünü üstlenmeleri gerektiği savunulmaktadır. Güvenlik
yönetimi gereği merkezi yönetimlerin atacağı ilk adım; turizm sektörü,
STK’lar ve devlet kurumları arasında ortaklıkların kurulacağı ve
faaliyetlerin tel elden koordine edileceği bir Milli Turizm Güvenlik
Konseyi’nin kurulması olabilir. Güvenlik yönetimi açısından, turizmde
güvenlik hizmetlerinin sunumunda sektördeki tüm paydaşların katılımının
sağlanmasının
sunacağı
fırsatların
değerlendirilmesi
önemli
görülmektedir.
Yönetim modeli çerçevesinde turizm güvenliğini sağlamak üzere;
ulusal, bölgesel ve yerel kurumlar oluşturulabilir. DTÖ de (1991), “her
devletin turizm risklerini önlemeyle uyumlu turizm emniyeti/güvenliği
konusunda ulusal bir politika geliştirmesini” önermektedir. Bu öneriyi
hayata geçirmenin bir yolu ulusal düzeyde, ‘Milli Turizm Konseyi’
oluşturmaktır (DTÖ, 1996). Bu konsey, turizm güvenlik yönetim
sisteminin iyi bir şekilde işleyebilmesinde düzenleyici, yönlendirici, güçlü
ve kilit bir rol oynamalıdır. Bu konseyin bünyesinde kilit bir komite olarak
ise, her bir destinasyonda turizm endüstrisini ve turistleri korumak için
tedbirler geliştirmek ve koordine etmekle sorumlu olan ‘Milli Emniyet ve
Güvenlik Komitesi’ bulunabilir. Milli Emniyet ve Güvenlik Komitesine
üyelik için göz önüne alınması gereken devlet kurumları ve turizm
endüstrisi sektörleri şunları içerebilir: milli turizm idaresi, ulusal polis,
göçmenlik, başsavcılık bölümü, gümrük, ulaşım, sağlık, dış ilişkiler, sivil
savunma, hava yolları ve ulaştırma şirketi birlikleri, otel dernekleri, tur
operatörleri dernekleri, seyahat acenteleri birlikleri, diğer seyahat ve
turizm temsilcileri, tüketici grupları, perakende ticaret organizasyonları,
turizm güvenliği ve güvenlik odaklı araştırma ve dokümantasyon
merkezleri (DTÖ, 1996).
Turizm güvenliğini bölgesel düzeyde ele almak koordine etmek için,
bölgesel kalkınmada öncü bir rol üstlenmeye başlayan ‘Kalkınma
Ajansları’ benzeri bölgesel bir ‘Turizm Güvenlik Ajansı’ kurulabilir. Bu
ajans, bölgesel düzeyde turizm güvenliğini desteklemek ve turizm
güvenliği uygulamalarında öncü ve teşvik edici bir rol üstlenebilir. Bu
ajans aynı zamanda, sorumluluk bölgesindeki turizm güvenliğine katkı
sağlayacak farklı aktörleri belirli bir bölgede bir araya getirerek bölgesel
turizm güvenliği için bir etki oluşturabilir. Özetle bu ajans; kamu, turizm
sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek
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yoluyla turizmde olası güvenlik risklerini önleme odaklı turizm güvenliği
politikalarının geliştirilmesini veya hayata geçirilmesini tek elden
yürütmekle görevli olacaktır. Yerel düzeyde ise, ‘Kent Konseyi’ benzeri
bir ‘Yerel Turizm Güvenlik Konseyi’ kurulabilir. Bu konsey, yerel
yönetimlerin öncülüğünde, güvenlik güçlerinin, sivil toplumun ve diğer
tüm paydaşların bir araya geldiği bir oluşum olabilir ve birlikte turizmde
olası riskleri ve güvenlik sorunlarını ve önceliklerini saptayarak gerekli
adımların yerel düzeyde atılmasında öncülük edebilir.
Merkezi yönetimlerin atacağı ikinci önemli adım, ulusal politikalar
doğrultusunda bir turizm emniyet ve güvenlik planının geliştirilmesidir.
Yani, turizmde güvenlik riskleri konusunda ulusal bir politika
geliştirilmesinin mantıksal bir sonucu, ‘Milli Turizm Emniyeti ve
Güvenliği Planı’ hazırlamaktır. Böyle bir plan, turizm güvenliği
bağlamında aşağıdaki ana alanları kapsamalıdır:
“Destinasyona, etkilenen turizm sektörlerine ve seyahat türlerine göre
potansiyel turizm risklerinin tanımlanması,
2. Turistlere karşı işlenebilecek suçların tespiti ve önlenmesi,
3. Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı turistlerin ve yerel halkın
korunması,
4. Turizm alanlarının ve tesislerin işletilmesine yönelik yasa dışı
müdahalelere karşı korunması,
5. Böyle bir müdahale durumunda, turistik tesis operatörlerinin alabileceği
önlemlere ilişkin yönergeler oluşturulması,
6. Güvenlik konularında uluslararası seyahat ticaretine sağlanacak bilgiler,
7. Herhangi acil bir durum söz konusu olduğunda kriz yönetiminin
organizasyonu,
8. Turizm tesislerinde ve alanlarında yangın koruma, hırsızlık, sıhhi ve
sağlık gereklerine atıfta bulunarak güvenlik standartlarının ve
uygulamalarının benimsenmesi,
9. Konaklama işletmelerine, lokantalara, taksi şirketlerine ve tur
rehberlerine verilecek lisansın güvenlik yönünden değerlendirilmesi,
10. Giden ve gelen yolcular için turist güvenliğine ilişkin uygun belge ve
bilgilerin kamuya açıklanması,
11. Turistlere karşı işlenen suçlarla ilgili güvenilir araştırma istatistiklerinin
tanıtımı, toplanması ve yaygınlaştırılması” (DTÖ, 1996:24-25).
1.

Turizmde güvenliğin sürekliliğini sağlamak için zamanında gerekli
güvenlik tedbirlerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Turizm
endüstrisi düzeyinde, turizmle ilgili tüm kuruluşlar ve otel dernekleri,
turizmde emniyet ve güvenlik faaliyetlerini kolaylaştırmak ve koordine
etmek için aktif rol almalıdır (Brondoni, 2016). Turizm sektörünün artık
turistlerin güvenliğini, işletme politikasının önemli bir unsuru olarak
görmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Bu açıdan turizmde güvenlik
yönetimi de, en genel manada destinasyonlarda turistlerin maruz
kalabileceği olası riskleri en aza indirgemek ya da tümüyle ortadan
kaldırmak için gerçekleştirilir. Aslında turizm sektörünün kendi
varlıklarının devamları, iç güvenlik örgütlerinin başarısına bağlıdır.
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Türkiye genelinde iç güvenlik yönetiminden ve kamu düzenini
sağlamaktan “Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığı”
sorumludur. Bakanlık bu görevleri, “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” vasıtasıyla
yürütmektedir. Belediye sınırları dâhilinde, “il, ilçe ve beldelerde güvenlik
polis; daha küçük birimlerin ve kırsal alanların güvenliği jandarma; sahil
ve denizlerde ise sahil güvenlik tarafından sağlanmaktadır. Mülki idare
amirleri (kaymakam ve valiler), taşradaki iç güvenlik yönetiminden
sorumludurlar. İl ve ilçelerin güvenliğinden, huzurundan ve esenliğinden
birinci derecede sorumlu olanlar kolluk birimleri değil, mülki idare
amirleridir” (İçişleri Bakanlığı İİGM, 2010:5). 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanunu’na göre kaymakam ilçe sınırları içerisindeki, vali ise il
sınırlarındaki genel ve özel tüm güvenlik birimlerinin amiridirler.
Genel kolluğun başında polis gelmektedir. “İçişleri Bakanlığı’na bağlı
Emniyet Genel Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. İllerde valilere bağlı il
emniyet müdürlüğü, ilçelerde de kaymakamlara bağlı ilçe emniyet
müdürlüğü ya da amirliği şeklinde örgütlenmiştir”. Turizm açısından
değerlendirildiğinde Jandarma’nın özellikle sahil kesiminde aktif olarak
görev yaptığı görülmektedir. Belediye zabıtası ve orman muhafaza
memurları da kendi görev alanlarında güvenlik hizmeti sayılabilecek işleri
sunmaktadır. Bunların yanı sıra, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun’a göre “özel güvenlik görevlileri, kamu güvenliğini
tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getirmektedir”.
5188 sayılı kanuna göre; “mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük,
gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve
benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini
denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler
aldırmaya yetkilidir”.
Diğer ülkelerde ve “Türkiye’de genelde turizm güvenliği, ya genel
kolluk (polis, jandarma ve sahil güvenlik) ya da özel güvenlik şirketleri
tarafından sağlanmaktadır” (Payam ve Selçuk, 2017: 886). Klasik olarak
turizm güvenliği, “kamu veya özel olarak ikiye ayrılır” (Tarlow, 2012). Bu
açıdan bakıldığında, “yetkisi, görev alanı ve çalışma şartları iyi planlanmak
şartıyla özel güvenlik personelinin turizm sektöründe güvenlik
hizmetlerinde kullanımı, güvenlik hizmetlerinin verimini ve kalitesini
artırabilir” (Payam ve Selçuk, 2017: 887). “Kamusal yönü ikinci derecede
olup ticari yönü ağır basan alanlarda güvenlik hizmetlerinin devlete yük
olmayacak biçimde özel sektöre devredilmesinde ayrıca fayda
bulunmaktadır” (Bilgiç, 2005:116). Bu yüzden “bazı kamu güvenlik
hizmetlerinin özel sektörden hizmet alımı şekliyle sağlanması, gelişmiş
ülkelerde sıkça başvurulan bir yöntemdir” (Uryan ve Kaptı, 2011:156).
DTÖ de “turizm güvenliğinin sağlanmasında kamu ve özel sektör arasında
işbirliği ve eşgüdümün gerekliliğini” (DTÖ, 1996:111) vurgulamaktadır.
Turizm bölgelerinde “kamu kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik görevlileri
ile iyi iş ilişkileri, destinasyonlarda riskleri azaltmaya yardımcı olabilir”
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(Tarlow, 2014:42). Bu nedenle, turizm güvenliğinin sağlanmasında, turizm
güvenliği algıları ve gerçekleri üretmek ve yansıtmak için kamu ve özel
güvenlik, turizm sektörü ve halkın birlikte çalışmaları esastır. Bu bağlamda
bu makalede de, turizmde olası güvenlik riskleri ile daha etkin mücadele
için güvenlik yönetiminin de böyle bir işbirliğini gerektiği ortaya
konulmuştur.
Bunlara ilaveten, yapılan bir çalışmada “katılımcıların yarısına
yakınının güvenlik konusunda sorunla karşılaşmış olması, alınan güvenlik
tedbirleri konusunda çalışmaların artırılması gerektiğini göstermektedir”
(Bayhan ve Ünlüönen, 2016). Turizmi pazarlayacak olan en etkili
araçlardan biri, güvenliktir. Dolayısıyla Türkiye’nin de güvenli bir
destinasyon olarak görülmesi ve turizmde güvenliğin sağlanması, ilgili tüm
paydaşların yer aldığı etkin bir risk ve güvenlik yönetimi ile mümkündür.
Destinasyonların “güvenlik önlemlerini ve bunların turistler tarafından
görünürlüğünü arttırmaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bir
destinasyonun güvenliğini sağlamada öncelikli sorumluluk, kamu kurum
ve kuruluşlarındadır. Türkiye’de güvenlik ve asayiş tedbirlerinin mevcut
olmanın ötesinde etkin, işler ve güncel olması gereklidir. İlgili birimler bu
konuda dünyadaki gelişmeleri takip edip kendilerini yenilemelidir”
(Bayhan ve Ünlüönen, 2016).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’de hem vatandaşlar hem de turistler, daha etkin, kapsayıcı ve
modern güvenlik hizmeti almayı hak etmektedir. Turistlerin
destinasyonlardaki güvenlik algısından etkilendikleri de açıktır. Bu yüzden
“turizmde güvenliğin sağlanması, ülke ekonomisinde yaşamsal öneme
sahip olan turizm için öncelikli şartlardan biridir. Bu bağlamda, turizm ve
turistlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak herhangi bir
yatırım, ülkenin ekonomik geleceğine yapılan bir yatırım olacaktır”
(Payam ve Selçuk, 2017). DEF’e (2013:16) göre de, “Türkiye’de güvenlik
ve emniyet konuları henüz istenen düzeye ulaşmamakla birlikte Türkiye,
turizm açısından gelecekte büyük ilgi odağı olacak bir ülkedir”.
“Hatırlanması gereken diğer bir husus destinasyonlarda özel ve kamu
kurumları tarafından yapılan tüm çabalara ve alınan tüm önlemlere
rağmen güvenlik olayları görülmeye devam edecektir. Diğer bir
anlatımla, güvenlik olaylarının hiç yaşanmaması veya tamamının
ortadan kaldırılması neredeyse imkânsızdır. Burada amaç, mümkün
olduğunca destinasyonlarda güvenlik açısından yaşanabilecek olası
riskleri minimize etmek ve vuku bulduğunda olası etkilerini en aza
indirgemektir. Bunu sağlamanın en etkili yolu, etkin bir güvenlik
yönetimi yoluyla turizm sektörü, yerel halk, turistler, kamu ve özel
kurumlar arasındaki koordinasyondan ve etkin işbirliğinden
geçmektedir” (Payam, 2015)2.

2

Bu kısım Payam ve Selçuk (2017: 892) tan alınmıştır.
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Bu makalede, aşağıda önerilen güvenlik tedbir ve önlemlerinin,
turistlerin turizm faaliyetlerinin kalitesini yükseltip turistlerin en genel
manada can ve mal güvenliklerini sağlayacağı düşünülmektedir. Sayılan
bu güvenlik tedbir ve önlemleri, aynı zamanda turizm ve güvenlik
konusunda Türkiye’nin olumlu imajına katkı sağlayacak ve itibar kaybı
yaşamasını önleyecektir. Sunulan bu güvenlik hizmetleri, yerli ve yabancı
turistlerin rahat ve huzurlu bir biçimde destinasyonda kalabilmelerini
sağlayacak olup, aynı zamanda turizm sektörünün eksiksiz ve etkili bir
biçimde hizmet verebilmesine yardımcı olacaktır. Türkiye, aşağıda sayılan
ve benzeri güvenlik tedbirlerini alarak turizmde rekabet düzeyini
yükseltebilir. Özetle, “turizm güvenliğinin amacı, yerli ve yabancı tüm
turistler ve ziyaretçiler için Türkiye’nin herhangi bir destinasyonunda
herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı/yaşanmayacağı, güvenli, huzurlu,
emniyetli ve unutulmaz bir deneyim yaşatmak olmalıdır” (Payam ve
Selçuk, 2017: 892). Bu noktadan hareketle, destinasyonlarda en çok suç
riskleri ile karşı karşıya kalınabileceğinden, turistlere karşı işlenebilecek
olası suçlarla etkin mücadele etmek için, aşağıdaki potansiyel önlemlerin
yararlı olacağı düşünülmektedir:
“Çeşitli suç türleri bağlamında turistlere karşı suçların sayısının
azaltılması,
2. Turistle ilgili polis servis çağrılarının azaltılması,
3. Turistlere karşı suçlardan kaynaklanan yaralanmaların sayısının ve
şiddetinin azaltılması,
4. Mağdurların uğradıkları toplam ortalama kaybın azalması (hem nakit
hem de mülkiyet açısından),
5. Turistlerin ve yerel halkın güvenlik algılarının artması,
6. Turist suçlarının rapor edilmesinin artması,
7. Turizm alanlarında özel güvenlik tedbirlerinin desteklemesi için ilave
vergiler konulması,
8. Mağdur olma riskini azaltmak için turistlerin eğitilmesi,
9. Turizm alanlarında üniformalı devriyelerin arttırılması ve çok riskli
yerlerde gözetim yapılması,
10. Turistik suçların işlenme fırsatlarının azaltılması için fiziksel çevrenin
değiştirilmesi” (Glensor ve Peak, 2004).
1.

Turizme ve özellikle turistlere yönelik güvenlik risklerini en aza
indirecek olan turizm güvenliğine yönelik ulusal politika geliştirilmelidir.
Bu doğrultuda, turizmde güvenliğin sağlanması için bir takım önlemler
almak gerekir. Bu önlemler, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (DTÖ,
1996; DTÖ, 1991; Glensor ve Peak, 2004; Katrancı, 2010; Koyunoğlu,
2003; European Commission, 2010; Payam, 2015; Piçakçi, 2009; Pizam
ve Mansfeld, 2006; Pizam, 2002; Tourism ve More, 2014; Ünlüönen, 1998;
Zhao vd., 2004):
1.

“Öncelikle turistlere yönelik her türlü güvenlik risklerini önleyecek
yeterlikte bir turizm güvenliği ulusal politikası ve bu politikaları hayata
geçirecek ve ilgili koordinasyonu sağlayacak bir kurum geliştirilmelidir.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

İlgili tüm kişi ve kuruluşlar; merkezi otorite, yerel kuruluşlar, özel ve
kamu güvenlik birimleri, turizm kurumları, yerel halk ve turistler
arasında güvenlik konusunda işbirliği yapılmalı ve koordinasyon
sağlanmalıdır.
Olumlu bir destinasyon imajı oluşturmak ve turistlere güvenli bir ortam
sağlamak için destinasyonun özellik ve şartlarına göre ayrı turizm
polis/jandarma birimleri kurulmalıdır.
Teknolojinin tüm imkânlarından (elektronik oda kilitleri, gözetleme
kameraları, oda emanet kasası, kapalı devre TV sistemleri veya
elektronik erişim kontrol sistemleri vb.) yararlanılarak etkin güvenlik
yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.
Turistlerin tüm seyahat güzergâhlarında (gümrük, havaalanı, tren ve
otobüs terminalleri vb.) güvenliğin sağlanması gerekir.
Turistlerin yoğun olduğu ve gerekli görülen tüm turistik mekânlarda sivil,
üniformalı ve gezici güvenlik görevlilerinin varlığı arttırılmalıdır.
Turizm bölgelerinde görev yapan güvenlik personeli, turizm hakkında,
turizme/turistlere yönelik/özgü suçlar ve terörizm konusunda
eğitilmelidir. Daha doğrusu, bütün turizm çalışanları güvenlik önlemleri
ve acil durumlara karşı eğitilmelidir. Buradaki amaç, her turizm
personelinin sanki bir güvenlik personeliymiş gibi yetiştirilmesidir.
Farklı ülkelerden turist alan destinasyonlarda birden fazla yabancı dil
bilen güvenlik personelinin/turizm polisi ve jandarmasının sayısının
artırılması ve bu yönde eğitim programlarının geliştirilmesi gerekir.
Turistlerin kendilerinin destinasyon güvenliği, güvenlik açısından dikkat
etmeleri gereken konular ve terörist faaliyetler hakkında
bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.
Turistlere vardıkları ülkede her türlü güvenlik sorunlarını çözecek ve
bilgilendirecek, acil durumlarda ihtiyaç duyacakları bilgileri sunacak
7/24 esasına dayalı bilgilendirme ofisleri bulunmalıdır.
Turistlerin suçla ilgili endişelerini belirlemek ve ele almak için turizm
endüstrisi, yerel halk ve kamu kurumları birlikte çalışmalıdır.
Suçun önlenmesi, suç işleyenlere muamele, acil durumlarla başa çıkmak
amacıyla ülkelerin kabul ettiği prosedürler, ulusal mevzuat ve
uluslararası anlaşma ve sözleşmelere istinaden turizm güvenliğine
yönelik bilgi paylaşımı, turizm güvenliği ile ilgili olarak hizmet
verenlerin eğitilmesi, güvenlik standartlarının, turizm alan ve
bölgelerindeki faaliyetlerin uluslararası uygunluğa paralel olmalıdır.
Turizmle ilgili olarak uyuşturucu kullanımı ve trafiğinin engellenmesi,
turizm tesislerinde güvenliğe yönelik yasadışı eylemlerin olması
durumunda işbirliği sağlanarak gerekli koordinasyon etkin ve hızlı bir
biçimde sağlanmalıdır.
Turizm güvenliği, özellikle turizm planlaması ve tanıtımı içine
yerleştirilerek gerçekleştirilmelidir.
Özellikle daha az gelişmiş toplumlarda turizm güvenliğine yönelik
önlemlerin alınıp uygulanması uluslararası işbirliği ve dayanışma ile
mümkün olacağı unutulmamalıdır.
Turistlerin genellikle yabancı ülkelere yaptıkları seyahatlerde tehlikelere
maruz kalabilmeleri olasıdır ve turizm güvenliğine yönelik önlemler
karşılıklı bir biçimde turizmi gerçekleştiren ve bu hizmeti veren her iki
taraf için de yararlı olacaktır.
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17. İlgili devlet ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmının, turizm
güvenliğini sağlayacak temel birimler olduğu ve bunların koordine
edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
18. Siyasi bir süreç, sosyal bağlamda suç veya kabahat, terörizm, doğal
afetler, kimyasal ya da nükleer tehlikeler, bulaşıcı hastalıklar, salgın
hastalıklar ve ulaşım sistemlerinde olabilecek sıkıntılarda güvenlik
önlemleri hızlı bir şekilde uygulamaya konulmalıdır.
19. Destinasyonlarda suç oranlarında görülen artışı önlemek için kent içi
kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve caydırıcı tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
20. Güvenli ülke imajını koruyacak ve geliştirecek yukarıda sayılan tüm bu
önlemlerin, sürekli olarak, güncellenerek ve sıkı bir denetime tabi
tutularak ele alınması gereklidir”.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞE ALIM1
Recruitment In Human Resources Management
Nazlı Müge EMİR2 & Cemile ÇETİN
Giriş
Günümüz çalışma hayatında da değişen uygulamalar ve çalışan
niteliklerine rağmen görevler ve pozisyonlar için hem uygun insan
kaynağını bulabilmek hem de istihdamına ilişkin süreçleri yapılandırarak
uygulayabilmek her zamanki önemini ve önceliğini korumaya devam
etmektedir.
Bir işletmenin çalışanları, onun en önemli değeridir. İşletmenin, ulusal
veya uluslararası pazarda rekabet edebilmesinde işgörenin katkısı göz ardı
edilemeyecek kadar büyüktür ve bu katkı işin gereklerine uygun personelin
seçilmesi ile sağlanabilir. Çalışma hayatında genellikle farklı işler ve farklı
nitelikteki bireyler arasında uyum sağlanabilmesinde sorun yaşanmaktadır.
Bu sorunun en alt düzeyde yaşanması ile ilgili çabalar, işe alım süreci ile
bağlantılı olarak değerlendirilmektedir. Nitekim insan kaynakları
yönetiminin ilk ve temel görevi, işletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için
hem yaptığı işten memnun olacak hem de yaptığı işten psikolojik doyum
alacak işgören adaylarına ulaşmak onları işletmeye çekebilmek ve seçerek,
istihdamlarını sağlamaktır.
İşe alım ve yerleştirme sürecinde en uygun adayın en düşük maliyetle
işe başlatılması önem arz etmektedir. Yanlış bir işe alım sonucunda;
görüşme sürecinde kaybedilen zamanın maliyeti, yeni personelin ücret
maliyeti, eğitim maliyeti, çalışma arkadaşları üzerinde oluşturduğu etki
işletmeyi direkt etkileyecek konulardan sadece birkaçıdır (Sandico &
Kleiner, 1999: 33-38). Bu konu ile bağlantılı olarak günümüz
organizasyonlarında çalışan devir oranları konusu giderek daha önemli
hale gelmektedir. Nitekim çalışan devir oranının yüksek olması hem
işletme itibarını hem de adayların tercihlerini doğrudan ve olumsuz
etkileyebilmektedir.
İşletmelerin beklentileri ile hedeflerine ulaşabilmesinde, işe alım
sürecinin insan odaklı, uzun soluklu ve tarafsız olarak yapılandırılması
gerekmektedir. İşgören ve organizasyon açısından oluşabilecek görünür ve
görünmez, uzun ya da kısa vadeli zararlar ile bugünde ya da gelecekte
oluşacak sonuçlar için işten çıkarma maliyetinin işe alma maliyetinin 5 katı
olduğu gerçekliği içinde işe alım süreci kişisel ve kurumsal çok yönlü
Nazlı Müge Emir, DEÜ, SBE, İnsan Kaynakları Programı, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezinin sınırlı bir bölümüdür.

(Uzman.); İzmir, Türkiye. E-mail: nazmgeblc@gmail.com

(Dr.Öğretim Üyesi); Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. E-mail:
cemilegurcay@gmail.com / cemile.gurcay@deu.edu.tr
1

255

kazanımlar konusunda kilit kararlarla sürekliliğin ve sürdürülebilirliğin
temel fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilmelidir.
Bu kapsamda çalışmada, yeni nesil işe alım uygulamalarının da ele
alındığı, özellikle de uygulayıcılar için kullanılabilir bir sistematik
içerisinde değerlendirilmiş ve yapılandırılmış olan işe alım süreci ve sürece
ilişkin kullanılabilecek güncel uygulamalar ele alınmıştır.
1. İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları; işletmenin hedeflerine ulaşmak için kullandığı en
önemli kaynaklardan birisi olan insanı ifade etmekte ve en üst kademedeki
yöneticiden en alttaki en az kalifiye işgörenlere kadar tüm personeli
kapsamaktadır (Sadullah vd., 2013: 2). İnsan kaynakları yönetimi ise;
çalışma yaşamının tüm süreçlerinde aktif rol oynayan işgörenin
planlanmasından başlayarak, işe girme, oryantasyon, eğitim, kariyer
planlaması, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans ve ücret yönetimi,
çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi gibi işlev ve faaliyetleri ifade etmektedir
(Gürüz & Yaylacı, 2004: 23). İnsan kaynakları yönetimi, insanların
davranışları ve işletmeler ile ilgili bir dizi teori tarafından desteklenmekte
ve insanların nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin felsefi bir yaklaşım
olarak görülmektedir. Aynı zamanda personelin refahını artıracak gelişim,
performans ve ödüllendirme politikalarını ve uygulamalarını içermektedir
(Circo & Tigan, 2018: 39). İnsan kaynakları yönetimi kavramı genel
anlamda; işletmenin insan kaynağı ihtiyacının karşılanması, istihdamı ve
geliştirilmesini kapsayan bir disiplindir (Byars & Rue, 2004: 4).
İnsan kaynakları yönetimi, “herhangi bir işletmesel ve çevresel ortamda
insan kaynaklarının işletmeye, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde,
yasalara da uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların
tümünü” ifade etmektedir (Bayraktaroğlu, 2003: 5). İşletmenin mevcut
işgücünün yanı sıra işletme dışında potansiyel olarak faydalanabilecekleri
işgücünü de içine alan bir kavramdır (Kaynak vd., 2000: 15).
İnsan kaynakları yönetimini genel olarak tanımlayacak insan kaynakları
uygulamaları ya da sistemlerinin sabit ve standart bir listesi yoktur.
Öncelikli görülebilecek alanlar olarak; eğitim, gelişim, performans
yönetimi, işe alım ve seçime ilişkin çalışmalar olarak listelenebilir (Paauwe
& Boselie, 2005: 68-70).
Bourne’a göre insan kaynakları yönetimi işe alım, eğitim, iş dizaynı gibi
etkinlikler dâhil olmak üzere bir kuruluş tarafından çalışanları yönetmek
amacıyla yürütülen insan kaynakları faaliyetlerini ifade etmektedir.
Bunların yanı sıra ücretlendirme ve ödüllendirme sistemleri, iletişim
süreçleri, ekip çalışması, performans değerlendirme süreçleri de insan
kaynakları yönetiminin konularını oluşturmaktadır (2007: 12).
İnsan kaynakları yönetimi, işletmede ihtiyaç duyulan pozisyonların
belirlenip, işe alım görüşmelerini gerçekleştirerek, uygun personelin
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yerleştirilmesinden sorumlu olmakla birlikte, mevcut personelin kariyer
gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve organizasyonları da planlamakta ve
gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak çalışanların, işletme hedeflerini
gerçekleştirme yönünde etkin biçimde organize edilmesi insan kaynakları
yönetiminin temel hedefini oluşturmaktadır. Öncelikle işletmenin amaç ve
hedeflerine uygun insan kaynağının nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi
İnsan Kaynakları yönetiminde işe alımın önemini ortaya koymaktadır
(Asomedya, 2000: 36).
İnsan kaynakları yönetiminin temel olarak iki amacı vardır (Barutçugil,
2004: 37). Bunlar;
 “Bireyin ihtiyaçlarına cevap vermek,
sağlamasına ve gelişimine katkıda bulunmak,

onun

iş

tatminini

 İşletmenin hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını en verimli
biçimde kullanmaktır.”
İşletme bu amaçları gerçekleştirdiğinde sektöründe rekabet edebilen,
etkin, verimli ve başarılı olabilecektir.
İşletmeler, çalışanların işe girişleri, işten çıkarılması, maaş ödemeleri
gibi çalışan ve işveren ilişkilerini sağlama görevinin yanı sıra çalışanların
kariyer planlamaları ile ilgili düzenlemeler yaparak geleceğin
yöneticilerini yetiştirme konusu gibi sorumlulukları da üstlenmektedir
(Şimşek & Öge, 2011: 1). İşletme içerisinde tüm faaliyetleri doğru ve etkin
bir şekilde gerçekleştirebilmek için çalışanı doğru pozisyonda
görevlendirmek gerekmektedir (Kesen, 2014: 9). Buna bağlı olarak da
insan kaynakları yönetimi açısından doğru adayın seçilmesi ve işe
alınmasının önemi ön plana çıkmaktadır.
2. İşe Alım Kavramı
İnsan kaynaklarının öncelikli görevleri arasında yer alan işe alım,
işletmenin faaliyet gösterdiği alanda hizmet ya da ürünü üretecek
çalışanları işletmeye kazandırma faaliyetidir. Bu faaliyete dayalı işe alım
noktasında, ihtiyaç duyulan pozisyon için uygun nitelikte ve yetkin kişiye
ulaşmak adına gerçekleştirilen uygulamalardan biri, uygun görülen adaylar
arasından seçim yapılmasıdır (Kesen, 2014: 21). En genel anlamıyla işe
alım, aday ve işletmenin bir istihdam ilişkisi kurarak bir araya gelmelerine
dayalı karşılıklılık içeren süreçtir (Heneman vd., 2000: 4).
Barber’e göre(1998) “işe alım, potansiyel adayların belirlenmesi ve
dikkatlerinin çekilmesi amacıyla işletmeler tarafından gerçekleştirilen
temel uygulamalar ve faaliyetlerdir” (Breaugh & Starke, 2000: 431). İşe
alım, insan kaynağını geliştirme, ücret yönetimi, işçi sağlığı–güvenliği ve
işçi-işveren ilişkileri gibi insan kaynakları yönetimi işletmenin amaçlarına
ulaşabilmek için insan kaynağının kullanılması olarak da tanımlanabilir
(Mondy vd., 2002: 2-3).
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İşe alım ihtiyaç duyulan pozisyonun doldurulması amacıyla
gerçekleşebileceği gibi işletme içerisinde meydana gelen yeni
departmanların oluşturulması, emeklilik, ölüm, terfi ve rotasyon gibi çeşitli
nedenlerle boşalan pozisyonların boş kalmaması amacıyla da
gerçekleşebilmektedir. Geleneksel dönemde ağırlıklı olarak işletmeler
çalıştırmak istedikleri bireyleri ararlar iken, modern dönem ile birlikte
bireyler de çalışmak istedikleri işletmeleri aramaktadır (Wanous, 1991: 4148). Adaylar kariyer planlarını çalışmak istedikleri işletme için
şekillendirmekte ve çeşitli eğitimlerle kendilerini sürekli geliştirmektedir.
3. İşe Alım Süreci
İşe alım süreci; işletmenin bünyesinde bulunan açık pozisyonların
tespiti ile başlayıp, açık olan pozisyonlara uygun kişilerin alınıp,
pozisyonun kapanmasıyla son bulan süreçtir (Gürbüz, 2002: 67). İş için
başvuran adaylar hakkında bilgiler toplanması amacıyla çeşitli yöntem ve
araçların kullanılması ve söz konusu bilgilerle iş tanımında belirtilen
gerekler arasında bir uygunluğun sağlanması işe alım sürecinin temelini
oluşturmaktadır (Bingöl, 2003: 166).
İşe alım sürecinde öncelikle işverenin ihtiyaçlarının belirlenmesi
gerekmektedir. İşe alım yapılacak pozisyon daha önce var olan bir
pozisyon ise görev tanımına uygun ve pozisyonun yeterliliklerine uyum
gösterecek adaylar üzerinden görüşmeler gerçekleştirilecektir. Yeni
oluşturulacak bir pozisyon söz konusu ise iş analizi ve insan kaynakları
planlaması doğrultusunda adayların araştırılması gerekmektedir.
Wilk ve Capelli’ye göre işe alım sürecinin ilk aşamasında adaylar
hakkında yaş, cinsiyet, demografik özellikler, beceri, davranış ve
yetenekleri hakkındaki bilgiler, “başvuru formu”, “özgeçmiş”,
“referanslar” ve “okul not çizelgeleri” gibi yöntemler aracılığıyla toplanır
(2003: 111). Bu bilgiler ön eleme aracı olarak da yorumlanabilmektedir.
İşe alım sürecinin aşamaları, işletmeden işletmeye, pozisyonlar arasında ve
hatta aynı örgüt içinde zaman içerisinde farklılık göstermektedir. Bu
farklılığın nedeni; işletmenin büyüklüğü, doldurulacak pozisyonun
niteliği, başvuruların sayısı ve dış faktörler olarak belirtilmektedir
(Yelboğa, 2008: 13).
3.1. Mülakat Öncesi
Mülakat öncesinde ilk adım işverenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ile
başlamaktadır. İşveren ihtiyaçlarını belirlemek için iş analizi ve insan
kaynakları planlamasının doğru bir şekilde yapılıyor olması daha sonra
gerçekleştirilecek süreçleri doğrudan etkilemektedir. İşveren ihtiyacının
belirlenmesinin ardından pozisyon bilgilerinin yer aldığı iş ilanları
oluşturulur ve başvurular incelenir. Gelen başvurular üzerinde ön görüşme
yapılacak adaylar seçilip yüz yüze mülakat gerçekleştirilebileceği gibi
şehir dışında olup ön görüşmeye gelemeyecek adaylar için telefon ile
görüşmeler ve video konferans görüşmeleri gerçekleştirilebilir.
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3.1.1. İşveren İhtiyacının Belirlenmesi
İşletmenin hâlihazır çalışan ihtiyacı, pozisyonlar bazında ve her bir
pozisyonda çalışacak kişi sayısı olarak belirlendiğinde, bir anlamda toplam
çalışan kadrosu da belirlenmiş olacaktır. Çalışan kadrosu ile mevcut
çalışan sayısı arasındaki fark, işletmenin o andaki mevcut çalışan ihtiyacını
da ortaya koymaktadır (Özden, 2008: 25). Genellikle, özel yetenek isteyen
iş gruplarında, her iş grubu için muhtemel işveren talepleri belirlenir ve iş
grubundaki çalışan ihtiyacının artacak mı azalacak mı olduğu ortaya
konulur (Noe vd., 2004: 136) .
İşe alım kararını etkileyen ve her işletme için farklılık gösteren
ihtiyaçların nedenleri arasında (Abbasov, 2016: 45) ;


Yeni bir departman kuruluşu,



Departmanın büyütülmesi,



Şirketin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyması,



Birimler içerisinde yeniden yapılandırmanın gerçekleşmesi,

 Mevcut personelin işten ayrılması, işten çıkartılması ya da
emeklilik,


Şirketin yapacağı yeni yatırımlar,



Hastalıklar ve ölümler ile

 Uzun süreli özel izinler (Doğum İzni) gibi benzeri gerekçeler yer
alabilmektedir.
İşverenin ihtiyaçlarının ve gelecek hedeflerinin gerçekleştirilmesi
noktasında İnsan Kaynakları Planlamasına ihtiyaç duyulur. İş analizi
sonucunda hazırlanan görev tanımları ve iş gerekleri ile adaya sunulan
bilgiler insan kaynakları planlama sürecinin tüm aşamalarını etkileyen
önemli bir veri kaynağını oluşturmaktadır (Güngör, 2006: 4).
3.1.1.1. İş Analizi
İş analizi, bir işletmede yapılan işlerin niteliklerinin, amaçlarının, iş
gören kişilerin özellerinin, iş ortamının ve koşullarının değerlendirilmesi
ve o işle ilgili bilgilerin sistemli olarak toplanıp analiz edilmesi sürecidir.
İş analizi ile iş detaylı olarak tanımlandıktan sonra mevcutta yapılan işleri
ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için o işi yapan kişinin sahip olması
gereken bilgi düzeyi, sorumluluk, nitelik ve yeteneklerine dair bilgiler
sağlanmaktadır. (Köklü, 2018: 123-126).
İşletme yeni kuruluyorsa ya da işletmenin teknolojik veya yapısal
değişiklikleri söz konusu ise insan kaynakları planlamasıyla etkileşim
halinde olması gerekmektedir. İş analizi, insan kaynakları yönetiminin
temel aracıdır ve insan kaynakları yönetiminin temel alt yapısını

259

oluşturmaktadır. Analizin sonuçlarından diğer insan kaynakları
fonksiyonları da (eğitim, ücret sistemi, iş değerlemesi, insan kaynakları
planlaması vb.) geniş ölçüde yararlanmaktadır. İş analizi, bir işin niteliği,
niceliği, gereklerini ve çalışma koşullarını araştıran bilimsel bir çalışma
olduğu için aslında işin kendisini oluşturmaktadır. İşin tanımı ise iş
analizinde toplanan bilgilerin kâğıt üzerine aktarılmasıdır. İş tanımında;
işin özelliği, yararları, gerektirdiği yetenek ve sorumluluklar ve işin içeriği
somut bir şekilde belirtilmektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 54).
İş tanımlarından sonraki aşama ise çalışanda bulunması istenen
niteliklerin yer aldığı iş gerekleridir. İş tanımları, işin özetini, işi oluşturan
görevleri ve çalışma koşularını ayrıntılı olarak belirler ve işin tam bir
profilini çıkarır. İş gerekleri ise, kabul edilebilir performans seviyesinde
işin yerine getirilebilmesi için personelde bulunması gereken niteliklerin
yazıldığı bir belgedir (Güngör, 2006: 2). İş tanımı ile iş gerekleri birbirini
bütünleyen bir sistemin parçalarıdır. İş tanımında işlerin yapısı, kimliği,
diğer işlerle ilişkisi bir bütün olarak ele alınır ve gerektirdiği nitelikler
belirlenir. İş gereklerinde ise önce işin kimliği belirlenir, daha sonra işleri
yapacak normal kişilerde aranması gereken temel nitelikler daha ayrıntılı
biçimde saptanır (Köklü, 2018: 130). İş gerekleri 4 ana başlıkta
toplanabilir. Bunlar yetenek gerekleri, çaba gerekleri, sorumluluk gerekleri
ve çalışma koşulları olarak ayrılmaktadır. Yetenek gerekleri kişinin
öğrenim düzeyi, deneyimleri, yabancı dil gibi özel bilgi ve becerileri, hızlı
karar verme özelliği olarak değerlendirilebilir. Çaba gerekleri, bir işin
amaçlara uygun biçimde gerçekleşmesi için harcanan güç ve enerji olarak
tanımlanır. Bu çaba, taşıma ve kaldırma gibi bedensel çaba olarak
görülebileceği gibi, yargılama ve uyarlama gibi zihinsel çabalarda da
değerlendirilebilir. Sorumluluk gerekleri; bir şeyi yerine getirme ya da
yerine getirilmesini sağlama yükümlülüğüdür. Malzeme ve teçhizat
sorumluluğu, gözetim sorumluluğu, mali sorumluluktur. Çalışma
koşulları ise çalışma ortamındaki ısı, gürültü ve sıcaklık ile işe bağlı
riskleri
kapsamaktadır
(https://www.linkedin.com/pulse/i%C5%9Fanalizleri-tan%C4%B1mlar %C4%B1-gerekleri-emin-bayrak).
Bu özellikleri ile iş tanım ve gerekleri aday bulma ve seçim süreci
boyunca, adayların kimler olacağı ve onlarda hangi özellikler aranacağı ile
bu özelliklerin hangi araçlarla değerleneceği konusunda yol gösterici
olmaktadır (Kaynak vd., 2000: 118). Buna bağlı olarak işe alım
süreçlerinde öncelikli olarak iş tanımlarından yararlanılmakta ve aranılan
özelliklere uygun aday arayışları gerçekleştirilmektedir. İş analizi sonucu
hazırlanan iş tanımı ve iş gerekleri ile kullanıcıya sunulan bilgiler, aynı
zamanda insan kaynakları planlama sürecinin tüm aşamalarını etkileyen
önemli bir veri kaynağıdır (Güngör, 2006: 4).
İş analizi; insan kaynakları planlaması, başvuruları toplama ve personel
seçimi, eğitim- geliştirme, performans değerleme ve diğer temel İnsan
Kaynakları Yönetimi faaliyetlerini başarıyla yürütebilmek ve ihtiyaç
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duyulan bilgileri elde edebilmek amacıyla yapılmaktadır. İş analizi
çalışmaları sonucunda geliştirilen iş tanımları, iş gerekleri ve iş standartları
olmadan temel insan kaynakları faaliyetlerini öngörülen biçimde
gerçekleştirmek mümkün değildir (Özgen & Yalçın, 2018: 57).
İş Analizi; insan kaynakları planlamasında işe alınacak personelde
olması gereken niteliklerin belirlenmesinde - işe yerleştirme, yükseltme ve
atamalarda - eğitilecek personelin belirlenmesinde - personel değerleme
ölçütlerinin belirlenmesinde - adaletli bir ücret politikası oluşturulmasında
da kullanılmaktadır (Palmer & Winters, 1993: 43).
3.1.1.2. İnsan Kaynakları Planlaması
İşgücü, işletmeler için hem önemli bir maliyet unsuru hem de
vazgeçilmez bir üretim faktörüdür. Hammadde ve teknoloji ne kadar yoğun
olursa olsun bunu işleyecek emek gücü olmadığı sürece bu kaynakların hiç
biri bir işe yaramayacaktır. İnsan kaynağı işletme için olmazsa olmaz bir
faktördür. Ford otomotivin kurucusu Henry Ford’un “Fabrikalarımı
alabilirsiniz, binalarımı yıkabilirsiniz fakat çalışanlarımı geri verirseniz bu
işi aynen geri kurarım“ sözü, emeğin gücünü vurgulamaktadır. İşin
gereğinden fazla veya işin gereğinde işgören çalıştırıldığında işletmenin
üretim maliyeti artabilecektir. Bunun için işletmeler optimal işgücü
kullanmayı amaçlamaktadır. Bu noktada, insan kaynakları planlaması, bir
işletmedeki insan kaynağının, iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili
bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden
geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm
çalışmalardır (Barutçugil, 2004: 242). Bir diğer ifade ile doğru zamanda ve
doğru kişilerin istihdam edilmesini sağlama sürecidir (Sabuncuoğlu,
2000:29). Böylece insan kaynaklarındaki iç değişiklikler ve boş kadrolar
hızla değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir.
İşveren ihtiyacının belirlenmesi insan kaynakları planlamasını
beraberinde getirmektedir. İşgören sağlama ve seçimine gerek olup
olmadığı, gerek varsa hangi niteliklerde kaç kişiye ihtiyaç olduğu “İnsan
Kaynakları Planlaması” ile belirlenmektedir (Kaynak vd., 2000: 115).
İşletmede bugün ihtiyaç duyulan ve gelecekte ihtiyaç duyulacak çalışan
ihtiyacının önceden öngörümlenmesi ve bu personel ihtiyacının şirket
tarafından nasıl, nereden ve ne zaman karşılanacağının önceden
tahminlenmesi ile ilgili tüm faaliyetler insan kaynakları planlaması ile
gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin bütünsel amacını gerçekleştirmeleri
doğrultusunda; gerekli sayıda ve istenen yetenek ve beceri düzeyindeki
işgörenin, doğru zamanlarda, gerek duyulan işler için hazır bulundurulması
insan kaynakları planlamasının doğru bir şekilde yürütülmesi ile
gerçekleşecektir (Lynch, 1972: 22-23).
3.1.2. İş İlanlarının Oluşturulması ve Yönetimi
İşverenin ihtiyacının belirlenmesinin ardından işgücü piyasasında
işgören açığının duyurulması gerekmektedir. İş ilanları 2000’li yılların
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başında gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi iletişim araçları kullanılarak
açık pozisyonlara uygun iş görenin aranması şeklinde gerçekleştirilirken
(Anthony vd., 2002: 233), günümüzde süreç hem işveren hem de adaylar
için oluşturulmuş olan internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bu sitelere verilen ilanlar ile kısa sürede çok sayıda adaya
ulaşılabilmektedir. İşletmeler gazete ilanları, üniversite kariyer fuarları,
personel avcılığı, istihdam ajansları ve çalışan tavsiyeleri gibi farklı işe
alım uygulamalarını da kullanmaya devam etmektedir. Gelişen teknoloji
sayesinde birçok işletme internetten işe alımı yoğun olarak kullanmaya
başlamıştır. Gazeteler gibi geleneksel işe alım kaynakları ile internet
karşılaştırıldığında, işletmeler resmi ya da kariyer web sitelerinden daha
fazla bilgi sağlayabilmektedir (Lebekwe & Güran, 2018: 90-91).
İş ilanları, bir işletmenin açık olan pozisyonları hakkında hedef kitleleri
bilgilendirmek ve uygun nitelikteki adaylardan oluşan geniş bir aday
havuzu oluşturmak amacıyla, belirli bir ücret karşılığında gazetelerde,
dergilerde, internette ya da diğer mecralarda yayınlanan duyurulardır
(Alnıaçık, 2016: 161). İlanın özellikleri arasında açık, anlaşılır ve istenilen
özellikleri doğrudan belirtir bir şekilde olması gerekliliği vardır. İlanda
özellikle bulunması gereken bilgiler ise; şirket hakkında bilgi ve açıklama
( hangi sektörde, büyüklüğü, ölçeği, misyon ve vizyonu vb.), iş hakkında
bilgi ve açıklama (görevin amacı, işlevler, sorumlulukları, riskleri, yeri
vb.), adayda aranan nitelikler, işin özendirici yanları ve başvurunun ne ile,
nasıl, nereye ve ne zaman yapılması gerektiğidir (Finnigan, 1995: 49).
Smith ve Mazin web tabanlı iş ilanlarının etkili bir işe alım stratejisinin
önemli bir parçası olduğunu ifade etmektedir. Teknoloji ve çevrimiçi
sosyal ağ kullanımının giderek artması adayları belirlemek için kullanılan
kaynak ve yöntemleri de genişletmiştir (Smith ve Mazin, 2011: 12).
1991 yılında iş ilanlarında bulunması gereken unsurlara ilişkin gizlilik
güvencesine değinilmiş ve başvuruların gizli tutulacağı ibaresinin ilanlarda
yer alması gerektiğini savunulmuştur. Gizlilik Güvencesine destekleyici
olarak çıkan 07.04.2016 Tarihli, 29677 Sayılı Resmi Gazete ’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ile hem özel sektör hem de belli sınırlamalar altında kamu sektörü
için kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin süreçler ile ilgili
yükümlülükleri düzenlenmiştir. İlgili Kanun’da belirtilen istisnalar
haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek;
üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Belirtilen
yükümlülüklere uyum sağlamayan şirketler için idari yaptırımlar ile cezai
yaptırımlar öngörülmektedir. Bu kanun sadece çalışanların kişisel
verilerinin korunmasının dışında iş başvurusunda bulunmuş, bilgilerini
paylaşmış adayların da kişisel verilerinin korunmasını kapsamaktadır.
Buna bağlı olarak adayın bilgilerinin saklanacağına ilişkin açık rızasının
alınması gerekmektedir.
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İş ilanlarında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de işe
alımda ve iş sözleşmesinin devamında ayrımcılığa yönelik getirilen katı
hükümlerdir. Türkiye’nin onaylamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü
sözleşmeleri ve uluslararası antlaşmalar da bunu gerekli kılmaktadır
(Erdut, 2003:60) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3.
maddesinde cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi
görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik
ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır. İlanda ayrımcılığa
ilişkin herhangi bir maddenin yer alması durumunda işletme ceza
alabilmektedir. Bu noktada insan kaynakları yetkilisinin çok dikkatli
olması gerekmektedir (https://datassist.com.tr/is-ilanlarinda-ayrimcilikyasaklaniyor-mu/)
Günümüzde aday araştırmaları, internet üzerinden oluşturulan ilanlara
gelen başvuruların değerlendirilmesiyle gerçekleşebileceği gibi İş ve İşçi
Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından da işe alımı destekleyici projeler ile
adaylara ulaşılmaktadır. İhtiyaç duyulan pozisyona ilişkin İŞKUR
danışmanları üzerinden iş arayan adaylara da ulaşmak mümkündür.
İŞKUR, ülkemizdeki hem aktif hem de pasif anlamda işgücü pazarı
politikalarını belirlemek ve buna ilişkin faaliyetler yapmakla görevli bir
kamu kuruluşudur. İstihdamın hem korunması hem de iyileştirilmesi ve
yaygınlaştırılması konularıyla görevlidir. Bunlara ek olarak işsizliğin
önüne geçilmesi, engellenmesi ve de işsizlik sigortası hizmetinin
gerçekleştirilmesini sağlamakla da yükümlüdür (Mütevellioğlu & Aksoy,
2010: 9). İŞKUR özellikle son yıllarda uyguladığı politikalar ile işveren
ihtiyacına uygun adaylar ile işvereni buluşturmaktadır. Çoğu ülkede devlet
tarafından kurulan ve yönetilen İş ve İşçi Bulma Kurumları, çeşitli nicelik
ve nitelikte işgören arayan işletmeler ile is arayan kişiler arasında aracılık
eden kurumlardır. Bu kurumlar ile daha çok mavi yakalı çalışanların işe
yerleştirilmesi amaçlanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000: 82).
İhtiyaç duyulan pozisyona ilişkin iş ilanları işletmenin ismi açık olarak
yayınlanabileceği gibi işletme ismi gizlenerek de duyurulabilmektedir.
Gizli ilanların amacı mevcut çalışanların bu iş alımından haberdar
olmaması ve iş ortamında doğabilecek huzursuzlukları engellemektedir.
Gelen başvurular aday havuzunun oluşmasını sağlayacak ve bu sayede
adaylar arasında pozisyona en uygun adayı bulmak amacıyla, aday listeleri
oluşturulacaktır. Gerçekleştirilecek mülakatlar sonrasında aday seçimi
aşamasına geçilecektir.
Eğer personel alımı için bir ilan verilmişse, ilanda belirtilen süre sonuna
kadar gelen özgeçmişler / doldurulan iş başvuru formları, o pozisyon için
açılan bir dosyada toplanarak aday havuzları oluşturulur. İlanların
oluşturulması ve başvuruların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş
birçok internet sitesi ve program mevcuttur. İnsan Kaynakları bölümleri bu
siteler ve programlar üzerinden, bir yandan iş duyurusuna gelen
özgeçmişleri toplarken diğer yandan aday havuzunu genişletmek için
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önceki başvuruları içeren aday personel veri tabanını tarayabilir. Veri
tabanından uygun olabilecek özgeçmişleri de, o pozisyon için açılan
dosyaya ekler. İnsan Kaynakları bölümü daha önce belirtilen tüm personel
kaynaklarından ve tüm aday sağlama yollarını kullanarak aday havuzunu
oluşturabilir. Eğer yönetici var ise kendisine çeşitli yollarla gelen
başvuruları insan kaynakları bölümüne ulaştırarak özgeçmişlerin aday
havuzuna girmesini sağlamalıdır (Özden, 2008: 49).
3.1.3. Özgeçmiş İnceleme- Eleme
Özgeçmiş kavramı Curriculum Vitae (CV) ya da Resume şeklinde
adlandırılmaktadır. Resume, kişinin daha çok başvurulan spesifik bir
pozisyon için hazırladığı, o iş için gereken niteliklerini ayrıntılı olarak
yansıttığı bir form olarak değerlendirilmektedir (https:// www.
mezun.com/amerika/amerika-bilgi-bankasi/kariyer-ve-staj/
ozgecmisresume-nedir.html). “Hayat yolu” anlamında gelen “Curriculum Vitae”
ise daha ayrıntılı, kişinin tüm deneyimlerini, eğitimini ve projelerini
kapsayan, genelde akademik veya bilimsel birimlere başvurmak için
kullanılan bir formdur (http://mursidedemirkol.com/ curriculum-vitaehayat-yolu/). “Curriculum Vitae” kavramı küresel ölçekte daha çok kabul
gördüğü için ülkemizde de “CV” kısaltması özgeçmiş kelimesi yerine
kullanılmaktadır. İşe alım sürecinin en önemli adımı oluşturan CV’ler
sayesinde adaylara ilişkin ön bir bilgi edinilir ve ilgili pozisyon için önemli
ve öncelikli olan kriterleri sağlamayan adaylar sürecin dışında bırakılır.
Şartlara uygun adaylar işletmedeki göreve talip olabilirler. İstekte
bulunan adayların verdikleri bilgiye göre iş şartlarına uygun olup olmadığı
saptanır. Bu aşamada amaç açık olan işin gerektirdiği nitelikleri taşımayan
adayların elenmesidir. Başvuru dilekçeleri ve özgeçmiş belgelerinde ya da
ilk görüşmede, işin gerektirdiği asgari eğitim, deneyim ve fizik şartlarına
sahip olmadığı belirlenen kişiler elenir. Bunlardan bazıları başvurdukları
iş dışında diğer boş görevler için uygun görülebilir ve iş teklifi yapılabilir.
İşletmenin ilan şartlarına uygun olarak başvuruların şahsen yapıldığı
durumlarda kişi, işletmenin özel olarak hazırladığı bir başvuru formunu da
doldurmalıdır (Çavdar & Çavdar, 2010: 86).
İlana gelen başvurular üzerinden adayların özgeçmişindeki bilgiler ile
aranılan özelliklerin uyumu doğrultusunda eleme süreci gerçekleştirilir.
Gelen başvurular aday havuzunu oluşturmaktadır. Aday havuzunda açık
olan pozisyonla ilgili hiçbir ilgisi olmayan adayların elenmesi noktasında
filtreleme yöntemi kullanılabilmektedir Pozisyon için kesinlikle şart olan
kriterler belirlenir ve bu kriterlere uygun olmayan başvurular
derinlemesine incelenmeden elenir (Pilbeam & Corbridge, 2002: 140).
İşletme tarafından iş ilanları için kullanılan portallarda yer alan
filtreleme sebebiyle adaylar çoğu zaman ilk aşamada elenebilmektedir. Bu
yöntem zaman açısından kolaylık ve tasarruf sağlıyor olsa da özgeçmiş
içerisinde geçmeyen bir kelime sebebiyle uyumlu olan adayların
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elenebilmesi söz konusu olabilmektedir. Başvurularda yaş, cinsiyet ve
mezun olunan bölüm gibi özgün alanlar üzerinden filtreleme yapmak elde
edilecek sonuç açısından daha sağlıklı ve daha doğru sonuçlar
oluşturabilmektedir.
Özgeçmişlerin incelenmesi ve eleme sürecinin gerçekleştirilmesinin
ardından son liste oluşturulur. Değerlendirme için işin gerektirdiği
özellikler sıraya konularak, adayların bunları ne derecede karşıladıklarını
gösteren tablolar oluşturulabilir. Bu noktada subjektif yargılar devreye
girebileceğinden, bu aşamanın iki kişi tarafından bağımsız olarak
yürütülmesi ve değerlendirme sonucunda uygun görülen adayların
karşılaştırılması faydalı olur. Bu karşılaştırma sonrası üzerinde anlaşılan
adaylar son listeyi oluşturur. Bu aşamadan geçen adaylar, seçim sürecinin
sonraki aşamaları olan ön görüşme ve test aşamalarına devam edebilirler.
3.1.4. Ön Görüşme
Ön görüşme, başvuran adaylar ile işletmede yetkili kılınan kişi arasında
karşılıklı konuşma yoluyla kısa bilgi alış-verişinin yapılmasıdır.
Ayrıntılara girilmeksizin yapılan bu görüşmede güdülen amaç, adaylar
arasından işe uygun olanları seçmekten çok, işin niteliklerine uygun
olmayanları mülakata almadan sürecin dışına çıkarmaktır (Sabuncuoğlu,
2000: 87).
Başvuruların incelenmesi ve en uygun adayların ilk görüşme için
seçilmesiyle ön görüşme gerçekleştirilir. Oluşturulan aday listeleri
üzerinden olumlu değerlendirilen adaylar aranıp ön görüşme tarihleri
belirlenir ve adaylar ile mülakatlar gerçekleştirilir. Ön görüşmeler 10-15
dakikalık kısa bir süre zarfında gerçekleştirilerek, aday ile ilgili bazı
bilgilerin doğrulanması amaçlanır. Uygun olarak değerlendirilen adaylar
ise ikinci bir görüşmeye çağırılır.
Ön görüşme için sıklıkla tercih edilen yöntemler; telefonla görüşme,
video konferans ve birebir mülakat uygulamasıdır.
3.1.4.1. Telefonla Görüşme
Telefonla yapılan görüşmeler, birçok işletme tarafından özellikle ön
görüşme aşamasında yaygın olarak kullanılan bir seçim eleme etkinliğidir.
Aday sayısının fazla olması sebebiyle ön eleme süreci olarak
kullanılabileceği gibi aday ile yüz yüze görüşme şansının bulunmadığı
durumlarda da tercih edilmektedir. Aday ve işletme açısında hem
ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır. Bunun için yine
adayların yazılı bilgileri değerlendirebileceği gibi telefon görüşmesinden
faydalanarak ön görüşmeler tamamlanabilir (Pilbeam & Corbridge, 2002:
141).
Telefon görüşmesi sırasında insan kaynakları yöneticileri ağırlıklı ve
öncelikli olarak isim, soyad, adres, telefon numarası, mevcut iş yeri,
mevcut pozisyonu, aldığı ücreti, bu işe neden ilgi duyulduğu ve iş için
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kalite şartlarına uygunluk ile istenen maaşı sorgulamaktadır (Karaoğlu,
2008: 42)
Telefonla görüşme gerçekleştirilmeden önce aday aranarak karşılıklı
uygun tarih ve saat belirlenir. Adayın kendini rahat hissettiği bir tarihte ve
saatte görüşmeyi gerçekleştiriyor olması görüşmenin verimini artıracaktır.
Telefonla görüşme ön görüşme aşamasında kullanılacağı için soruların
özenle seçilmesi gerekmektedir. Sorular yoruma açık sorular yerine bilgi
almaya yönelik sorular olmalıdır. Kısa ve net cevapların alınacağı sorular
seçilmelidir. Görüşme bittiğinde aday ile ilgili özet bir bilgiye sahip
olunması amaçlanmalıdır. İş ilanına uygun görünen adaylar telefon
mülakatı ile elenerek aday sayısı düşürülmektedir. Aranan adayların
özgeçmişinde belirttiği ayrıntılar kontrol edilerek onaylanmaktadır. En
önemlisi de her aday için bir fikir edinilecektir. Adayın telefon mülakatı
sırasında iyi iletişim kurup kuramadığı, pozisyon için istekli olup olmadığı
ve pozisyona uygunluğu noktasında birçok konuda bilgi alınabilmektedir
ve alınmalıdır. Telefon mülakatında kullanmak üzere bir kontrol listesi
oluşturulmalıdır (Meyer & Krug, 2007: 13). Telefon mülakatı sonrasında
uygun bir adayın bulunması durumunda diğer mülakat aşamalarına
geçilmektedir (Bailo, 2013: 23).
Telefon görüşmelerinin bazı olumsuz sonuçları da olabilmektedir.
Gerek görüşmeci gerekse aday süreç boyunca göz teması kuramamakta ve
birbirlerinin beden dilini okuyamamaktadır. İnsanların yüz yüze iletişimle
kendilerini daha iyi ve rahat bir biçimde ifade ettikleri ve yüz yüze yapılan
mülakatların telefonla yapılan mülakatlardan daha olumlu sonuçlar
doğurduğu bazı araştırmalarla desteklenmiştir (Solmuş, 2005: 3). Farklı bir
bakış açısına göre ise telefonda mülakatı gerçekleştiren görüşmeci bu
sayede adayın dış görünüşüne ön yargılı yaklaşamayacak ve daha tarafsız
bir şekilde değerlendirme şansı doğabilecektir (Mondy vd., 2002: 180).
3.1.4.2. Video Konferans Mülakatı
Video konferans ile gerçekleştirilen mülakatlar özellikle son yıllarda
giderek daha fazla tercih edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sıkça kullanılan
bir teknik olan video konferans ile yapılan mülakatların en önemli
avantajları fiziki uzaklık engelinin aşılarak zaman ve yol maliyetlerinin
ortadan kalkması ve real time (gerçek zamanlı) olarak yapılabilmesidir.
Telefon mülakatından farklı olarak aday ile görüşmeci saniyenin dörtte biri
kadar süren bir gecikme ile yüz yüze görüşmenin tüm faydalarından
yararlanmaktadır (Kroeck & Magnusen, 1997: 137-142).
Gerek ulusal gerekse uluslararası mesafeler engel olma niteliğini
böylece kaybetmekte ve bu aşamayı geçemeyecek aday için zamansal ve
parasal tasarruf oluşturabilmektedir.
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3.1.4.3. Yüz Yüze Mülakat
Fiziki uzaklık engelinin bulunmadığı durumlarda aday ile insan
kaynakları yetkilisinin gerçekleştirdiği görüşmelerdir. Aday işyerine
çağırılır ve şirketin iş başvuru formunu doldurması istenir. Form üzerinden
görüşme ana hatlarıyla gerçekleştirilir. Adayın özgeçmişi incelenmiş ve
tutarsızlıklar olduğu sezinleniyorsa bu konu hakkında adaya sorular
yöneltilir. Yüz yüze mülakatta; yapılacak olan işin teknik detayına
inilmeden yaş, eğitim ve deneyim gibi konularda adaydan bilgi
alınmaktadır. Bu görüşmede adayın kendini ifade edebilmesi ve iletişim
becerisine ilişkin noktalar göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca adayın
beklentilerine de yer verilen görüşmelerdir (Gider, 2015: 39).
3.1.5. İşe Alım Test ve Sınavları
Ön görüşmelerin tamamlanması ve görüşülen adaylar ile başvuru
listelerinin azaltılması sonrasında adaylar arasında belirgin farklılıkları gün
yüzüne çıkartacak testler uygulanabilmektedir. Testler ön görüşme
aşamasında kullanılabileceği gibi adaylar ile ön görüşme gerçekleşmeden
elemek için de kullanılmaktadır. İş analizi sonucunda ortaya konulan
nitelikler, seçilecek olan bireyde gözlenmeye çalışılır. Bu "gözlem"
işleminde
özellikle
psikometriden
ve
psikolojik
testlerden
yararlanılmaktadır (Koç, 2002: 1). Çok sayıda adayın başvurduğu
başlangıç düzeyindeki pozisyonlar için, bilgi ve genel yeteneklere ilişkin
sınav/testler, ön görüşmeden önce uygulanabilir. Böylece daha az aday ile
objektif verilere sahip olarak ön görüşme yapılabilir (Özden, 2008: 51).
Testler işin gereklerine uygun olarak kişinin niteliklerini ortaya
çıkaracak şekilde geçerliliği ve güvenirliliği tespit edilmiş testler olmalıdır
(Çavdar ve Çavdar, 2010:86). Testler sayesinde adaylar sayısal olarak
değerlendirilir ve bu sayede adaylar arasında karşılaştırma yapma şansı
bulunur (Göktaş, 2009: 94).
Genellikle mesleki yeterliliği ölçmeye yönelik olan bu testler, işe alımın
gerçekleştirilecek pozisyonun gerektirdiği nitelik ve nicelik göz önüne
alınarak sorular hazırlanmaktadır (Latif & Uçkun, 2004: 49).
Yapılan test ve sınavlar yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılacak
personelin seçimine doğrudan katkı sağlamaktadır İnsanın kendini
gerçekleştirebilmesinin ve geliştirebilmesinin ancak vasıflarına uygun bir
iş yapmasına bağlı olduğu ve bu vasıfların ölçülerek uygun kişinin
bulunması gerekliliği açıkça ortadadır (Telman & Türetgen, 2004: 10-11).
İşe alım test ve sınavları ile işe uygun, tutarlı ve gelişmelere göre
kontrol edilen bilimsel bir seçim sistemi kurulur. Adayların işe ilişkin
özelikleri değerlendirildiği gibi, bazı kişilik belirtileri ve özellikleri de
değerlenir, seçilen işgörenlerin daha iyi tanınması olanağı ortaya çıkar.
Gerek bireylerin değerlenmesindeki objektiflik gerekse ön tahminin
tutarlılığı sonucunda işe ve işyerine en uygun olan aday bulunacak, bu
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adayın yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olunacak, ayrıca adayların
gelecekteki başarıları ve özellikleri hakkında tahmin yapma olanağı da
ortaya çıkacaktır (Erdoğan, 1989: 14-15). Testler tüm adaylara eşit ve
adaletli bir şekilde uygulanmaktadır. Hızlı ve kolay puanlama yapılmakta
bu sayede test sonuçları standart hale getirilerek ve sayısallaştırılarak daha
güvenilir sonuçlara ulaşılmaktadır. Fakat testlerin avantajlarının yanında
dezavantajları da vardır. Özellikle kişilik testlerinde yanlış yorumlama
ortaya çıkabilir. Uygun olmayan yorumlamalarının önüne geçmek için
deneyimli ve eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca test uygulamalarında bazı adayların tedirgin olması test sonuçlarını
etkilemektedir. Bu noktada adayların rahatlatılması gerekmektedir. Bir
diğer dezavantaj da bazı testlerin karmaşık olmasına bağlı olarak
uygulanmaları ve yorumlanmaları için değerlendiricilerin özel olarak
eğitilmesi gerekliliğidir (Öğüt ve Kocabacak, 2013: 28-30).
Kullanılabilecek olan testler; yetenek ve zekâ testleri, psiko-teknik
testler, kişilik testleri, ilgi testleri, bilgi testleri ve başarı testleri olarak
sıralanabilir.
3.1.5.1. Yetenek ve Zekâ Testleri
Bireyin hem zihinsel hem de bedensel gücünü ortaya koymayı
amaçlayan testlerdir. Algı, hafıza, soyut düşünebilme, kavrama analiz ve
sentez yapma gibi özellikleri ifade eden zihinsel yetenekler ile el becerileri,
görme, renkleri ayırabilme, gereken düzeyde güç kullanabilme ve
koordinasyon gibi özellikleri ifade eden, bedensel yetenekleri ortaya
çıkarmayı amaçlayan testleridir (Sabuncuoğlu, 2000: 91-92).
Okul, meslek ve iş başarısı için gerekli olan işlevlerde sınırlılığı
gözlemlenen zekâ testlerinin yerine öğrenci, meslek ve personel seçiminde
daha kullanışlı ve yararlı olacak farklı (mekanik ve motor) yetenek ve
beceri testleri geliştirilmiştir. Yetenek testleri bireyin gerek zihinsel
gerekse bedensel yetilerini kullanarak dikkat (konsantre dikkat, seçmeli
dikkat, yaygın dikkat, kendiliğinden dikkat) matematiksel yetenek,
mekanik yetenek, kopyalayabilme, konsantrasyon gibi zihinsel bazı
faaliyetlerini ölçen testlerdir (Öner, 1997: 29). Genel olarak yetenek
testleri uzamsal görüntüleme, algılama hızı dikkat ve mekanik bilgi gibi
yetenekleri ölçme amacı ile kullanılmaktadır. Mekanik yetenek testleri
aynı zamanda genel ve özel yeteneklerin ölçülmesi olarak da düşünülebilir.
Bu motor ve mekanik yetenek testleri birçok farklı meslekte
kullanılmaktadır. Personel seçme sürecinde önemli bir yere sahip olan özel
yetenek testleri marangozluk, torna-tezgâh operatörlüğü, kaynakçılık,
elektrik teknisyenliği ve diğer el becerisi gerektiren mesleklerin seçiminde
kullanılmaktadır (Gatewood & Feild, 2001: 573).
Zekâ testleri ise belirli tipteki zihinsel yeteneklerin ölçülmesinde
kullanılmaktadır. Bunlar, anlama, düşünsel özellikler, ifade özgürlüğü,
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bellek uyum çabukluğu, mantık, öğrenme, sayı sayma kolaylığı, algılama
hızı, kavrayış gücü gibi yeteneklerdir (Bingöl, 1997: 132).
Personel seçim sürecinde mülakattan elde edilen veriler doğrultusunda
kişinin zekâsı hakkında değerlendirilmede bulunmak oldukça zordur.
Yüksek zekâ düzeyinde bir kişinin mülakat sırasında konuşmanın
akıcılığını bozacak bir hata yapması mümkündür. Bu durum bireyin, tutuk
konuşan ve düşük zekâlı biri olduğu anlamına gelmez. Zekâ düzeyini
ölçmeye yarayan testler, görüşmeciye adayın zekâ düzeyi ile ilgili objektif
ve doğru değerlendirme yapmasına yardımcı olacaktır. Zekânın 3 boyutu
vardır. Doğuştan gelen zekâ, etkin zekâ ve pratik zekâ. Doğuştan gelen zekâ
ve etkin zekâ birbiriyle yakından ilişkilidir. Pratik zekânın ise deneyimler
sonucunda öğrenilme ve yeni durumlara uygulanma özelliği vardır. Zekâ
testleri, en basit tanımıyla bireylerin zihinsel süreçler üzerindeki
performansını ölçmeye yarayan araçlardır. Bu testler vasıtasıyla kişinin
zihinsel yetenekleri, öğrenme ve hafızada tutma kapasiteleri ve
sınavlardaki başarı performansları hakkında istatistiksel bir çıkarım
yapabilmek mümkündür. İnsanın algıları ve kullandığı ortalama etkin
zekâsı genellikle doğuştan gelen zekâsından daha düşük değildir. Zekâ
testleri doğuştan gelen zekâyı ve zihinsel yapının başarıya yansıyan
yönünü ölçmenin tartışmasız kaynağıdır (Plumbley, 1976: 160-161).
Kişilerin yetenekleri, eğitim düzeyleri ve kişilikleri zekâ düzeyleri ile
yakından ilgilidir. Ayrıca işgörenlerin işteki başarısı genel zekâ düzeyine
bağlı olduğu gibi, zekânın işlerliğine de bağlıdır. Bu ilişkiler nedeniyle
yeni alınacak işgörenlerin belirlenmesinde veya işgörenlerin bir
kademeden diğer bir kademeye aktarılmasında bazı zekâ ölçümlerinin
yapılması yararlı olmaktadır (Erdoğan, 1989: 34).
3.1.5.2. Psikoteknik Testler
Psikoteknik; bir davranış bilimi olan psikoloji biliminin verilerinin
matematik ve istatistiğe uyarlanmasıyla ortaya çıkan ve kişinin bilgi,
yetenek, beceri, kişilik ve tutumları gibi özelliklerinin ölçülebilmesi, yani
psikolojik ve fizloyolojik niteliklerinin analiz edilebilmesi için geliştirilmiş
bir ölçüm ve değerleme tekniğidir. Ölçme ve değerleme de testler
aracılığıyla yapılabilmektedir ki bu da psikoteknik test adını almaktadır
(Çoban, 2008: 51).
Personel seçiminde psikoteknik yöntemin kullanılmasının temel amacı
bireyleri işe ve işyerine uydurmak, aynı şekilde işgörenlere yapabilecekleri
işler arasından en iyi yapabilecek oldukları işi yaptırmaktır. Bu temel
amacın yanı sıra, seçim işlemini objektif hale getirmek, iş ve işgören
dengesini sağlayıcı bir değerleme yapmak, işlerin gelecekteki yapısına
uyum gösterecek olan işgörenlerin bulunmasını gerçekleştirmek de
psikoteknik yöntemle yapılan personel seçim sisteminin amaçları
arasındadır. Bu amaçlar esas alındığında adaylar arasından uygun olanların
bulunması işlemi, kişisel farklılıkların bulunması ve bireylerde temel iş
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özelliklerinin saptanması çalışmaları şeklinde gerçekleşecektir. Böylece
işlerin gerektirdiği özellikler saptanacak, daha sonra adayların özellikleri
değerlenecek, kişisel farklılıklar bulunacak, yapılan değerleme
çalışmalarına göre bir tahmin yapılacak ve işgören adayları arasından
bazıları işe alınacaktır. Bu noktada önemli olan ön, değerlemenin objektif
olarak yapılması ve ön tahminin tutarlı olmasının sağlanmasıdır (Erdoğan
1989: 14).
3.1.5.3. Kişilik Testleri
Kişilik testleri, davranış kalıpları ve psikolojik özellikler bakımında
bireyleri birbirlerinden ayırt edebilecek özellikleri ölçmektedir. Bu testler
kişinin mevcut profili hakkında bilgi sağlarken, gelecekte karşılaşabileceği
durumlara verebileceği tepkiler konusunda da öngörüde bulunmamıza
yardımcı olmaktadır (Gider, 2015: 6). İyi geliştirilmiş ve normal kişiliği
ölçen kişilik testleri, işle ilgili önemli sonuçları kestirebildiği gibi, ise alım
öncesinde kullanıldığında eşit ise alım fırsatları, sosyal adalet ve artan
verimliliği de ortaya çıkaracaktır (Telman & Türetgen, 2004: 93).
Kişilik testleri, bireyin başkalarıyla ilişkilerini analiz ederek, kararlılık,
hoşgörü, güvenilirlik, sorumluluk, yaratıcılık, dürüstlük, iyimserlik gibi
özelliklerini saptamaya çalışır (Sabuncuoğlu, 2000: 113).
Kişilik testleri personelin işin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip
olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarıdır. Bunlardan, kişiliği
tüm yönleriyle inceleyen MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri),
özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını
etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları
veya bu tür bozukluklara yatkınlık olup olmadığını ortaya koyar. CPI
(Kaliforniya Psikolojik Envanteri) işle ilgili boyutları da içeren bir testtir.
Bu testin alt testlerinden işe yönelim ölçeği personelin çeşitli görevlere
yatkınlığı, yöneticilik potansiyeli ölçeği yöneticilik ve gözetimcilik
pozisyonlarına uygunluğunu belirler. 16 PF (16 Kişilik Faktörü) de CPI
gibi, bazıları belirli görevlerdeki başarı için gerekli olan 16 kişilik
boyutunu ortaya koyar. Örneğin; kişinin içe dönüklük-dışa dönüklük,
psikolojik denge, kaygı düzeyi, liderlik kapasitesi, araştırma ve yaratıcılık
düzeyi gibi boyutlardaki durumunu gösterir. Hogan Personel Seçimi Serisi
de, adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik
pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran bir test
serisidir (Bilgin, 2004: 69).
Kişilik testleri ile personelin işletme yapısına uyumluluğu, başarı ve
performansı hakkında öngörüler ortaya çıkmaktadır. İşe alınacak olan
adaya uygulanan kişilik envanteri sonucunda, alım yapılacak olan iş için
gerekli olan nitelik ve nicelikler aday ile kıyaslanmaktadır. Psikologlar
tarafından ruhsal dengesizliklerin tespitinde kullanılan kişilik testleri
profesyonel hayatta işe alımın önemli çıktıları halini almıştır (Gider, 2015:
64).

270

3.1.5.4. İlgi Testleri
Adayın iş ve kariyer eğilimlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır
(Özer, 2013:19). Eğer kişinin ilgi alanları pozisyonun kriterleri ile
uyuşuyorsa doğru bir işe alım gerçekleştirilmiş olacaktır. İlgi testleri, bir
isgören adayının hobilerini, tutkularını, zevklerini, eğitim konularında,
konuşma konularında, faaliyetlerde ve mesleklerdeki tercihlerini ortaya
koyar. Böylece iş dışı ilgi ve uğraşların mesleksel başarıdaki rolü ve önemi
nedeniyle, bir bireyin yapmakta olduğu veya yapacağı göreve karşı ilgisi
belirlenmeye çalışılır (Göktaş, 2009: 101).
Bu tip testler ile kişinin hangi mesleğe daha çok ilgi duyduğu veya
hangi meslekte gerçekten iş tatmininin sağlanacağı belirlenmektedir. Bu
tür testler her ne kadar seçme sürecinde kullanılıyor olsa da asıl kullanım
alanları danışmanlık ve mesleki rehberlik alanlarıdır (Mondy vd. 2002:
224).
3.1.5.5. Bilgi Testleri
Adayın, başvurduğu işin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip olup
olmadığının ölçüldüğü testlerdir. Nitekim bankalar uzman ya da uzman
yardımcısı kadrolarına işgören alırken mesleki bilgi testlerinden
yararlanmaktadırlar. Bunun gibi kamu sektöründe işe girebilmek için de
mesleki bilgi seviyesinin ölçüldüğü (KPSS) sınavlara girmek zorunludur
(Altun, 2006: 16).
Bilgi testleri hazırlanırken işin gereklilikleri göz önünde bulundurulur.
Belirli bir puanın üstünde olan adayların değerlendirmeye alınır.
3.1.5.6. Başarı Testleri
Başarı testleri bireyin “yapabildiği” ve testin yapıldığı zamanda
“başarabildiği” görevler tespit edilerek, adayın iş gereklerini yerine getirip
getiremeyeceğine dair fikir veren testlerdir (Gürer, 2017: 1013).
Başarı testleri, en yaygın olarak kullanılan test türüdür. Böyle bir testi
oluşturmak oldukça kolaydır. Bunlar yazılı ve sözlü uygulamalı olabilir.
Örneğin işini ne şekilde yapabileceğini anlamak için gerçek bir işin
dikkatlice seçilmiş bir parçası adaya verilerek, bilgi ve ustalığını bizzat
uygulayarak göstermesi istenir; eğer aday işin bu kısmı için öngörülen
gerekli başarı standardına ulaşamazsa, tüm işteki performans düzeyinin de
yetersiz olacağı varsayılır (Günçağlayan, 2007: 40).
3.2. Mülakat Süreci
Ön görüşme (mülakat) aşamasından sonra süreci başarı ile tamamlayan
adaylar ile yeni bir süreç başlamaktadır. Mülakat süreci aday ve işletmenin
ilk kez ve uzun süreli karşılaştığı ve seçim kararını en yoğun etkileyen
aşamayı oluşturmaktadır.
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3.2.1. Mülakat Türleri
Mülakat sürecinde kullanılabilecek mülakat türleri; yetkinlik bazlı
mülakat, stres mülakatı, durumsal mülakat ve davranışsal mülakat olarak
gruplandırılabilmektedir.
3.2.1.1. Yetkinlik Bazlı Mülakat
Yetkinlik bazlı mülakatlar, mülakatı yapan kişinin sorularını, adayların
işe özel davranış boyutlarındaki niteliklerini ve kabiliyetlerini belirlemek
üzere yönelttiği sorulardan oluşmuş mülakattır. Yetkinliğe dayalı
mülakatın esas noktası, geçmişte davranışlara dayanarak, adayın
gelecekteki davranışlarının tahmin edilmesidir. Yetkinliğe dayalı
mülakatta, mülakatı yapan, sorduğu sorularla adayın işin gerektirdiği
yetkinliklere sahip olup olmadığını anlamaya çalışır. Yetkinliğe dayalı
mülakat, en güvenilir ve doğru sonuçların verildiği mülakatlardan biridir
(Sağır, 2006:53). Yetkinliklerin büyük bir bölümü fiilen çalışma sürecinde
gözlemlenebileceği için işe alım sürecinde görevin gerektirdiği
yetkinliklerin sorgulandığı belirgin bir yapıya sahip mülakatların
yapılmasına ihtiyaç vardır.
Yetkinlik bazlı mülakatlar ağırlıklı olarak pozisyon için tanımlanmış
kilit yetkinlikler temel alınarak görüşmecilerin adayları değerlendirmesine
yardımcı olmak amacıyla davranışla ilgili sorular üzerine
yapılandırılmaktadır (Kessler 2006:23 Aktaran: Reşitoğlu, 2011)
3.2.1.2. Stres Mülakatı
Stres kişinin baskı altında yapmak zorunda olduğu bir işe karşı
gösterdiği olumsuz tepki olarak tanımlanabilir (Hicks & McSheery, 2006:
89). Stres mülakatı ise adayın kişilik özelliklerini değerlendirmek ve baskı
altında nasıl tepki vereceğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen
mülakatlardır. Pozisyon aşırı bir stres barındırıyor ve stres yönetimi
noktasında beklentiler söz konusu ise stres mülakatı ile adayın stresli
durumlarda nasıl davrandığı gözlemlenir ve adayın verdiği tepkiye
bakılarak, adayın kişiliği hakkında çıkarımların yapılması amaçlanır
(Holley & Jennings, 1987: 222).
Yapay bir gerginlik ortamının oluşturulmasının ardından, görüşmeci
adayı küçümseyebilir veya adayı savunma halinde bırakabilir. Bu durum
adayın ani tepkilerini ölçülmesini sağlayacaktır (Bingöl, 2003: 211).
Bu yöntemde, adaylara kısa bir zaman dilimi içerisinde cevaplanmak
üzere birçok soru sorulur ve adayların bu sorulara cevap vermeleri istenir.
Güvenlik ile ilgili görevler için personel seçiminde yoğun kullanılır.
Zaman zaman endüstriyel işletmelerde rahatsızlık verici olabilmektedir
(İshakoğlu’ndan aktaran Isır 2006: 125). Stres mülakatı, işin niteliği
gerektiriyorsa uygulaması gereken bir özellik taşımaktadır.
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3.2.1.3. Durumsal Mülakat
Adayın mevcut işi başarabilecek davranışsal özelliklere sahip olup
olmadığını gözlemleyebilmek için pratik iş yapabilme ve çözüm yeteneğini
ortaya çıkaracak olan sorular sorulur. Adayın gereken iş deneyimine olan
yeterliliğini saptamayı hedefler (Avcı, 2017: 23).
Durumsal mülakatlarda adayın, belirli bir sorunu nasıl çözdüğüne değil,
nasıl çözeceğine odaklanır. Adaylara, işle ilgili olarak ileride gerçekleşme
olasılığı bulunan varsayımsal bir durum-problem sunulur ve bu problemle
nasıl başa çıkacağına ilişkin çözüm önerileri getirmesi istenir (Solmuş,
2005: 1).
3.2.1.4. Davranışsal Mülakat
Bu mülakat tekniğinde, geçmişte belli bir prosedürü nasıl uyguladığı
veya bir problemi nasıl çözdüğü konusunda adaylardan spesifik örnekler
vermesi istenir (Mathis & Jackson, 1997: 247). Davranışsal mülakatlarda
durumsal mülakatlardan farklı olarak daha önce adayın karşılaştığı belirli
bir durum-olay bu olaya tepkisi-davranışı ve olayın sonucu üzerinde
durulur (Solmuş, 2005: 2).
3.2.2. Mülakat Teknikleri
Mülakat teknikleri; birebir mülakat, panel mülakat ve grup mülakatı
başlıkları altında incelenecektir.
3.2.2.1. Birebir Mülakat
Birebir Mülakat ‘da adayın geçmiş deneyim ve davranışları
değerlendirilmeye çalışılır ve adayların hepsine benzer sorular yöneltilerek
adaylar arasında kıyaslama yapılması amaçlanır. Bu yöntemde mülakatçı
diğer yöntemlere oranla daha dikkatli olması gerekmektedir. Mülakat
sorularını önceden oluşturmalı ve aday için mutlaka hazırlanmalıdır. Eğer
bu hazırlığı gerçekleştirmezse mülakatı tek bir görüşmeci gerçekleştirdiği
için mülakatın sübjektifliğini etkileyecek ve hata yapma ihtimalini
artıracaktır (Dessler, 2008: 259).
Genel sorular sorularak adayın kendisini tanıtması istenmektedir.
Sadece iki kişi arasında (mülakatı yapan ve aday) geçtiği için öne çıkmak
kolaydır. Buna bağlı olarak aday kendini daha rahat tanıtma şansına sahip
olmaktadır. Böylelikle aday kendisiyle ilgili daha fazla bilgi
verebilmektedir (Özkan, 2007: 35).
3.2.2.2. Panel Mülakatı
Panel mülakatı, tek bir aday ikiden fazla görüşmecinin gerçekleştirdiği
mülakatlardır. Toplu alımlar gerçekleştirileceği zaman tercih edilir.
Özellikle bankacılık sektöründe sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Adayı
zorlayıcı bir yöntem olmakla birlikte (Tuncer, 2014: 10), bu mülakat
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türünün etkinliği, öncelikle görüşmecilerin soracakları sorular ve her bir
üyenin görüşme esnasında oynayacağı rollere bağlıdır. En büyük avantajı,
son işe alım kararının birden çok üye arasındaki uzlaşma ile verilmesinden
dolayı daha tarafsız ve güvenilir olmasıdır (http://www.ktu.edu.tr/kariyermulakatturlerinelerdir).
Panel mülakatlar, mülakat hatalarının etkisini azaltma bakımından
önemli avantajlara sahiptir. Panel mülakatlara katılan mülakatçılar, bir
soruyu sormakta ya da adayın cevabını irdelemekte tek sorumlu kendileri
olmadığı için, adayları daha iyi dinleyebilirler ve daha fazla bilgi
toplayabilirler. Ayrıca, çoklu not alan kişiler ve notlardaki farklılıkları
gözden geçirebilme fırsatı ise, karar için yararlanabilecek olan bilginin
kalitesini arttırmaktadır. Buna göre, özellikle etkin dinlememe ve not
almama hatalarının panel mülakatlarda etkili olmadığını söyleyebilir.
Genellikle çok sayıda çalışanın farklı bölümlerde işe alınması planlanan
toplu alımlarda tercih edilir ve özellikle bankacılık sektöründe sıklıkla
kullanılmaktadır (Çevik, 2010: 66-67).
3.2.2.3. Grup Mülakatı
Grup Mülakatlarında, görüşmeciler birden fazla aday ile mülakat
gerçekleştirir. Mülakatçılardan biri süreci yönetirken diğerleri adayların
performansıyla ilgili notlar almaktadır. Bazen mülakatçıların her biri adaya
birbirinden farklı tarzda sorular yöneltebilirken bazen de tamamı aynı ya
da benzer soruları yöneltme yoluna gidebilmektedirler ( Latif & Uçkun,
2004: 51).
Mülakat sırasında bazı adaylar baskın çıkarak diğer adayların olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır. Bu durumda görüşmeyi yürüten
mülakatçı daha az konuşan adayların fikirlerini almak için sorular sormalı
onları konuşturmalıdır. Grup mülakatında iki yöntem uygulanabilir.
Birincisi, görüşmeci 10-15 kişiden oluşan grubu karşısına alır, bir sınav
niteliğinde çeşitli sorular yöneltir ve en doğru yanıt verenler ve aranılan
pozisyona uygun olanlar seçilir. İkinci yöntemde ise; görüşmeci adayları
grup olarak bir odaya alır ve başlarında görüşmeci yerine gözlemci
bulunur. Adaylar kendi aralarında belirli bir konu üzerinde tartıştırılır. Bu
sırada, gözlemci, tartışmaları ve adayları yakından izleyerek önderlik
yeteneğine sahip, en düzgün konuşan, anlayış, kavrama, algılama,
yargılama gibi yetenekler taşıyan kişileri saptar. Bu görüşmenin verimli
olması için adayların sayısı 7‟yi geçmemeli ve süre de bir saati
aşmamalıdır (Özkan, 2007: 35).
Grup Mülakatlarında daha kısa sürede daha çok adayla iletişim
kurulması zaman maliyetini asgariye indirmektedir (Bingöl, 2003: 187).
Satış ve pazarlama sektöründe sıklıkla kullanılan grup mülakatı, liderlik
özelliklerini ortaya çıkaracak ve grup içerisinde kendini ön plana çıkaracak
adayların tespiti için çok önemlidir. Bu süreçte adayların kendine olan
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güveni, rekabet ruhu gibi özellikleri değerlendirmeye alınır (Tütüncü,
2015: 16)
3.2.3. Mülakat Yöntemleri
Mülakat yöntemleri; yapılandırılmış mülakat, yapılandırılmamış
mülakat, yarı yapılandırılmış mülakat ve karma mülakat olarak
gruplanmaktadır.
3.2.3.1. Yapılandırılmış Mülakat
Yapılandırılmış mülakatlarda, adaya yöneltilecek sorular, bir uzman
grubu tarafından önceden hazırlanır ve her adaya aynı sorular sorulur.
Alınan cevaplar, bir mülakat formuna kaydedilir. Sorular, işletme
tarafından geliştirilen ve açık pozisyona ait gerekli yetkinlikleri de
kapsayan iş analizlerine dayanılarak hazırlanır. Mülakatı yapan kişi her
görüşmenin sonunda standart bir değerlendirme formu doldurmak
zorundadır. Görüşme mümkün olduğunca standartlaştırılmalı, bütün
adaylara aynı sorular sorulmalı, cevaplar görüşmecinin önceden
derecelendirdiği bir formatta değerlendirilmeli ve bu ölçü, iş
davranışlarının özelliklerini içeren derecede olmalıdır (Beardwell vd,
2003: 243).
Yapılandırılmış mülakatlarda tüm sorular aynı yöntem ile puanlanıp,
değerlendirilmektedir. Böylelikle, adayların karşılaştırılması daha sağlıklı
olabilmektedir
(https://docplayer.biz.tr/9950133-Eleman-secimindemulakat-tekniklerinin-bir-degerlendirmesi.html ).
3.2.3.2. Yapılandırılmış Mülakat
Görüşmenin ilerleyişine göre her adaya farklı soruların sorulabileceği,
kişinin bağımsız görüşlerinin ve serbest iradesinin ortaya çıkarılmasını
amaçlayan sohbet havasında geçen mülakat şeklidir. Mülakatı yapan
kişi/kişiler genellikle amaca uygun açık uçlu sorular sorarak adaydan
aradıkları niteliklere uygun cevaplar beklerler (Avcı, 2017: 22). Dunnette
ve Borman’a (1979) göre, yapılandırılmış mülakatların, yapılandırılmamış
mülakatlara göre daha geçerli olmasına karşın, daha fazla eğitim, teknik
beceri ve dolaylı olarak daha maliyetli olduğunu belirtmiştir (Dunnette &
Borman’dan aktaran Yeloğlu, 2004: 115).
3.2.3.3. Yarı Yapılandırılmış Mülakat
Mülakatı gerçekleştiren uzman, adaya yöneltilecek soruları önceden
hazırladığı belli konu başlıkları ya da sorularla gerçekleştirmektedir.
Görüşme sırasında soruların sırası ve soruların soruluş biçiminde
değişiklikler yapılabileceği gibi konuya ilişkin yeni sorular ekleyip,
çıkarabilmektedir
(http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/
yöntemlerimiz
/Derinlemesine-Gorusme). Uzmanın bu konuda eğitimli olması çok
önemlidir. Tamamen meslek ile ilgili sorularla sınırlandırılmış bir görüşme
türüdür. Deneyimli adaylarda meslek bilgisi sorgulanır. Görüşmede
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sorulan sorular meslek analizine dayanmakla birlikte meslek uzmanları
tarafından kontrol edilmektedir (Mathis & Jackson 1991: 246).
3.2.3.4. Karma Mülakat
Karma mülakat yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakat
yöntemlerinin bir arada ve aynı görüşme sürecinde kullanılmasıdır. Bu
çeşit mülakatta sorular kriterlere göre önceden hazırlanır. Mülakatı yapan
uzman sorulara bağlı kalmaz. Kendine uygun gelen soruları da sorar; ancak
bu sorular önceden belirlenmiş kriterlere yanıt almak üzere olmalıdır
(Telman & Türetgen, 2004: 220).
3.2.4. Yeni Nesil İşe Alımda Mülakat Yöntemleri
Günümüzde işletmeler işe alım, performans, eğitim gibi birçok insan
kaynakları işlevlerinde iletişim teknolojilerini kullanmaktadırlar. Eperformans yönetimi, e-eğitim, e-kariyer yönetimi gibi uygulamalar insan
kaynakları bölümlerine işlerini daha kısa zamanda yapabilme olanağı
sunmaktadır. İşletmelerin iletişim teknolojilerinden etkin olarak
yararlandığı insan kaynakları işlevlerinden bir diğeri de işe alımdır.
İletişim teknolojileri online iş ilanları, online görüşmeler, online testler gibi
birçok işe alım uygulamasına olanak sağlamaktadır (Öksüz, 2011: 268)
Geleneksel kaynaklara ek olarak, online işe alımda resmi şirket web
siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Özellikle işsizlik oranlarının artış göstermesi sebebiyle geleneksel işe alım
yöntemlerinden uzaklaşıldığı ve alternatif yöntemlere başvurulduğu
görülmektedir (Melanthiou vd., 2015: 36). “Digital in 2019” raporuna
göre, dünya nüfusunun %45’inin sosyal medya kullanıcısı olduğu
görülmektedir. En çok kullanılan sosyal medya platformuna bakıldığında
ise 2.27 Milyar kullanıcı ile Facebook’un birinci sırada olduğu
görülmektedir. İş arayanların ve işverenlerin kullandığı ve iş hayatı ile
ilgili bilgilerin paylaşıldığı Linkedin’de ise 604 Milyon kullanıcı
bulunmaktadır
(https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019global-internet-use-accelerates). Sosyal medya kullanım oranlarındaki
artışlar yeni işe alım yöntemlerini de beraberinde getirmekte ve geleneksel
işe alım yöntemleri yerini online işe alım yöntemlerine bırakmaktadır.
3.2.4.1. İş Başvurusu Videosu
Dijital dünyanın yenilikleri iş başvuru sürecinde de daha yaratıcı
süreçleri beraberinde getirmektedir. Günümüzde yeni yöntemlerden birini
video
çekerek
iş
başvurusu
yapmak
oluşturuyor
(https://blog.cvlogin.com/basvurularinda-yeni-trend-yaratici-videocekimi/). Aday geçmiş iş deneyimlerini bir kâğıt üzerine sığdırmaktansa,
mimiklerini ve beden dilini kullanarak karşı tarafa aktarmak amacıyla iş
başvuru videosu gönderebiliyor.
İş başvuru videolarında sadece CV’deki bilgilerden bahsedilmiyor.
Yetenekleri, hayalleri, plan ve projeleri kapsayan bir konuşma videoya
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yerleştirilerek İnsan Kaynakları uzmanlarının ilgisini çekecek içerikte bir
CV oluşturuyor. İş başvuru videolarından dikkat edilmesi gereken
noktalar,
(https://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/is-basvurularindayaratici-videolarin-puf-noktalari/ )


CV’deki bilgiler ile sınırlı kalınmamalı,



Kısa ve yaratıcı olmasına dikkat edilmeli,



Test videosu hazırlanıp, özeleştiri yapılmalıdır,

şeklinde belirtilmektedir. İş başvuru videoları, insan kaynakları yetkilisi
ile ilk buluşma anı olduğu için çok önemli ve kritiktir. Bu noktada adeta iş
görüşmesine gidiyormuş gibi kıyafete dikkat edilmesi gerekliliği önemli
konulardan biridir. Video çekilen alanın düzeni, ses düzeyi-ışık, gürültü
olmaması gibi video kalitesini etkileyecek hususlar da doğrudan etki
yaratabilecek girdilerden bazılarıdır.
3.2.4.2. Video Konferans-WhatsApp Görüşmeleri
Günümüzde giderek artan sanal toplantılar, uluslararası işletmelerdeki
iş uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Bu tür toplantılara dijital
ortamlarda gerçekleştirilen mülakatlar da eklenmiştir. Potansiyel
işverenler ile iş arayanlar arasındaki fiziksel mesafe yüz yüze görüşme için
bir engel oluşturmamaktadır. Sadece 2012 yılında, bu amaçla Skype'ı
kullanan insanların sayısı, mobil cihazlarından giriş yapan kullanıcılarda
yüzde 66'lık bir artışla yaklaşık 300 milyondan 405 milyona yükselmiştir.
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm işletmelerin yüzde 35'i,
birincil iletişim aracı olarak Skype kullanmaktadır (Bailo, 2013: 21-22).
Video konferans görüşmeleri özellikle büyük ölçekli işletmelerin tercih
ettiği bir yöntemdir. Farklı bir ülkede görüşme gerçekleştirmek
istendiğinde işletmenin Türkiye’de yer alan ofislerinden video konferans
yöntemi ile bağlantılar kurulabilmektedir. Adayın veya görüşmecinin bu
ofislere ulaşamaması durumunda ise Skype- Whatsapp gibi aplikasyonlar
ile bağlantılar kurulabilmektedir. Burada önemli olan uygun görülen aday
ile en kısa sürede mülakatı gerçekleştirmektir.
3.3. Mülakat Sonrası
Mülakat sonrası süreç; adayın referans kontrolünün yapılması ile
başlamaktadır. Olumlu referans sağlanan adayın sağlık kontrolü ve
güvenlik soruşturulması ile devam edilmekte, aşamalar olumlu
sonlandığında adaya ücret teklifi yapılabilmektedir.
3.3.1. Referans Kontrolü
Referans kontrolü; olumlu olarak değerlendirilen adayın referans olarak
gösterdiği kişilerin aranarak aday ile bilgilerin alınmasıdır. Referanslar
adayın onayı ile aranmalıdır. Genelde referanslardan adayın daha önceki
işi, işi bırakma nedeni ve aldığı ücret ile ilgili bilgiler sağlanır. Adayın işe
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uygunluğu, olumluluğu ya da karakteri hakkında verilen bilgi güvenilir
olamaz (Dereli & Uzunçarşılı, 1990: 31). Referans kontrolü ile daha önce
çalıştığı yer ile ilgili, başarı ya da başarısızlıkları, davranışları ve işbirliği
yapma yetenekleri araştırılmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000: 103).
Adayın referans bilgilerine, başvuru formundan, özgeçmişinden ya da
ayrıca kendisinden istenerek ulaşılabilmektedir (Mathis & Jackson 1991:
268).


Akademik referanslar



Önceki iş referansları



Finansal referanslar



Adli Sicil Kaydı



Kişisel referanslar

kullanılabilmektedir. Kişisel referans olarak adayın aile çevresini, akraba
ve arkadaşlarını referans olarak göstermemesi ve eğer göstermişse bunların
dikkate alınmaması gerekir (Barutçugil, 2004: 274).
Genel olarak yeni mezun adaylar en son mezun oldukları eğitim
kurumundan ders aldıkları eğitmenleri referans olarak yazmaktadır.
Deneyimi olan çalışanlar ise geçmiş iş yaşantılarından referans
verebilmektedir.
3.3.2. Sağlık Kontrolü
Adayın sağlık durumunun işin gerekleri ile uyumlu olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla işyeri hekimleri ya da diğer sağlık kurumları
tarafından sağlık muayenesinden geçirilerek ilgili işte çalışabilmek için
gerekli sağlık koşullarını taşıdıklarını gösteren sağlık raporunun alınma
sürecidir. Sağlık incelemesi, yalnızca personel seçimi amacıyla değil, bir
takım yasal zorunlulukları yerine getirmek ve mevcut personelin sağlığını
korumak amacıyla da gerçekleştirilmektedir (Can vd., 1998: 115). İleride
doğabilecek meslek hastalıklarına ilişkin sıkıntılarda, işe giriş muayeneleri
çok önemli bir girdiyi oluşturmaktadır. Çalışma koşullarının personeli ne
ölçüde etkilediği görülmekte ve çalışma koşullarını iyileştirme noktasında
önlemler alınmaktadır.
Bazı sektörlerde belirli fiziksel ve zihinsel özelliklerin aranması
kaçınılmazdır. İşin yapılmasının temel gerekleri arasında sağlıklı olmak
her zaman önemlidir. Gizlenen bir sağlık sorununun iş yaşamında daha
sonra ortaya çıkması işletmeyi yasal ve ekonomik anlamda zor durumda
bırakabilir. Bu nedenle işe alınmasına karar verilen ve kendisine iş
teklifinin yapılması düşünülen adaylardan güvenilir sağlık kuruluşlarından
sağlıklı olduğuna ilişkin bir rapor alması veya işletmenin uygulayacağı
sağlık testlerinden geçmesi gerektiği bildirilir (Barutçugil, 2004: 275).
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Sağlık kontrolü, sürecin sonunda istenebileceği gibi farklı sektör ve
organizasyonlarda mülakat sürecine başlamadan ve eleyici bir aşama
olarak da istenebilmektedir.
3.3.3. Güvenlik Soruşturması
Güvenlik soruşturması bir kişi hakkında bir kurum veya makamın talebi
üzerine belli bir amaçla kullanılmak üzere rapor düzenlenip ilgili birime
iletilmesidir. Burada amaç kişinin bir kamu hürriyetini kullanmasının
sakıncalı olup olmadığının saptanmasıdır (Karahanoğulları, 1998: 159).
Güvenlik soruşturmaları devlet kurumlarında çalışacak adaylar için
gerçekleştirilir. Özel sektör çalışanları için kontroller adli sicil kaydı
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
3.3.4. Ücret Teklifinin Sunulması
Ücret teklifi aşamasında, işletmedeki genel ücret yapısı, diğer işe alım
prosedür ve politikaları insan kaynakları bölümü tarafından göz önünde
bulundurularak karar verilmelidir. Karar verildikten sonra seçilen adaya,
birim yöneticisi tarafından iş teklifi yapılır (Barutçugil, 2004: 275). İş
teklifinde ücret, yan haklar ile çalışma koşullarına ayrıntılı olarak yer
verilir.
Adayın şartları kabul etmesi sonucunda nihai karar verilmiş olur.
Personelin işe girişinin yapılması için işe giriş evrak listesi verilir ve
hazırlanması istenir.
3.4. İşe Başlatma Kararı ve İşe Başlama
İşe alım sürecinin amacı; işletmenin aradığı özelliklere uygun bireyleri
belirleyerek karar vermektir. Uygun adayın seçimi temelde bir karar verme
sürecidir. Karar verme ise bir fikir, görüş, uygulama veya kişi konusunda
uygun alternatifler arasından en uygun olanını tercih etmektir (Çavdar &
Çavdar, 2010:90).
Modern seçim sürecini benimseyen ve izleyen bir işletmede ilk
görüşmeden son görüşmeye kadar adaylar çeşitli aşamalardan geçirilerek
ve bir kısmı elenerek nihai seçim kararının alınması aşamasına gelinir
(Sabuncuoğlu, 2000: 103).
Sağlık kontrolünden sonra işe alınma kararı verilen adaya bu bilgi
gecikmeden iletilmelidir. Gecikme halinde, bu arada adayın başka
işletmelerle olan ilişkileri sonucu kaçırılma riski vardır. Bu takdirde adayla
ilgili yapılan seçim süreci işletmeye zaman ve maliyet kaybına neden olur.
Ayrıca boş bulunan işin bir süre daha sahipsiz kalması işletmeye ek maliyet
getirecektir (Telman & Türetgen, 2004: 225).
Seçim sonuçlarının, işe alınmayan adaylara nazik bir üslupla geri
bildirim süreci aracılığı ile bildirilmesi işletmenin prestiji ve marka değeri
açısından büyük önem taşımaktadır. Başvurdukları iş için uygun
bulunmayan bazı adaylar başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere
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kayıt altına alınabildiği gibi eğer varsa daha uygun bulundukları başka işler
için teklifte bulunulabilir. İşe alınmayan adaylara, işe kabul edilmedikleri
yazılı veya sözlü olarak bildirilmelidir. Bu süreçte adayın duyguları
dikkate alınarak, elemenin kişisel nedenlerle olmadığı belirtilip ilgisi için
teşekkür edilmelidir. Bunun yapılmasındaki amaç, adayın özgüvenini
sarsabilecek yönde sözlerden kaçınmak ve gelecekte işletmede ortaya
çıkabilecek ihtiyaçlar için açık kapı bırakmak olarak söylenebilir
(Yetimaslan, 2010: 35).
3.4.1. İşe Giriş Evraklarının Hazırlanmasının Talebi
İşe başlatma kararı verildikten sonra işe giriş evraklarının hazırlanması
için adaya bir evrak listesi verilir. Bu evrak listesinde zorunlu olarak
toplaması gereken evraklar yer almaktadır. Bu evraklar çalışanların özlük
dosyasında saklanır.
Özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesi ve
104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve
formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir. Madde
75’e göre işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.
İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer
kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları
saklamak ve bunları istendiği zaman yetkililere göstermek zorundadır.
İşe giriş için gerekli evrakların listesi aşağıda belirtilmiştir.


Nüfus Cüzdanı Örneği



İkametgâh Belgesi



Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği



Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı Yoktur Belgesi)



SGK Gün Dökümü



Askerlik Terhis / İlişiksiz Belgesi



Diploma veya Tahsil Belgesi Aslı ve Fotokopisi



Vesikalık Fotoğraf



Nüfus Cüzdanı Fotokopisi



Evlenme Cüzdanı Fotokopisi



Sürücü Belgesi



Daha Önceki İşyerinde Çalışma Belgesi Fotokopisi



Maaş Hesabı
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Bu evrakların yanı sıra Sağlık Evraklarının da hazırlanması gerekir.
Sağlık evrak listesi sektörlere göre farklı şekillenebilmektedir. Yapılan işe
bağlı ileride oluşabilecek meslek hastalıklarının tespitinde ilk işe giriş
muayeneleri ciddi önem arz etmektedir.
3.4.2. İşe Giriş Evraklarının Kontrolü
İşe giriş evrak listesi üzerinden evrak kontrolleri sağlanır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus adayın söylemiş olduğu ifadeler ile belgelerin
uyum gösterip göstermediğidir. İş başvuru formunda belirtilen çalışma
yerleri ve sürelerine ilişkin verilerin karşılaştırılması SGK gün dökümünde
belirtilen tarihlerle uyumu kontrol edilebilir.
E-devlet üzerinden alınan belgelerde ise güncel tarihli ve barkodlu olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
3.4.3 Oryantasyon (işe Alıştırma Eğitimi)
Personelin işe başlatılması, önemli bir aşamadır. Bu aşama, işe alınan
kişinin gerekli dokümanları insan kaynakları departmanına teslim etmesi
ve iş başı tarihinde ilgili departmanda görev almak üzere işletmeye gelmesi
ile başlar (Çavdar & Çavdar, 2010: 191). İşe alınmasına karar verilen
personele ilk günlerde verilen eğitime işe alıştırma veya oryantasyon
eğitimi denilmektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 49). Oryantasyon (işe
alıştırma); yeni personelin işe, işletmeye en kısa sürede uyumunu
sağlamayı amaçlayan bir işletme içi iletişim süreci olarak da
tanımlanabilir. İşe giren personel için ilk günler oldukça önemlidir. İlk
günler ve ilk aylar her iki tarafın da birbirini tanıma ve ilk izlenimlerini
oluşturma dönemi olduğundan, bu dönemde çalışan tarafından yapılan
hatalar onun kişisel imajını etkilemektedir (Gürüz, 2007: 158). İşe
alıştırma programları yeni personele yönelik bir eğitim çalışmasıdır. Yeni
personelin nitelikleri ile yapacağı işin gerekleri arasındaki farklılıklar işe
alıştırma programlarının ardından uygulanacak bir eğitim programıyla
kapatılabilir, işe alıştırma ve eğitim yeni personelin niteliklerini işin
gereklerine dengelemede yardımcı olur.
Oryantasyon yeni çalışanlara işletmeyi, çalışma birimlerini ve işlerinin
tanıtılmasıdır. Çalışanlar, oryantasyonu iş arkadaşlarından ve işletmeden
alırlar. İş arkadaşlarından alınan oryantasyon genellikle planlanmamış ve
gayri resmi olup sıklıkla yeni çalışana yanıltıcı ve hatalı bilgi
sağlamaktadır. Bu resmi oryantasyonun işletme için neden bu kadar çok
önemli olduğunun nedenlerinden biridir. Etkili oryantasyon programı
şimdiki ve gelecekteki yeni çalışanın başarılı veya başarısız olmasında
farklılık yaratabilir (Byars & Rue, 2004: 186).
3.4.4. Deneme Süresinin Başlaması
4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. Maddesinde deneme süresi: “Taraflarca
iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki
ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar
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uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine
gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için
ücret ve diğer hakları saklıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. İş Kanunu
açısından, deneme kaydı bulunan iş sözleşmesinin, deneme süresi içinde
feshedilmesi halinde tarafların bildirim şartına uymasına ve ihbar tazminatı
ödemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, İş Kanunu’nun iş güvencesi,
kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin hükümleri ile iş
sözleşmesi ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen diğer işçilik hakları
deneme kaydından etkilenmemektedir.
2 aylık süre hem işçinin hem de işverenin bir değerlendirme süreci
olarak görülebilir. Bu süre bir yandan işverene, işe yeni girenin yetenek
düzeyini ve işletmeyle bütünleşmesini öğrenme olanağı yaratır öte yandan
işgörene, yeni işini tanıma ve yeni mesleki ortama uyum sağlama fırsatı
tanır (Sabuncuoğlu, 2000: 106).
3.4.5. Deneme Süresi Değerlendirme Görüşmesi
2 aylık deneme süresinin hem çalışan hem de işveren tarafından yüz
yüze görüşme gerçekleştirilerek yapılan bir değerlendirmedir. Bu
değerlendirme işten ayrılma niyeti (istifa) ya da işten çıkarma kararı
üzerinde ciddi bir rol oynamaktadır.
İnsan Kaynakları yetkilisi, ilgili bölüm yöneticisine, personelin 2 aylık
süresinin bitişine ilişkin bilgi verir ve görüşme notlarının alınması
amacıyla form oluşturulur. Bu form ile personelin işletme kültürüne
uyumu, gelişime açıklığı çalışma arkadaşlarına uyumu, ekipman
kullanabilme becerisi gibi bir çok alanda yetkinliğine ilişkin puanlamalar
yapılır. Bu puanlama sonucunda personel ile yüz yüze bir görüşme
gerçekleştirilerek; olumlu yönler, gelişime açık yönler ve olumsuz yönlere
ilişkin notlar alınır. Bu görüşme 2 aylık sürecin genel bir değerlendirmesi
olduğu için ileride yaşanabilecek herhangi bir sorunla ilgili erken aksiyon
alma şansını oluşturmaktadır.
3.4.6. Memnuniyet Görüşmeleri
Son yıllarda iş-yaşam dengesi noktasındaki beklentiler, rekabet
piyasası, kariyer beklentisi, kuşaklar arasındaki farklılıklar çalışan devir
oranlarında ciddi artışlara sebebiyet veriyor. İşletmelerin bu konu ile ilgili
riskleri tespit etmesi ve bu doğrultuda iyileştirici aksiyonlar alması
amacıyla memnuniyet mülakatları- çalışan memnuniyet anketleri
gerçekleştirilmektedir.
Memnuniyet mülakatları işe yeni girmiş ve deneme süresini
tamamlamak üzere olan personel ile gerçekleştirilir. Burada amaç; genel
olan uygulamalarda yaşamış olduğu herhangi bir sıkıntı olup olmadığının
kontrolüdür. Bu görüşmelerde yemek, servis imkânları, bölümler arası
uyum, çalışma arkadaşları ile ilişkiler ve yönetici desteği irdelenmektedir.
Personelin yaşamış olduğu bir sıkıntı söz konusu ise önlemlerin alınması
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gerekmektedir. Memnuniyet mülakatlarının önceden hazırlanmış ve
çalışanı doğrudan etkileyecek konuların yer aldığı bir form üzerinden
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Memnuniyet mülakatının işe yeni girmiş
tüm personele uygulanması önem arz etmektedir. Deneme süresi dolmadan
önce gerçekleştirilecek görüşmenin ardından personelin 5. Ayında tekrar
bir görüşme gerçekleştirilir ve bu görüşme ile değişimlere ilişkin geri
bildirimleri almak amaçlanır.
Memnuniyet mülakatları ve çalışan memnuniyet anketleri ileride
gerçekleşebilecek çıkışlara ilişkin önemli ipuçlarını barındırmaktadır.
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İŞ TATMİNİNİ ARTTIRMADA POZİTİF PSİKOLOJİK
SERMAYENİN ROLÜ: KUYUMCUKENT ÖRNEĞİ
Pelin ŞAHİN YARBAĞ
1. GİRİŞ
21. yüzyılın getirdiği yıkıcı rekabet işletmeleri her geçen gün daha da
zorlamaktadır. Rekabet edebilmenin en temel unsuru ise verimlilik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir işletmeye, diğer işletmelere karşı rekabet
avantajı kazandıracak en önemli kaynak insandır. Dolayısı ile işletmeler,
insan unsurunu daha verimli kullanabilmenin yollarını aramaktadırlar. İş
tatmininin performans üzerindeki etkileri şüphesiz çok yüksektir.
Araştırmacılar iş tatminini etkileyen unsurları irdeledikçe altından pozitif
psikolojik sermayenin çeşitli unsurlarının çıktığını görmüşlerdir. Bu da
araştırmaların bu konuya yoğunlaşmasına sebep olmuştur.
Literatürde psikolojik sermaye, pozitif psikolojik sermaye içerisinde
yer almaktadır. F. Luthans tarafından “bireyin pozitif gelişme hali’’ olarak
tanımlanan psikolojik sermaye; öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve
psikolojik dayanıklılık olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır (Akçay,
2011: 2).
Öz yeterlilik, çalışanların sahip oldukları özelliklerin işin niteliğine ne
derece uygun oldukları konusudur. Bireyin öz-yeterliliği arttıkça kendine
duyduğu güven şüphesiz artacaktır. Umut çalışanların geleceğe dair pozitif
beklentilerinin olmasını ifade eder. İyimserlik ise motivasyonun
düşmemesi için bireyin olumlu yönleri görebilme kapasitesidir. Psikolojik
dayanıklılık çalışanların zor koşullar altında nasıl hareket edeceklerini
gösterir. Birey psikolojik dayanıklılığa sahipse zor zamanlarda pes etmek
yerine mücadele etmeyi seçecektir. Kuşkusuz bu dört bileşen
çalışanlardaki psikolojik sermayenin potansiyeli hakkında bilgi verecektir.
Bu anlamda psikolojik sermayenin ve alt boyutlarının çalışan tatminini ne
derecede ve ne yönde etkilediğini araştırmak önemli bir konudur.
2. LİTERATÜR TARAMASI ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Literatürde iş tatmini konusu Elton Mayo ile Neo-Klasik yönetim
teorilerine kadar dayanmaktadır. Adams iş tatminin denge kuramı=eşitlik
kuramı ile ele alırken, Vroom Beklenti kuramını geliştirmiştir. Hackman
ve Oldham, 1974; Hannay ve Northam, 2000; Locke, 1976; Rust vd., 1996,
beklenti kuramını destekleyen araştırmalar yapmışlardır. Örücü vd., 2006,
iş tatminini etkileyen faktörler üzerinde durmuşlardır. Testa iş tatmininin
müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi üzerine çalışmıştır. Çekmecelioğlu
ise iş tatminsizliğinin sonuçları üzerine araştırmalar yapmıştır.
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Psikolojik sermayenin kökleri pozitif psikolojiye, o da M.Ö. 300
yıllarına dayanır. Maslow, (1954) pozitif psikoloji kavramı üzerinde
dururken, 20. yy’ın sonlarında Luthans, (2002) pozitif örgütsel davranış
üzerinde durmuştur. Seligman ve Csikszentmihalyi, (2000) pozitif
psikoloji üç temel odak noktasında incelemektedir. Hefferon ve Boniwell,
(2014) ise odak noktası olan mutluluğa vurgu yapmıştır. Wooley, (2011)
özyeterlik, iyimserlik, umut ve dayanıklılık üzerine çalışmıştır.
2.1. İş Tatmini
İş tatmini, en yalın anlatımı ile bireyin yaptığı işle alakalı duyduğu
memnuniyeti ifade eder. Bu konuda en belirgin çalışmaların Elton Mayo
tarafından 1930 yılında sonuçları alınan Hawthorne araştırmaları olduğu
yaygın olarak kabul görmektedir (Ergenç, 1982: 311). Söz konusu
araştırma sonuçlarına göre verimliliğin artırılması için fiziksel faktörlerden
ziyade sosyal faktörlere ağırlık verilmesi gerektiği görüşü hâkim olmuştur
(Koçel, 2010: 236). Neo-klasik yönetim teorileri, örgütte insana olan bakış
açısını tamamen değiştirmiştir. Diğer üretim faktörleri, özellikle makine
Sanayi Devrimi boyunca insana oranla çok daha değerli iken örgütlerde
fark yaratan unsurun tamamen insan zihninin yarattığı katma değer olduğu
anlaşılmıştır. Verimlilik peşinde koşan insanoğlu, verimliliği doğru yerde
yani insan zihninde aramaya başlamışlardır. İnsanı verimli kılacak tüm
argümanlar, uygulamalar ve destek sistemleri konuşulmaya ve
araştırılmaya başlanmıştır. İş tatmini de bunlardan birisidir.
İş tatmini, kişinin işine karşı gösterdiği olumlu veya olumsuz tutum
olarak ifade edilebilir (Gürbüz, 2011: 402). Literatürde ise iş tatmini;
bireyin iş çevresinden yani işin kendisinden, yöneticilerden, çalışma
grubundan ve iş organizasyonundan elde etmeye çalıştığı, rahatlatıcı ve iç
yatıştırıcı bir duygu olarak tanımlanmıştır (Karaduman, 2002: 70).
Adams, “Toward an Understanding of Inequity” isimli makalesinde iş
tatminini “Denge Kuramı=Eşitlik Kuramı” ile ele almaktadır (Ergenç,
1982: 313). Adams’a göre iş tatmini, “bireyin algıladığı girdi-çıktı
dengesidir”. Birey işinden ve iş yerinden beklediği sonuçları elde
edebilmek için bilgi, deneyim, yaş, sağlık ve çaba gibi bazı girdiler
vermektedir. Birey işe verdikleri ile elde ettikleri arasında eşitsizlik
görürse, algılarsa veya hissederse işinden doyumsuz olacaktır (Güngören
2017: 1-177).
Vroom (1964), araştırmasında “Beklenti Kuramını” geliştirmiştir. Bu
teori; iş tatminini, beklentiler ile bireyin kişiliği arasındaki karşılıklı
ilişkilerin bir sonucu olarak tanımlar (Yücel, 2012: 4). Bazı araştırmacılar
(Hackman ve Oldham, 1974; Hannay ve Northam, 2000; Locke, 1976;
Rust vd., 1996) Vroom bekleyiş teorisini doğrular şekilde çalışanların istek
ve arzuları örgüt tarafından karşılanırsa başka bir deyişle beklentileri
gerçekleşirse kişinin iş tatminine ulaşacağını belirtmektedir (Andrews,
2003: 80).
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İşcan ve Timuroğlu (2010) çalışmalarında, İş tatmini boyutu olarak iş
tatminini etkileyen en önemli unsurlardan; işin niteliği, ücret, terfi
fırsatları, çalışma şartları ve beşeri ilişkiler konuları, ayrıntılı bir şekilde
ele almıştır (İşcan ve Timuroğlu, 2007: 119-135).
İş tatminini etkileyen faktörler olarak;
• Örgütsel faktörler (ücret, yükselme fırsatları, işin doğası ve niteliği,
örgütlerin politika ve prosedürleri ile çalışma şartları),
• Grup faktörleri (çalışma arkadaşları ile yöneticilerin tutum ve davranış
şekilleri),
• Bireysel faktörler (kişinin statü ve pozisyon gibi ihtiyaç ve
beklentileri),
• Kültürel faktörler (bireyin sahip olduğu inanç, değer ve tutumları) ve
• Çevresel faktörleri (bireyi etkileyen sosyal, ekonomik ve devlete ait
tüm faktörleri) sıralayabiliriz (Örücü vd., 2006).
İş tatmini müşteri memnuniyeti sağlanmasında önemli bir yönetsel
araçtır. Deniz taşımacılığı sektöründe yapılan araştırmada müşteri
memnuniyetini etkileyen faktörlerin en az %30’luk kısmı iş tatmini ile
açıklanmaktadır. Aynı araştırma ile iş tatmini öncülleri de açıklanmaktadır.
Buna göre; ödüllendirmeler, iş yerindeki gelişim fırsatları, liderlerin tutum
ve davranışları, iş çevresi, organizasyon yapısı, örgüt vizyon ve misyonu
ile örgüt iklimi iş tatmini öncülleri olarak sayılmaktadır. Araştırma
sonuçlarına göre iş tatmininin doğrudan ve pozitif olarak örgüt vizyonu ile
ilişkili olduğu ve performansı ve iş kalitesini arttırdığı belirtilmektedir
(Testa, 1999: 154-158).
2.2. Pozitif Psikolojik Sermaye
Pozitif psikoloji, bireylerin olumsuz, eksik ve sorunlu yönlerinden çok,
olumlu özelliklerine, güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan bir
yaklaşımdır (Hefferon ve Boniwell, 2014). Bireylerin güçlü yönleri olarak
pozitif psikoloji; iyi oluş, bilgecilik, kişisel güçlü yanlar, mutluluk,
yaratıcılık, hayal gücü gibi özelliklere odaklanır. Pozitif psikolojinin odak
noktası bireyin mutluluğundan başlayarak mutluluğu grup düzeyinde
geliştirilmesidir (Hefferon ve Boniwell, 2014: 2).
Negatif psikolojiye tepki olarak doğan pozitif psikolojinin kökleri M.Ö.
300‟lü yıllara dayanır. Aristotales’ in ahlak erdem ve iyi hayat yaşamakla
ilgili çalışması, William James’in 1890 yılında “Psikolojinin İlkeleri” adlı
kitabında bahsettiği duygular, 1950’lerde ortaya çıkan hümanistik
psikoloji ve Jeremy Bentham ve John Stuart tarafından devam ettirilen
faydacılık akımı, iyi yaşamı inceleyerek pozitif psikolojinin temellerini
atmışlardır (Hefferon ve Boniwell, 2014: 8). Kavram olarak pozitif
psikoloji ilk olarak Maslow (1954) tarafından kullanılmış olsa da, pozitif
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psikoloji hareketinin kurucusu olarak Pennsylvania Üniversitesi profesörü
Martin Seligman kabul edilmektedir ( Erdoğan, 2018: 1-246).
Seligman ve Csikszentmihalyi pozitif psikoloji üç temel odak
noktasında incelemektedir. Bunlar;1. Kişinin değer verdiği geçmiş
deneyimleri: Kişilerin geçmişinde yaşadıkları ve değer verdikleri olumlu,
memnun oldukları ve tatmin sağladıkları sübjektif deneyimleri, kişinin
geleceğe dönük umut ve iyimserliği ve şimdiki mutluluğu. 2.Pozitif
bireysel özellikleri: Bireyin sevme, iş, cesaret, azim, kişilerarası ilişki
becerisi, estetik duyarlılığı, geleceği görebilmesi, özgünlük, yüksek
yetenek ve akıl kapasitesi gibi pozitif bireysel özellikleri. 3.Örgüt
seviyesindeki özellikleri: Örgütlerin bireyleri daha iyi vatandaşlığa doğru
taşıması (sivil erdem, nezaket, sorumluluk, fedakârlık vb.) ve yanlış olana
takılmak yerine doğru olanı geliştirmenin keşfedilmesidir (Seligman ve
Csikszentmihalyi, 2000: 5).
20. yüzyılın sonlarında pozitif psikoloji hareketini temel ve kalkış
noktası olarak kullanan Luthans, mikro düzeyde pozitif örgütsel davranışı,
pozitif olarak yönlendirilmiş insan kaynağı güçlerine ait uygulama,
çalışma ve günümüz işyerinde performans gelişimi için ölçülebilen,
geliştirilebilen ve etkili olarak yönetilebilen psikolojik kabiliyetler olarak
tanımlamıştır (Luthans, 2002a: 698; Luthans, 2002b: 59).
Organizasyonun bütününden çok, bireylere odaklanan pozitif örgütsel
davranışa göre, bireyler örgütlere duygu ve düşünceleriyle beraber
gelmektedirler. Çalışanların pozitif ya da negatif duyguları örgütün
bütününü etkileyeceğinden örgütsel değişimin başlaması gereken yer
bireylerdir. Bu kişilerin pozitif yönlerini güçlendirmeye çalışan odak
noktasının getirisi olarak iş performansı ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin
iyileşmesi doğaldır (Çınar, 2011: 4).
Pozitif örgütsel davranış çalışmalarının en güçlü katkılarından biri,
özyeterlik, iyimserlik, umut ve dayanıklılık temelli pozitif psikolojinin
gelişmiş hali olan psikolojik sermayenin geliştirilmesi ve araştırılması
olmuştur (Wooley vd., 2011: 438).
Öz yeterlilik; kişinin kendi yeteneklerine olan inancı olarak
tanımlanabilir (Stajkovic ve Luthans, 1998: 66).
İyimserlik, genelde bir kişilik özelliği ya da tutum olarak
değerlendirilir. Bireyin karşılaştığı olumlu olayları içsel, kalıcı ve yaygın
sebeplerle ilişkilendirirken, olumsuz olayları ise dışsal, geçici ve belirli
sebeplerle sınırlandırdığı düşünülür (Erkuş ve Fındıklı, 2013). Scheier ve
Carver (1987)’a göre iyimser olan bireyler, birçok alanda başarıyı
yakalayabilir ve sağlıklı bir şekilde kendilerini geliştirebilir. Snyder,
(2007), iyimserliğin bir başka tanımında ise bireyi kendi gelişimi için
istediği sonuçlara ulaşmaya yönlendiren amaca erişme odaklı kavramsal
bir süreç olduğundan bahsetmektedir (Akdemir, B., Açan, A. M., 2017:
60).
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Umut, Synder vd. tarafından bireylerin başarı duygusuna ilişkin olumlu
(pozitif) motivasyon durumu olarak tanımlanmaktadır (Erkuş, A. ve
Fındıklı, M. A. 2013).
Dayanıklılık, mevcut durumlara uyum sağlama ve bunlarla başa çıkma
yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Luthans, 2002b: 702). Zorluklarla baş
edebilme ve pes etmemeyi ifade etmektedir.
3. YÖNTEM ve BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında; araştırmanın evreni ve örneklem, veri
toplama tekniği ve örnekleme yöntemi, araştırmanın kısıtları, araştırmanın
modeli ve araştırma verilerinin analizi sunulmaktadır.
3.1. Evren ve Örneklem
Araştırma evreni kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren perakende
işletmeleri mağaza çalışanlarıdır. Araştırmanın örneklemini İstanbul
Çobançeşme’de bulunan Kuyumcukent İş Merkezinin perakende
bölümünde bulunan mağaza çalışanları oluşturmaktadır. 96’sı kadın, 83’ü
erkek olmak üzere 181 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar işletmelerin
tam zamanlı ve kadrolu çalışanlarının tümünün katılımıyla yapıldığı için
örneklem yeterliliği koşulunu sağladığı düşünülmektedir. Bununla birlikte;
örneklem yeterliliği ile ilgili istatistiksel olarak da KMO örneklem
yeterliliği anlamlı bulunmuştur. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi
örnekleme tekniği tercih edilmiştir.
3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği tercih edilmiştir.
Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yer alan demografik
maddelere ilave olarak; araştırmada katılımcıların psikolojik
sermayelerinin ölçülmesinde Luthans vd. (2007) tarafından geliştirilen
“Psikolojik Sermaye Ölçeği (PCQ-24)” kullanılmıştır. Bu ölçek Erkuş ve
Fındıklı (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve
güvenilirliği kanıtlanmıştır.
İş tatmininin ölçülmesinde Babin vd. (1998) tarafından geliştirilen “İş
Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Cevapların alınmasında 5’li likert tipi
ölçekten faydalanılmıştır (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle
katılıyorum).
Verilerin analizleri IBM SPSS Statistic 26 ve IBM AMOS 23 paket
programlarında yapılmıştır.
3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın kısıtlarının araştırmacı ve uygulayıcılara önerilerin
sunulmasında fayda görülmektedir. Araştırmanın ilk kısıtı, araştırmanın
kuyumculuk sektöründeki çalışanlarla sınırlı olmasıdır. İkinci kısıt ise
örneklemin İstanbul’daki bir iş merkezinin seçilmiş olmasıdır. Araştırma
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bulgularının genellenebilmesi için farklı illerde ve farklı sektörlerde
yapılan araştırmalarla desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.
3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın modeline ilişkin şekil aşağıda Şekil-1’de sunulmaktadır.
Teorik çerçeve doğrultusunda pozitif psikolojik sermayenin boyutlarının iş
tatmini üzerinde etkisi olacağı ileri sürülmektedir.

Pozitif
Psikolojik
İş
Tatmini

Sermaye
*Özyeterlilik
*Umut
*Dayanıklılık
* İyimserlik

Şekil 1. Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerinde Etkisi
h1: Pozitif psikolojik sermayenin özyeterlilik boyutunun iş tatmini
üzerinde etkisi vardır.
h2: Pozitif psikolojik sermayenin umut boyutunun iş tatmini üzerinde
etkisi vardır.
h3: Pozitif psikolojik sermayenin dayanıklılık boyutunun iş tatmini
üzerinde etkisi vardır.
h4: Pozitif psikolojik sermayenin iyimserlik boyutunun iş tatmini
üzerinde etkisi vardır.
4.İSTATİKSEL METOD ve ANALİZLER
Öncelikle “Psikolojik Sermaye” ölçeğine Doğrulayıcı Faktör Analizleri
uygulanarak, ölçeğe ait alt boyutlar ve bu boyutlara ait maddeler tespit
edilmiştir. DFA’nın ön koşullarından biri olan normal dağılım şartı,
ölçeğin 24 maddesine ait cevapların basıklık ve çarpıklık değerlerine göre
incelenmiştir. -2 ve +2 arasında bulunan basıklık ve çarpıklık değerleri,
normal dağılıma uygunluk kıstası olarak kabul edilmiştir. (George, D., &
Mallery, M. , 2010) Güvenilirlik ise, ölçek ve alt boyutların Cronbach
Alpha katsayılarına göre değerlendirilmiştir.
Geçerlilik ve güvenilirlik düzeyleri yeterli seviyede çıkan ölçeklerin
puanlamaları hesaplanmıştır. İlgili maddelere verilen cevapların aritmetik
ortalamaları alınarak, katılımcıların ölçek puanları hesaplanmıştır.
Puanların normal dağılımları yine, basıklık ve çarpıklık değerlerine göre
incelenmiştir. -2 ve +2 arasında bulunan basıklık ve çarpıklık değerleri,
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normal dağılıma uygunluk kıstası olarak kabul edilmiştir. (George, D., &
Mallery, M. , 2010) 2 ölçek ve alt boyutlarında normal dağılım görüldüğü
için puanlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi için Pearson Korelasyon
Testi kullanılmıştır.
Görülen anlamlı ilişkiler üzerinden bir lineer regresyon analizi
gerçekleştirilerek, bir çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Regresyon
analizinde Enter metodu kullanılmıştır. Model oluşturulurken, mevcut
verilerin regresyon modeline uygunluğu da incelenmiştir. Otokorelasyon
Durbin Watson değeri ile, Sabit Varyanslılık (Homoscedasticity) BreuschPagan testi ile, Çoklu Doğrusal Bağlantı ise bağımsız değişkenlerin VIF
değerlerine göre incelenmiş ve verilerin regresyon analizine uygun olduğu
görülmüştür.
Demografik faktörlere göre iş tatmini karşılaştırılması yapılmıştır. Bu
amaçla, cinsiyet ve medeni hâl kategorik gruplarında iş tatmini puanı için
normal dağılıma uygunluk görülmüş, bu ölçeğin puanları parametrik
bağımsız t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 2’den çok gruba sahip yaş
ve eğitim seviyesi için ise grup başına düşen örnek sayısı 30’un altına
düşmesi sebebi ile parametrik olmayan Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.
(Sümbüloğlu, 2017) Çoklu karşılaştırmalar sonrasında, testin sonucunda
gruplar arası fark bulunan boyutlar için farkın hangi gruplar arasında var
olduğunu tespit etmek amacıyla Dunn’s Post Hoc testi ile ikili
karşılaştırmalar yapılmıştır.
Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak verilmiştir.
4.1 Demografik Analizler
Tablo.1 Demografik İstatistikler tablosu
Erkek
Kadın

n
83
96

%
45,9
53,0

19-29
30-39

56
89

30,9
49,2

40-49

24

13,3

50 ve üzeri
Lise
Yüksekokul

11
6
21

6,1
3,3
11,6

46
104
3

25,4
57,5
1,7

96
83

53,0
45,9

N=181
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Seviyesi Lisans
Lisansüstü
Diğer
Medeni Hal

Bekâr
Evli
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4.2 Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Bu kısımda Psikolojik Sermaye Ölçeği ve İş Tatmini ölçeklerine ilişkin
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sunulmaktadır.
4.2.1 Psikolojik Sermaye Ölçeğine Yapılan Doğrulayıcı Faktör
Analizi (DFA) Bulguları
“Psikolojik Sermaye” ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda,
dayanıklılık faktöründe 1 madde (13. madde), iyimserlik faktöründe ise 2
madde (20 ve 23. maddeler) faktör yükleri 0,40 altında kalması sebebi ile
ölçek dışı bırakılmıştır. (Harrington, 2009) Bu maddeler aynı zamanda
çalışmadan da çıkarılıp, bundan sonraki analizlere dâhil edilmemiştir.

Şekil 1. Psikolojik Sermaye Ölçeğine Ait DFA Modeli
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Tablo 2. DFA Modeli Uyum İyiliği Ölçütleri ve Hesaplanan Değerler
Uyum İyiliği İndeksleri

Ölçütler

Değerler

χ²/sd (367,967/180)

<5

2,044

RMSEA

0,00 ≤RMSEA ≤0.10

0,076

RMR

0,00 ≤RMR ≤0.10

0,046

GFI

0,80 ≤GFI ≤0.95

0,847

CFI

0,90 ≤CFI ≤0.97

0,901

NFI

0,80 ≤NFI ≤0.95

0,825

AGFI

0,80 ≤NFI ≤0.90

0,803

“Psikolojik Sermaye” ölçeğine 21 madde ile DFA sonucunda
maddelerin 4 faktör altında uygun değerlerle faktörleştiği görülmüştür.
Yapılan DFA sonucuda 𝜒2=367,967, sd=180, p değeri ise anlamlı
bulunmuştur. (p=.000). Hesaplanan 𝜒2/sd=2.044 idir. Bu değer ölçeğin
genel olarak iyi uyum gösterdiğinin bir göstergesidir (Kline, 2011; Şimşek,
2007). Diğer model uyum iyiliğini ölçütlerine ait değerler Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2’de verilen ölçütlere göre değerlerin tamamı kabul edilebilirdir.
(Tabachnick ve Fidell, 2007; Sümer, 2000; Uzun, Gelbal ve Öğretmen,
2010).
Tablo 3. Psikolojik Sermaye Ölçeğine Yapılan Doğrulayıcı Faktör
Analizi Sonucu Elde Edilen Faktör Yükleri

Umut

Öz Yeterlilik

Faktör

Madde

Faktör
Yükü

1. Özyeterlilik madde 1

0,755

2. Özyeterlilik madde 2

0,674

3. Özyeterlilik madde 3

0,793

4. Özyeterlilik madde 4

0,823

5. Özyeterlilik madde 5

0,760

6. Özyeterlilik madde 6

0,795

7. Umut madde 1

0,725

8. Umut madde 2

0,743

9. Umut madde 3

0,715

10. Umut madde 4

0,613
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11. Umut madde 5

0,576

12. Umut madde 6

0,486

Dayanıklılık

13. Dayanıklılık madde 1
14. Dayanıklılık madde 2

0,748

15. Dayanıklılık madde 3

0,425

16. Dayanıklılık madde 4

0,418

17. Dayanıklılık madde 5

0,756

18. Dayanıklılık madde 6

0,879

Faktör
Yükü

Faktör Madde
19. İyimserlik madde 1

0,662

İyimserlik

20. İyimserlik madde 2
21. İyimserlik madde 3

0,685

22. İyimserlik madde 4

0,722

23. İyimserlik madde 5
24. İyimserlik madde 6

0,416

4.2.2 Güvenilirliğe İlişkin Bulgular
Tablo 4. Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizine İlişkin Alfa
Katsayıları
Boyut
Kullanılan Ölçekler

Madde Sayısı

Cronbach Alpha
Katsayısı

Psikolojik Sermaye
Öz Yeterlilik
Umut
Dayanıklılık
İyimserlik
İş Tatmini

21
6
6
5
4
20

0,916
0,904
0,817
0,746
0,707
0,888

Yapılan güvenilirlik analizleri sonuçların göre “Psikolojik Sermaye”
ölçeği ve bu ölçeğe ait “Öz Yeterlilik” alt boyutu çok iyi seviyede, diğer
alt boyutlar “Umut”, “Dayanıklılık” ve “İyimserlik” ise iyi seviyede
güvenilirliğe sahiptir. “İş Tatmini” ölçeğine ait genel güvenilirlik
seviyesinin ise 0,888 cronbach alpha katsayısı ile gayet iyi olduğu
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söylenebilir. Genel olarak 2 ölçeğe ait toplam ve alt ölçeklere ait
güvenilirlik oranlarının iyi seviyede olduğu görülmektedir (Streiner,
2003).
4.3 Verilerin Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 5. Katılımcılara Ait Ölçek Puanlarının Tanımlayıcı
İstatistikleri ve Normallik Testleri
Alt Boyutlar

N

Ortalama SS

Çarpıklık Basıklık

Psikolojik Sermaye
Öz Yeterlilik
Umut
Dayanıklılık
İyimserlik
İş Tatmini

181
181
181
181
181
181

4,079
4,417
3,903
4,155
3,739
3,690

-,538
-1,020
-,581
-,570
-,175
-,320

,532
,588
,668
,597
,746
,631

,065
,945
,267
,284
-,403
-,212

Ölçek ve alt boyutlarının basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ve +2
arasında bulunduğundan alt boyutlardan alınan puanların normal dağılıma
uyduğu belirlenmiştir (George, D., & Mallery, M. , 2010).
4.4. İncelenen Ölçeklerin Birbiri İle Olan İlişkilerine İlişkin
Bulgular
Tablo 6. İş Tatmini İle Psikolojik Sermaye ve Alt Boyutları
Arasındaki Korelasyonlar Tablosu
Psikolojik
Öz YeterlilikUmutDayanıklılıkİyimserlik
Sermaye
Korelasyon ,629
İş
Katsayısı (r)
Tatmini
,000**
p

,518

,577

,450

,518

,000**

,000**

,000**

,000**

Pearson Korelasyon Testi
*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri
**0,01 düzeyinde anlamlı p değeri
Korelasyon bir etki büyüklüğüdür ve bu nedenle Evans'ın (1996) r'nin
mutlak değeri için önerdiği kılavuzu kullanarak korelasyonun gücünü
sözlü
olarak
tanımlayabiliriz.
Evans’a
göre
r:
0,00-0,19 arasında: “çok zayıf”
0,20-0,39 arasında: “zayıf”
0,40-0,59 arasında: “orta”
0,60-0,79 arasında: “güçlü”
0,80-1,00 arasında: “çok güçlü”

300

bir ilişkiyi ifade etmektedir.
Buna göre, “İş Tatminin” nin “Psikolojik Sermaye”ye ait 4 alt boyut ile
olan ilişkilerine tek tek bakıldığında, boyutların tamamıyla istatiksel olarak
anlamlı, orta derecede, pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. (p<0,05)
Yani “İş Tatmini”;
“Öz Yeterlilik”, “Umut”, “Dayanıklılık” ve
“İyimserlik” ile birlikte yükseliş ve birlikte düşüş göstermektedir.
Değişkenlerin arasındaki bu bağın orta seviyede bir güce sahip olduğu
tekrar vurgulanmalıdır (Evans, 1996).
“İş Tatmin” in genel “Psikolojik Sermaye” ile olan ilişkisi
incelendiğinde, aralarında istatiksel olarak anlamlı, güçlü, pozitif
korelasyon olduğu görülmektedir. (p<0,05, r =0,629) Diğer bir deyişle, “İş
Tatmin” ve “Psikolojik Sermaye” değişkenleri birlikte yükseliş ve birlikte
düşüş göstermektedir. Aralarındaki bu ilişkinin güçlü bir bağ olduğu
söylenebilir (Evans, 1996).
İncelenen 5 korelasyonun hepsinin de 0,01 düzeyinde yani yüksek
seviyede anlamlı olduğu tekrar vurgulanabilir.
4.4.1 İş Tatmini Ve Psikolojik Sermayenin Alt Boyutları İle Çoklu
Regresyon Modeli Oluşturulması
Tablo 7. Otokolereasyon ve Sabit Varyanslılık (Homoscedasticity)
Testleri
Test

Test Değeri

Durbin-Watson

2,063

Breusch-Pagan

6,641

p

,156

Durbin Watson: 0-4 arasında değişir. 1,5 ve 2,5 arasındaki değerler
otokorelasyon olmadığına işaret eder (Küçüksille, 2010). Breusch-Pagan
testinde ise 0,05 üstünde çıkan p değeri, X açıklayıcı değişkenlerine bağlı
olarak Y’nin koşullu varyansının sabit olduğunu göstermektedir. Yani
“Sabit varyans”(homoscedasticity) varsayım sağlanmaktadır (Breusch ve
Pagan, 1979).1
SPSS programının resmi sürümünde, değişen varyans problemini test
edecek bir uygulama bulunmamaktadır. Bu nedenle Lancaster Üniversitesi
öğretim görevlisi Ahmad Daryanto’nun yazdığı SPSS makrosu
kullanılmıştır.[13]
1

Tablo 8. “Çoklu Doğrusal Bağlantı” (Multicollinearity) Testleri
Eşdoğrusallık İstatistikleri
Bağımsız Değişken Tolerans

VIF

Öz Yeterlilik

1,856

,539
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Umut

,470

2,128

Dayanıklılık

,567

1,765

İyimserlik

,563

1,777

Tablo 11 incelendiğinde tüm varyans artış faktörlerinin (VIF) 10’un
altında kaldığı görülmektedir. Buna göre modelde çoklu doğrusal bağlantı
sorunu bulunmamaktadır (Cengiz ve Gör, 2016: 71).
Tablo 9. Psikolojik Sermaye Alt Boyutlarının İş Tatmini Üzerindeki
Etkisine İlişkin Çoklu Regresyon Analizine Ait ANOVA Tablosu
Bağımlı
Değişken

İş
Tatmini

Bağımsız
Değişken

B

Sabit

,764

Öz
Yeterlilik

,210

Umut

Standart
β

t

p

2,519

,013*

,195

2,463

,015*

,281

,298

3,507

,001*

Dayanıklılık

,064

,061

,787

,433

İyimserlik

,170

,201

2,587

,011*

F

Model
(p)

Düzeltilmiş
R2

29,855

,000*

,391

*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri
Modelin t istatistikleri değerlendirildiğinde “Dayanıklılık” bağımsız
değişkeninin modele anlamlı şekilde katılmadığı görülmektedir. (p>0,05)
Fakat F istatistiklerine bakıldığında model bir bütün olarak anlamlıdır.
(p<0,05) Bu sebeplerden ötürü bu değişken modelden çıkarılarak analiz
tekrar edilmiştir.
Tablo 10. Tekrarlanan Çoklu Regresyon Analizine Ait ANOVA
Tablosu
Bağımlı
Değişken

İş
Tatmini

Bağımsız
Değişken

B

Standa
rt β

t

p

2,972

,003
*
,005
*

Sabit

,846

Öz
Yeterlilik

,229

,213

2,811

Umut

,297

,314

3,824

,213
2,810
İyimserli ,180
k
*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri
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,000
*
,006
*

F

Model
(p)

Düzeltilm
iş R2

29,85
5

0,000
*

,391

Tablo 13’daki modele ait 29,855 F değeri ve 0,000 p değeri, kurulan
modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğu şeklinde yorumlanır.
Buna göre model şu şekilde oluşmuştur.
İş Tatmini = 0,846 + (0,229 * Öz Yeterlilik) + (0,297 * Umut) +
(,180 * İyimserlik)
Bu modelde bağımlı değişken olan “İş Tatmini” puanındaki değişimin
%39’u modele eklediğimiz 3 bağımsız değişken tarafında açıklanmaktadır.
(R2 = 0,391)
Bağımsız değişkenler tek tek incelendiğinde ise, tablodaki t ve p
değerlerine göre 3 alt boyutun tamamı modelde anlamlı değişkenlerdir.
(p>0,05) Bağımsız değişkenlerin önem derecelerini belirlemek için Beta
değerleri incelendiğinde, β değeri 0,314 olan “Umut” boyutunun,
modeldeki diğer değişkenlere göre en önemli bağımsız değişken olduğunu
görülmektedir. Öz Yeterlilik ve İyimserlik boyutlarının ise eşit β değerine
(0,213) sahip oldukları görülmüştür.
Bu modelde;
- Öz Yeterlilik puanında 1 birimlik artış, İş Tatmini puanını 0,229 birim
arttırmaktadır.
- Umut puanında 1 birimlik artış İş Tatmini puanını 0,297 birim
arttırmaktadır.
- İyimserlik puanında 1 birimlik artış İş Tatmini puanını 0,180 birim
arttırmaktadır.
Kurulan modelin sabit değeri 0,846’dır. Buna göre Psikolojik Sermaye
alt boyutlarının tamamı 0 olduğunda, “İş Tatmini” değeri 0,846 olmaktadır.
4.4.2 Demografik Gruplar Arasında İş Tatmini Seviyesinin
Karşılaştırılması
Tablo 10. Katılımcılara Ait İş Tatmini Puanlarının Cinsiyet ve
Medeni Hâle Göre Tanımlayıcı İstatistikleri ve Normallik Testleri
Değişken

Cinsiyet
Medeni
Hâl

Alt
Boyutlar

N

Ortalama

SS

Çarpıklık

Basıklık

Kadın
Erkek
Bekâr
Evli

83
96
96
83

3,56
3,84
3,60
3,80

,640
,595
,653
,594

-,318
-,278
-,358
-,191

-,477
,084
-,375
-,152

Cinsiyet ve medeni hâl gruplarının her birinde İş Tatmini puıanlarının
basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ve +2 arasında bulunduğundan dolayı
puanların normal dağılıma uyduğu belirlenmiştir. (George, D., & Mallery,
M. , 2010)
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Tablo 10. İş Tatmini Puan Ortalamalarının Demografik Gruplar
Arasında Karşılaştırma Testlerine Ait Sonuçlar
Değişken Grup

Test
Değeri

N

M

SS

Kadın

83

3,56

,640

Erkek

96

3,84

,595

19-29 Yaş

56

3,60

,658

30-39 Yaş

89

3,62

,634

Yaş (Yıl) 40-49 Yaş

24

3,92

,459

50 Yaş ve11
üzeri

4,16

,541

3,82

,144

Yüksekokul 21

3,87

,628

46

3,69

,590

Lisansüstü 104 3,64

,673

Diğer

,375

Cinsiyet

Lise
Eğitim
Seviyesi

Medeni
Hal

Lisans

6

3

3,67
96

3,60

,653

Evli

83

3,80

,594

p

-2,950a

177

,004*

11,048 b

3

,011*

3,032 b

Bekâr

sd

-2,115 a

4

,553

177

,036*

a.Bağımsız T Testi
b.Kruskall Wallis Testi
*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri
Kadın ve erkek katılımcıların iş tatmini puanı ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. (p<0,05) Buna göre kadınların
puan ortalaması (3,56), erkeklerin ortalamasından (3,84) anlamlı şekilde
daha düşüktür. İş tatmini, cinsiyete bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir.
Eğitim seviyesi gruplarının iş tatmini puanı ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. (p>0,05) Buna göre iş tatmini,
eğitim durumuna göre değişkenlik göstermemektedir. Diğer bir deyişle
eğitimden bağımsız bir değişkendir.
Bekâr ve evli katılımcıların iş tatmini puanı ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. (p<0,05) Buna göre evlilerin
puan ortalaması (3,80), bekârların ortalamasından (3,60) anlamlı şekilde
daha yüksektir. İş tatmini, evliliğe bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
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Yaş gruplarının iş tatmini puanı ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark vardır. (p<0,05) İş tatmini, yaş aralığına bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Görülen genel farkın hangi gruplardan
kaynaklandığını görmek amacıyla yapılan post hoc testinin sonuçları tablo
11’de paylaşılmıştır.
Tablo 11. İş Tatmini Puan Ortalamalarının Yaş Grupları Arasında
İkili Karşılaştırma Testlerine Ait Sonuçlar
Karşılaştırma Çifti

Test Değeri

p

19-29 Yaş - 30-39 Yaş

-,564

1,000

19-29 Yaş - 40-49 Yaş

-26,342

,229

19-29 Yaş - 50 Yaş ve üzeri

-43,446

,069

30-39 Yaş - 40-49 Yaş

-25,778

,188

30-39 Yaş - 50 Yaş ve üzeri

-42,882

,060

40-49 Yaş - 50 Yaş ve üzeri

-17,104

1,000

Dunn’s Post Hoc Testi
*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri
Yaş gruplarının “İş Tatmini” skor ortalamaları, gençten yaşlıya doğru
sürekli artış göstermektedir. Bununla beraber çoklu karşılaştırıldığında
anlamlı fark bulunmasına rağmen, ikili karşılaştırmalarında, herhangi 2
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. (p>0,05)
Gruplar arasındaki fark, ikili kombinasyonlarla ortaya konulamamaktadır.
“30-39 yaş arası” ve “50 Yaş ve üzeri” arasındaki p değeri anlamlılığa çok
yakındır. Örnek sayısı arttırılarak yapılacak ikinci bir çalışmada
anlamlılığın yakalanması muhtemeldir. Teorik olarak gösterilemese de 50
Yaş ve üzerindeki katılımcıların iş tatminin, 30-39 yaş arası katılımcılara
göre daha yüksek olduğu yorumu yapılabilir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan ilişki analizlerinde, katılımcıların iş tatmini düzeylerinin
Psikolojik Sermaye ile birlikte, daha da detaylandırmak istersek Öz
Yeterlilik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik faktörleri ile birlikte azalış ve
artış gösterdiği görülmüştür. İş tatminin bu faktörlerin değişimlerinden bire
bir de orta düzeyde etkilendiği, 4 faktörün hepsine genel bağımlılığı
incelendiği ise çok daha yüksek seviyede etkilediği görülmüştür. Kişilerin
iş yerlerinde psikolojik sermaye algılarını arttırıcı etkinliklerin, aynı
zamanda mesleki tatmin duygularına da olumlu etki edeceği söylenebilir.
Diğer yandan kişilerin bu algılara sahip olmamasının ya da düşük seviyede
sahip olmasının işlerinden duydukları tatmin duygusuna da olumsuz etki
ettiği söylenebilmektedir.
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Psikolojik Sermaye boyutlarının iş tatmini ile toplu ilişkini görmek için
yapılan regresyon analizinde, dayanıklılık faktörünün modele anlamlı
şekilde giremediği görülmüş ve analiz diğer 3 alt boyut ile tekrarlanmıştır.
Buna göre kurulan final modeli anlamlıdır ve bağımlı değişkendeki toplam
varyansın %39’unu açıklayabilmektedir. Yani iş tatminindeki çeşitliliğin
%39’u psikolojik sermayeyi oluşturan öz yeterlilik, umut ve iyimserlik
değişkenlerine atfedilebilir.
Demografik faktörlerin iş tatmini ile olan ilişkisi incelendiğinde, bazı
değişkenlerin iş tatmini ile ilişkili olduğu görülmüştür. Yapılan analizlerde,
kadın katılımcıların iş tatmini düzeylerinin erkeklerden; evli katılımcıların
tatmin düzeylerinin ise bekâr katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. 10 yıl aralıklı 4 yaş grubunun iş tatmin seviyeleri
gözlemlendiğinde ise iş tatminin yaş ilerledikçe yükseliş trendi gösterdiği,
50 yaş ve üzerindeki çalışanların, 30-39 yaş grubuna göre çalıştıkları işten
daha fazla tatmin olma eğiliminde olduğu görülmüştür.
Araştırma bulguları doğrultusunda h1, h2 ve h4 hipotezleri istatistiksel
olarak kabul edilirken; h3 hipotezi kabul edilmemektedir. Pozitif psikolojik
sermayenin özyeterlilik, umut ve iyimserlik boyutlarının iş tatmini
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır. Buna karşılık dayanıklılık
boyutunun anlamlı etkisi yoktur.
Psikolojik sermayesi yüksek çalışanların işe alınıp ve istihdam
edilmesi, çalışanların psikolojik sermayesini arttırmaya yönelik örgüt
içinde yapılacak faaliyet ve düzenlemelere önem verilmesi iş tatminini
etkileyerek olumlu bir sonuç alınmasına yol açacaktır. Bu nedenle, örgütsel
açısından çok önemli bir yere sahip olan iş tatminini yordayan psikolojik
sermayenin, uygulayıcılar tarafından daha çok dikkate alınarak teoriden
pratiğe aktarılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır (Şen, C. ve
Mert, İ.S., 2019: 9-21).
Çalışanların psikolojik sermayelerini arttırmak maksadıyla eğitim
programları hazırlanabilir, bu konu üzerine uzmanlaşmış profesyonel bir
ekiple iş birliği içerisinde bulunup belli dönemlerde bu eğitimlerin devamlı
hale gelmesi sağlanmalıdır. Çalışanların psikolojik sermayelerinin kontrol
altında tutulabilmesi ve personelin bu eğitimlere inanması ve sıkılmaması
için daha eğlenceli bir halde de sunum yapılabilir. En önemli hususlardan
birisi ise daha işe alma safhasında personelin psikolojik sermaye düzeyleri
ölçülerek değerlendirilmesi sayesinde personel temini daha sağlıklı ve
efektif yapılabilir. Psikolojik sermayesi düşük personeli alıp yükseltmeye
çalışmaktansa psikolojik sermayesi yüksek personel ile daha verimli ve
tatmini yüksek çalışanlar elde edilebilir (Akdemir, B. ve Açan, A. M. 2017:
57-79).
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VERGİ AFFI UYGULAMALARI
Derya YAYMAN
1.Giriş
Devletlerin yüklenmiş oldukları görevler, müdahaleci devlet
anlayışının yerleşmesiyle giderek boyut ve nitelik değişimine yol
açtığından devletlerin gelir ihtiyacı her geçen gün daha fazla artmıştır.
Vergi gelirleri bu nedenle her ülke açısından son derece önemli bir
kaynaktır.
Her ülke vergilerin düzenli olarak tahsil edilmelerine yönelik birtakım
önlemler alır. Mükellefler gelirlerinin azalacağı yönünde bir duyguyla
bazen vergiden kaçınmaya ya da kaçırmaya teşebbüs edebilirler.
Mükelleflerin bu şekilde hareket etmeleri kayıt dışı ekonomiye sebebiyet
vermekte ve vergiye uyumu azaltmaktadır. Mükelleflerin bu tür servet
kaçırma eğilimine girmeleri devletin elde edeceği gelirlerinin azalmasına
yol açabilir. Ülkeler bunu önlemek için farklı yollara başvururlar. Bu
yollardan en önemlisi son dönemlerde tüm dünya ülkelerinde popülaritesi
yükselen vergi affı uygulamalarıdır. Her ülkede vergi affı uygulamaları
değişen isimler altında çıkarılmaktadır. Bazı ülkelerde vergi af programı,
gönüllü uyum programı şeklinde sunulurken bazılarında tahsilatın
hızlandırılması, vergi barışı, yapılandırma gibi isimlerle gündeme gelir.
Bazı ülkelerde kalıcı af programları varken bazılarında süre sınırlamaları
söz konusudur. Her ülke kendi ekonomik, siyasi, hukuki yapısına uygun
olarak başta ekonomik olmak üzere mali, siyasi, idari, sosyal vb. nedenlerle
af programlarına başvurur. Genelde tüm dünya ülkelerinde vergi aflarının
ekonomilerinin daralma dönemlerinde çıkarıldığı gözlemlenmektedir.
Devletler, vergide adalet duygusunu zedelemeden vergi gelirlerini
arttırma amacı taşır. Politikacılar genellikle vergi af programlarını hem
kısa hem de orta vadeli faydalar sağlayan etkili bir politika aracı olarak
görmektedir. Kısa vadede aflar, ek bir gelir kaynağı haline gelebilir.
Dünya çapında ülkelerin büyük bir çoğunluğunda vergi affı
uygulanmaktadır. Uygulanmayan ülke hemen hemen yok denecek kadar
azdır. Af uygulayan ülkelere örnek olarak Endonezya, Malezya, Tayland,
Arjantin, Avustralya, Belçika, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Hindistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Rusya, Güney Afrika,
İspanya, İsviçre, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri verilebilir.
Çalışmanın birinci bölümünde vergi affının niteliği konusu ele alınarak;
vergi affının tanımı, özellikleri, vergi affına başvurma gerekçesi, türleri,
vergi aflarına ilişkin görüşler ve vergi aflarının başarılı olmasının koşulları
konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İkinci bölümde dünya
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ülkelerinde ve Türkiye’de vergi affı uygulamaları derinlemesine
incelenmiş, Türkiye bahsinde özellikle 2015 yılından sonra çıkarılan 6736,
7020 ve 7143 sayılı vergi barışı kanunları analiz edilmiştir.
2. Vergi Affının Niteliği
Yunanca kökenli ‘amnestie’ (af) sözcüğü, unutmak ve affetmek
anlamını taşır (Demirbaş, 2002). Hukuki anlamı ise suç işleyeni affetme,
ceza vermemedir.
Af kavramını dar anlamda bir suçun, bir kötü davranışın ya da kabahatin
bağışlanması şeklinde tanımlayabiliriz. Geniş anlamda, suç
kovuşturmasından ve hükmedilmiş bir cezadan kısmen veya tamamen
toplum yararına vazgeçilmesi demektir (Yaraşır, 2013: 176).
2.1.Tanımı
Türk vergi hukukunda mali af kavram olarak yer almadığından vergi
affı kavramıyla ikisi aynı manada kullanılagelmiştir. Ancak vergi affı mali
affın içinde yer alan daha dar anlamda bir kavramdır.
Mali af, kamu kurum ve kuruluşlarınca kesilen idari ve para cezalarını,
vatandaşların sosyal güvenlik kurumlarına olan ödenmemiş prim
borçlarını, özel hukuka giren mülk ve teşebbüs gelirlerinden kaynaklı
borçları, ecrimisil, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ödenmemiş borç ve cezaları, çiftçilerin ödenmemiş kredi
borçlarını vb. içine alır. Vergi affı ise, mükelleflerin ödenmemiş vergi
asılları ve bunlara ilişkin gecikme zamları, gecikme faizleri vb. fer’i
borçlarını kapsar (Müftüoğlu Hoş, 2015: 797-798.)
Vergi affı (tax amnesty) deyimiyle vergi kanunlarını ihlal edenlere
uygulanacak idari ve hukuki yaptırımların uygulanmaması anlaşılır. Vergi
borcunu ödemekte zorluk çeken kişi ve kurumlar vergi affından yararlanır
(Güner, 1988:261).
Vergi affı, aynı zamanda devletin alması gereken vergilerin bir kısmının
ya da tamamının tahsilinden ve vergi kanunlarına uymayanlara
uygulanması gereken vergi kabahat cezalarından da vazgeçmesi anlamını
taşır (Yaraşır, 2013:176). Vergi afları, vergiye uyum noktasında sıkıntı
yaşayan yükümlülere, ödeyemedikleri vergi borçlarıyla ilgili parasal veya
cezai kovuşturmalardan kısmen ya da tamamen kurtulma imkânı veren bir
ödeme çağrısı olarak ifade edilebilir (Savaşan, 2006: 42).
Af, resmi bir affetme eylemi ya da bir kişiyi, işi ya da kuruluşu
cezalandırmama kararıdır. Bir vergi af programı kapsamında devlet,
insanların geçmiş beyanlarını gözden geçirmelerine ve ödenmemiş vergi
borçlarını cezasız ödemelerine imkân veren bir süre verir. Devletlerin hızlı
bir gelir elde etmeleri için harika bir yoldur (Perez, 2019).
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Vergi affı, genelde vergi cezalarını kaldıran bir uygulama olmasına
rağmen, bazen vergi asılları da kaldırılabilmektedir (Öncel, Kumrulu ve
Çağan, 2014: 153).
Vergi afları her ülkede değişik zamanlarda ve değişik sürelerle
uygulanmaktadır. Kimi zaman tüm vergi asıllarını ve fer’ilerini kapsarken
kimi zaman sadece fer’ileri kapsamaktadır. Bazıları kısa süreli
uygulanırken bazıları da sürekli tekrarlanarak daha uzun sürelerde
uygulanmaktadır (Mikesell, 1986:508).
Gündelik hayatta vergi affı deyimi kullanılsa da kanun koyucunun
çıkardığı yasal düzenlemelerde bu deyim kullanılmamakta, “ödeme
kolaylığı”, “vergi borçlarının yeniden yapılandırılması”, tahsilatın
hızlandırılması” gibi ifadeler tercih edilmektedir. Bu tür aflar başlangıçta
geçici bir nitelik taşısa da bir süre sonra kalıcı olmaya başlarlar ( Şenyüz,
2015: 353).
2.2.Özellikleri
Vergi aflarının özellikleri şöyledir;


Kanunla düzenlenir.



Devlet vergi alacağından vazgeçer.

 Geçmişe etkisi olacak şekilde çıkarılır (Yaraşır, 2013: 177;
Edizdoğan ve Gümüş, 2013: 102).
 Af süresi 2-3 ay gibi kısa sürer. Süresiz de çıkarılabilirler
(Savaşan, 2006: 45).


Vergi affı gönüllük esasına göre yürütülür.



Yasama organınca çıkarılırlar.

 Vergilere ilişkin af yasalarına Anayasa’da yer verilmemiştir. Vergi
Usul Kanunu’nda da af ile ilgili herhangi bir kavram bulunmamaktadır.
Af ilanına karar vermek, Anayasamıza göre TBMM’nin görevidir.
Anayasa’nın 87.maddesinde yer alan bu görev ve yetkiye ait af, suç ve
cezaların affedilmesini içerir. Vergi affı düzenlemeleri yapılırken eşitlik
ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket edilebilmesi için sistemde
uygulanan vergi cezalarının tüm özellikleriyle tartılması gerekir (Çağan,
1972: 113). Vergi suç ve cezalarının bir kısmı kabahat niteliği taşıyan mali
ihlaller ve buna ilişkin yaptırımlara ilişkindir. Diğer bir kısmı ise doğrudan
ceza hukukunda yer alan suç ve ceza niteliği taşır (Karakoç, 2007: 64;
Dönmez, 1992: 16). TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun
kararıyla genel ve özel af ilanına karar verebilir. TBMM’nin af çıkarma
yetkisi, Anayasanın 169’uncu maddesiyle orman suçlarıyla
sınırlandırılmıştır.
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2.3.Vergi Aflarına Başvurma Gerekçesi
Tarihsel olarak, bir vergi af programı uygulamaya koymak için
hükümetler tarafından sağlanan gerekçeler üç kategoriye ayrılabilir:
(1) geliri hızlı bir şekilde artırmak;
(2) gelecekteki vergi uyumunu artırmak (örneğin, vergi mükelleflerini
daha önce beyan edilmemiş vergi beyan etmeye ve ödemeye, vergi
beyannamelerini beyan etmeye veya vergi ödemeye kaydolmaya teşvik
ederek ve vergi yükümlülüklerini takip etmeye teşvik ederek); ve
(3) yurt dışına kaçan sermayenin ülkeye geri gönderilmesini sağlamak
(ödemeler dengesi, yurtiçi yatırım veya finansal sistem hususları gibi ani
gelir ve vergi uyumu amaçlarının ötesine geçen nedenlerle).
Vergi afları bazen ekonomik kriz dönemlerinde, vergi mükelleflerinin
çeşitli vergi yükümlülüklerini karşılayamayacağına dair bir korku
olduğunda, büyük para devalüasyonları olduğunda veya hükümet
değişikliği olduğunda sunulur. Bu gibi durumlarda ve diğer birçok
durumda vergi yükü genellikle aşırı olarak görülür ve ödeme kabiliyeti ile
zayıf bir korelasyon gösterir. Sonuç olarak, yeni bir hükümet geçmişteki
veya ani büyük uyumsuzluk sorunlarını ele almak, ödenmemiş vergi
borcunun stokunu azaltmak ve vergi mükelleflerine geçmiş vergi ihlallerini
çözme ve vergi yükümlülüklerini güncel tutma şansı vermek için bir af
programı başlatabilir. Hükümetler ayrıca, beyan edilen ve beyan edilmeyen
mevcut vergi borçlarının affedilmesi için çeşitli çıkar gruplarından gelen
baskılara yanıt olarak vergi aflarını ortaya koyarlar.
IMF misyonları özellikle gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde olmak
üzere birçok ülkede vergi idaresinin yasal çerçevesindeki, yönetimindeki
ve operasyonlarındaki temel zayıflıkların bir sonucu olarak vergi aflarının
çıkarılmasına yol açmaktadır.
Vergi afları, iç karışıklıkların, yönetim değişikliklerinin, siyasi
bunalımların yaşandığı dönemlerde ekonomik ve mali buhranları atlatmak
amacıyla çıkarılabilir (Kargı, Yüksel, 2010: 31).
Vergi aflarının ekonomik, mali, sosyal, siyasal, idari ve teknik ve
psikolojik nedenlerle çıkarıldığı söylenebilir.
Ülkemizde 1980’den sonra çıkarılan 2431 ve 2801 sayılı vergi af
kanunları; gelir elde etmek, kayıt dışılığı önlemek, enflasyon sorununu
gidermek ve istikrarsız politikaların vatandaş üzerindeki etkisini
hafifletmek amaçlarıyla çıkarılmıştır (Doğan, Besen, 2008: 28).
Vergi af uygulamalarının mali amaçları; tahsil edilememiş alacakların
tahsil edilmesi, bütçe açıklarının kapatılması ve vergi borçlarının
yapılandırma çerçevesinde alınmasıdır.
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Vergi af uygulamalarının ekonomik amaçları; kayıt dışı kalmış mal
varlıklarının kayıt içine sokulması ve ekonominin güçlendirilmesidir
(Taşkın, 2010: 126).
Vergi af uygulamalarının sosyal amaçları; eşitlik, adalet sağlamak,
vergi kaçırma eyleminde bulunmuş mükelleflerin hayatlarında beyaz bir
sayfa açabilmektir (Doğan, Besen, 2008: 26).
Siyasi istikrarın sağlanmasında güçlük çekilen ülkelerde siyasilerin oy
kapma uğruna her seçim dönemlerinde vatandaşlara vergi affı çıkarılacağı
beklentisi verdikleri görülür (Gök, 2007: 149).
Devletler; siyasi ve ekonomik krizleri aşabilmek, olağanüstü dönemleri
kolaylıkla atlatabilmek, oy kazanmak amaçlarıyla vergi affı çıkarabilirler.
Vergi birimlerinin iş yükünün fazlalığı vergi affının çıkmasını sağlayan
idari ve teknik nedenlerdendir.
Vergi afları mükellefler üzerinde psikolojik baskı yaratarak belirlenen
siyasi, sosyal, ekonomik ve mali hedeflere ulaşmak amacıyla çıkarılır.
Vergi afları mükelleflerde çalışma isteklerinin azalması, sisteme karşı
negatif yaklaşmaları gibi bir netice doğurabilir. Kanuni ödevlerini yerine
getirmeyen mükellefler af sonrası daha sıkı izlenebilecekleri ve daha katı
yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir psikoloji içine girebilirler.
Vergi oranlarının ve mükellefler üzerindeki vergi yükünün yüksek
olması da vergi affının çıkması için bir neden olabilir. Vergi cezalarının
caydırıcı etkisinin olmaması vergi affının diğer bir nedenidir.
2.4. Türleri
Vergi aflarını kapsam açısından, süre açısından ve mükellefler
açısından üçe ayırabiliriz.
 Kapsam açısından vergi afları; vergi affının kapsamına hangi tür
vergilerin gireceğini belirten aflardır. Bazen gelir vergisi, kurumlar vergisi,
bazen de yurt dışı servet unsurları kapsama girebilir (Alm, 1998:2).
 Süresi açısından vergi afları; af sürelerinin ne kadar olduğunu
belirleyen aflardır. Genelde ülkeler afları belirli sürelerle çıkarırlar, ancak
bazı gelişmiş ülkelerde kesintisiz aflar uygulanmaktadır.
 Mükellef açısından aflar; dar ve tam mükellefleri ayıran vergi
borçlarını kapsamına alan af türüdür. Vergi af düzenlemesinden hangi
mükelleflerin yararlanacağını belirleyen aflardır (Kargı, 2011:102).
Vergi aflarını düzeltme, kovuşturma ve inceleme afları olmak üzere de
türlere ayırabiliriz.
 Düzeltme affı; mükelleflerin hesaplarını yeniden gözden
geçirmelerini, eksik bildirdikleri ya da gizledikleri vergi matrahlarını ceza
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almadan beyan etmelerini sağlayan aftır. Ancak bu tür aflar mükellefin
incelemeye tabi tutulmaması demek değildir.
 Kovuşturma affı; devletin çıkarmış olduğu af kanunundan
yararlanan yükümlülere bir takım ödeme kolaylıkları sağladığı, ayrıca
başlatmış olduğu vergi incelemeleriyle hukuki süreçleri sona erdirdiği bir
af türüdür.
 İnceleme affı; devletle vatandaşın matrah konusunda anlaştıkları,
devletin af süresinde aftan yararlanan yükümlülerin vergi incelemelerinden
vazgeçtiği bir af türüdür. Bu af şeklinde devlet yükümlülerin gizledikleri
matrahlar için bir cezai yaptırım uygulayamamakta, kaçırılan vergilerin
salınmasını ve ödenmesini isteyememektedir (Franzoni, 1996:3-5).
2.5.Vergi Aflarına İlişkin Görüşler
Vergi afları halen tartışılan bir mevzudur (Tekin, Tuncer ve Sağdıç,
2013). Vergi afları devlete düşük maliyetle acil gelir sağlamaktadır
(Jackson, 1986:318).
Afları af yanlısı ve af karşıtı görüşler olarak iki başlık altında
inceleyebiliriz. Af yanlısı görüşler şöyle sıralanabilir (Çetin, 2005):
• Siyasi, ekonomik ve mali krizleri aşmada vergi afları önemli rol oynar.
• Vergi suçlarının, genel ceza kanunlarına göre işlenen suçlardan daha
az tehlikeli olduğu anlayışı halk arasında egemen olduğundan vergi
aflarının çıkarılması olumludur.
• Vergi denetiminde etkinliğin sağlanamadığı durumlarda vergi affına
başvurulması gereklidir.
• Vergi mevzuatının karmaşık olması nedeniyle anlaşılmasında
güçlükler yaşandığı durumlarda af çıkarılabilir.
• Vergi örgütlerinin ve vergi yargı birimlerinin iş yükünü
hafifletebilmek amacıyla af çıkarılabilir.
• Vergi gelirlerini arttıran bir unsur olması nedeniyle affa
başvurulabilir.
• Vergi kanunlarına mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla
çıkarılabilir.
Bir vergi sisteminde vergi uyumsuzluğu göstermiş, vergi kaçakçıları ya
da kaçırma eğiliminde bulunan yükümlüler arasında, devletin kendilerine
uygulayacağı yaptırımlardan çekinenler olabilir. Bu kişilerin bazıları
bilinçli olabilir, bazıları da mali zorluk nedeniyle bu fiile teşebbüs etmiş
olabilirler. Bu nedenle, bu kişilere hayatlarında beyaz bir sayfa açma
fırsatının verilmesi mükelleflerin devlete karşı olan güvenlerinin
tazelenmesine yol açarak vergi gelirlerinin de artmasını sağlar (Lerman,
1986:326).
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Vergi affı, mükelleflere daha etkin hizmet sunulmasını sağlar.
Mükelleflerin sorumluluk bilincinin artması yönünde yapılan eğitimler,
daha fazla vergi harcaması yapılması, vergi kaçakçılığını önlemek
amacıyla daha caydırıcı vergi cezalarının uygulanması şeklindeki önlemler
mükelleflerin vergiye uyumunu arttırır. Vergi affıyla birlikte mükellefler
artık yeni bir sayfa açtıklarından gizlenmek zorunda kalmayacaklarından
daha sert önlemleri içeren yeni vergilendirme rejimine adapte olmaları
kolaylaşacaktır. Hiç kimse kendisini saf yerine koymak istemez. Bu
nedenle eski vergilendirme sistemini sürdürmek hiç kimsenin yararına
değildir (Leonard ve Richordson, 1987:61-62).
Alm ve Beck’in 1993 yılında yaptığı bir çalışmada vergi aflarının kısa
vadede kamu gelirlerini artırdığı, vergi maliyetlerinin düşürülmesinde
önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Vergi aflarının olumlu yanlarına
vurgu yapan Franzoni 1996 yılında yaptığı çalışmasında vergi idaresinin
vergi afları sayesinde denetim maliyetlerinin azaltılabileceğini öne
sürmüştür (Taytak ve Dalkıran, 2019: 116).
Vergi cezalarının affedilmesi bireyleri eskisinden daha çok vergiye
uyum göstermeye yönlendirebilir. Vergi cezaları affından yararlanan
mükellefler gelecekte incelemeye maruz kalma düşüncesiyle vergi
kaçırmaya teşvik etmeyebilirler (Fisher, Goddeeris ve Young, 1989:17).
Vergi afları mükellefe yeni bir başlangıç fırsatı vermekte, affın sunduğu
ödeme kolaylıklarından yararlanmalarını sağlamaktadır. Yapılandırmadan
yararlanan mükelleflere verilen taksitle ödeme kolaylıkları hem borçlarını
ödemelerine hem de yatırım yapmalarına olanak sağlamaktadır.
Ekonomik, siyasi çalkantıların atlatılmasında vergi afları önemli bir
araç olarak kullanılabilir (Çetin, 2007).
Vergi af uygulamalarının karşısında olanlara göre; vergi afları vergide
adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açar. Vergi birimlerinin iş yükünü arttırır.
Denetimin etkinliğini azaltır. Vergi kaçakçılarına fırsat verir. Sık af
çıkarılması mükellefin tutumunu olumsuz etkiler (Edizdoğan ve Gümüş,
2013). Vergi afları haksız rekabete sebebiyet vererek dürüst mükellefleri
dahi gelecekte vergi kaçırmaya yönlendirebilir (Taşkın, 2010).
Vergi af uygulamalarının başarılı olabilmesi için sık tekrarlanmaması
ve önceden tahmin edilmeden uygulanması şarttır (Stella, 1991:399).
Sözgelimi, Hindistan’da sık çıkarılan aflar hep aynı mükelleflerin
yararlanmasına yol açmıştır (Parle ve Hirlinger, 1986:247). Malik ve
Schwab (1991:45) tarafından yapılan çalışmayla mükelleflerin sürekli af
beklentisi içinde olmalarının daha az gelir beyan etmelerine yol açtığı
görülmüştür.
Vergisini düzenli ödeyen mükellefte vergi aflarının çıkacağı düşüncesi
eşitsizlik algısı yaratabilir. Vergi affının sıklığı da mükelleflerin vergiye
uyumunu bozar (Andreoni, 1991:144). Çünkü bu mükellefler vergi affının
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vergi kaçakçılarına bir ödül gibi sunulduğu hissine kapılabilirler (Alm,
McKee ve Beck, 1990:23-25).
Vergi af uygulamaları kısa dönemde gelirleri arttırabilir, ancak uzun
dönemde bu artış sağlanamaz. Çünkü afların sık çıkarılması toplumda
adaletsizlik, eşitsizlik olarak algılandığından, halkın devlete güveninin
sarsılmasına sebebiyet verebilir. Uzun dönemli bu tür maliyetler kısa
dönemin getirdiği olumlu etkiyi bozabilir (Lerman, 1986:326).
Vergi affı uygulamaları vergi inceleme ve denetimine yönelik
müesseselerde negatif etki yaratmaktadır. Çünkü inceleme ve denetimlerin
af süresince yapılmayacağı şeklinde düzenlemeler yapılmaktadır.
Vergi affı uygulamalarının mükellefleri vergi ahlakı açısından sarstığı
da çok tartışılan konulardandır.
2.6.Vergi Affının Başarılı Olmasının Ön Koşulları
Bir af programının başarısı büyük ölçüde hükümetin aftan
yararlanmamayı tercih eden vergi kaçakçılarına daha sert cezalar
uygulayacak vergi yasalarını sıkı bir şekilde uygulama taahhüdüne
bağlıdır. Bu, vergi beyanlarının yanlış ödenmesi / gecikmeli ödenmesi ve
vergi kaçakçılarının hapsedilmesi nedeniyle artan cezalar ve faizler
anlamına gelebilir.
Af sunarken Hükümet vergi affıyla, vergi idarecilerinin el koyma
yetkilerini güçlendirmeli ve vergi inceleme ve denetim faaliyetlerini
yoğunlaştırmalıdır. Ayrıca, hükümet geniş medya aracılığıyla
kamuoyunun af programı hakkındaki farkındalığını artırmalıdır. Vergi
ödeyen mükelleflerin isimlerinin önde gelen gazetelerde yayınlanması da
gönüllü açıklamayı teşvik etmek için düşünülmelidir. Ek gelirlerin
toplanmasını garanti etmek ve hükümeti pahalı ve sıkıcı dava sürecinden
kurtarmak için, mahkemelerde bekleyen davalara vergi affı çıkarılabilir
(URL 2).
Vergi affının vergi uyumuna etkisi üzerine yapılan çalışmalarla, bir
vergi affının şimdi ve gelecekteki uyumu arttırmasının önemli olduğu
kanısına varılmıştır. Bu nedenle vergi af uygulamalarında vergi
sistemlerinin karmaşıklığından dolayı doğru ifadelerin kullanılması
gerekir (Torgler, 2003: 629).
Vergi otoriteleri bir vergi affına karar vermeden önce mevcut durumu,
vergiye gönüllü uyum seviyesini ve vergi sisteminde meydana gelecek
problemleri değerlendirmelidirler (Alm, 1998: 2).
Vergi affının başarılı olmasının koşullarını şöyle sıralayabiliriz;
 Uygunluğu: Hangi bireyler af'a katılmaya hak kazanır? Bu, gelir
ve uzun vadeli uyum açısından önemli bir konudur. Vergi affı vergi ödeme
sorumluluklarını yerine getirmeyen mükellefleri sisteme dâhil edebilecek
standartlara sahip olmalıdır. Vergi idaresi tarafından vergi temerrütleri
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olduğu bilinen kişilerin katılmasına izin verilirse, af ödemeleri yine de
tahsil edileceği için af geliri abartılır. Uzun vadeli etki, vergide temerrüde
düşen mükelleflerin vergi idaresinin vergi kaçakçılığını artık ciddi bir suç
olarak görmediğine inanan insanların vergiye uyumunu azaltacağı
noktasındadır.
 Kapsamı: Af'a hangi vergiler dâhildir? Genel olarak, dâhil edilen
vergiler, gelir vergisi, katma değer vergisi veya servet vergisi gibi vergiden
kaçınmaya neden olan vergilerdir.
 Teşvik Edilebilirlik: Vergi makamları tarafından af'a katılan
kişilere hangi teşvik ve imkânlar sağlanmaktadır? Bunlar, ödenmeyen
vergilerin miktarını / yüzdesini, vergi idaresinin vazgeçeceği faizi ve / veya
cezaları, taksitle ödeme olasılığını, vb. içerebilir (Villalba, 2017: 285-301).
Örneğin; geçmişe yönelik vergi beyannamelerini süresinde
vermeyenlerin katlanacağı maliyetin fazla olması nedeniyle affa
katılımlarını teşvik edici ödeme kolaylıkları sağlanabilir (Dönmez, 1990:
88).
 Süre: Af süresi 1 yılda 2 ay, 3 ay gibi periyodik sürelerle
belirlenebileceği gibi 1 yıl gibi uzun süreli de belirlenebilir. Uzun süreli ve
periyodik vergi affı vergi kaçırmayı arttırıcı rol oynadığından pek kabul
görmemektedir (Kellner, 2004: 344). Bununla birlikte, bazı ülkeler (ABD,
Kanada, Almanya ve İsveç vb.) kalıcı aflara sahiptir.
 Zamanlama: Afların zamanlama konusu önemlidir. Yapılan
çalışmalar, refah dönemlerinde uygulanan vergi aflarının daha az gelir elde
edilmesine, daralma dönemlerinde uygulanan vergi aflarının ise daha fazla
gelir elde edilmesine yol açtığını göstermiştir. Bunun yanı sıra teknolojide
ilerlemenin, ekonomide liberalleşmenin artmasının affı başarıya ulaştırdığı
görülmüştür (Bose ve Jetter, 2010: 1).
 Adil Olma: Bazı insanlar hatalarından dolayı vergi suçu işlemiş
olabilir. Aslında böyle kişiler yaptırım ve ceza mekanizmasına maruz
kalmadan dürüst bir vatandaş olmak için doğru davranışları sergilemeye
istekli kişilerdir. Mali aflarda bu noktalar göz ardı edilmemelidir (Torgler,
2003: 629). Bir başka ifadeyle mükellef geçmişi analiz edilmeli ve daha
önce vergisini ödemeyenlerle vergisini tam ve zamanında ödeyenlere farklı
muamele gösterilmelidir.
 Bireylerin öngörüsü: İnsanlar affın verilmesini bekliyor mu? Genel
olarak, literatür beklenmedik afları öngörülenden üstün görmektedir
(Villalba, 2017: 285-301).
Başarılı bir vergi af düzenlemesinin amaç ve şartlarına özen
gösterilmesi gerekir. İlgili tüm yetkili makamların vergi davalarını
profesyonelce ve hızla ele almaları yeterli değildir. Aynı zamanda
mükelleflerin kara para aklama risklerini azaltmak için yeterince güçlü
düzenlenmesi gerekir. Uzun vadede vergi aflarının başarısı, genellikle
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hükümetlerin yapısal değişiklikler yapma istekliliğine dayanır (Martin,
2017:9).
3.Vergi Affı Uygulamaları
Vergi affı uygulamaları dünya ülkelerinde ve Türkiye’de olmak üzere
iki ayrı kısımda ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
3.1.Dünya Ülkelerinde
Aflar, ekonomik kalkınma derecelerine bakılmaksızın, zaman içinde
tekrar tekrar kullanılmıştır. Avustralya, Avusturya (1982, 1993), Belçika
(1984), Finlandiya (1982, 1984), Fransa (1982, 1986), Yunanistan, İrlanda
(1988, 1993), İtalya (1982, 1984, 2002), Yeni Zelanda (1988), Portekiz
(1981, 1982, 1986, 1988), İspanya (1977) ve İsviçre af uygulayan gelişmiş
ülkelerdir. Vergi affı uygulayan (genellikle tekrar tekrar) gelişmekte olan
ülkeler ise Arjantin (1987, 1995), Bolivya, Şili, Kolombiya (1987),
Ekvador, Hindistan (birkaç yıl), Panama (1974), Peru, Meksika, Filipinler,
Rusya Federasyonu (1993, 1996, 1997) ve Türkiye’dir. Amerika Birleşik
Devletleri'nde, eyaletler 1982'ye kadar vergi affı sunmamışsa da 2004
yılına kadar 78 program sunmuştur. Bu programları neredeyse tüm
eyaletler sunmuştur (50 eyaletten 42’si). Eyaletlerin çoğu bu dönemde
birden fazla af uygulamıştır (ör. Louisiana dört, Arizona, Connecticut,
Florida, Massachusetts, Missouri, New Jersey ve New York üç).
Vergi aflarının etkinliğine ilişkin uluslararası bulgular karışıktır. Elde
edilen brüt gelir miktarına bağlı olarak başarılı atfedilen vergi afları 1995
Arjantin genel affı (brüt getirisi 3,9 milyar dolar), 1997 Hindistan affı (2,5
milyar dolar), 1988 İrlanda affı (700 milyon dolar) ve 2002 İtalyan
sermayesinin geri dönüş affıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 19802004 arasında uygulanan 78 aftan toplanan brüt gelir, 6,6 milyar dolar
olmuştur.
ABD, 2009 yılında pişmanlık veya gönüllü beyanla 5 milyar dolar vergi
geliri elde etmiştir. Benzer şekilde İspanya 2012 yılında yurt dışında
bulundurulan veya beyan edilmeyen varlıkların pişmanlık veya gönüllü
beyanla yüzde 10 gibi bir vergi oranıyla yurda getirilmesini sağlayan bir af
programı uygulamıştır. İtalya 2001-2003 yılları arasında ve 2009 yılında
iki kez vergi barışı yapmıştır. 2009 yılında çıkardığı afla beyan edilen tutar
üzerinden yüzde 5 vergi alarak 80 milyar dolar varlığın beyan edilmesini
ve 4 milyar dolar vergi geliri elde edilmesini sağlamıştır (URL 3).
Tekrarlanan vergi afları ise brüt vergi gelirlerini artırmada daha az
başarılı olma eğilimindedir. İtalya yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde 27 vergi
affı çıkarmıştır. Filipinler, 1980'lerde 11 ila 12 yıl boyunca yaklaşık 15
vergi affı yürürlüğe koymuştur. 1990'larda af sayısı azalmıştır. Hindistan
uzun bir vergi affı geçmişine sahiptir (Baer and Borgne, 2008, s.1-16).
Bazı ülkelerde vergiye uyum yönünde kalıcı af benzeri gönüllü
açıklama programları uygulanmaktadır. Gönüllü açıklama programları,
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vergiye uyumu kolaylaştıracak geniş bir yaklaşımın parçası olarak
kullanıldığında uyum programlarının önemli bir parçası haline gelebilir.
Bu tür programlar vergiye uyumlu olmayan yükümlülere vergi işlerini
proaktif bir şekilde düzenleme fırsatı ve teşviki sunmaktadır.
Uluslararası vergi ortamı, vergi amaçları için daha fazla şeffaflık ve
bilgi alışverişine doğru dramatik bir şekilde değişmiştir. Tüm finans
merkezleri şeffaflık ve bilgi alışverişi konusunda OECD standardına bağlı
kalmıştır. Bilgi anlaşmaları veya diğer mekanizmaların yürürlüğe girmesi
için gereken süre, vergi mükelleflerinin gelirlerini ve varlıklarını gönüllü
olarak açıklamaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Vergi idareleri bu tür
açıklamaları kolaylaştırmak için bu fırsatları değerlendirebilir.
Bazı ülkeler, vergi mükelleflerini, İrlanda ve Birleşik Krallık’taki son
gönüllü uyum girişimleri gibi idari tedbirler de dâhil olmak üzere, geçmiş
uygunsuzlukları açıklamaya teşvik edici girişimlerde bulunmuşlardır.
Kanada’nın yıllardır gönüllü bir bilgilendirme programı vardır. Bu
politikaların düzenli olarak uygulandığı ekonomilerde, vergi kanunları,
gönüllü beyan politikalarının koşullarını belirlemek için gelir kuruluşlarına
bir miktar takdir yetkisi veren hükümler içerir.
Bu tür programlar altında sunulan şartlar ekonomiden ekonomiye
değişmekle beraber, genellikle şu teşvikleri içerir:
-Cezaların indirilmesi,
-Tam bir açıklama sağlayan denetim yapılmaması,
-Kovuşturmaya yer vermeme taahhüdü,
-Tespit edilen vergi kaçakçılarının ayrıntılarını yayınlamanın normal
bir uygulama olduğu hiçbir tanıtım yapılmaması taahhüdü.
Örneğin Singapur İç Gelir İdaresi’nin (IRAS) gönüllü beyanlar için
kalıcı bir programa sahip olduğu Singapur’da, olası yerel masraflar yerine
ve kasıtlı vergi kaçakçılığı durumunda ödenmemiş vergiler üzerinden
%400 para cezası, resmi makamlara gönüllü olarak rapor verenler için
%200 para cezasına dönüşmektedir.
Asya ülkelerinde gönüllü bilgilendirme politikaları ve programları
oldukça sınırlıdır. Bu politika ve programların Avustralya ve Yeni Zelanda
gibi ülkelerde fayda sağladığı bilinmektedir. Asya’da bazı ülkeler vergi affı
uygulamaktadırlar.
2016 yılında Endonezya belirli vergileri kapsamına alan bir vergi affı
çıkarmıştır. Af kapsamında yükümlülerin 38 ülkedeki kaynaklarının yurt
içine getirilmesi halinde varlık barışından faydalanmaları sağlanmıştır. Bu
38 ülke içinde, Arjantin, Fiji, Cebelitarık, Honduras, Pakistan, Güney
Kore, Tayland, Brezilya, Hindistan, İsrail, Malezya ve Rusya vardır.
Endonezya’nın 2016 yılında başlatılan vergi affı programı Mart
2017’nin sonuna kadar devam etmiştir. Mükelleflerin vergi borçları %2 ile
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10 arasında indirime tabi tutulmuştur. 4.882,2 trilyon değerinde gelir elde
edilmiştir. 745.000’den fazla mükellef faydalanmıştır.
Fiji, 2017’nin sonunda iki vergi affı yürürlüğe sokmuştur. Bu aflardan
birincisi kayıt dışı varlıkların kayıt içine alınması, diğeri gecikmiş vergi
iadeleri ve ödemeleri ile ilgili cezaların kaldırılması ile ilgilidir.
Papua Yeni Gine’nin İç Gelir Komisyonu (IRC), 2017 yılının
sonlarında, geç ödemeler veya çok çeşitli vergiler için geri dönüşlerin
yapılmamasıyla ilgili cezaların kaldırılacağı bir vergi affı çıkarmıştır. Af
kapsamına; gelir vergisi, faiz ödemeleri, stopaj vergisi gibi vergiler
girmektedir.
Hindistan, Gelir Beyanı Planını Haziran 2016’da başlatıp, Ekim
2016’da sonlandırmıştır. Aftan 64.275 mükellef yararlanmış olup, elde
edilen gelir 652,5 milyar liradır. Aftan yararlanan mükellefler, beyan
ettikleri varlıklarının %45’i oranında indirim sağlamışlardır (URL 1).
3.1.1.Amerika Birleşik Devletleri’nde
Vergi afları, ödenmemiş vergilerini gönüllü olarak geri ödedikleri
sürece yaptırımların tamamını veya bir kısmını affeden hükümet
programlarıdır. 1919-1952 Amerikan politikası, mevcut Kanada politikası
ve ABD gönüllü beyan politikası, geçici vergi afları ile ilgili kaygılardan
doğmuştur. Özellikle bu afların öngörülebilirliği, potansiyel kaçakçılar,
affı en büyük avantaj haline getirebilmektedir. Bunu önlemeyi başardığı
sürece kalıcı af uygulaması, vergi adaletini ve verimliliğini artırabilir
(Andreoni, J., 1991: 2-3).
ABD federal hükümeti 1919-1952 yılları arasında kalıcı af programı
uygulamasına ve 1961 yılından itibaren bir tür gayri resmi gönüllü
bilgilendirme programı sunmasına rağmen, devlet vergi afları 21.yy.’da
popülaritesini artırmıştır. Vergi idareleri federasyonu (FTA) tarafından
derlenen bilgilere göre, Arizona 1982’de vergi affı düzenleyen ilk eyalet
olmuştur. 1980’den beri 45 eyalet ve Washington en az bir resmi vergi af
programı yürütmüştür; bunlardan 11 eyalet hariç hepsi birden fazla
program yürütmüştür ve afların çoğu yaklaşık üç ay sürmüştür. Bu durum
ise devletlerin vergi yetkilileriyle dürüst ve yeni bir başlangıç için “tek
seferlik bir fırsat” sunduğu iddiasının doğru olmadığı düşüncesine sebep
olmuştur (Vıllalba, 2017: 1). Bu aflar genellikle 1980’lerin başlarından
ortalarına, 1990’ların sonlarında ve 2001 ile 2008 yılları arasında meydana
gelen durgunluk dönemlerinde uygulanmıştır (Perez, 2019).
Afların neredeyse tamamında, önemli miktarda gelir elde edilmiştir.
Örneğin, New York 401 milyon dolar toplarken, California, Illinois,
Michigan ve New Jersey eyaletlerinden her biri 100 milyon dolardan fazla
toplamıştır. Fransa, İtalya ve İsviçre de yakın zamanda vergi affı
düzenlemiş ve 1988 İrlanda affı ile 144 milyon dolardan fazla gelir elde
edilmiştir.
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Bu eyalet aflarının aksine, federal hükümetin beklenen, uzun vadeli
vergi affını deneyimlediği birkaç durum mevcuttur. Örneğin, 1919-1952
arasında ABD İç Gelir Bürosu, ödenmemiş vergilerini gönüllü olarak
ödeyen vergi kaçakçılarına ceza dokunulmazlığı vermiştir. Aynı politika
Kanada'da da uygulanmaktadır. 1961'den bu yana ise ABD İç Gelir
Bürosu'nun gönüllü beyan sistemi ile ilgili politikası, yeterince açık
değildir. Bir vergi kaçakçısını kovuşturmaya karar vermeden önce Büro,
ihlalin gönüllü olarak açıklanıp-açıklanmadığını değerlendirecektir. Bu
nedenle, yetenekli ve bilgili olan birtakım mükellefler, Büro’ya itiraf
ederek cezaların büyük bir kısmından genellikle kaçınabilirler. Eyalet
bazında sunulan uygulamalardan daha az tanınmış ve belki de daha az
cömert olsa da bu politika yine de kalıcı vergi affı anlamına gelmektedir.
Af uygulamaları 1990'larda azalmış, 1990’lar boyunca sadece 18 af
uygulanmıştır. Bunlardan sekizi ise ilk kez bir af uygulaması sunan
eyaletlerden gelmiştir. 2000'li yıllar 51 af programı getirmiştir (Mikesell
and Ross, 2012: 529-562).
Mayıs 2018 itibariyle yalnızca dört eyalet aktif af programı
sunmaktadır: Connecticut, Indiana, Texas ve Tennessee. Eyaletler, vergi
affı programlarını oluşturup yayınladıklarında, şartları ve geçerlilik
tarihlerini ve tam olarak hangi tür vergilerin dâhil edildiğini belirtir.
Connecticut’ un af programı 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmemiş
bireysel, kurumsal ve satış ve kullanım vergilerini kapsamaktadır. Eyalet,
ödenmesi gereken cezaların ve herhangi bir faizin yüzde 50'sinden feragat
edecektir.
Indiana'nın programı 1 Ocak 2017 öncesi ödenmemiş gelir, satış ve
kullanım vergilerini kapsamaktadır. Süre 31.12.2018’de bitmiştir. Indiana,
2017 öncesi tüm vergi asıllarından kaynaklı cezalar ve faizlerden feragat
edecektir.
Texas’ın programı 29.06.2018’de sona ermiştir. Program, inceleme
altındaki iadeler gibi bazı istisnaları hariç 01.01.2018 tarihine kadar
ödenmemiş vergileri ve iadeleri kapsamaktadır.
Tennessee’nin vergi af programı sadece işletmelere yöneliktir.
Kolaylaştırılmış satış vergisi (SST) programına kaydolan işletmeler,
izleyen 12 ay boyunca af kapsamındadır. Af işletmelerin ödenmemiş
vergileri, cezaları ve faizlerine yöneliktir (Perez, 2019).
3.1.2.Arjantin’de
Sermaye göçünün dönüşünü sağlamak amacıyla, Arjantin 1987 yılında
vatandaşları ve yabancı uyruklular için bir vergi affı düzenlemiştir. Öz
kaynak borcu programı kapsamında af, ticari yatırım gelirlerinden elde
edilmiş olup bildirilmemiş tüm vergilere muafiyet sağlamıştır.
Af ile ayrıca gelirlerin kökeninin araştırılmayacağına ve geciktirilmiş
borcu olan vergi mükelleflerine karşı dava açılmayacağına söz verilmiştir.
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Bu uygulamadan yararlanmak için tek koşul, öz kaynağa dönüştürülen her
bir dolarlık borç için, yatırımcının yeni yatırım fonlarına ek bir dolarlık
katkı yapmasıdır. Bu “yeni yatırım fonları’’ ise yeni ekipman satın almak,
yeni tesisler inşa etmek ya da mevcut tesislerin fiziksel kapasitesini
artırmak için kullanılacaktır. Arjantin'de uygulanan vergi aflarından 1987
affının uygulanması konusundaki eforun yetersiz kalması sonucunda bu af,
hükümete ek gelir getirmemiş ve geniş çapta politika başarısızlığı olarak
görülmüştür (Uchitelle 1989, Alm 1998).
3.1.3. Fransa’da
Fransa, vergi affını maliye politikasının bir parçası olarak tekrar tekrar
kullanan ülkelerden biridir. Yasadışı olarak yurtdışında tutulan sermayenin
geri dönüşünü amaçlayan Fransa, 1982'de genel bir vergi affının yanı sıra
belirli bir vergi af programı yürütmüştür. Genel vergi affı tüm gelir ve
katma değer vergilerine uygulanmıştır. Genel affa yaklaşık 2.786 kişi
katılmış ve 19 milyon dolar ödemiştir. Benzer şekilde, sermayenin geri
dönüşü özel programından 276 kişi yararlanmış ve bu af yaklaşık 22
milyon doları geri getirmiştir. Bununla birlikte, bu programlar kısmen
1982 yılında uygulanan yüksek servet vergisi nedeniyle başarılı
sayılmamıştır. 1986'da Fransa ikinci kez bir vergi affı teklif etmiştir.
Önceki gibi bu affın da amacı, yurtdışına yasa dışı yollarla aktarılan
sermayenin dönmesini sağlamaktır. Geri dönen sermayede vergi oranı
1982'de yüzde 25 iken yüzde 10’a düşürülmüş ve servet vergisi de
kaldırılmıştır. Bu ilave önlemler, 1982 affının başarısızlığı nedeniyle
alınmıştır. Ancak, bu af da beklenen başarıyı yakalayamamıştır. Elde
edilen gelirin miktarı bilinmemekle birlikte küçük olduğuna inanılmaktadır
(Luitel, H., 2014).
3.1.4.Hindistan’da
Hindistan, vergi aflarını sık sık maliye politikası aracı olarak kullanan
ülkelerden birisidir. Uygulanan birçok aftan, 1981 ve 1997 afları
önemlidir. Şubat 1981'de yaklaşık üç ay boyunca uygulanan af benzersiz
olarak nitelendirilmiştir, çünkü hükümet vergilendirilmemiş gelire
ulaşmak amacıyla hamiline tahvil ve bonolar çıkarmıştır. Açıklanmayan
gelirleri olan hedef kitleye bu bonoları satın alma izni verilmiş ve hükümet
tarafından gelirlerinin kökenini araştırmama sözü verilmiştir. Bu bonolara
yatırılan para her türlü vergiden muaf tutulmuş ve hükümet, bu bonolardan
bir milyar doların üzerinde para toplamıştır. Affın sonuçlandırılmasından
sonra vergi yapısı değişmemiş ve vergi tahsilatı yükselmemiştir. Bu
nedenle af, beklenildiği kadar vergi geliri sağlamadığı ve Hindistan'ın
genel vergi tabanını genişletmediği için başarılı sayılmamıştır.
Temmuz-Aralık 1997 arasında Hindistan, 214 gün boyunca “yüzde 30
vergi, yüzde 100 gönül rahatlığı” sloganıyla başka bir vergi affı
uygulamıştır. Af, vergi kaçakçılarına büyük bir bağışlama unsuru
sunmuştur. Önceki vergi aflarının aksine bu af, türünün son örneği

325

olacağına vurgu yapılarak radyo, televizyon ve gazete gibi farklı medya
türlerinde yaygın bir şekilde kamuoyuna duyurulmuştur. Bu aftan yaklaşık
350.000 kişi yararlanmış ve yarısı bireysel gelir vergisinden olmak üzere
2,5 milyar dolar tahsil edilmiştir. Bunun en başarılı vergi aflarından biri
olduğu düşünülmektedir (Luitel, H., 2014).
3.1.5.İrlanda’da
İrlanda, 1988 ve 1993'teki iki genel affın yanı sıra altı yılda beş af
uygulayarak, vergi affını tekrar tekrar uygulayan ülkelerden olmuştur.
İrlanda'nın ilk genel vergi affı Ocak-Ekim 1988 arasında yürütülmüştür.
Vergi mükelleflerine ödeme yapmaları için on aylık bir süre tanınmıştır.
Bu sürede hiçbir faiz, yaptırım, hukuki dava veya ceza davası
uygulanmamıştır. Af sadece bir seferlik fırsat olarak ilan edilmiş ve affın
sonunda vergi tahsilatı artmıştır, vergi kanunları ise daha uygulanır hale
gelmiştir. Ayrıca, genel vergi yapısı yeniden düzenlenmiştir. Vergi
yönetimi, 50 milyon dolar toplamayı beklerken vergi tahsilatı 700 milyon
doları aşmıştır (Luitel, H., 2014). Af, aşağıdaki nedenlerle başarılı olarak
değerlendirilmiştir:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

İrlanda'daki ilk af olması,
Mükelleflerin cezalandırılmaması yönünde son fırsat olarak
sunulması,
Af sonrasında vergi kanunlarının uygulanırlığının artırılması
ve vergi yapısının yeniden düzenlenmesi,
Af sonrası tespit edilecek vergi kaçakçılığı cezasının
artırılması,
Af sırasında hükümetin, vergi ödemelerinde kabahatli bulunan
mükelleflerin isimlerini ulusal gazetelerde yayınlanmaya
başlaması.

1988 affı ilk ve son fırsat olarak ilan edilmesine rağmen, 1993 yılında
ciddi bir bütçe açığı ile karşılaşan İrlanda, kayıt dışı gelirlerin yurt dışından
dönüşünü teşvik etmek amacıyla özel bir af ilan etmiştir. Bu af ile tüm ceza
ve faizlerden feragat edilmiş ve gelirin kaynağının gizli tutulacağı sözü
verilmiştir. Geri dönen gelir üzerinde yüzde 50'nin üzerinde olan normal
vergi oranının aksine özel bir düşük oran (yüzde 15) uygulanacaktır.
Muhalefet partileri ve sendikalar ise bu affı az sayıdaki varlıklı mükellefler
için bir ayrıcalık oluşturacağı gerekçesiyle eleştirmiştir. Bu eleştiri sonrası
hükümet hem cezaların hem de faizlerin azaltılmasını teklif eden, ancak
yükümlülüklerin azaltılmadığı genel bir af teklif etmiştir. 1993 affının,
toplanan gelirin 1988 genel affında toplanan gelirden önemli ölçüde az
olduğu için başarısız olduğu düşünülmektedir (Martin, 2017:7).
3.1.6.İtalya’da
1973'ten bu yana kararnameler ile dört genel af ve birçok özel vergi affı
uygulayan İtalya, vergi aflarını sık sık kullanan ülkelerden olmuştur. Genel
aflar 1973, 1982, 1991 ve 2003 yıllarında uygulanmıştır. Bu aflar benzer
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aflar olup, başarılı olmayan aflardır. 1982'deki genel afta İtalyan hükümeti
vergi gelirlerinde 4,6 milyar dolar artış beklerken gerçek vergi tahsilatı
yaklaşık 700.000 dolar olmuştur. İtalya'da vergi afları düzenli şekilde
gerçekleşmiştir, bu nedenle gelecekteki af beklentisi vergi ödeme
düzeyinin düşüklüğünde önemli bir faktör olarak gösterilmektedir (Martin,
2017:8).
3.1.7.Yeni Zelanda’da
Yeni Zelanda 1988'de bir vergi affı düzenlemiştir. Vergi suç ve
kabahatlerine ilişkin cezaların genellikle af süresi dolduktan sonra arttığı
diğer ülke aflarından farklı olarak, vergi suçlarına yönelik cezalar aftan iki
yıl önce önemli ölçüde artırılmıştır. Vergi mükelleflerine vergi affı
verilmesine rağmen geç ödeme cezası uygulanmaya devam etmiştir. Geç
başvuru cezası, paranın zaman değerinin kullanılmasına karşı kabul
edilmiştir; aksi takdirde af katılımcıları, vergilerini zamanında ödeyen
vergi mükelleflerinden daha düşük vergi ödeyecektir. Af, vergi
mükelleflerinin sadece affa katıldıkları için soruşturmaya tabi olmayacağı
sözünü vermiştir. Bununla birlikte, affa katılan her vergi mükellefinden
tam bir dürüstlük beklenmiştir. Yaklaşık 16.000 katılımcı, toplam 26,6
milyon ABD Doları ve 3 milyon ABD Doları tutarında gelir vergisi dönüşü
olarak değerlendirilen vergiyle sonuçlanan 24.685 af beyannamesi
sunulmuştur (Hasseldine, 1998).
3.1.8.Rusya’da
Geçiş dönemi boyunca Rusya, vergi tahsilatlarında gecikme ve yaygın
vergi kaçakçılığı gibi vergi sorunları yaşamıştır. Bu nedenle, vergi
sistemini reforme etmek amacıyla Rusya, 1992'den bu yana vergi aflarını
birkaç kez yürürlüğe koymuştur. Rusya ilk affını 27 Ekim-30 Kasım 1993
arasında uygulamıştır. Tüzel kişi ve bireysel girişimcilere 1993 ve önceki
yıllar için ödenmemiş vergilerini beyan etmeleri halinde yaptırım
uygulanmayacaktır. Aftan sonra, tespit edilen vergi kaçakçılığının cezası,
ödenmemiş vergi borcunun üç katı olacak şekilde arttırılmıştır. Ancak af
başarılı olmamıştır, çünkü tüm vergi yükümlülüklerini bir ay gibi çok kısa
bir sürede hatasız şekilde geri ödemek makul bulunmamıştır.
Rusya, 16 Ocak 1996'da ikinci bir af uygulamış; af, daha sonra 22 Nisan
1996'da yeniden düzenlenmiştir. İkinci af, vergi borcu olan işletme ve
kuruluşlara, mevcut tüm borçlarını zamanında tam olarak ödemeleri
şartıyla ertelemelerine izin vermiştir. Bununla birlikte, af, geç ödemeler ve
vergi borçları üzerindeki yaptırımların azaltılması gibi hükümler içeren ek
kararnameler ile sürekli şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin amacı
vergi ödeme yükünü azaltmak ve vergi makamlarının vergi denetimi
sıklığını artırması olmuştur.
Özetle, Rus vergi afları başarılı olmamıştır. Rusya'daki vergi idaresinin
yetersizliği düşünüldüğünde, bu aflar ve ilgili hükümler vergi memurları
tarafından, gecikmiş vergi yükümlülükleriyle başa çıkmanın kolay yolları
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olarak görülmüştür. Ayrıca, bir tür afların neredeyse her yıl yürürlüğe
girmesi, düzenli bir şekilde uygulanacağı inancına yol açmıştır (Mikesell
and Ross, 2012).
3.1.9.İsviçre’de
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İsviçre ulusal düzeyde üç genel vergi
affı uygulamıştır. 1940 yılında, II. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan
savunma maliyetlerini finanse etmek için yeni yollar bulmaya çalışan
İsviçre hükümeti, tek seferlik olarak olağanüstü bir emlak vergisi yürürlüğe
koymuştur. Her ne kadar yeni bir federal verginin popüler bir
referandumdan geçmesi gerekse de savaş sırasında mevcut olağanüstü
yetkilerini kullanan hükümet, kararnameler ile yeni vergiler yaratmıştır.
İsviçre ikinci genel affını 1944 yılında uygulamıştır. Vergi kanunlarının
daha sıkı uygulanması ve ulusal ve ulus-altı vergi makamları arasında bilgi
alışverişinin eşlik etmesiyle bu af başarılı sayılmıştır.
1960'ların başında, federal düzeyde vergi affı yeniden uygulanmıştır.
Federal hükümet, kanunların uygulanmasını artırmadan af fikrinden
hoşlanmasa da parlamento vergi affı için bir yasa tasarısı önermiştir, ancak
bu tasarı 1964 halk referandumundan geçememiştir. Daha sonra teklif
değiştirilmiş ve yeni metin halk oylamasından geçmiştir. Son zamanlarda,
Büyük Britanya gibi ülkeler KDV ile alakalı bir dizi vergi affı düzenlemiş
ve bu af, İsviçre bankaları “vergi cenneti hesapları” listesinde yer alan
vergi kaçakçılarını takip etmek için kullanılmıştır. Dünya ülkelerindeki
yaygınlığı düşünüldüğünde, vergi affının analizi önemlidir, çünkü bir affın
gelir potansiyeli açısından uyumluluk etkisi hakkındaki bilgi kesin
olmaktan uzaktır (Mikesell ve Ross, 2012).
3.2.Türkiye’de
Türkiye’de vergi affına hazineye kaynak sağlamak, yaşanan ekonomik
krizleri aşmak gibi amaçlarla gidilmiştir. 1906 yılından günümüze değin
pek çok vergi affı kanunu çıkarılmıştır. Son 114 yılda 36 adet vergi affı
düzenlemesi yapılmıştır. Vergi af kanunlarının geneli vergi asıllarına ve
cezalarına,
gecikme
zamlarına,
gecikme
faizlerine
yönelik
düzenlemelerdir.
Genelde çıkarılan kanunlar tahsilatın hızlandırılması, tasfiye, terkin gibi
isimlerle çıkarılarak toplumsal tepkiden kaçınılmıştır.
Her çıkarılan af sonrası bir daha çıkarılmayacağı düşüncesi halkta
yerleştirilmeye çalışılmasına rağmen, hazine açıklarını kapatmak,
ekonomideki dalgalanmaları önlemek amaçlarıyla neredeyse her iki yılda
bir af çıkarılmıştır. Halen de gündemde vergi affı vardır.
Günümüze değin çıkarılan vergi aflarının bir kısmı vergi aslına, vergi
fer’ilerine yönelikken bir kısmı sadece vergi fer’ilerine yönelik
uygulamalar olmuştur.
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1960’lı yıllardan önce çıkarılan vergi afları, bu yıllardan sonra çıkarılan
vergi aflarından taşıdığı özellikler ve gerekçeleri açısından farklıdır.
1980’li yıllardan sonra getirilen vergi aflarında kullanılan yöntemlerin
farklılığı göze çarpar. Bu dönemde çıkarılan vergi af düzenlemeleri vergi
aslı ve fer’ilerini affetmenin yanında daha geniş bir çeşitlilik
göstermektedir.
Türk vergi hukukunda ilk vergi affı düzenlemesi 1906 tarihli İrade-i
Seniye ile yol vergisi yükümlülüğünden kaynaklı cezaların affına ilişkin
düzenlemedir. Düzenlemenin amacı, vergisini ödemeyenlerin cezalarının
affedilmesi durumunda tahsilatın hızlandırılmasıdır. Bu düzenlemeyle
mükelleflere borçlarını ödemeleri için 1906 yılı sonuna kadar süre
verilmiştir (Dönmez, 1990:142).
29 Temmuz 1998 tarih ve 23417 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan 4369 Sayılı Kanun ile vergi reformu düzenlemesi yapılmıştır.
Kanunun gerekçeleri; vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışı ekonominin
kayda alınması, vergi sisteminin basitleştirilmesi, vergide adaletin
sağlanması, vergiye uyumun arttırılması ve vergi cezalarının
caydırıcılığının arttırılması olarak açıklanmıştır (Dallı, 2006: 64).
Kanunda yer alan; mali milat, nereden buldun? ve gelirin tanımıyla
ilgili düzenlemeler kamuoyunda çok tartışılmıştır. Kanunda yapılan
düzenlemeyle, gelir vergisinin konusunun tespitinde kaynak teorisinden
safi artış teorisine geçilerek, kaynağı ne olursa olsun bütün gelirler 01 Ocak
1999 tarihinden itibaren Gelir Vergisi kapsamına alınmıştır. Düzenlemeyle
istisnalar dışında vergilendirilmeyen herhangi bir gelir kalmamıştır
(Maliye Bakanlığı, 2012).
Gelirin tanımı konusunda yapılan değişiklikler, Gelir Vergisi
Kanunu’nun (GVK) 1. maddesinde yer alan gelirin tanımını değiştirmiştir.
GVK’nın Geçici 47. maddesi ile “Mali Milat” olarak adlandırılan
“Blokaj”, Geçici 48. maddesi ile “Stok Affı”, Geçici 49. maddesi ile de
“Faturasız Satış Affı” uygulamaları getirilmiştir (Koyuncu, 1999: 49).
Geçici 47.madde ile, kanunun yayım tarihi itibariyle sahip olunan,
ancak ispatlanamayan nakit para, döviz, mevduat sertifikası gibi
kıymetlerin, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle asgari 1 gün süre ile Türkiye’de
kurulu mevduat kabulüne yetkili bankaların Türkiye’deki şubelerinde
bulundurulduklarının beyan edilmesi şartıyla bu kıymetlerden karşılanan
mal edinimi ve harcamaların, GVK’nın 82. maddesinde yapılan
değişiklikle, inceleme ve tarhiyata tabi tutulmayacağı ve sahipleri aleyhine
delil olmayacağı belirtilmiştir (Ak ve Aykutlu, 1998).
4369 Sayılı Kanun, reform niteliği taşımasına rağmen, kanunun
çıkartılmasında; zamanlama hatası, uygulama aşaması ve insan unsurunun
ihmal edilmesi, bazı müesseselere ilişkin gerekli altyapı ve hazırlıkların
tamamlanamaması, tepkilere yeterince direnç gösterilememesi gibi
nedenlerle yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Ancak ekonomide yaşanan
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durgunluk, gelirlerin hedeflenen düzeye erişememesi ve tahsilât oranının
da gerilemesi, kanunun yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiştir
(Koyuncu, 1999: 53). Bunun sonucunda kanun uygulamadan
kaldırılmıştır.
2000’li yıllardan sonra KOBİ’leri teşvik niteliğinde bir takım vergisel
düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.
414 Sayılı Tahsilât Genel Tebliği ile 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle
vadesi geçmiş borçlarını ödeyememiş olan mükelleflere vergi aslı ve fer’
ileri için ödeme kolaylığı getirilmiştir (Resmî Gazete, 2001).
Düzenlemeden 878.028 mükellef yararlanmış ve 2.150.237.800,00-TL
vergi alacağı yapılandırılmıştır. Daha sonra 425 sayılı Tahsilat Genel
Tebliği yürürlüğe girmiştir.
Tahsilat tebliğleri ile ödeme güçlüğü çeken mükelleflere ödeme
kolaylığı vererek, tahsilatın hızlandırılması hedeflenmiştir. Ancak af
uygulaması başarısız olmuştur.
25 Şubat 2003 tarihinde kabul edilip, 27 Şubat 2003 tarih ve 25033
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4811 sayılı “Vergi
Barışı Kanunu”(Resmî Gazete, 2003) ile geçmiş dönem borçlarını zor
durumda olmaları nedeniyle ödeyemeyen mükelleflerin geçmişin
etkisinden kurtulmaları, üzerlerindeki tahribatın tamir edilmesi
amaçlanmıştır.
2007 yılının ikinci yarısında ABD’de başlayan mortgage krizi ve
küresel mali kriz, ülkemizi de milyarlarca dolar dış borç nedeniyle negatif
etkilemiştir. 2008 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açığı verilmiş
ve bütçe açısından kriz dönemi oldukça büyük zorluk yaşatmıştır.
Likiditeyi arttırmak amacıyla 5811 Sayılı “Bazı Varlıkların Milli
Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun” 22 Kasım 2008’de
yürürlüğe girmiştir. Kanun ile mükelleflerin yurt dışı varlıklarının yurda
aktarılması, kaydedilmeyen taşınmazların kaydedilerek sermayeye
dönüştürülmeleri neticesinde işletmelerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır
(Aksoyoğlu, 2009: 539).
25 Şubat 2011 tarihli ve 1.mükerrer 27857 sayılı Resmî Gazete ‘de
yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” beş kısım halinde, 216 madde ve 18 geçici maddeden
oluşmaktadır.
“Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırmasından faydalanın,
geçmişinizle barışın” sloganı ile getirilen 6111 Sayılı Kanun “Cumhuriyet
tarihinin en büyük mali yapılandırması” olarak nitelendirilmiştir (Gelir
İdaresi Başkanlığı, 2011: 1).
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29.05.2013 tarihli ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 13’üncü maddesi ile Varlık Barışı uygulaması ikinci kez
getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 85’inci madde eklenerek
özellikle vergi cennetlerinde var olan hesaplardaki kaynakların Türkiye’ye
getirilmesi amaçlanmıştır.
Kanun’un 13’üncü maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları
para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin
Türkiye’ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınarak milli ekonomiye
kazandırılması; bu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara veya vergi
dairelerine bildirilerek ve cüz’i bir oranda vergi (%2) ödenerek kayda
alınması ve yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturmaya
konu olmamaları, başka bir nedenle inceleme yapılması veya takdir
komisyonu kararına istinaden matrah farkı bulunması durumunda, bulunan
bu matrah farklarından beyan edilen kıymetlerin tutarının düşülmesi
imkanı verilmiştir.
“Vergi Affı’’ ile ‘’Varlık Barışı’’ şeklinde kısaltılan “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun “19 Ağustos 2016
Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6736 Kanun ile “vergi borçlularının borç yükünün azaltılarak taksitle
ödenebilmesi”, “süregelen vergi davalarının sulh yoluyla sonlandırılması”,
“devam eden vergi incelemelerinin dava yoluna gidilmeksizin
çözümlenmesi”, “matrah artırımı yolu ile vergilemede öngörülebilirliğin
artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası vergi risklerinin
ortadan kaldırılması”, “işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale
getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi”, “yurtdışında
bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” hedeflenmiştir.
Kanun kapsamında, “vergi ve gümrük cezaları”, “gecikme zammı ve
faizleri”, belli koşulları sağlaması halinde “gümrük vergileri dahil vergi
asılları”, kayıt dışı “varlık affı” ve “matrah artırımı” gibi yöntemler yer
almıştır.
2003 yılında çıkarılan 4811 sayılı yasal düzenlemeyle 4-5 milyarlık,
2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasal düzenlemeyle ise 26 milyar liralık
bir gelir toplanmıştır. 6736 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden
29.05.2017 tarihi itibariyle 8,5 milyon mükellef “yeniden yapılandırma”,
“125 bin mükellef ise “matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi” için
başvurmuştur. 6 milyon vatandaş yararlanmıştır. Yeniden yapılandırma
kapsamında “80,4 milyar TL ödenmemiş vergi borcu” yapılandırılmıştır.
Matrah ve vergi artırımı kayıt düzeltmeleri kapsamında ise 1,5 milyar TL
vergi tahakkuku yapılmıştır (URL 4).
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
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Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde 30078 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun 1.maddesinde kapsam,
a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi asıl ve fer’
ilerini kapsamaktadır. 31.03.2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilmesi
gereken beyana dayalı vergi beyannamelerine ilişkin vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (gelir ve kurumlar
vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017
yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),
b) 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme
zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci
taksiti hariç),
c) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin
olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
d) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları,
e) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para
cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
f) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
g) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta
primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,
h) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan
sonra 5510 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını
gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi
gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
I) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma
veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan
sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
i) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para
cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
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j) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki
aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile
bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
k) Belediye Alacakları şeklinde açıklanmıştır.
Kesinleşmiş alacaklarda yapılandırma madde 2’de şöyle açıklanmıştır;
 Kanunun yayımı tarihi itibariyle vergilere bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı
tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen
vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
 Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak
nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı
yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme
zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve
bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,
 İdari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer ’ilerin tamamı,
 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili
Hakkında Kanunun 1 inci ve 2’nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu
madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 sayılı Kanun gereğince
hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin başta 30.06.2017 tarihine kadar
başvurmaları istenmişse de daha sonra talebin fazlalığı nedeniyle süre
27.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yapılandırılan borçların ödenmelerinde tercih sistemi oluşturulmuş,
borçlular 6, 9,12, 18 eşit taksitlerden herhangi birini seçmekte serbest
bırakılmışlardır. Kredi kartıyla ödeme kolaylığı da getirilmiştir. Ayrıca
vergi dairesinden alacakları olanlar bu kanundan yararlanmak isterlerse
talep etmeleri durumunda alacaklarının bu yapılandırılmış borçlarına
mahsup edilmesi de mümkündür.
18 Mayıs 2018 tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanunla yükümlülere, vergi borçlarının,
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kamuya ait borçların (motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim
ve katkı kredisi borçları dâhil) yapılandırılarak ödenmesi konusunda son
derece önemli kolaylıklar tanınmaktadır:
• 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme
faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
• Peşin ödemelerde;
- Yİ-ÜFE tutarından %90 indirim,
- Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25
indirim,
• Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda ilk taksitin
süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan
taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
- Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim,
- Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5
indirim,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
%50’sinin silinmesi,
• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan
indirim,
• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun
hale getirilmesi,
• Eczanelerde cezasız, faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
• Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi
incelemesinden muafiyet,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz
beyanı,
• Yapılandırılan borçların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi
(www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı,
banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren
bankalara ait kartlarla ödenmesi,
• Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların
silinmesi gibi imkânlar getirilmiştir.
Matrah ve vergi artırımında bulunmak, işletme ve stok kayıtlarının
düzeltilmesi için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2018’dir.
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6552, 6736 ve 7020 sayılı af düzenlemelerine göre ödemeleri devam
eden borçların kalan taksitlerin tamamını, ilk taksitle beraber peşin ödeyen
mükelleflere Yİ-ÜFE tutarları %90 indirimli uygulanacaktır (Resmî
Gazete, Tarih: 18.05.2018, Sayı:30425).
Sonuç
Dünya ülkelerinde ve Türkiye’de çok sayıda vergi affına yönelik
düzenleme yapılarak uygulanmıştır. Kanada, İrlanda ve Birleşik Krallık,
ABD, Avustralya, Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerin vergiye gönüllü uyum
programları vardır. Gönüllü bilgilendirme politikaları ve programlarının
uygulandığı ülkelerde vergi idarelerine programların koşullarını belirleme
yetkisi verilir. Bu tür programlar; cezaların indirilmesi, denetim
yapılmaması, kovuşturmaya yer verilmemesi taahhüdü gibi teşvikler içerir.
Asya ülkelerinde bu tür programlar oldukça sınırlıdır.
Vergi aflarının çıkarılması görüşünde olanlar olduğu gibi çıkarılmaması
gerektiğini savunanlar da vardır. Çıkarılmaması gerektiğini öne sürenler
eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açtığı düşüncesiyle bu fikirlerini
savunmaktadırlar
Türkiye’de 1960’lı yıllardan önce çıkarılan vergi aflarının gerekçesi,
mükelleflerin yeni vergisel düzenlemelerin etkisiyle ağır bir yükümlülük
altında kalmamaları ve kamu ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasıdır. Bu
doğrultuda çıkarılan vergi aflarından yararlanılması için herhangi bir koşul
getirilmemiş, vergi asılları ve bunlara bağlı ceza ve faizler ayrım
yapılmadan terkin edilmiştir. Bu dönemde yürürlüğe giren vergi afları,
mükellefi yeni bir beklentiye düşürecek sıklıkta değildir.
1960-1980 dönemi siyasi ve sosyal gerginliğin yaşandığı yıllardır.
Hükümetler bu dönemde sosyal ve siyasi gerginliği azaltmaya yönelik
vergi af uygulamalarına başvurmuşlardır. 1980’li yıllardan itibaren ülke
kısmen de olsa siyasi krizleri atlattığından daha çok ekonomik gerekçeleri
ön plana çıkaran vergi af düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler
sonucu vergi gelirlerinde artış olmuş, ancak gelir vergisi, kurumlar vergisi
vb. beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının azaldığı
görülmüştür.
2000 yılından sonra uygulanan vergi af düzenlemelerinde
küreselleşmenin,
sermaye
hareketliliğinin
artmasının
etkileri
görülmektedir. İçerik bakımından vergi suçları da af kapsamına alınmıştır.
Vergi af düzenlemelerinde en temel düşünce küresel krizlerin ülke
ekonomisinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak olmuştur. Kapsamları
son derece geniş düzenlemelerdir. Vergi cezalarının affedilmesi, vergi
borçlarının taksitlendirilerek ödenebilmesi, matrah artırımı, yurtdışı
varlıkların yurt içine dönüşümünün sağlanması ve yurt içi varlıkların da
işletmelerin
aktiflerine
kaydedilerek
sermaye
yapılarının
güçlendirilmesine yönelik hükümler içermektedir.
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Vergi affı uygulamalarından çok fazla sayıda mükellefin yararlandığı,
vergi tahsilat rakamlarının arttığı, bu açıdan başarılı olduğu görülmektedir.
Mükelleflerin vergiye uyumlarını arttıran düzenlemeler olmuştur.
Vergi affı uygulamaları kısa dönemde vergi gelirlerini artıran
uygulamalar olmasının yanı sıra, yönetim maliyetlerini ve yargı yükünü de
azaltan uygulamalardır. Vergi af uygulamaları uzun dönemde ise zarara yol
açabilir. Vergiye gönüllü uyumu azaltabilir, vergi gelirlerinde düşüşe yol
açabilir. Bunun nedeni ise her uygulamaya giren affın vatandaşta af
beklentisi yaratması, dürüst mükelleflerde adaletsizlik inancını
yerleştirmesidir.
Vergi aflarının başarılı olmalarının ön koşulu uygulanmaları sonrası
reform niteliğinde uygulamalarla desteklenmeleridir. Ancak bu
uygulamalar yüksek maliyet gerektirir.
Vergi affı uygulamalarının başarılı olabilmesinin diğer bir koşulu da bir
affın kamuoyuna kaçırılmayacak fırsat şeklinde yeterince tanıtılması ve
aftan yararlanma süresinin uzun olmasıdır. Türkiye’de son yıllarda
çıkarılan af düzenlemelerinde süreler uzun tutulmuş ve son derece başarılı
tanıtım kampanyaları yapılarak çok fazla sayıda vatandaşın yararlanması
sağlanmıştır.
Vergi affı kanunlarının 3-4 yılda bir çıkarılmasının doğru olmadığını
bizzat hükümet yetkilileri söylemektedirler.
Anayasa gereği af çıkarma yetkisi TBMM’ne aittir. Ancak hukuki
açıdan vergi affı düzenlemelerinin yapılması maliye hukukunda da sık sık
eleştiri yapılan bir konudur. Çünkü vergi affı düzenlemeleri Anayasa’nın
eşitlik ve adalet ilkelerine tezattır. Sıklıkla af çıkarılması vatandaşta
beklentiye sebebiyet verebilmekte, vergilendirme ödevlerini tam anlamıyla
yapan mükelleflerde hayal kırıklığı oluşturabilmektedir.
Türkiye uygulamasında çıkarılan afların büyük çoğunluğunda vergi
cezası, gecikme faizi kapsama alınmıştır. Bu afların çıkarılma sıklığı 3-4
yılda bir olmuştur. Vergi aslını içeren af düzenlemeleri ise ortalama 7 yılda
bir yapılmıştır.
Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi ve gecikme faizi ve
gecikme zammı oranının aylık yüzde 1,4 oranında uygulanması, vergi
asıllarını ödemeyen borçluları çok yüksek borç ödemeleriyle karşı karşıya
getirmektedir. Bu nedenle aylık yüzde 1,4 olan gecikme zammı ve gecikme
faizi oranı, “Yİ-ÜFE” oranını yüzde 50 artırarak uygulanabilirse
mükellefler enflasyonun etkisinden kurtarılmış olurlar. Bu sayede Türkiye
her 3- 4 yılda bir vergi af düzenlemesi çıkarma gereği duymaz.
Varlık barışı adı altında yapılan düzenlemelerin ülkemize olumlu
yansımaları olmuştur. Bu düzenlemelerin de daha kalıcı bir şekilde vergi
sistemimize yerleştirilmesi devlet ve vatandaş açısından çok faydalı
olacaktır.
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Özellikle gelir vergisi, kurumlar vergisi ve motorlu taşıt vergilerinin
taksit sayıları iki yerine en az 6 eşit taksit olursa vatandaşı ödeme
konusunda rahatlatabilecektir.
Sonuç olarak tüm ülkeler sürdürülebilir vergileme için vergi affı
uygulamalarına sık başvurmamalıdır. Bu konuda tüm paydaşlar (mükellef,
vergi idaresi, vergi uzmanları vb.) sorumluluk almalıdır. Vergi kanunları
öngörülebilir ve sürdürülebilir bir vergi anlayışıyla uygulanarak kamu
lehine yorumlanmamalıdır.
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ SOSYOEKONOMİK VE ÇEVRESEL BELİRLEYİCİLERİNİN BİR
ANALİZİ
An Analysis of Socio-Economic and Environmental Determinants of
Health Expenditures in Turkey
Reyhan CAFRI
Giriş
Bir ülkede sağlık harcamalarının genellikle o ülkenin gelişmişlik düzeyi
ile bağlantılı olduğu, yani ülkelerin sağlık harcamaları artışına paralel
olarak gelişmişliklerinin arttığı düşünülmektedir. Aynı zamanda sağlık
harcamaları ekonomik büyüme için bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Sağlığın sadece bir sonuç değil aynı zamanda yüksek gelir ve büyüme için
potansiyel bir kaynak olması daha sağlıklı beşeri sermayenin daha üretken
olması ile ilişkili bulunmaktadır.
Sağlık harcamalarının, sağlık
sektöründen ziyade işgücü verimliliğini, yaşam beklentisini ve genel refahı
etkilemesi bu harcamaları kalkınma stratejisinin bir parçası haline
getirmektedir (Barkat vd. 2019: 79). Ancak, son yıllarda dünyanın birçok
ülkesinde sağlık harcamaları artışının kamu bütçesi üzerinde baskı
oluşturması sebebiyle sağlık harcamalarının etkin bir şekilde yönetilmesi
oldukça önem arz etmeye başlamıştır.
OECD ülkelerine bakıldığında 2018 yılında GSYH içerisinde sağlık
harcamaları en yüksek olan ülkeler sırası ile ABD, İsviçre, Fransa,
Almanya, İsveç iken en az harcama yapan ülkeler sırası ile Türkiye
Lüksemburg, Meksika, Polonya ve Estonya şeklindedir. Kişi başına düşen
sağlık harcamalarının ise en çok olduğu ülkeler sırası ile ABD, İsviçre,
Norveç, Almanya ve İsveç iken en düşük olduğu ülkeler sırası ile Meksika,
Türkiye, Letonya, Macaristan ve Polonya şeklindedir. GSYH içerisinde
sağlık harcamalarında ilk sıralarda yer alan Fransa kişi başına düşen sağlık
harcamalarında 25. sırada yer almaktadır (OECD, 2019). Türkiye için kişi
başı sağlık harcamaları istatistikleri değerlendirildiğinde ise sürekli artış
eğilimi taşıdığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, sağlık harcamalarını
etkileyen
faktörlerin
belirlenebilmesinin,
etkin
politikaların
oluşturulmasında yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Literatürde genellikle sağlık harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki
odak noktasını oluşturmuş; fakat gelir eşitsizliği, yaş bağımlılık oranı,
eğitim, yenilenebilir enerji kaynakları, sera gazları gibi çevresel kalite
göstergeleri göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda 1990-2018 yılları arasında
Türkiye’nin sağlık harcamalarını etkileyen sosyal, ekonomik ve aynı
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zamanda çevresel faktörleri pozitif ve negatif şokları dikkate alarak
nedensellik testi ile analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir
sonraki bölümde ilgili faktörler ve sağlık harcamaları ile ilgili literatür ele
alınacak, sonrasında veri ve yöntem tanıtılacaktır. Bir sonraki aşamada
analizlerden elde edilen bulgular ortaya konulup tartışılarak son bölümde
sonuç bölümüne yer verilecektir.
Literatür
Ekonomi literatürü incelendiğinde, sağlık harcamalarının genellikle
ekonomik büyüme ile olan ilişkisinin ele alındığı görülmektedir
(Piabuo and Tieguhong (2017), Atilgan vd. (2017), Majdi vd. (2014),
Onisanwa’s (2014), Mehrara ve Musai (2011), Ogundipe ve Lawal (2011),
Wang (2011), Mehrara ve Musai (2011), Mehrara (2011)) . Mehmood vd.
(2014) ise sağlık harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkinin yanı sıra
sağlık harcamaları ile okuryazarlık oranı arasındaki ilişkinin varlığını
analiz etmişlerdir. 26 Asya ülkesinde 1990-2012 dönemi verileri
kullanılarak oluşturulan çalışmada kişi başına gelir, sağlık harcamaları ve
okuryazarlık oranı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Liu vd. Tayvan için 1996-2006 dönemi verilerini kullanarak, kişi başına
sağlık harcamalarının belirleyicilerini araştırmışlardır. AR modelinin
kullanıldığı çalışmada, kişi başına sağlık harcamaları ile kişi başına reel
GSYH arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılırken, yatak
sayısında artışın ve standart ölüm oranlarındaki artışın kişi başına sağlık
harcamalarını arttırdığı buna karşın; nüfustaki yaşlanmanın sağlık
harcamaları üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Barer vd.
(1994), Felder vd. (2000), Stearns ve Norton (2004), ve Werblow ve diğ
(2007),, Liu vd. (2010) çalışmasındaki sonucu destekler şekilde nüfus
yaşlanması ile sağlık harcamaları arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Narayan ve Narayan (2008), çevresel kalitenin sağlık harcamaları
üzerindeki etkisini 8 OECD ülkesi için incelemişlerdir. 1980-1999
dönemini kapsayan çalışmalarında, kişi başına sağlık harcaması ile kişi
başına gelir, karbon monoksit emisyonları, kükürt oksit emisyonları ve
azot oksit emisyonları arasında eş bütünleşme ilişkisinin var olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ekonomik büyümenin, çevresel bozulma
pahasına gerçekleşeceği ve bu durumun ölüm dâhil hastalık riskini
arttıracağını ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonucunda; sağlık
politikasının
çevresel
kalite
konularını
içermesi
gerektiği
vurgulanmaktadır. Bunun yapılmamasının ise sağlık harcamalarında bir
artışa neden olacağı ortaya konulmaktadır. Zaidi ve Saidi (2018), sağlık
harcamaları ve çevre kirliliği ilişkisini Sahra-altı Afrika ülkeleri için analiz
etmişlerdir. Analiz neticesinde diğer çalışmalardan farklı olarak çevre
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kirliliğini temsilen kullanılan karbondioksit emisyonu ve nitröz oksit
emisyonlarının sağlık harcamaları üzerinde olumsuz etkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Martin vd. (2011), 1998-2007 yılları arasındaki sağlık harcamalarının
belirleyicileri hakkındaki literatürü ele almışlardır. Çalışma neticesinde,
nüfus yaşlanmasının sağlık harcamalarının temel belirleyicilerinden biri
olduğuna dair ampirik kanıt elde edilememiştir. Buna karşın; teknolojik
ilerleme ve ölüme yakınlık gibi faktörlerin sağlık harcamalarının açıklayıcı
modellerinin geliştirilmesinde önem kazandığı vurgulanmaktadır. Şahin ve
Temelli (2019), sağlık harcamalarının belirleyicilerinin tespiti için 18
OECD ülkesini ele aldıkları çalışmalarında, kişi başına gelir, yaşam
beklentisi, 65 yaş ve üstü nüfus ve kaba doğum oranının sağlık
harcamalarının önemli belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak
nüfus artışının sağlık harcamaları üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı
ortaya konulmaktadır. Öztürk ve Küsmez (2019), BRIC-T ülkeleri için
sağlık harcamalarının belirleyicilerini analiz ettikleri çalışmalarında Şahin
ve Temelli (2019) ile benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Çalışma neticesinde;
sağlık harcamalarının yaşlanan nüfus ve kadın ölüm oranları üzerinde
negatif ve anlamlı etkiye sahip iken erkek ölüm oranı ve büyüme üzerinde
anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ecevit vd.
(2018), sağlık harcamalarının belirleyicilerini tespit etmeyi amaçladıkları
çalışmalarında kişi başına gelir ve 65 yaş üstü nüfus değişkenlerine ek
olarak kentleşme ve hekim sayısı değişkenlerinin sağlık harcamaları
üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Barkant vd. (2019),
ölüm oranı, yaşam beklentisi, gelir ve yaşlanan nüfusun sağlık
harcamalarını belirleyen unsurlar arasında yer aldığını ortaya
koymaktadırlar.
Veri ve Yöntem
Sağlık harcamalarının Türkiye için 1990-2018 yılları arasında sosyal,
ekonomik ve çevresel belirleyicilerinin araştırıldığı bu çalışmada
kullanılan değişken tanımları ve verilerin elde edildiği kaynaklar Tablo
1’de yer almaktadır. Verilerin çoğu Dünya Bankası’nın “World
Development Indicators (WDI)” veri tabanından elde edilmiştir. “Eğitim”
değişkeni Birleşmiş Milletler ’in “Human Development Index (HDI)”
sayfasından elde edilmişken, “Sera” değişkeni ise Türkiye İstatistik
Kurumun (TUİK) veri tabanından sağlanmıştır.
Tablo 1. Modelde Kullanılan Değişken Tanım ve Kaynakları
Değişken
Sağlık
Gini
GSYH

Tanım
Kişi başı sağlık harcaması ($)
Net gelirdeki eşitsizlik
Kişi başı GSYH ($)

343

Kaynak
WDI
SWIID
WDI

Yaşbağ

Pop65
Eğitim
Kentleşme
Ölüm
Yaşam
DYY
Yenerji
Sera

Yaş bağımlılık oranı (100 çalışma çağındaki
nüfus başına bakmakla yükümlü (15 yaş altı
ve 64 üstü) olanların oranı olarak
gösterilmiştir
65 yaş ve üzeri toplam nüfus
Alınan ortalama eğitim yılı
Kırsal nüfusun büyüme oranı (%)
Kaba ölüm oranı (1000 kişi başına)
Doğumda yaşam beklentisi
Net giren doğrudan yabancı yatırımlar
(GSYH içindeki payı)
Toplam enerji tüketimi içerindeki yenilebilir
enerji tüketiminin payı
Sera gazı emisyonu (milyon ton)

WDI

WDI
HDI
WDI
WDI
WDI
WDI
WDI
TUİK

Tablo 2’ de yer alan tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında kişi başı
sağlık harcamalarının ortalamasının Türkiye için 603 dolar olduğu
görülmektedir. En düşük değer 1990 yılında gerçekleşmişken en yüksek
değer ise 2018 yılında ait olmaktadır. Gelir eşitsizliğini temsil eden Gini
endeksinin ortalaması 42 olmakla birlikte en düşük değer 2014 yılına, en
yüksek değer ise 1990 yılına aittir. Kişi başı GSYH değerinin ortalaması
yaklaşık 6840 dolar ve en düşük değer 1994, en yüksek değer ise 2013
yılında elde edilmiştir. Yaş bağımlılık oranının 1990’da 2018’ e kadar
giderek azaldığı görülmüş ve ortalaması 56 olarak bulunmuştur. Ortalama
alınan eğitim yılı yaklaşık 6 iken en düşük değer 1990 yılında, en yüksek
değer olan 8 ise 2015 yılında gözlenmektedir. Kentleşmenin en az 2008
yılında en çok ise 1990 yılında arttığı gözlenmektedir. Kaba ölüm oranı
ortalama 6 civarında iken en az gerçekleşen yılın 2016, en çok gerçekleşen
yılın ise 1990 yılında olduğu dikkat çekerken, doğumda yaşama
beklentisinin yıllar itibari ile giderek arttığı gözlenmektedir. Ülkeye giren
doğrudan yabancı yatırımların GSYH içerisindeki ortalama payının
yaklaşık olarak %1, en düşük değerinin 1999, en yüksek değerinin ise 2006
yılında gerçekleştiği görülmektedir. Toplam enerji tüketimi içerisinde
yenilenebilir enerjinin payının 1990’lı yıllarda daha yüksek son
zamanlarda giderek azaldığı dikkat çekmektedir. Sera gazları
emisyonlarına bakıldığında ise ortalamanın yaklaşık olarak 340 milyon ton
olduğu ve yıllar itibari ile giderek arttığı görülmektedir.
Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken
Sağlık
Gini
GSYH
Yaşbağ
Pop65

Aritmetik
Ortalama
603.362
42.018
6840.911
56.318
4449603

Medyan

Maksimum

Minimum

1226.600
44.355
12519.39
67.784
6983357

151.800
39.100
2270.338
49.550
2483779

558.700
42.725
6040.608
55.149
4403578
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Gözlem
Sayısı
29
29
29
29
29

Eğitim
Kentleşme
Ölüm
Yaşam
DYY
Yenerji
Sera

6.138
2.418
6.384
71.510
1.219
17.684
340.264

6.000
2.394
6.107
72.000
1.179
17.020
310.300

8.000
3.966
8.247
77.400
3.653
24.511
526.300

4.500
2.058
5.390
64.300
0.306
11.608
219.200

29
29
28
29
29
26
28

Ek-1’de yer alan korelasyon matrisi incelendiğinde sağlık harcamaları
ile analize dahil edilen tüm değişkenler arasında istatistiki açıdan anlamlı
bir korelasyon olduğu dikkat çekmektedir. Sağlık harcamaları ile pozitif ve
güçlü bir ilişki içerisinde olan değişkenler GSYH, Pop65, Eğitim, Yaşam,
Sera şeklindedir. DYY değişkeni ile yine pozitif ancak orta derecede güçlü
bir ilişki göze çarpmaktadır. Negatif ilişkili değişkenler ise; Gini, Yaşbağ,
Kentleşme, Ölüm, Yenerji değişkenleridir. Korelasyon analizinde
nedenselliğin yönü hakkında bilgi edinilememektedir. Bu bağlamda pozitif
ve negatif şokları dikkate alarak nedensellik analizine başvurulmuştur.
İlk kez 1969 yılında kullanılan Granger nedensellik analizine göre,
açıklayıcı değişkenlerin geçmiş değerleri açıklanan değişkenin öngörü
değerini olumlu yönde etkiliyorsa, açıklayıcı değişken açıklanan
değişkenin nedenselidir şeklindedir. Bu nedensellik analizinde serilerin
mutlaka durağan olması gerekmektedir. Günümüzde bu test oldukça
geliştirilmiş ve serilerin eşbütünleşik olup olmadığının önem arz etmediği,
maksimum entegrasyon derecesinin önemli olduğu ve durağanlık
seviyelerinin farklı olması durumunda da kullanılabilen testler olarak
karşıma çıkmaktadırar. Bu testlerden biri olan Hatemi-J (2012) testinde de
durağanlık koşulu bulunmamakta serilerin maksimum bütünleşme derecesi
önem arz etmektedir. Aynı zamanda boostrap dağılımı kullanılarak küçük
örneklemlerde de güçlü bir test haline gelmiştir. Testin asıl katkısı ise,
şokların olumlu ve olumsuz veya pozitif ve negatif şoklar olarak
ayrıştırılmasıdır.
Örneğin “Sağlık” ve “GSYH” gibi iki değişken arasındaki nedensellik
ilişkisi ele alınacak olursa her bir eşitlik aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡−1 + Ԑ1𝑡 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘0 + ∑𝑡𝑖=1 Ԑ1𝑡
𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + Ԑ2𝑡 = 𝐺𝑆𝑌𝐻0 + ∑𝑡𝑖=1 Ԑ2𝑡

(1)
(2)

𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘0 ile 𝐺𝑆𝑌𝐻0 başlangıç değerlerini temsil etmektedir. Ԑ1𝑡 ve Ԑ2𝑡
beyaz gürültü dağılımına sahip terimleri göstermektedir. Pozitif ve negatif
+
−
şoklar sırası ile
Ԑ1𝑡
= 𝑚𝑎𝑘𝑠(Ԑ1𝑡 , 0), Ԑ+
2𝑡 = 𝑚𝑎𝑘𝑠(Ԑ2𝑡 , 0), Ԑ1𝑡 =
−
𝑚𝑖𝑛(Ԑ1𝑡 , 0) ve Ԑ2𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(Ԑ2𝑡 , 0) olarak tanımlanmaktadır. Şoklar
dikkate alındığında her bir değişken için kümülatif form aşağıdaki biçimde
yazılabilmektedir:
+
−
𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡−1 + Ԑ1𝑡 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘0 + ∑𝑡𝑖=1 Ԑ1𝑡
+ ∑𝑡𝑖=1 Ԑ1𝑡
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(3)

𝑡
−
𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + Ԑ2𝑡 = 𝐺𝑆𝑌𝐻0 + ∑𝑡𝑖=1 Ԑ+
2𝑡 + ∑𝑖=1 Ԑ2𝑡

(4)

+
−
𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 Ԑ1𝑡
(pozitif şok), 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑡− = ∑𝑡𝑖=1 Ԑ1𝑡
(negatif şok)

(5)

𝑡
−
−
𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 Ԑ+
2𝑡 (pozitif şok), 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = ∑𝑖=1 Ԑ2𝑡 (negatif şok)

(6)

VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu Hatemi-J bilgi kriteri ile
belirlenerek modifiye edilmiş Wald istatistiği ile nedensellik test
edilmektedir. Granger nedensellik testinde olduğu gibi boş hipotez
nedenselliğin olmadığı şeklindedir (Hatemi-J, 2012).
Ampirik Bulgular
Sağlık harcamalarının belirleyicilerinin tespit edilmeye çalışıldığı bu
çalışmada literatür taramasından yola çıkılarak seçilen değişkenler gelir
eşitsizliğini temsilen Gini katsayısı, GSYH, yaş bağımlılık oranı, 65 yaş
üstü nüfus, eğitim, kentleşme, ölüm oranı, yaşam beklentisi, doğrudan
yabancı yatırımlar, yenilenebilir enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu
şeklindedir. Yöntemde anlatıldığı üzere Hatemi-J nedensellik testi için
değişkenler arasındaki maksimum entegrasyon derecesi önem arz
etmektedir. Bu bağlamda serilerin durağanlık derecesini belirlemek amacı
ile birim kök testi yapılmıştır. Birim kök testleri her bir serinin pozitif ve
negatif şokları için yapılmıştır. Ek-2 ‘de yer alan birim kök testi
sonuçlarına göre yaş bağımlılık oranının pozitif (𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ+ ), 65 yaş üstü
nüfusun negatif (𝑝𝑜𝑝65− ), ölüm oranın pozitif (Ö𝑙ü𝑚+ ) ve yaşam
beklentisinin negatif (𝑌𝑎ş𝑎𝑚− ) şoklarının birim kökleri tespit
edilememiştir. Çünkü Ek-3 de yer alan zaman serisi grafiklerine
bakıldığında bu değişkenlerin sürekli artan/azalan trende sahip olduğu
dolayısıyla ilgili şokunun olmadığı görülmektedir. Örneğin, yaş bağımlılık
oranı (yaşbağ) değişkenin grafiğine bakıldığında sürekli azaldığı
dolayısıyla herhangi bir dönemde artış sergilemediği için pozitif şokunun
olmadığı ya da 65 yaş üstü nüfus (pop65) değişkeni sürekli artan eğilimde
olduğu için ele alınan dönemde bir azalma bulunmadığından herhangi bir
negatif şok belirlenememiştir. Dolayısı ile birim kök testi veya ilgili bu
değişkenlerin şokları ile nedensellik tespit edilememiştir. Birim kök testi
sonuçlarına göre sağlığın pozitif, Gini katsayısının negatif, eğitimin
pozitif, ölümün negatif ve yaşam beklentisinin pozitif şokları durağan iken
diğer tüm değişkenlerin şokları bir birim kök içermektedir sonucuna
ulaşılmıştır. Serilerin durağanlık dereceleri belirlendikten sonra aynı yönlü
ve zıt yönlü şoklar için nedensellik analizi yapılmıştır.
Tablo 31’de yer alan bulgular sonucunda GSYH’ nın pozitif şokundan
sağlığın pozitif şokuna doğru nedensellik ortaya çıkmıştır. Sağlık yönlü
büyüme hipotezi, sağlık harcamalarındaki artışın, beşeri sermaye üzerinde
*, **, *** sırası ile %10, % 5 ve % 1 önem seviyesinde değişkenler arasında nedensellik
ilişkisinin varlığını göstermektedir. VAR modelinin uygun gecikme uzunluğu Hatemi-J
(2003) bilgi kriterine göre seçilmiştir.
1
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yaratacağı pozitif etki nedeniyle ekonomik büyümede artış meydana
getireceğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber; ekonomik büyümede
ki artışında sağlık harcamaları üzerinde pozitif etki oluşturması
beklenmektedir. Bunun nedenleri arasında büyümedeki artışın, kişi başına
geliri yükseltmesi neticesinde bireylerin sağlık harcamalarını arttırması ile
büyümedeki artış neticesinde daha yoğun teknolojik üretime geçilmesi ve
bu teknoloji yoğun üretimin tıp alanında kullanılması gösterilebilmektedir
(Elmi ve Sadeghi, 2012:88).
Kentleşmenin negatif şokundan sağlık harcamalarının negatif şokuna
doğru bir nedensellik elde edilmiştir. Ancak, aynı zamanda kentleşmenin
negatif şokunun sağlık harcamalarını arttırdığına dair istatistiki olarak daha
anlamlı bir bulgu da dikkat çekmektedir. Kentleşme, kentlerde meydana
getireceği çevresel bozukluklar ( kirlilik, içme suyu yetersizliği, atık su
hizmet yetersizliği gibi) ve konut sakinlerinin yaşam tarzında meydana
getireceği değişiklikler nedeniyle insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler
yaratabilmektedir (Li vd. 2016:114). Bu nedenle; kentleşmede meydana
gelen azalmanın sağlık harcamalarında azalmaya yol açması
beklenebilmektedir. Buna karşın; kentleşme ekonomik büyümenin motoru
olarak kabul edilen sanayi sektörünün bir sonucu olarak
gerçekleşmektedir. Kentleşme ve sanayileşme, halkın yaşam kalitesini
artırmalarını istemeleriyle gerçekleşmiş ve birbirleriyle harmanlanarak
ilerlemişlerdir (Öztürk ve Çalışkan, 2019: 680). Dolayısıyla kentleşmedeki
azalma neticesinde insanların yaşam kalitesinde meydana gelen azalma
sağlık harcamalarını artıracaktır.
Yaşam beklentisindeki artıştan yani pozitif şoktan sağlık
harcamalarındaki pozitif şoka doğru bir nedensellik bulunmaktadır.
Yaşam süresinin artması, insanların çocuksuz kalma kaygılarını azaltıp,
doğum oranlarının gerilemesine neden olmaktadır. Bu durum çocuk başına
düşen kaynak miktarının artmasına ve nüfusun sağlık düzeyinin
yükselmesine yol açacağı düşünülmektedir (Erdoğan ve Bozkurt, 2008:
26). Beklenen yaşam süresinin artması durumunda, eğitim ve sağlık
düzeyinde artış meydana gelen bireylerin, sağlık konusundaki
hassasiyetlerinin oluşması nedeniyle sağlık harcamalarında artış durumu
gerçekleşebilmektedir.
Gelir eşitsizliğindeki negatif şokun, sağlık harcamalarında pozitif
etkiye neden olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Gelir eşitsizliği problemi,
iktisadi bir sorun olmasının yanı sıra, siyasal ve sosyal sorunları da
beraberinde getirmektedir. Gelir eşitsizliğinin yüksek olması durumunda
bireylerin yetersiz beslenme ve düşük sağlık standartlarına sahip olması
sorunu ortaya çıkmaktadır (Çalışkan:2010:103). Gelir eşitsizliğinde
meydana gelen azalma, sağlık standartlarında ve sağlık harcamalarında
artışa neden olacaktır.
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65 yaş nüfusun pozitif şokundan sağlık harcamalarının negatif şokuna
doğru güçlü bir nedensellik olduğu görülmektedir. Dünya ölçeğinde daha
fazla kişinin yaşlı nüfus kategorisinin içerisine girmesi kamu
maliyetlerinde artışa sebebiyet vermektedir. Ülkeler yaşlılık dolayısıyla
ortaya çıkan kamusal maliyetleri azaltmak ve sağlık kalitesini arttırmak
için yeni politika önerileri geliştirmektedirler. Ancak Türkiye, yaklaşık
olarak 23 yıl gibi bir sürede yaşlılık sorunu ile karşı karşıya kalacaktır
(Gökbunar, 2016:120). Yaşlı nüfustaki artışın sağlık harcamalarında
azalmaya yol açması sonucu ülkemizde yaşlı nüfusun az olması sebebiyle
açıklanabilmektedir.
Ölüm oranlarında azalmanın sağlık harcamalarını arttırdığını gösteren
ölümün negatif şokundan sağlığın pozitif şokuna doğru nedensellik
bulgusu elde edilmiştir. Bloom ve Sachs (1998), Afrika ülkeleri için ele
aldıkları çalışmalarında ölüm oranları ile ekonomik büyüme arasında
negatif yönlü bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ölüm
oranlarında meydana gelen azalışın, ekonomik büyümede ve dolayısıyla
sağlık harcamalarında artışa yol açacağı söylenebilmektedir.
Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin azalmasının sağlık harcamalarını
arttırdığı sonucu gözlenmektedir. Bu sonuca göre doğrudan yabancı
yatırımların azalmasının artan ekonomik güvensizlikle ilişkili olduğu,
artan ekonomik güvensizliğin de insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını
olumsuz yönde etkilediği dolayısıyla da sağlık harcamalarında artışa neden
olabileceği düşünülmektedir. (Nagel & Nunnenkamp, 2015).
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Tablo 3. Hatemi-J Nedensellik Sonuçları
Boş Hipotez
𝐻0
𝐺𝑖𝑛𝑖 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐺𝑆𝑌𝐻 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑃𝑜𝑝65+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
Ö𝑙ü𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑎ş𝑎𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐷𝑌𝑌 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑆𝑒𝑟𝑎 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +

Test İst.
Wstat
0.233

Boostrap Kritik Değerleri
%1
%5
%10
8.756
4.452
3.030

6.705**

8.454

4.400

2.999

---------

--------

--------

--------

4.385

23.152

14.091

10.549

0.190

11.302

6.175

4.238

0.761

13.694

8.084

5.990

----------

--------

--------

--------

3.383*

7.925

4.489

3.055

0.051

8.009

4.270

2.922

0.306

7.995

4.321

2.937

0.567

8.260

4.512

3.058

Boş Hipotez
𝐻0
𝐺𝑖𝑛𝑖 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐺𝑆𝑌𝐻 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑃𝑜𝑝65− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
Ö𝑙ü𝑚 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑎ş𝑎𝑚 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐷𝑌𝑌 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑆𝑒𝑟𝑎 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
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Test İst.
Wstat
0.869

Boostrap Kritik Değerleri
%1
%5
%10
9.459
4.441
2.878

0.512

18.756

9.097

6.042

0.789

13.801

8.159

6.089

---------

--------

--------

--------

4.238

27.159

14.105

10.256

6.564*

13.753

7.253

5.384

4.833

19.382

11.817

8.778

----------

--------

--------

--------

1.339

11.276

4.943

3.005

0.023

8.423

4.337

2.884

1.073

26.711

9.970

6.148

Tablo 3. Hatemi-J Nedensellik Sonuçları Devamı
Boş Hipotez
𝐻0
𝐺𝑖𝑛𝑖 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐺𝑆𝑌𝐻 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑃𝑜𝑝65+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
Ö𝑙ü𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑎ş𝑎𝑚+ ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐷𝑌𝑌 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝑆𝑒𝑟𝑎 + ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −

Test İst.
Wstat
2.519

Boostrap Kritik Değerleri
%1
%5
%10
23.671
11.624
8.377

0.992

7.631

4.204

2.980

----------

--------

--------

-------

22.644***

17.626

10.919

8.233

0.204

9.924

4.451

2.801

0.448

15.697

8.173

5.896

----------

--------

--------

-------

0.131

13.058

7.952

5.606

0.001

10.451

4.707

2.988

0.007

10.230

4.621

2.944

0.009

6.863

4.123

2.899

Boş Hipotez
𝐻0
𝐺𝑖𝑛𝑖 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐺𝑆𝑌𝐻 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑃𝑜𝑝65− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
Ö𝑙ü𝑚− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑎ş𝑎𝑚− ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐷𝑌𝑌 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝑆𝑒𝑟𝑎 − ≠
> 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
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Test İst.
Wstat
3.479*

Boostrap Kritik Değerleri
%1
%5
%10
8.179
4.424
3.102

0.110

8.135

4.363

2.922

7.792

24.645

15.086

11.514

----------

--------

--------

-------

0.218

26.405

15.550

11.657

21.752**

28.062

16.803

12.677

15.162**

22.400

14.656

11.396

----------

--------

--------

-------

2.949*

8.045

4.280

2.920

1.529

7.780

4.217

2.897

0.198

7.729

4.301

2.934

Sonuç
Dünyada ortalama yaşam süresinin uzaması, nüfusun artması gibi
birçok faktör sağlık harcamalarında artışa neden olmaktadır. Sağlık
harcamalarının dâhil olduğu kamusal maliyetlerin, sağlık kalitesinden
ödün verilmeden azaltılabilmesi için bu harcamalara etki eden faktörlerin
ayrıntılı olarak ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu nedenle, sağlık
harcamalarına etki eden çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin
belirlenmesi çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Sağlık
harcamalarının belirleyicileri, Türkiye için 1990-2018 dönemi verileri ile
ampirik olarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler
sırasıyla, kişi başı sağlık harcaması ($), net gelirdeki eşitsizlik, kişi başı
GSYH ($), yaş bağımlılık oranı, 65 yaş ve üzeri toplam nüfus, alınan
ortalama eğitim yılı, kırsal nüfusun büyüme oranı (%), kaba ölüm oranı,
doğumda yaşam beklentisi, net giren doğrudan yabancı yatırımlar, toplam
enerji tüketimi içerindeki yenilebilir enerji tüketiminin payı ve sera gazı
emisyonudur. Uygulanan Hatemi-J nedensellik testi neticesinde,
GSYH’deki ve yaşam süresinde meydana gelen pozitif şokların sağlık
harcamalarını arttırdığı sonucuna ulaşılırken, gelir eşitsizliğinde ve ölüm
oranlarında ortaya çıkan negatif şokların sağlık harcamalarında artışa yol
açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber, analizler neticesinde
kentleşme ve yaşlı nüfusta ortaya çıkan negatif şokların sağlık
harcamalarında azalmalara neden olduğu ortaya konulmaktadır.
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Ek-1. Korelasyon Matrisi
Korelasyon
Olasılık
Değeri
Sağlık

Gini

GSYH
Yaşbağ

Sağlık
1.000
-----

Gini GSYH Yaşbağ Pop65 Eğitim Kentleşme Ölüm

-0.753
0.000

1.000
-----

0.899 -0.882
0.000 0.000
-0.983
0.000

1.000
-----

0.782 -0.891
0.000 0.000

1.000
-----

Pop65

0.977 -0.850 0.9334 -0.977
0.000 0.000 0.000 0.000

1.000
-----

Eğitim

0.942 -0.903
0.000 0.000

0.985 1.000
0.000 -----

Kentleşme

-0.561

0.951 -0.940
0.000 0.000

0.379 -0.400

0.635 -0.501 -0.416
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1.000

Yaşam

DYY

Yenerji

Sera

0.003
Ölüm

-0.979
0.000

0.056

0.043

0.738 -0.851
0.000 0.000

0.001

0.009 0.034

-----

0.995 -0.964 -0.918
0.000 0.000 0.000

0.643
0.000

1.000
-----

Yaşam

0.988 -0.812
0.000 0.000

0.915 -0.994
0.000 0.000

0.994 0.967
0.000 0.000

-0.561
0.003

-0.986
0.000

1.000
-----

DYY

0.662 -0.422
0.000 0.032

0.674 -0.638
0.002 0.000

0.630 0.582
0.001 0.002

-0.426
0.030

-0.609
0.001

0.635
0.000

0.969 -0.952 -0.909
0.000 0.000 0.000

0.571
0.002

Yenerji

Sera

-0.977
0.000

0.726 -0.898
0.000 0.000

0.938 -0.904
0.000 0.000

0.973 -0.939
0.000 0.000

0.979 0.985
0.000 0.000

1.000
-----

0.961 -0.968 -0.719
0.000 0.000 0.000

-0.456 -0.9113
0.019 0.000

0.962
0.000

0.654
0.000

1.000
-----0.929
0.000

1.000
-----

Ek-2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken
𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 +
𝐺𝑖𝑛𝑖 +

ADF istat.(Düzey) ADF istat.(1. Fark) Sonuç
-6.580*** (0.000)
…….
I(0)
-2.657
(0.261)

-2.249**
(0.026)

Değişken
𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 −
𝐺𝑖𝑛𝑖 −

I(1)
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ADF istat.(Düzey) ADF istat.(1. Fark) Sonuç
-2.594
-4.231***
I(1)
(0.106)
(0.003)
-3.969**
------I(0)
(0.016)

𝐺𝑆𝑌𝐻 +
𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ+
𝑝𝑜𝑝65+
𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚+
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş+
Ö𝑙ü𝑚+
𝑌𝑎ş𝑎𝑚+
𝐷𝑌𝑌 +
𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 +
𝑆𝑒𝑟𝑎+

I(1)

𝐺𝑆𝑌𝐻 −

-------

𝑌𝑎ş𝑏𝑎ğ−

-3.089**
(0.034)
--------

I(1)

𝑝𝑜𝑝65−

I(0)

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚−

-3.865**
(0.033)
----------

I(1)

𝐾𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒ş−

-------

Ö𝑙ü𝑚−

---------

I(0)

𝑌𝑎ş𝑎𝑚−

-4.332***
(0.000)
-5.987***
(0.000)
-4.916***
(0.000)

I(1)

𝐷𝑌𝑌 −

I(1)

𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 −

I(1)

𝑆𝑒𝑟𝑎−

-0.135
(0.627)
---------

-4.523***
(0.001)
--------

-3.419*
(0.074)
-3.528**
(0.015)
-2.816
(0.204)
----------2.913*
(0.057)
-2.838
(0.199)
-2.109
(0.519)
-1.995
(0.579)

Not: *, ** ve *** sırası ile %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
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-2.737
(0.231)
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(0.992)
---------

-6.001***
(0.000)
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(0.017)
--------

I(1)
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Ek-3. Değişkenlere ilişkin zaman serisi grafikleri
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BM ve AB’nin SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KENTSEL
GELİŞME OLGUSUNA YAKLAŞIMI
UN And EU's Approach to The Case of Urban Development in The
Context of Sustainability
Salih ÇİFTÇİ1
Giriş
1982 yılında Uluslararası (Dünya) Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
tarafından hazırlanıp BM tarafından aynı yıl onaylanan “Dünya Doğa
Şartı” ile sürdürülebilirlik kavramı farklı disiplin alanlarının konusu haline
gelmiştir. Esas olarak, kalıcı ve istikrarlı bir gelişmeye atıf yapan kavram,
günümüz nesillerinin gereksinimleri karşılanırken, gelecek nesillerin de
kendi gereksinimlerini karşılayabilme imkânlarının yok edilmemesini
ifade etmektedir. Dengeli ve daimi bir gelişmeyi amaç edinen kavrama,
zaman içinde kentler de kapsam içine girmiştir. Sürdürülebilir kentsel
gelişim, kentsel mekândan çevre/doğa lehine en çok fayda sağlamayı amaç
edinmektedir. Çünkü sürdürülebilirlik anlayışından arındırılmış,
soyutlanmış bir kentsel gelişim anlayışı; kentleri, kentsel alanları rant
merkezli ve hunharca tüketmeye yol açabilecektir.
Günümüzde teknolojik, politik, ekonomik vb. alanlarda hızlı bir şekilde
yaşanan gelişim ve dönüşümden en çok kentler etkilenmektedir. Çünkü bu
gelişim ve dönüşüm kentsel mekânda yaşanmaktadır. Bu durum, kentsel
alanları adeta “ticari meta” olarak görünmesine neden olmaktadır. Kentler
üzerinde sınırları zorlayan ve iyice baskı haline gelen söz konusu
“gelişmişlik” durumu, sürdürülebilir kentsel gelişim anlayışı ile
dengelenebilmektedir. Çünkü bu anlayış kentsel mekânın, bir ticari/rant
alanı olmaktan öte, onun sosyal ve kültürel bir yapısının da olduğunu
görmemize imkân sağlamaktadır.
1. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
Kentlerin sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkilendirilmesi, günümüzde
bir zorunluluk olarak görülmektedir. Çünkü insanoğlunun hayatına dair
tüm yaşamsal faaliyetler kentsel mekânda gerçekleşmektedir. Dünyanın
hemen hemen her ülkesinde, nüfusun pek çoğunun kentlerde yaşadığı göz
önüne alındığında, kentsel mekânların insanların yaşamlarını doğrudan
etkileyen alanlar olduğu görülmektedir. Kentlerde yaşayan kalabalık
nüfusun, günlük yaşamlarında gerçekleştirdiği etkinlikler ve bunun doğal
sonucu olarak ortaya çıkan kentsel alanın genişlemesi, sürdürülebilir
kentsel gelişme olgusunun kaynağını oluşturmuştur.
Kentsel gelişmenin, çevre üzerindeki yıkıcı tahribatı ve olumsuz
etkileri, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasını yani
1
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sürdürülebilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğun, toplumlarda
oluşan çevre bilinci, farkındalık ve çevresel (ekolojik) bilgilerdeki artıştan
meydana geldiği belirtilmektedir (Uslu, 2009: 49).
Genel olarak bir kavramdan ziyade sürdürülebilir kentsel gelişmenin
sosyal adaleti, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de içinde
barındırdığı için bir yaklaşım olduğu ifade edilmektedir. Çünkü
sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı, sürdürülebilir kentleşme
kavramından hareketle ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilir
kentleşme “ekonomik olanakların oluşmasını, toplumsal sermayenin
artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendirmek ve korumaktır”
şeklinde tanımlanmaktadır (Bayram, 2001: 254). Yine Keleş (1998: 112)
gelişmenin sürdürülebilirliğini “dünya görüşü” olarak belirtmektedir.
Kentlerde yaşanabilirlik anlayışı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
kentsel gelişimin sürdürülebilirliğinde önemli iki etken olarak
görülmektedir. Bunun yanında, kentlerin sürdürülebilirliği, toplumların
sürdürülebilirliği olarak da görülmektedir. Toplumsal gelişme ile
sürdürülebilir kentsel gelişmenin aynı ve birbirinden ayrılamayacak
unsurların olduğu ifade edilmektedir (Atıl vd, 2005: 217).
Sürdürülebilir kentsel gelişme, insan faaliyetleri ile çevre arasındaki
ilişkilerin birbirleriyle dengelenmesi olarak da tanımlanmaktadır. Buna
göre; sürdürülebilir kentsel gelişmenin çağımıza özel bir olgu olmadığı
belirtilmektedir. Binlerce yıllık tarihi kentlerin hala ayakta duruyor
olmasının sebebi çevreyi dikkate alarak kurulan bu denge olarak
görülmektedir (Levine, 1999: 68).
Bir başka görüşe göre sürdürülebilir kentsel gelişme; insanoğlunun
yaşadığı gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan değişimin getirdiği
sosyo-ekonomik menfaatlerin çevreyi dikkate alarak ve çevre kaygısı ile
uyum içinde olan gelişme süreci olarak tanımlanmaktadır (Nijkamp ve
Perrels, 1994: 4-14).
2. Birleşmiş Milletlerin Kentsel Gelişmeye Sürdürülebilirlik
Yaklaşımı
Kentsel mekânın sürdürülebilir gelişme göstermesi, ülkelerin
gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir
(Geenhuisan ve Nijkamp, 1994: 130). Bu kapsamda kentlerde yaşanan
gelişmelerin birbirinden bağımsız olmadığı ifade edildiğinden (Mengi ve
Algan, 2003: 15) sürdürülebilir kentsel gelişme olgusunu küresel boyutları
ile ele almak gerekmektedir. Çünkü küresel kapsamda kent ve çevre
politikalarının temel aktörleri ve belirleyicileri devletler üstü
örgütlenmelerdir.
Kentsel gelişmenin, doğada kalıcı ve geri dönülemeyecek tahribatlara
sebep olabileceği ilk olarak, 1972’de Roma Kulübü’nün hazırladığı
‘Büyümenin Sınırları’ adlı raporda değinilmiştir. Genel olarak ekonomi ile
çevre arasındaki ilişkinin karşılıklı bağımlılığına vurgu yapılmıştır (Tıraş,
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2012: 62). Hazırlanan raporda, gelişme ve doğal kaynaklar arasındaki
ilişkilere değinilmiştir. Gelişmenin denetimsiz olduğu ve kontrol altına
alınması gerektiği belirtilmiştir (The Limits of Growth, 1972).
Aynı yıl Haziran ayında Stockholm’de “Birleşmiş Milletler İnsan
Çevresi Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans sonunda yayınlanan
deklarasyon/bildirgede, gelişme ve çevrenin bir denge olmasını
vurgulayan ilkeler belirtilmiştir. Deklarasyonun 15. maddesinde bu ilkeler;


Doğaya zararın azaltılması,



Kentlerde, çevresel faydanın sağlanması,



Planlamanın gerekliliği

olarak sıralanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir kentsel gelişmenin
temel unsuru olarak kentsel mekân için geliştirilecek politikaların sosyoekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel boyutları da içinde bulundurması
gerektiği ifade edilmektedir (UNEP, 1972: 2, Yazar, 2006: 23, Rama,
2000: 8-9).
2.1. Brundtland Raporu
1987 yılına gelindiğinde “Dünya Kalkınma ve Çevre Komisyonu”
(UN-WCED) tarafından ‘Ortak Dünyamız/Geleceğimiz’ adlı rapor
hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramına raporda yer verilmesiyle
beraber, dünya genelinde tüm ülkelerde kavram önemli hale gelmiştir (Our
Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf)
İsmini raporu hazırlayan ‘Gro Harlem Brundtland’dan alan raporda;
çevresel ve ekonomik gelişmeyle ilgili bütün politikaların sürdürülebilir
gelişme anlayışına uygun olmasının vurgulandığı belirtilmektedir (Gaines
ve Jaeger, 2009: 8).
Ortak Dünyamız/Geleceğimiz raporunda geçen sürdürülebilirlik
anlayışının, sürdürülebilir kentsel gelişmeye vurgu yaptığı söylenmektedir.
Çünkü hem kentsel mekânda adaletin hem de zamanda adaletin, kavramın
içinde atıf yapılan iki amaç olduğu belirtilmektedir. Bu amaçlardan kentsel
mekânda adalet ilkesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin temeli olarak
görülmektedir (Tekeli, 1996: 27).
2.2. BM Rio Konferansı – Yeryüzü Zirvesi
1992 yılında Brezilya/Rio de Janerio ‘da “Yeryüzü Zirvesi” olarak
anılan “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” (UNCED)
düzenlenmiştir. Zirvenin temel amacı, insanoğlu ile sürdürülebilir gelişme
arasındaki ilişkinin eksenini belirlemektir. Sürdürülebilir gelişmenin
merkezinde insanın yer aldığı, bu nedenle kentsel mekân ve çevre ile
uyumlu ve dengeli yaşamın gerekliliği vurgulanmaktadır (Conference On
Environment and Development, 1992).
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Konferans bitiminde beş tane belge yayınlanmıştır. “Rio Bildirgesi ve
Gündem 21” yayınlanan bu belgelerin içinde sürdürülebilir kentsel gelişme
bakımından ön plana çıkmaktadır. Ancak “Rio Bildirgesi”nin, konferansa
katılan ülkeler için herhangi bir hukuki yaptırımı ve bağlayıcılığı
bulunmamaktır. Sadece katılan ülkelere politik yükümlülükler getiren
belge özelliği taşımaktadır. Bunun yanında çevrenin korunması, çevre ve
sürdürülebilir gelişmeye uygun üretim ve tüketim biçimlerinin
belirlenmesi gibi sürdürülebilirlik merkezli olmak üzere bir takım ilkelere
yer vermiştir (Report Of The United Nations Conference On Environment
and Deveopment, 1992).
Konumuzla alakalı bir diğer belge olan “Gündem 21” ise dört kısımdan
ve kırk bölümden oluşmaktadır. “Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri
Gelişmesinin Desteklenmesi” bölümü ise sürdürülebilir kentsel gelişim
bakımından önemlidir. Yerleşkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel
kalitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı bu bölümde, bu amaçları
gerçekleştirebilmek için bazı hedefler öngörülmektedir. Sürdürülebilir
arazi kullanımının planlaması ve diğer paydaşlarla birlikte yönetilmesi
hedefler arasında sayılmaktadır. Bu hedefle ile yerleşkelerin,
yönetimlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunların yanında;
barınma ihtiyacının karşılanması, sürdürülebilir enerji ve ulaşım
hizmetleri, afetlere açık alanların yerleşme planlaması gibi hedefler
belirlenmiştir. Çevre, ekonomik ve sosyal faktörlerle birlikte
doğal/çevresel kaynaklara da atıf yaptığından dolayı Gündem 21’in,
kentlere bir bütün olarak yaklaştığı için sürdürülebilir kentsel gelişimin ana
eksenini oluşturduğu belirtilmektedir (Vandiepen ve Voogd, 2008: 52).
2.3. BM İstanbul Habitat II Zirvesi
1996 yılında BM tarafından bu kez İstanbul’da, kentsel yaşam
bakımından sürdürülebilirlik kavramının biçimlendirildiği, “HABİTAT II
İnsan Yerleşimleri Konferansı (Kent Zirvesi)” düzenlenmiştir.
Konferansta, konut ve sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmek olarak iki
hedef belirlenmiştir (HABİTAT II, 1996: 8).
Kent nüfusunun hızla arttığı günümüzde, yerleşim birimlerinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaç olarak belirlenmiştir. Belirlenen
amaçları gerçekleştirebilmek için ise; adalet, yoksulluğun azaltılması,
sürdürülebilir gelişme, yaşanabilirlik, kent bağlılığı gibi ilkeler
sıralanmıştır. İstanbul’da gerçekleşen zirvede; kentsel uyum-dışlanma,
kamu ortaklığı, kirlenme, çevreyle ilişki gibi kentsel sorunlar da zirvede
dile getirilmiştir. Bu anlamda, kentler özelinde sürdürülebilir gelişme
yeniden değerlendirilmiştir. Ayrıca yerleşme, çevre, ulaşım, altyapı ve
yönetim sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesine vurgu
yapılmıştır. Kentlerde sürdürülebilir gelişmeye yönelik belirlenen
hedeflerin ve yaşanan sorunlara dönük çözüm önerilerinin açık bir şekilde
ifade edilmediği için zirve eleştirilmektedir (Satterthwaite, 1997: 1689).
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2.4. BM Sürdürülebilir Dünya Kalkınma Zirvesi
2002’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde, “BM
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” düzenlenmiştir. “Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” sonucunda katılımcılar tarafından iki
tane belge yayınlanmıştır. Bunlar; “Uygulama Planı” ile “Johannesburg
Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” olarak adlandırılmaktadır
(Johnnesburg Declaration on Sustainable Development, 2002).
Siyasi/politik bir belge (Mengi ve Algan, 2003: 62) niteliği taşıdığı
ifade edilen “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde,
kentsel gelişim için sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için küresel olduğu
kadar aynı zamanda da ulusal, hatta yerel düzeyde ortak sorumlulukların
önemi vurgulanmaktadır. Kentsel planlamayı etkin kullanmak, çevresel
altyapının, ulaşımın, atık ve atık su yönetiminin, risk yönetiminin, yeterli
barınak, yoksulluk ve evsiz kentler görünümüne uygun olarak kötü
koşullarda yaşayanların durumlarının iyileştirilmesi ve temel hizmetlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak gibi koşullar, sürdürülebilir kentsel gelişim
için temel şartlar olarak sıralanmaktadır. Johannesburg Zirvesi,
sürdürülebilirlik açısından önemi vurgulanan hedeflere yönelik küresel
üstlenme belirlemekle birlikte uygulama araçlarının güçlendirilmesini de
vurgulamaktadır. Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi;
kentsel gelişim, yerel politika, arazi kullanımı ve konut gibi politikalar
bakımından, kentsel sürdürülebilirlik için önemli bir belge olarak
nitelendirilmektedir (Tsenkova, 2004: 9).
2.5. BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (RİO+20)
Rio+20 Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde 2012 yılında
düzenlenmiştir. Daha önce Brezilya’da düzenlenen “Çevre ve Kalkınma
Konferansı”ndan yirmi yıl sonra düzenlendiği için Rio+20 olarak
adlandırılmaktadır. Konferans sonucunda “The Future We Want”
(İstediğimiz Gelecek) başlıklı bir bildiri yayınlanmıştır.
Konferansın sonuç bildirgesinde, “Sürdürülebilir Kentler ve İnsan
Yerleşimleri” başlıklı ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. Bu bölümde; kentsel
alanları planlayanların ve yönetenlerin aynı olmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır. Çünkü iyi planlama aynı zamanda iyi gelişim olarak
kabul edilmektedir. Zira kentlerin, sosyal ve kültürel bakımdan
sürdürülebilir toplumların oluşumunun desteklendiği alanlar olduğu
belirtilmektedir. Konut ve altyapı olanağının sağlanması, bunu yanında
kentsel dönüşüme öncelik tanınması kentsel gelişim için ihtiyaç
duyulduğunun önemi vurgulanmıştır. Bunun yanında, uygun görülen
durumlarda, kentlerin doğal ve kültürel mirasının korunması
istenmektedir. Tarihi mahallelerin aslına uygun olarak sürdürülebilirlik
anlayışıyla yeniden topluma sunulması önemli görülmektedir. Kent
merkezlerinin, günümüz koşullarına hizmet edecek biçimde yani kalabalık
nüfus ve yoğunluk göz önüne alınarak iyileştirilmesinin gerekliliği
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vurgulanmaktadır (The Future We Want, United Nations Conference on
Sustainable Development, 2012: 26).
Bildirgede, mahalli idarelerin desteklenmesi ve kamusal bilincin
yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Yine karar almada dezavantajlı kesim
de dâhil edilerek kentlilerin katılımlarını artıracak şekilde, sürdürülebilir
kentler inşa etmeye yönelik bir yaklaşım teşvik edilmektedir. Konut ve
sosyal hizmetlerin, herkes için sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmanın
zorunluluğu vurgulanmaktadır. Güvenli ve yeşil kentsel alanların
yaygınlaştırılması, insana yaraşır kentlerin yaratılması, kent planlaması ve
gecekondu bölgelerinin iyileştirilmesini destekleyecek, sürdürülebilir
gelişmeyi teşvik edecek politikaların desteklenmesi gerekli görülmektedir.
Ayrıca sürdürülebilir kentsel gelişim politikalarını hayata geçirecek
büyükşehir, kent ve kasabalarının sayısının artırılması gerekli
görülmektedir. Çünkü takip edecek yıllarda Birleşmiş Milletler’e göre,
kentsel mekândaki nüfus günümüzden çok daha fazla artış gösterecektir
(The Future We Want, United Nations Conference on Sustainable
Development, 2012: 27). Rio+20 bildirgesinde; sürdürülebilir kentsel
gelişime ek olarak “sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm,
sürdürülebilir ulaşım” gibi başlıklara da yer verilmektedir.
3. Avrupa Birliği Ve Sürdürülebilirlik
Avrupa Birliği’nde özellikle 1980’ler sürdürülebilir kentsel gelişme
politikalarının önem kazanmaya başladığı yıllar olmuştur. Avrupa Konseyi
tarafından 1983 yılında hazırlanan “Avrupa Bölgesel ve Mekânsal
Planlama Şartı” öncelikle sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanmasını
hedeflemektedir. Bunun yanında; “dengeli sosyo-ekonomik gelişme,
günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kaynakların rasyonel yönetimi,
çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesi, arazilerin korunması, insan
sağlığının korunması” gibi hedefler sıralanmaktadır (DPT, 2007: 11).
3.1 Avrupa Kentsel Şartı
“Kentsel Rönesans için Avrupa Kampanyası” kapsamında hazırlanan
şart, AB’nin kentsel politikalarından hareketle oluşturulmuştur. Kentsel
mekânlardaki yaşamın iyileştirilmesini amaçlayan söz konusu kampanya
ile kent yönetimleri ile kentliler için temel dört hedef belirlenmiştir. Bu
hedefler; “Kentsel çevrenin fiziksel olarak iyileştirilmesi, mevcut konut
stokunun rehabilite edilmesi, yerleşim yerlerinde sosyal ve kültürel
olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının
özendirilmesi” şeklinde sıralanmaktadır (European Urban Charter, 1992).
Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında onaylanan şart, bildirge
niteliğine dönüşmüştür. Genel itibariyle bir dizi yeni ilkeler içeren
bildirgede dikkat çekilen konular; “çevre, konut, dolaşım, istihdam, kaliteli
fiziki çevre, katılım, sürdürülebilir kalkınma, yerel işbirliği, doğal
kaynaklar ve eşitlik” şeklinde sıralanmaktadır. Avrupa Kentsel Şartı,
kentsel mekânların sadece fiziksel görünümüyle ilgilenmemiş, aynı
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zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını da ele almıştır. Bu
durum Şartın, kentsel yaşama nitelik bakımından da yaklaştığı
göstermektedir.
Avrupa Kentsel Şart’a göre; bir yerleşkenin ‘iyi kent’ olabilmesi,
“kentin fiziksel görüntüsünün koruma ve geliştirme biçimi”’ne bağlıdır.
Çünkü kentteki huzur/refah, güvenlik ve konfor fiziki görünüm bileşeniyle
ilişkilendirilmektedir. Bunun için kentsel mekânda; “kültür ve tarihi
mirasının önemli sembolleri olarak koruma altına alınması, açık alanların
oluşturularak, bu alanların kentlerde vazgeçilmez bir kent parçası olarak
görülmesi, mimarinin ve imarın kentin fiziksel görünümünde kalitesinin
önemi, kentlilerin sağlıklı, güzel çevrede yaşama hakkı, ekonomik canlılık
ve konut dokusunun korunması” vurgulanmaktadır (European Urban
Charter, 1992).
3.2 Aalborg Şartı/Sözleşmesi: Sürdürülebilir Avrupa Kentler ve
Kasabalar
1994 yılında Danimarka’nın Aalborg şehrinde düzenlenen “Avrupa
Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Konferansı”ndan sonra hazırlanan
Şart, sürdürülebilir kentsel mekânların inşasında yürütülecek politikaların
başlangıcını oluşturmaktadır.
Kentsel gelişimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında yapılacak eylem
planlarını oluşturacak kent yöneticilerinin taahhütte bulundukları bildirge
niteliğinde olan Şart; “Konsensus Deklarasyonu: Sürdürülebilir Avrupa
Kentler ve Kasabalar”, “Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar
Kampanyası” ve “Yerel Gündem 21 Çerçevesinde Yerel Eylem
Planlarında Sürdürülebilirlik” başlıklarını taşıyan üç bölümden
oluşmaktadır (Charter of European Cities & Towns Towards
Sustainability, 1994).
Aalborg Şartı’nda sürdürülebilir kentsel gelişim için genel olarak
aşağıdaki hususlara değinilmektedir:
 Tüm yurttaşlar ve ilgili bütün paydaşlar kentsel alanla ve kent
yönetimiyle ilgili bilgilere erişebilmeli ve yerel karar alma
süreçlerine katılabilmelidir.
 Yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama sınırları genişletilmeli
ve yerel yönetimlere sağlam bir mali zemin verilerek yerel
özyönetişim hakkı sağlanmalıdır.
 Sürdürülebilir kentsel hareketlilik modelleri benimsenmeli ve
desteklenmelidir.
 Atmosfer, toprak, su ve ormanlar gibi doğal servetler kentlerin
ekonomik gelişiminin sınırlarını belirleyen etkenlerdir. Bu söz
konusu doğal servetlerin korunması ve geliştirilmesine önem
verilmelidir.
 Değişen yaşam biçiminde kentler, kilit role sahiptir.
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 Kent yönetimlerinde, ekosistem yaklaşımı öngören politik ve teknik
araçlar kullanılmalıdır.
 Sosyal adalet, sürdürülebilirlik anlayışıyla temellendirilmelidir.
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekmektedir.
 Sürdürülebilirlik kriterlerinin, kentlere etki eden tüm yasa,
yönetmelik, plan ve kararlara uygulanması gerekmektedir.
 Sürdürülebilirlik vazgeçilemeyen bir yaklaşım olmalı, tüm
süreçlerde birinci derecede dikkate alınmalıdır.
 Sürdürülebilir arazi kullanımından vazgeçilmemelidir.
 Bireysel seyahat ihtiyacını düşürecek önlemler alınmalıdır.
 Bölgesel gelişmişlikte eşitlik sağlanmalıdır. Kentlerin yakın
çevrelerindeki diğer yerleşkelerle etkileşimi artırılmalıdır.
 Ulaşımda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürüyüş ve
bisiklet gibi ulaşım biçimlerine önem verilmelidir.
 Kentlerin, kentlilerle birlikte yönetilmesi gerekmektedir.
Yerel Gündem 21’in AB içindeki versiyonu olarak adlandırılan Şart’a
dört yüze yakın yerleşkenin katıldığı belirtilmektedir. Yine “Sağlıklı Kent
Ağı, Birleşmiş Kentler Federasyonu, EUROCITIES, Avrupa Belediyeler
ve Bölgeler Birliği ve ICLEL” örgütlerinin de bu şartın üyesi oldukları
belirtilmektedir (Finco ve Nijkamp, 2001: 294).
3.3 Kentsel Mevzuat (Urban Acquis)
Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin sağlanması hususunda Avrupa
Birliği’nce atılan önemli bir başka adım ise Kentsel Mevzuat (Urban
Acquis)’tır. Hollanda’nın Rotterdam kentinde 2004 yılında yapılan
toplantı sonucunda kabul edilmiş bir belgedir.
Kentsel gelişimin sürdürülebilirliğinde ve Avrupa Birliği’nin
geleceğinde çok önemli görülen Kentsel Mevzuat’ta bir takım ilkeler
belirtilmiştir. Bu ilkeler;
 “AB’de bütünleşik kentsel yaklaşım
 İş, kurumlar, ekonomik kalkınma ve rekabet gücü arasında sinerji
yaratma
 Çevrenin korunması
 Dezavantajlı grupların nüfusun tamamıyla bütünleşebilmesi
 Kentin fiziksel görünümünün iyileştirilmesi
 Etkin bir yönetim için ortaklar arası Kentsel Yönetişim
 Kentsel yönetim ve yönetişim için yeni araçlar arayışı
 Yerel düzeyde daha fazla sorumluluğun verilmesi
 Yetkilerin işbirliği içinde paylaştırılması
 Bölgesel kalkınma planlarında kentlerin stratejik rollerinin dikkate
alınması
 Kentlerin ve kent için alanların seçiminde yoğunlaşmanın önemi
 Kentsel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi için iletişimin,
deneyimlerin paylaşılmasının ve karşılaştırma yapılmasının önemi”
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şeklinde sıralanmaktadır (The Urban Acquis, 2005).
3.4 Avrupa’da Sürdürülebilir Topluluklar İçin Bristol Mutabakatı
“Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı”, 2005 yılında
İngiltere’nin Bristol kentinde, bakanlar düzeyinde yapılan toplantı
sonrasında kabul edilmiştir.
Avrupa’daki yerleşim birimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi
amacıyla bir takım ön koşullar belirlenmiştir. Sürdürülebilir yerleşimlerin,
gerçek anlamda inşa edilebilmesi için, “ekonomik büyüme, toplumsal
bütünleşme ve toplumsal eşitlik, kentlerin bilgi ekonomisine katkı
yapmaları ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin” gerçekleştirilmesinin
gerekliliğine değinilmiştir. Mutabakat’ta sürdürülebilir kentsel gelişim için
gerek duyulan ilkeler ise şu şekilde belirlenmiştir;
 Aktiflik, Kapsayıcılık, Güvenlik: Aidiyet sağlayacak güçlü yerel
kültür.
 İyi İdare: Etkin bir liderlik.
 İyi Ulaşım: İyi planlanmış ulaşım ağının varlığı.
 İyi Hizmet: Erişilebilirliği kolay kamusal ve özel ihtiyaçlarının
karşılanması.
 Çevreye Duyarlılık: Kentsel alanların oluşturulmasında çevre
kaygısının gözetilmesi.
 İyi Gelişim: Yenilikçi yerel ekonominin varlığı.
 İyi İnşaat: Kaliteli, yaşanabilir, planlı yapılar ve doğal çevre.
 Eşitlik: Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir anlayış (Bristol Accord,
Conclusions of Ministerial Informal on Sustainable Communities in
Europe: 2005).
3.5. Kentsel Çevre İçin Tematik Strateji
Yaşadığımız yüzyılda ekonomik, sosyal ve kültürel bir takım uğraşların
yoğun bir şekilde yapıldığı alanlar olan kentler, bu faaliyetlerin neticesinde
çeşitli sorunların merkezi haline de gelmektedir. Bu sorunların çözümü
amacıyla Avrupa Birliği tarafından “Kentsel Çevre İçin Tematik Strateji”
belgesi geliştirilmiştir. Kentsel mekânlardaki sorunların, daha bütüncül bir
yaklaşımla çözülebileceğinin ifade edildiği belgede, insan onuruna yakışır
bir yaşam kalitesinin oluşturulabilmesi için sürdürülebilir kentsel gelişim
anlayışının desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca belgede,
kentsel mekânların insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin
olmadığı aksine sürdürülebilir kentsel gelişim anlayışının toplumsal refaha
da katkı yapacağı belirtilmektedir (Thematic Strategy on the Urban
Environment, 2006a).
Tematik Strateji belgesinde başlıca; “kent yönetimi, sürdürülebilir
ulaşım, inşaat ve kent tasarımı” olarak dört temel alan belirtilmiştir.
2006’da Avrupa Komisyonu’nca görüşülen belgede şu öneriler
sıralanmaktadır (Thematic Strategy on the Urban Environment, 2006b);
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Çevre yönetiminde kılavuzluk
Sürdürülebilir kentsel ulaşım ağlarında kılavuzluk
Eylemlerin AB nezlinde uygulanabilirliği için destek
Paylaşımını kolaylaştıracak network ağı
Kentsel gereksinimlere ayrılmış iletişim ağı

3.6. Sürdürülebilir Kentler İçin Leipzig Şartı
Almanya’nın Leipzig kentinde 2007 yılının Mayıs ayında düzenlenen
toplantı sonrasında, aynı isimle anılan Leipzig Şartı yayınlanmıştır. Şart’ta
temel olarak kentsel gelişim konusu ele alınmıştır. Burada sürdürülebilir
kentsel gelişim için, kent mimarisi önemli bir faktör olarak görülmektedir.
Leipzig Şartı’nın girişinde, Birliğe üye olan devletlerin tamamının ve
ilgili aktörlerin katılımıyla ve şeffaf bir şekilde hazırlanan belge olduğu
belirtilmektedir. Avrupa şehirlerinin, sahip oldukları imkânları ve
zorlukları farklı olsa da tarihsel arka planlarının aynı olmasından dolayı,
belirtilen ilkelere tüm üye devletlerin uyması gerektiğine vurgu
yapılmaktadır. Bu anlamda Leipzig Şartı’na imza atan üye devletlerin;
kendi ülkelerinde, “ulusal, bölgesel ve yerel kalkınma politikalarına
Leipzig Şartı’nın ilke ve stratejilerini entegre edebilmek için siyasi çalışma
başlatma, kentsel gelişimin ve bunun uygulanmasına yönelik yönetişimi
kullanarak, ulusal düzeyde gerekli çerçevenin oluşturulmasını sağlamayı”
taahhüt ettikleri ifade edilmektedir (Leipzig Charter on Sustainable
European Cities, 2007).
Leipzig Şartı’nda, Avrupa’nın gelişen, güçlü, sürdürülebilir ve iyi
kentlere ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. Leipzig Şartı’nda belirtilen
ilkeler;
 “Entegre kentsel gelişim politikalarından daha fazla yararlanılması
 Yüksek kalitede kamusal alanların oluşturulmasının sağlanması
 Altyapı ağlarının modernizasyonu ve enerji verimliliğinin
artırılması
 Hayat boyu öğrenme fırsatı yaratacak biçimde üniversiteler,
enstitüler, sanayi ve işletmeler arasında transfer ağı oluşturacak
proaktif yenilikçi eğitim politikalarının benimsenmesi
 Çevrenin iyileştirilmesi için yöntemlerin belirlenmesi
 Etkin ve uygun fiyatlı bir kentsel ulaşımın teşvik edilmesi” şeklinde
sıralanmaktadır (Leipzig Charter on Sustainable European Cities,
2007).
3.7 Avrupa Kentsel Şartı II: Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto
Avrupa Kentsel Şartı II, kentlilik bilincine yeni bir anlayış getirdiğinden
önemli bir belge olarak görülmektedir. Ketlilerin, kentsel mekânda
karşılaştıkları sorunlara karşı çözüm yolu bulabilecekleri bazı ilke ve
stratejileri oluşturmayı amaçlamaktadır. Manifesto’da kentliler, kentsel
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sürdürülebilirliğin temel aktörleri olarak görülmektedir. Aynı zamanda
manifesto, kentsel yaşam biçimine yeni bir çerçeve de çizmektedir. Bu
anlamda kent yaşamına, kentsel mekânda ortak yaşam alanı olarak kabul
etmekte ve yeni bir yaşam tarzının oluşmasını amaçlamaktadır.
Manifesto’da; genel hatları ile:
 “Demokratik katılımın önemi
 Kentlilerin kentsel politikaların merkezinde yer almasının
gerekliliği
 Kentsel çevreyle ilgili sorunlara yerel düzeyde daha çok mücadele
edilmesinin vurgulanması
 Yerel yönetimlere daha çok yetki ve daha sağlam ve geniş bir mali
zeminin sağlanması
 Kentte yaşayanların toplumsal uyumunun pekiştirilmesi
 Kentlerde çoklu kimliklerin ve kültürlerin bir araya gelmesinin
sağlanması
 Çok kültürlüğünün zenginleştirilmesi
 Kentlerin ve kasabaların, hem yerel hem de küresel düzeyde çevreye
duyarlı olmaları ortak hedef olarak benimsenmeli
 Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki bölüşümünün
yukarıda sayılan hususlar dikkate alınarak yeni bir kentsel
yönetişim modeli oluşturulacak biçimde yeniden değerlendirilmesi”
gibi ilkeler belirlenmiştir (European Urban Charter II, Manifesto For
A New Urbanity, 2008).
Sonuç ve Tartışma
Sürdürülebilirlik anlayışının kentsel gelişmeyle ilişkilendirilmesi esas
itibariyle İstanbul Habitat II Konferansı’yla gerçekleşmiştir. Bu
konferansta, sürdürülebilir gelişme kavramı, farklı birçok disiplin ile
beraber, kentsel gelişmeyle de ilişkilendirilmiştir. “Sürdürülebilir İnsan
Yerleşmelerinin Gelişmesi” başlığı altında “ kentsel sorunlara aktif
katılım” ve “kentine sahip çık” görüşüne vurgu yapılmıştır.
Kentsel gelişimde, sürdürülebilirlik kavramı, kentler üzerinde kültürel,
ekonomik, sosyal, fiziksel gibi çeşitli bileşenlerin bir bütün olarak ele
alınması gerektiğini savunmaktadır. Yani kentlere, sadece fiziksel mekân
olarak yaklaşılmaması vurgulanmaktadır. Çünkü kentlere yalnızca fiziksel
bir mekân anlayışı ile yaklaşmak, kentsel alanı ‘turistik bir değer’ ve
‘uygun pazar’ alanı niteliğine dönüştürecektir. Olumlu gibi görünse de bu
durum, kentler üzerinde büyük baskı yapmakta ve geri dönülemeyecek
yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Bu kapsamda Kenya’da düzenlenen
Kentsel Forum’un temelini “sürdürülebilir kentleşme” teması
oluşturmuştur. Kentsel gelişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde ve sadece
fiziksel kaygılar güdülerek değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik
kaygıların dikkate alınması gerektiği, sürdürülebilir kentsel gelişim için
önemli görülmektedir.
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Sürdürülebilirlik olgusu Birleşmiş Milletler tarafından ilk gündeme
getirilmesine ve ilkesel olarak da düşünce alt yapısının oluşturulmasına
rağmen, BM tarafından düzenlenen konferansların sonucunda ortaya çıkan
bütün belgelerin ortak özelliği, katılımcılar açısından bağlayıcı değil
tavsiye niteliğinde olmasıdır. Bu durum ister istemez alınan kararların ve
belirlenen ilkelerin sözde kalmasına neden olmaktadır.
Avrupa Birliği’nde ise düzenlenen konferanslar sonucunda ortaya
çıkan belgelere bakıldığında, ilk bakışta ekonomik kaygıların ön plana
çıktığı görülse de aslında kentler üzerinde sosyo-kültürel önemin daha
fazla olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü “kentsel yaşam kalitesi”, “iyi yaşam
alanı”, “aktörlerin katılımı”, “sürdürülebilir kentleşme” ve sürdürülebilir
kentsel gelişim” anlayışının AB’nin politikaları olduğu görülmektedir. Her
ne kadar Birlik tarafından yapılan konferanslar sonucunda yayınlanan
belgeler, bağlayıcı değil de tavsiye kararı gibi görünse de, ülkelerin
ilerleme raporlarında dikkate alınan şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GÜRCİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK
ANALİZİ
(Productivity Analysis in the Georgian Banking Sector)
Jemal BERİDZE** & Adem ANBAR***
Giriş
Bankacılık sektörü finansal sistemin en önemli bileşenlerinden biri
olup, para ve sermaye piyasalarında üstlendiği aracılık fonksiyonu
nedeniyle, ekonomik döngünün işlerliği açısından büyük öneme sahiptir.
Bankalar; finansal aracılık yapma, likidite sağlama, para politikalarının
etkinliğini arttırma, ulusal ve uluslararası ticareti geliştirme, kredi talep
edenleri değerlendirme ve izleme gibi faaliyetleri yürüttüklerinden dolayı
ekonomik sistem ile sürekli etkileşim halindedirler. Bu nedenle, bankacılık
sektörünün etkin ve verimli çalışması, ekonomik kalkınma ve gelişme
açısından da büyük öneme sahiptir.
Birçok ülkede olduğu gibi, Gürcistan’da da bankalar finansal
piyasaların temel yapısal birimleridir. Gürcistan’da, merkez bankası
konumundaki Gürcistan Ulusal Bankası dışındaki tüm bankalar “ticari
banka” olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gürcistan
bankacılık sektöründe 2013-2018 yılarında aralıksız faaliyet gösteren 14
ticari bankanın verimliliklerinin Malmquist toplam faktör verimlilik
endeksi (TFVE) yöntemiyle ölçülmesidir. Farklı ülkeler için bankaların
verimliliklerinin ölçülmesine ilişkin çalışmaların olmasına karşın,
Gürcistan bankacılık sektörüne ilişkin benzer bir çalışmaya
rastlanılmaması, bu çalışmanın temel motivasyonlarından biri olup,
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
1. Verimlilik Kavramı
Verimlilik (productivity) kavramı ilk kez Quesnay tarafından 1776
yılında yayınlanan bir çalışmada kullanılmış ve 1883'te ise Littre
tarafından “üretme yeteneği” veya “üretme gücü” olarak tanımlanmıştır.
20. yüzyılın başlarında bugünkü anlamı ile kullanılmaya başlanmıştır
(Kecek, 2010: 14-15; Gasimov, 2019: 5).
Verimlilik, bir mal veya hizmet üretme yeteneğinin genel bir ölçüsüdür.
Diğer bir ifadeyle, verimlilik, belirlenen kaynakların miktar ve kalite
açısından belirtilen hedeflere zamanında ulaşmak için nasıl yönetildiğinin
bir ölçüsüdür (Yadav ve Marwah, 2015: 192). Üretim verimliliğinin
ortalama bir ölçüsü olan verimlilik, üretim sürecinde kullanılan girdiye
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göre çıktı oranı olarak ifade edilebilir. Verimlilik ölçütüne dahil çıktıların
tüm girdilere oranına toplam verimlilik denilmektedir.
Verimlilik genellikle geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde
tanımlanmaktadır. Geniş anlamda verimlilik, ekonomik hedeflere
ulaşmada araçların duyarlılık ve etkinliğinin ölçüsü olarak
tanımlanmaktadır. Dar anlamda ise, üretim miktarı (çıktı) ile üretim
faktörleri miktarı (girdi) arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır (Kara ve
Seyhan, 2016: 164). Bu ilişki genellikle oran biçiminde ifade edilmektedir.
Verimlilik, matematiksel olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
Verimlilik =

Üretim Sonucu Elde Edilen Ürün Çıktılar
=
Girdiler
Üretimde Kullanılan Faktörler

Verimlilik oranında yer alan çıktı ve girdiler fiziksel olarak ifade
edilmekte, böylece fiyat değişikliklerinden etkilenme söz konusu
olmamaktadır (Sharpe, 2002: 31). Girdiler; kullanılan işgücü, sermaye,
hammadde gibi faktörler olup, bu girdileri çalışan sayısı, çalışma saati,
malzeme miktarı (ton, kg, m2), enerji (kilovatsaat), makine zamanı,
amortisman miktarı, sermaye maliyeti, yararlanılan alan cinsinden ifade
etmek mümkündür.
Verimlilik eldeki kaynaklardan ne kadar faydalandığını göstermektedir.
Verimliliğin artması için kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması
gerekmektedir. Verimliliğin artışı, aynı kaynaklardan daha çok çıktı elde
edilmesi ya da aynı çıktının daha az kaynak kullanımı ile sağlanabilir.
Araştırmaların sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerde üretim artışlarının
verimlilik artışından kaynaklanan kısmı daha fazladır. Bu da verimliliğin
sermaye yoğunluğu ve teknolojik gelişim ile ilişkisini açıkça
göstermektedir (İleri, 2004: 10-11).
Verimlilik; tarım, bankacılık, eğitim, sağlık gibi birçok alanda
kullanılmakta ve yöneticiler, mühendisler, iktisatçılar, siyasetçiler
tarafından bir tür performans ölçme ve karşılaştırma aracı olarak
kullanılmaktadır (Kecek, 2010: 14).
2. Verimlilik ve Etkinlik Kavramları Arasındaki İlişki
Etkinlik ve verimlilik kavramları farklı olsalar da zaman zaman eş
anlamlı kullanıldıkları da görülmektedir. Her iki kavram da en basit
tanımıyla “çıktı/girdi” olarak ifade edilmektedir. Fabricant (1968), bu iki
kavramı eş anlamlı olarak tanımlamış ve verimliliği, “üretimde kullanılan
emek dahil, bir bütün olarak kaynakların etkinliğinin ölçülmesi”; etkinliği
ise, “emek, sermaye ve hammadde ile ara madde girdisi birimi başına çıktı”
şeklinde tanımlanmıştır. Fakat Fabricant’ın aksine Ross, etkinlik ve
verimliliğin farklı olduğunu ifade etmiş ve iki kavram arasındaki farklılığı
şu örnek yardımıyla açıklamıştır (Kök, 1991: 61-62). Bir makinenin, 10
dakikada 1 parça üretebildiğini ve sekiz saatlik bir vardiyada altı saat (eksik
kapasite ile) çalışarak 28 parça ürettiğini varsayalım. Bu makine, altı saatte
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36 parça üretebilecek kapasitede olduğu halde, 28 parça üretebilmekle ve
böylece %77,77 (28/36=0,7777) etkinlikle çalışabilmektedir. Bu makina,
tam kapasite ile (sekiz saat) çalıştırılabilseydi, 48 parça üretebilecekti. Bu
durumda, %58,33 (28/48=0,5833) verimlilikle çalıştırılmış demektir. Bu
örnekte görüldüğü gibi, kapasite kullanımındaki değişmeler, verimliliği
doğrudan etkilemekte iken, etkinlik etkilenmemektedir. Verimliliği
etkileyen sebeplerden birincisi, makinelerin etkin olmayan bir şeklinde
çalıştırılmış olmasıdır. Eğer eksik kapasitede tam etkin olunabilseydi
verimlilik %75 (36/48=0,75) olacaktı. Tam kapasitede aynı etkinlikle
48
çalıştırabilseydi verimlilik (
= 61,72) %61,72 olacaktı. İkincisi,
0,7777

makinenin eksik kapasitede çalıştırılmış olmasıdır. Bu durumda verimlilik
%58,33 iken, tam kapasitede çalıştırabilse verimlilik %100 olacaktır. Fakat
bu makine altı saatte üretebileceği azami miktarı üretse bile verimlilik
%100 değil, %75 olacaktı (Kök, 1991: 62).
Drucker’ın yapmış olduğu ayrım, verimlilik ve etkinlik arasındaki farkı
daha net açıklayabilir. Drucker’e göre, verimlilik, işleri doğru yapmaktır
(doing things right), etkinlik ise doğru işleri yapmaktır (doing the right
things). Yani, verimlilik girdiler ve çıktılarla ilgilenirken, etkinlik çıktılar,
sonuçlar ve bunların etkileriyle ilgilenmektedir (Çoban, 2007: 21; Yükçü
ve Atağan, 2009: 5).
Etkinlik; işgücü, hammadde, malzeme ve diğer girdilerin işletme içinde
belirlenen amaçlar doğrultusunda ne kadar etkin ya da yeterli kullanıldığını
gösteren bir değerlendirme ölçütü olup, bir firmanın önceden belirlediği
programın gerçekleştirilme derecesini göstermektedir. Etkinlik, işletmenin
mevcut kaynak potansiyeli ile bu potansiyelin kullanılan bölümü
arasındaki ilişkiyi incelerken, verimlilik kullanılan kaynaklar ile elde
edilen çıktı arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Yükçü ve Atağan, 2009: 8).
3. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi
İlk Malmquist endeksi, Sten Malmquist (1953) tarafından tüketici
teorisi bazında tanımlanan bir nicelik endeksidir. Malmquist verimlilik
endeksi, parametrik olmayan özellikler mikro verilere uygulandığında
zaman içinde verimlilik ölçümünde standart yaklaşım haline gelmiştir.
Caves, Christensen ve Diewert (1982) tarafından geliştirilmiş olan
Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi (TFV), iki gözlemin, toplam
faktör verimliliğindeki değişmeyi ortak bir teknolojiye olan uzaklıkların
oranı olarak ölçen bir yöntemdir. Caves, Christensen ve Diewert (1982)
Malmquist verimlilik endeksini tanımlarken verimlilik farklılıklarının
ölçülmesinde iki doğal yaklaşım olduğunu tartışmışlardır. Birincisi, girdi
eksenli olup, belirli bir çıktıyı üretmede kullanılacak en az girdi miktarına
(girdi minimizasyonu) dayanan yaklaşımdır. İkincisi ise çıktı eksenli olup,
belirli bir girdiyle en fazla üretilecek çıktı miktarına (çıktı
maksimizasyonu) dayanan yaklaşımdır. Birbirinin çifti olan iki
optimizasyon probleminin çözülmesi, aynı etkin sınırı vermekte, fakat
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zamanla etkin olmayan birimlerde farklılıklar yaratabilmektedir (Bjurek,
1996: 303-305; Coelli ve Rao, 2004: 4-5).
Çıktıya göre uzaklık fonksiyonu;
d(x, y) = min { 𝛿: (y/𝛿) ∈ s}
olarak tanımlanır. Uzaklık fonksiyonu d(x, y)’nin alacağı değerler
(skorlar) ise;
y vektörü s üretim sınırı içindeki teknik etkin olmayan bir noktayı
tanımlıyorsa 1’den büyüktür,
y vektörü s sınırı dışındaki mümkün olmayan bir noktayı tanımlıyorsa
1’den küçüktür,
y vektörü s sınırı üzerinde ise 1’e eşittir (Akhisar ve Tezergil, 2014: 5).
Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi için uzaklık
fonksiyonlarının hesaplanmasında en yaygın kullanılan yaklaşımlardan
biri Fare vd. (1994) tarafından geliştirilen matematiksel programlama
modelleridir. Fare vd. (1994) tarafından uzaklık fonksiyonlarına dayalı
olarak geliştirilen MTFV endeksi, eşitlik 1 ve 2’deki gibi formüle edebilir.
Bu endekste, (s) baz yılı ve (t) bir sonraki yılı ifade etmektedir (Coelli ve
Rao, 2004: 5; Akhisar ve Tezergil, 2014: 5-6).
𝑑 𝑠 (𝑦 ,𝑥 )

m0 (ys , xs , yt , xt) = [𝑑0𝑠 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 ) 𝑥
0

𝑠

𝑡

1/2
𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
]
𝑡
𝑑0 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

(1)

Burada 𝑑0𝑠 (xt, yt), t dönemi gözleminin s dönemi teknolojisinden olan
uzaklığını ifade etmektedir. m0 (ys, xs, yt, xt) fonksiyonunun değerinin 1'den
büyük olması s döneminden t dönemine TFV'de büyüme olduğunu, 1'den
küçük olması ise aynı dönemler dikkate alındığında TFV'de azalma
olduğunu göstermektedir. Eşitlik (1), aslında s ve t dönemi endekslerinin
geometrik ortalamasıdır. Eşitlikteki ilk kısım, s dönemine göre teknolojiyi
değerlendirirken, ikinci kısım, t dönemine göre teknolojiyi
değerlendirmektedir (Işık; 2001: 52; Coelli ve Rao, 2004: 5). Dolayısıyla
bu eşitlik aşağıdaki gibi de ifade edebilir:
m0 (ys , xs , yt , xt) =

1/2
𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 ) 𝑑0𝑠 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )
𝑥
[
]
𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑡 ) 𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
𝑑0𝑡 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

(2)

Denklem 2’de köşeli parantezin dışında yer alan oran, s ve t dönemleri
arasındaki çıktı odaklı Farrell teknik etkinlikteki değişimi ölçmektedir.
Teknik etkinlikteki değişim; t dönemindeki teknik etkinliğin, s
dönemindeki teknik etkinliğe olan oranıdır. Köşeli parantez içinde yer alan
iki oranın geometrik ortalaması, iki dönem (Xt ve Xs) arasındaki
teknolojide meydana gelen değişimi göstermektedir (Fare vd., 1994: 71;
Coelli ve Rao, 2004: 5; Keskin Benli, 2012: 372).
Denklem 2’de görüldüğü gibi, Malmquist toplam faktör verimliliği
endeksi, teknik etkinlikteki değişme ve teknolojideki değişme olmak üzere
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iki faktörün çarpımından oluşmaktadır. Malmquist toplam faktör
verimliliği endeksinin iki alt faktöre ayrıştırılması, her iki faktörün toplam
faktör verimliliğine olan katkısını belirlemeye yardımcı olmaktadır
(Keskin Benli, 2012: 372; Bircan ve Arslan, 2017: 139).
Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme (TFVD) = Teknik
Etkinlikteki Değişme (TED) x Teknolojik Değişme (TD)
Burada teknik etkinlikteki değişme, karar birimlerinin etkinlik sınırına
olan uzaklıklarının süreç içerisindeki değişimini gösterirken; teknolojik
değişme, etkin sınırın süreç içerisindeki değişimini göstermektedir.
Toplam faktör verimliliğindeki değişme endeksinin 1’den büyük
olması, toplam faktör verimliliğinin s döneminden t dönemine arttığını, bu
değerin 1’den küçük olması toplam faktör verimliliğinin s döneminden t
dönemine azaldığını göstermektedir. Benzer şekilde, teknik etkinlikteki
değişme ve teknolojik değişme endekslerinin 1’den büyük olması teknik
etkinlikteki ve teknolojideki ilerlemeyi ifade ederken, 1’den küçük
olmaları gerilemeyi ifade etmektedir (Deliktaş, 2002: 263). Diğer bir
ifadeyle, teknik etkinlikteki değişme endeksinin 1’den büyük olması
firmanın üretim sınırını yakalama etkisini ve teknolojik değişme
endeksinin 1’den büyük olması firmanın etkinlik sınırını yukarı yönlü
hareket ettirmede başarılı olduğunu göstermektedir. Teknolojideki değişim
endeksinin olumsuz yönde bir değişim göstermesi benzer miktarda girdi
kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında azalma olduğu anlamına
gelmektedir (Keskin Benli, 2012: 378). Teknik etkinlikteki değişimde ve
teknolojik etkinlikteki değişimde meydana gelen artışlar, firma düzeyinde
yüksek ekonomik performans seviyelerine ulaşabilmenin ve böylece
yüksek bir rekabet gücüne sahip olabilmenin de ana unsurunu
oluşturmaktadırlar.
Teknik etkinlikteki değişme, saf teknik etkinlikteki değişme ile ölçek
etkinliğindeki değişmenin çarpılmasıyla bulunmaktadır.
Teknik Etkinlikteki Değişme (TED) = Saf Teknik Etkinlikteki
Değişme (STED) x Ölçek Etkinliğindeki Değişme (ÖED)
Saf teknik etkinlik yönetsel etkinliği, ölçek etkinliği ise işletmelerin
uygun ölçekte çalışıp çalışmadığını sorgulamaktadır. Saf etkinlik,
bankaların yönetsel açıdan performansını ifade ederken, ölçek etkinliği
bankaların uygun ölçekte faaliyette bulunma başarısını göstermektedir
(Bircan ve Arslan, 2017: 139). Saf teknik etkinlikte bir azalma, yönetsel
etkinlikte bozulma olduğunu gösterirken, ölçek etkinliğinde meydana
gelen bir gerileme, firmanın ölçek sorunu yaşadığını göstermektedir
(Deliktaş, 2002: 263). Saf teknik etkinlikteki değişme ve ölçek
etkinliğindeki değişmenin 1’den büyük olması, firmaların yönetsel etkinlik
ve uygun ölçekte üretim yapma başarısını gösterdiklerini ortaya
koymaktadır (Atukalp, 2018: 30).
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4. Literatür Taraması
Farklı ülkelerin bankacılık sektörünün verimliliğini ölçen çeşitli
olmasına karşın, Gürcistan bankacılık sektörü için benzer bir çalışmaya
rastlanılamamıştır. Burada, farklı ülkeler için yapılan söz konusu
çalışmalardan bazılarına yer verilmeye çalışılmıştır.
Devaney ve Weber (2000), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
faaliyet gösteren bankaların Malmquist verimlilik endeksini 1990-1993
dönemi için hesaplamışlar ve üç yıllık dönemde verimliliğin genel olarak
arttığını ve bunun saf teknik etkinlik veya ölçek etkinliğindeki değişmeden
ziyade, teknolojik değişmeden kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
Casu vd. (2004), Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de
faaliyet gösteren bankaların 1994-2000 yıllarına ait verilerini kullanarak
parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlarla yıllar içerisindeki
verimlilik değişimini karşılaştırmışlar ve bütün ülkelerde genel olarak
bankaların verimliliklerinde bir artış olduğunu ve bu verimlilik artışında en
önemli payın teknik etkinlikteki değişim olduğunu bulmuşlardır.
Öncü ve Aktaş (2007), 2001-2005 dönemi için, Türk bankacılık
sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların verimliliğini Malmquist
toplam faktör verimlilik endeksini kullanarak hesaplamışlar ve verimlilik
artışının etkinlik artışından ziyade teknolojik ilerlemeden kaynaklandığı
bulgusuna ulaşmışlardır.
Yang ve Cao (2010), Kanada’da faaliyet gösteren yedi büyük bankanın,
1998-2007 dönemi için, etkinliklerini ve Malmqusit verimlilik
endeksindeki değişimleri incelemişler ve bankaların verimliliklerinin
2000-2001 dönemi dışında, diğer yıllarda arttığını bulmuşlardır.
Suzuki ve Sastrosuwito (2011), Endozneya’da faaliyet gösteren ticari
bankaların verimliliklerini, 1994-2008 dönemi için, Malmquist verimlik
endeksi yöntemini kullanarak hesaplamışlar ve analiz döneminde
bankaların verimliliklerinin arttığı, bu artışın teknik etkinlikteki azalışa
rağmen teknolojik etkinlikteki artıştan kaynaklandığı bulgusuna
ulaşmışlardır.
Kamau (2011), Kenya’da faaliyet gösteren 39 ticari bankanın
verimliliklerini 1997-2009 dönemi için hesaplamış ve toplam faktör
verimliliğinin 2002 ve 2003 yıllarında arttığı, geri kalan yıllarda ise
azaldığı bulgusuna ulaşmıştır. Toplam faktör verimliliğindeki azalış, bazı
yıllarda teknik etkinlikteki gerilemeden, bazı yıllarda ise teknolojik
değişmedeki gerilemeden kaynaklanmıştır.
Mihaylova-Borisova (2014), Bulgaristan’da faaliyet gösteren
bankaların 2007-2013 dönemi verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında,
yabancı bankaların en etkin bankalar olduğu bulgusuna ulaşmış ve bunun
nedeninin yabancı bankaların sahip olduğu teknoloji ve deneyimle
açıklanabileceğini belirtmiştir.
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Markovic vd. (2015), 2007-2010 dönemi için Sırbistan bankacılık
sektörünün Malmquist verimlilik endeksini hesaplamışlar ve 2007-2008
dönemi için çoğu bankanın verimliliğinde artış olduğunu, buna karşılık,
2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerinde bankaların yaklaşık yarısında
verimlilik düşüşü olduğunu, bu düşüşün teknik etkinlikten ziyade,
teknolojik etkinlikteki azalmadan kaynaklandığını ifade etmişledir.
Adjei-Frimpong vd. (2015), 2007-2011 dönemi için, Yeni Zelanda’da
faaliyet gösteren bankaların Malmquist verimlilik endeksini hesaplamışlar
ve söz konusu analizi dönemi içerisinde bankalarda orta düzeyde bir
verimlilik artışı olduğu, verimlilik artışının teknik etkinlikteki azalışa
rağmen teknolojik etkinlikteki artıştan kaynaklandığı bulgularına
ulaşmışlardır.
Kamarudin vd. (2017), Brunei, Endonezya ve Malezya’da faaliyet
gösteren 29 İslami bankanın Malmquist toplam faktör verimliliklerini
incelemişler ve bankaların verimlilik artışlarının genel olarak ölçek
etkinliğinden ziyade maliyetleri kontrol etmedeki yönetimsel etkinlikten
kaynaklandığını, yabancı sermayeli bankaların genel olarak yerel
bankalardan daha verimli olduklarını bulmuşlardır.
Özel vd. (2017), Türk bankacılık sektöründe 2013-2015 yılları arasında
aralıksız faaliyet gösteren 16 ticari bankanın etkinliklerini veri zarflama
analiziyle ölçmüşler ve Malmquist verimlilik endeksi yardımıyla yıllar
bazında bankaların etkinliklerinde bir gelişme olup olmadığını
incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, bankaların verimliliklerinde yıllar
içinde bir artış olduğunu göstermiştir.
Jreisat vd. (2018), Mısır’da faaliyet gösteren 14 bankanın 1997-2013
dönemi verilerini kullanarak, bankaların Malmquist toplam faktör
verimliliklerindeki değişimi incelemişler ve genel olarak bankaların
toplam faktör verimliliklerinde bir düşme olduğunu, bunun temel
nedeninin de teknik etkinlikteki azalmadan kaynaklandığını ifade
etmişlerdir.
Atukalp (2018), 2010-2016 dönemi için, Türk bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini ve verimliliklerini
coğrafi bölgeler bazında incelemiş ve tüm coğrafi bölgelerde 2010-2016
dönemi için bankaların Malmquist toplam faktör verimliliğinde artış
olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Kalluci (2018), Arnavutluk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
bankaların toplam faktör verimliliklerini 2006-2017 dönemi için
hesaplamış ve söz konusu analiz döneminde bankaların Malmquist
verimlilik endekslerinde bir azalış olduğu ve bunun da temelde teknik
iyileştirmelerin olmamasından kaynaklandığı bulgusuna ulaşmıştır.
Shah vd. (2019), farklı ülkelerde faaliyet gösteren Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksine giren ve girmeyen bankalardan oluşan bir
örneklem kullanarak, 2010-2018 dönemi için, bankaların Malmquist
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verimlilik endeksini incelemişler ve sürdürülebilir bankaların
sürdürülebilir olmayan bankalara göre daha etkin ve yüksek verimliliğe
sahip olduklarını bulmuşlardır.
Öztürk vd. (2019), Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu
ve özel 18 mevduat bankasının toplam faktör verimliliğini, 2012-2017
dönemi için, Malmquist toplam faktör verimliliği yöntemi ile
ölçülmüşlerdir. Çalışmada, bankaların toplam faktör verimliliklerinin her
dönemde etkinsiz olduğu, bu etkinsizliğin temel kaynağının teknik
etkinliklerinde artışa rağmen, teknolojik etkinliklerdeki azalıştan
kaynaklandığı bulgularına ulaşılmıştır.
5. Uygulama
5.1. Amaç, Yöntem ve Veri

Bankaların etkin ve verimli çalışmaları hem bankaların kendileri
hem de ekonomi için büyük önem arz ettiği için, bankaların
verimliliklerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar birçok ülke
bankacılık sektörü için yapılmış ve yapılmaya da devam
edilmektedir. Bu çalışmada, Gürcistan bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren ticari bankaların verimliliklerinin veri zarflama
yöntemine dayanan Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi ile
ölçülmesi amaçlanmıştır. Bankaların etkinliklerinin veri zarflama
analizi yöntemiyle ölçülmesinde, üretim, aracılık ve kârlılık olmak
üzere üç farklı yaklaşım kullanılabilmektedir. Bu çalışmada aracılık
yaklaşımı kullanılmıştır. Aracılık yaklaşımı çerçevesinde, Toplam
Mevduat (müşterilere yükümlülükler, kredi kuruluşlarına yükümlülükler
ve diğer borçlar), Toplam Sermaye (öz sermaye, dağıtılmamış karlar, ilave
sermaye, geri alınan hisseler ve diğer rezervler) ve Toplam Giderler (faiz
giderleri ve faiz dışı giderler) girdi olarak, Toplam Krediler (müşterilere
verilen krediler) ve Toplam Gelirler (faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler) ise
çıktı değişkenleri olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler
Tablo 1’de görülmektedir. 2013-2018 dönemine ait veriler, Gürcistan
Ulusal Bankası’nın resmi internet sitesinden (https://www.nbg.gov.ge)
alınmıştır. Verilerin analizinde Win4Deap programından yararlanılmıştır.
Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Çıktı

Girdi
X1= Toplam mevduat
X2= Toplam Sermaye
X3= Toplam Giderler

Y1 = Toplam Krediler
Y2 = Toplam Gelirler
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5.2. Bulgular
Gürcistan bankacılık sektöründe 2013-2018 döneminde aralıksız
faaliyet gösteren 14 banka için teknolojik (TD), teknik (TED), saf teknik
(STED), ölçek etkinlik (ÖED) ve toplam faktör verimlilik değişimleri
(TFVD) hesaplanmıştır. Malmquist verimlilik endeksi ve alt bileşenlerinin,
bir önceki yıla göre hesaplanması gerekliliğinden dolayı, 2013 yılı verileri
kullanılarak analize başlanmıştır. Bu kapsamda, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 olmak üzere beş dönem söz
konusudur.
İlk olarak, bankaların teknik etkinlik değişim (TED) skorları
hesaplanmış ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Teknik etkinlik, eldeki girdi
bileşiminin en uygun şekilde kullanılarak mümkün olan maksimum
çıktının üretilmesidir. Tablo 2’ye bakıldığında incelenen dönemler
boyunca bankaların ortalama teknik etkinlik skorlarının 2014 yılından
2017 yılına kadar düştüğü, sonra da 2018 yılında yine yükseldiği
görülmektedir. 2013–2014 döneminde ortalama teknik etkinlik değişim
skorlarında %17,7’lik bir artış gerçekleşirken, en büyük artış Pasha Bank
Georgia (%114,2) ve en büyük düşüş Halyk Bank Georgia (%7,2)
bankalarında gerçekleşmiştir. Teknik etkinlik değişim skorlarında bir
değişim yaşamayan bankalar ise TBC Bank, Liberty Bank, VTB Bank –
(Georgia), Cartu Bank ve Finca Bank Georgia’dır. 2014-2015 döneminde
teknik etkinlik değişim skorlarında önceki yıldan az ama %3,6’lık bir artış
görülmüştür. En büyük artış Pasha Bank Georgia (%26,6) ve en büyük
düşüş ise VTB Bank – (Georgia) (%4,6) bankalarında gerçekleşmiştir.
Teknik etkinlik değişim skorlarında herhangi bir değişim olmayan
bankaların sayısı ise 8’dir. 2015-2016 döneminde ortalama teknik etkinlik
değişim skorlarında bir artış söz konusu olmamıştır. Bankalar bazında en
büyük artış TBC Bank (%3,5) ve en büyük düşüş Silk Road Bank (%21,4)
bankalarında gerçekleşmiştir. 2016-2017 döneminde yine önceki yıl gibi
bir artış söz konusu olmamıştır. Bu dönemde en düşük ortalama etkinlik
skoru görülmüştür. 2017-2018 döneminde ise bir artış olmuş ve ortalama
teknik değişim skorlarında %5,4 bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönemde, en
büyük artış Ziraat Bank Georgia (%34,3) ve en büyük düşüş Isbank
Georgia (%16,4) bankalarında gerçekleşmiştir. Teknik etkinlik değişim
skorlarında analize dâhil dönemler boyunca iki bankanın (Liberty Bank ve
Finca Bank Georgia) teknik etkinlik skorlarında herhangi bir değişim
olmamıştır.
Tablo 2. Bankaların Teknik Etkinlik Degisim Skorları

Bankalar
TBC Bank
Bank of Georgia

20132014
1,000
1,060

Dönemler
201420152015
2016
0,966
1,035
1,000
1,000
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20162017
0,957
1,000

20172018
1,044
1,000

Liberty Bank
Basisbank
VTB Bank Georgia
Cartu Bank
ProCredit Bank
Silk Road Bank
Ziraat Bank Georgia
Isbank Georgia
TeraBank
Halyk Bank Georgia
Pasha Bank Georgia
Finca Bank Georgia
Ortalama

1,000
1,100
1,000
1,000
1,108
1,556
2,200
1,187
0,934
0,928
2,142
1,000
1,177

1,000
1,000
0,954
1,000
1,000
1,000
1,162
1,000
1,118
1,077
1,266
1,000
1,036

1,000
0,988
1,032
1,000
1,000
0,796
0,807
1,000
0,901
1,000
1,076
1,000
0,970

1,000
0,977
0,903
1,000
1,000
0,479
0,952
1,000
1,050
1,000
0,935
1,000
0,933

1,000
1,036
1,125
0,990
1,000
1,290
1,343
0,836
1,058
1,000
1,131
1,000
1,054

Tablo 3’te dönemler bazında bankaların teknolojideki değişim skorları
yer almaktadır. Bankaların ortalama teknolojideki değişim skorlarına
bakıldığında, sadece 2015-2016 döneminde bankalar üretim sınırının
yukarı hareketini gerçekleştirememiş ve kayıplar yaşamışlardır. Diğer bir
ifadeyle, sadece 2015-2016 döneminde teknolojik değişimde bir artış söz
konusu olmamıştır. En büyük artış 2017-2018 döneminde (%12,7)
gerçekleştirmiştir. Bankalar bazında bakıldığında ise, incelenen
dönemlerde, en yüksek teknolojik değişim 2017-2018 döneminde %176,6
ile Silk Road Bank'da gözlenmiştir. En düşük teknolojik değişim skoru ise,
2013-2014 döneminde Ziraat Bank Georgia’a (%34,8) aittir.
Tablo 3. Bankaların Teknolojideki Değişim Skorları
Bankalar
TBC Bank
Bank of Georgia
Liberty Bank
Basisbank
VTB Bank Georgia
Cartu Bank
ProCredit Bank
Silk Road Bank
Ziraat Bank Georgia
Isbank Georgia
TeraBank
Halyk Bank Georgia
Pasha Bank Georgia
Finca Bank Georgia
Ortalama

20132014
1,039
0,991
1,124
0,959
1,045
0,855
1,094
1,005
0,652
1,499
1,091
1,209
0,831
1,039
1,014

20142015
1,065
1,062
1,012
1,042
0,991
0,931
1,011
1,058
1,037
0,931
1,011
1,061
0,947
1,036
1,013
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Dönemler
20152016
1,050
1,021
0,877
1,122
1,034
0,953
1,012
0,725
1,213
1,065
1,033
0,983
1,075
0,919
0,999

20162017
1,026
1,002
1,134
1,081
1,028
0,987
1,031
1,190
0,916
1,114
1,029
1,083
1,042
0,995
1,045

20172018
0,976
1,006
0,778
0,941
2,656
0,978
1,066
2,766
0,915
1,148
1,006
1,012
0,928
0,980
1,127

Tablo 2 ve Tablo 3’teki skorlar kullanılarak hesaplanan Malmquist TFV
endeksleri Tablo 4’te görülmektedir. Tabloya bakıldığında 2013-2014
döneminde 14 bankadan 3’ü bir artış göstermiştir. Analize dahil dönemler
boyunca sadece iki bankanın (Bank of Georgia ve ProCredit Bank)
Malmquist TFV endekslerinin 1’den büyük olduğu görülmektedir. Tablo
4’e bakıldığında dikkat çeken diğer bir nokta, analize dahil dönemler
boyunca Cartu Bank’ın Malmquist TFV endekslerinin 1’den küçük
olduğudur.
Tablo 4. Bankaların Malmquist TFV Endeksleri (TFV Degişimleri)

Bankalar
TBC Bank
Bank of Georgia
Liberty Bank
Basisbank
VTB Bank Georgia
Cartu Bank
ProCredit Bank
Silk Road Bank
Ziraat Bank Georgia
Isbank Georgia
TeraBank
Halyk Bank Georgia
Pasha Bank Georgia
Finca Bank Georgia
Ortalama

20132014
1,039
1,050
1,124
1,055
1,045
0,855
1,211
1,563
1,434
1,778
1,019
1,122
1,780
1,039
1,193

Dönemler
201420152015
2016
1,028
1,087
1,062
1,021
1,012
0,877
1,042
1,109
0,946
1,067
0,931
0,953
1,011
1,012
1,058
0,578
1,204
0,979
0,931
1,065
1,130
0,931
1,143
0,983
1,199
1,157
1,036
0,919
1,049
0,970

20162017
0,983
1,002
1,134
1,056
0,928
0,987
1,031
0,570
0,872
1,114
1,080
1,083
0,974
0,995
0,975

20172018
1,020
1,006
0,778
0,975
2,987
0,968
1,066
3,567
1,229
0,960
1,064
1,012
1,050
0,980
1,188

Şekil 1, dönemler bazında ortalama Malmquist toplam faktör verimlilik
(TFV) endekslerini göstermektedir. 2013-2014 döneminde 1,193 olan
ortalama verimlilik skorunun 2015-2016 döneminde 0,970'a düştüğü,
sonrasında tekrar yükselmeye başlayarak 2016-2017 döneminde 0,975 ve
2017-2018 döneminde 1,188 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle
ortalama verimlilik skorları 2013-2014 döneminden 2015-2016 dönemine
kadar %22,3 oranında düşüş gösterirken, 2015-2016 döneminden 20172018 dönemine kadar %21,3 oranında artış göstermektedir.
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Şekil 1. Dönemlere Göre Malmquist Toplam Faktör Verimlilik
(TFV) Endeksi (Ortalama Skorları)
1,3
1,2

1,193

1,188

1,1
1,049
1

0,97

0,975

0,9
0,8
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Tablo 2, 3 ve 4’teki ortalamalar kullanılarak hazırlanan Tablo 5’te,
incelenen dönemler için ortalama Malmquist TFV endeksi ve bileşenleri
görülmektedir.
Tablo 5. Dönemlere Göre Malmquist Toplam Faktör Verimlilik
(TFV) Endeksi
Yıllar

TED

TD

STED

ÖED

TFVD

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Ortalama

1,177
1,036
0,970
0,933
1,054
1,031

1,014
1,013
0,999
1,045
1,127
1,039

1,022
0,988
1,001
0,998
1,004
1,003

1,152
1,048
0,970
0,935
1,049
1,028

1,193
1,049
0,970
0,975
1,188
1,070

TED: Teknik Etkinlikteki Değişme; TD: Teknolojik Değişme; STED: Saf Teknik
Etkinlikteki Değişme; ÖED: Ölçek Etkinliğindeki Değişme; TFVD: Toplam Faktör
Verimliliğindeki Değişme

Tablo 5’te görüldüğü gibi 2013–2014, 2014-2015 ve 2017-2018
dönemlerinde, TFVD’de bir artış görülmüştür. Bu olumlu gelişmenin
nedeni; TED ve TD’deki artışlardır. 2015-2016 dönemindeki düşüşün
nedeni ise TED ve TD’deki düşüşlerdir. 2016-2017 döneminde TD’deki
artışa rağmen, STED ve ÖED skorlarındaki düşüşlerinden dolayı TFVD’de
bir artış söz konusu olmamıştır. En yüksek artış yönünde değişim 20132014 döneminde görülmüştür. Bunun nedeni ise, STED ve ÖED
yüksekliğidir.
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Malmquist toplam faktör verimlilik (TFV) endeksi ortalamaları
bazında, 2013-2018 yılları arasında, hem teknik etkinlikteki değişmenin
hem de ölçek etkinliğindeki değişmenin en yüksek olduğu dönemin 20132014 dönemi olduğu görülmektedir. 2015-2016 döneminde saf teknik
etkinlikteki değişme dışında teknik etkinlikteki değişme, teknolojik
etkinlikteki değişme, ölçek etkinliğinde değişme ve toplam faktör
verimlilik endeksinde değişme değerlerinde azalış olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte, 2016-2017 döneminde de teknolojik etkinlikteki değişim
dışında teknik etkinlikteki değişme, saf teknik etkinlikteki değişme, ölçek
etkinliğindeki değişme ve toplam faktör verimlilik endeksindeki değişme
değerlerinde azalış olduğu görülmektedir.
Tablo 6’da, banka bazında teknik etkinlikteki değişme (TED),
teknolojik değişme (TD), saf teknik etkinlikteki değişme (SED), ölçek
etkinliğindeki değişme (ÖED) ve toplam faktör verimliliğindeki değişme
(TFVD) endeksleri gösterilmiştir. Malmquist toplam faktör verimlilik
(TFV) endeksine göre, 2014-2018 döneminde Gürcistan bankacılık
sektöründe yıllık ortalama %7 verimlilik artışı gözlemlenmiştir. Bu
dönemde teknik etkinlikteki değişme %3,1 artarken, teknolojideki
değişmede ise, %3,9 artış görülmüştür. Banka bazında değerlendirme
yapıldığında, 2014- 2018 döneminde verimliliğinde en yüksek artış olan
ilk beş banka; VTB Bank Georgia (%23,9), Pasha Bank Georgia (%20,4),
Silk Road Bank (%14,2), Isbank Georgia (%13,5) ve Ziraat Bank Georgia
(%12,6) bankalarıdır. Ziraat Bank Georgia ve Pasha Bank Georgia
bankalardaki verimlilik artışı teknik etkinlikteki değişmedeki artıştan
kaynaklanırken, VTB Bank Georgia, Silk Road Bank ve Isbank Georgia
bankalarındaki verimlilik artışı teknolojik değişmedeki artıştan
kaynaklanmıştır. 2014-2018 döneminde Liberty Bank, Cartu Bank ve
Finca Bank Georgia bankalarında %6,2-%0,7 oranında verimlilik kaybı
gözlemlenmiştir. Bu bankaların verimlilik kaybı genellikle teknolojik
etkinlikteki azalıştan kaynaklanmıştır.
Tablo 6. Banka Bazında Malmquist Toplam Faktör Verimlilik
(TFV) Endeksi
Bankalar
TBC Bank
Bank of Georgia
Liberty Bank
Basisbank
VTB Bank Georgia
Cartu Bank
ProCredit Bank
Silk Road Bank
Ziraat Bank Georgia

TED
1,000
1,012
1,000
1,019
1,000
0,998
1,021
0,948
1,214

TD
1,031
1,016
0,975
1,027
1,239
0,940
1,042
1,205
0,928
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STED
1,000
1,000
1,000
1,018
1,000
1,000
1,020
1,022
1,024

ÖED
1,000
1,012
1,000
1,001
1,000
0,998
1,000
0,928
1,186

TFVD
1,031
1,028
0,975
1,046
1,239
0,938
1,064
1,142
1,126

Isbank Georgia
TeraBank
Halyk Bank Georgia
Pasha Bank Georgia
Finca Bank Georgia
Ortalama

0,998
1,009
1,000
1,253
1,000
1,031

1,137
1,034
1,067
0,961
0,993
1,039

0,985
1,013
1,000
0,957
1,000
1,003

1,014
0,996
1,000
1,309
1,000
1,028

1,135
1,043
1,067
1,204
0,993
1,070

Sonuç
Finansal gelişmeler ışığında sürekli yenilenen, teknolojiye, çağa uyum
sağlayan ve sürekli büyüme eğilimi içinde olan bankacılık sektörünün
verimliliği, hem bankaların kendileri için hem de faaliyet gösterdikleri
ülkenin ekonomik büyümesine ve gelişimine katkıları açısından oldukça
önemlidir. Bu çalışmada, 2013-2018 dönemi için, Gürcistan bankacılık
sektöründe faaliyet gösteren 14 ticari bankanın Malmquist toplam faktör
verimlilik endeksi ile yıllar itibariyle verimlilikteki değişme incelenmiştir.
Çalışmada; toplam mevduat, toplam sermaye ve toplam giderler olmak
üzere üç adet girdi ve toplam krediler ve toplam gelirler olmak üzere iki
adet çıktı değişkeni kullanılmıştır.
Malmquist toplam faktör verimlilik endeksine göre, Gürcistan
bankacılık sektöründe, 2013-2014 döneminde 1,193 olan ortalama
verimlilik skoru, 2015-2016 döneminde 0,970’a düşmüş, sonrasında tekrar
bir yükselme eğilimi göstererek 2016-2017 döneminde 0,975’e ve 20172018 döneminde 1,188’e çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, ortalama verimlilik
skorları 2013-2014 döneminden 2015-2016 dönemine kadar %22,3
oranında düşüş gösterirken, 2015-2016 döneminden 2017-2018 dönemine
kadar %21,3 oranında artış göstermiştir. Malmquist toplam faktör
verimlilik endeksindeki azalışlar, genel olarak, teknik etkinlikteki
azalmadan kaynaklanmıştır. Özellikle, 2016-2017 döneminde, saf teknik
etkinlikteki değişme ve ölçek etkinliğindeki değişmede görülen düşüşler,
toplam verimliliğin de düşmesine yol açmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Gürcistan bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren bankaların verimlilikleri hem ortalama hem de banka
bazında yüksek çıkmıştır. Bunun nedenleri olarak; Gürcistan’da finansal
yapı içerisinde bankacılık sektörünün hâkim yapıya sahip olması, devletin
bankacılık sektörüne önemli avantajlar sağlaması ve bankacılık sektörünün
son yıllarda mevduatlarını, kredilerini ve gelirlerini giderek arttırması
sayılabilir.
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REKABET STRATEJİLERİ
Competıtıon Strategıes
Memiş Can YARDIMCI*
Giriş
Akademi, yazın ve uygulamada 1960'lı yıllarda dolaşıma çıkan strateji
(Pederzini, 2016), ekonomi, pazarlama, finans, davranış bilimleri ve
psikoloji gibi çok sayıda alanda, çeşitli şekillerde araştırmaya konu
olmuştur. Rekabet stratejileri, ise stratejik yönetime bağlı olarak akademik
disiplin ve yönetim uygulamalarının bir yansıması olarak her geçen gün
gelişmektedir. Bir işletmenin uyguladığı stratejinin rekabet avantajı
sağlayabilmesi için söz konusu stratejinin firma değer zincirinin, ürün ve
hizmetlerine rakiplerine kıyasla daha fazla katma değer sağlamasına bağlı
olmaktadır. Değer zinciri, bir işletmenin ürünlerinin nihai değerine katkı
sağlayan faaliyetlerin tümü olarak ifade edilirken (Stonehouse &
Snowdone, 2007); katma değerin ise toplam değer ve kolektif maliyet
arasındaki fark olduğu belirtilmektedir (Porter, 2011). Porter'ın bir tekniği
olan değer yaratma zinciri, bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetleri
yoluyla değer katma yeteneklerini anlamaya buna ek olarak sistemde
değerin hangi alanlara eklendiğini, daha fazla değerin hangi alanlara
eklenebileceğini ve nihayet gelecekte faaliyetlerin yeniden
yapılandırılması
ve
iyileştirilmesiyle
hangi
alanlarda
gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.
2. Strateji ve Rekabet
Bu bölümde, uzun dönemde bir işletme ve/veya değer zincirini
geliştirmek, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek amacına hizmet
eden rekabet stratejisi (Dunn, 2005) açıklanmaya çalışılmıştır. Bölüm
sistematiği, rekabet stratejisi için kilit kavramlar olan rekabet, strateji ve
literatürde sıklıkla yer verilen ve en fazla kabul gören Porter'ın jenerik
modeline yer verilmiştir. İşletmeler özelinde rekabet strateji yazını
incelendiğinde çeşitli model önerileri sunulduğu görülse de (Chrisman,
Hofer & Bolton, 1988; Porter, 1980), söz konusu alınyazında Porter’ın
çalışmaları ve jenerik modeli günümüzde öncü çalışmalardan biri belki de
en önemlisi olarak kabul görmektedir (Dess, Lumpkin & Taylor, 2004;
David, 2003; Wheelen & Hunger, 2004; Thompson & Stickland, 2003).
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2.1. Strateji
Strateji, en genel açıklamayla, amaç ve eylem arasında bağ kurarak
bunları birleştiren fikir olarak ifade edilebilir (White, 2004). Strateji
fenomeninin işletme ve akademi literatürüne dolaşıma çıkmaya başladığı
ilk dönemlerde Chandler (1962), strateji kavramını: bir işletmenin uzun
vadeli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların temini ve
faaliyetlerin uyumlaştırılması şeklinde açıklamıştır. Kavrama ilişkin bir
diğer tanımlamaya göre ise strateji, bir işletmenin amaçlarına ulaşmak için
gerçekleştirilen eylemler bütünü şeklinde yapılmıştır (Wit & Meyer,
1998).
Stratejik yönetimin ilk aşaması olarak bir strateji oluşturmak ve
planlama gelmektedir. Planlama stratejinin belirlenen faaliyetlerini
içerdiğini vurgulamak gerekmektedir (Leontiades, 1982). Stratejinin
oluşturulması, işletmenin büyümesine olanak tanıyabilecek iç ve dış
faktörlerin tanımlanması, iç sınırlılıkların, zayıflıkların ve güçlü yönlerin
belirlenmesi gibi aşamaların değerlendirmesini kapsamaktadır (Petrove,
2015). Belirlenen ve uygulamaya alınan stratejik planın başarıya ulaşması
ve işletme değer zincirine katkı sağlayabilmesi büyük oranda söz konusu
işletme iç yeteneklerinin planlamayı etkili uygulayabilmesiyle ilişkilidir.
Rekabet stratejilerine temel oluşturan stratejik yönetim döngüsü, gözlem
aşamasıyla son bulmaktadır. Herhangi bir değişikliğin genel stratejiyi ve
süreçleri etkileyeceği bilindiğinden gözlem aşamasında iç ve dış
faktörlerdeki değişiklikler değerlendirilmektedir.
Özetle ifade etmek gerekirse, 1960’lı yıllarda askeri, ekonomi,
pazarlama, finans ve davranış bilimleri gibi alanlarda akademi ve
uygulama literatüründe dolaşıma giren strateji kavramı uzun vadeli işletme
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan fikirler bütünüdür.
İşletme yönetiminin bir parçası olan stratejik yönetim ise, etkili stratejilerin
oluşturulması, uygulamaya koyulması ve sonuçların gözlemlenmesine
yönelik faaliyetlerin bütünü olarak yorumlanabilir. Rekabet stratejilerin
anlaşılabilmesi için strateji kavramının ve stratejik yönetim kavramlarının
açıklandığı bu bölümü takiben, stratejik rekabet için önemli bir diğer
kavram olan rekabet kavramı ve rekabet stratejilerinin de açıklanması
gerekmektedir. Bu amaçla takip eden kısımlarda strateji kavramına ek
olarak rekabet stratejileri açıklanmaya çalışılmıştır.
2.1.2. Stratejinin Unsurları
Rekabet stratejinin anlaşılabilmesi için öncelikle strateji ve stratejinin
unsurlarının bilinmesi gerekmektedir. Bir önceki kısımda strateji
kavramına ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra stratejinin daha iyi
anlaşılabilmesi ve stratejik rekabet olgusunun daha sağlam temellere
oturtulabilmesi
amacıyla
stratejinin
unsurlarına
değinilmesi
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gerekmektedir. Stratejinin unsurlarını; rekabet üstünlüğü, faaliyet alanı,
sinerji ve temel yetenek olmak üzere dört başlık altında sıralandırabilmek
mümkündür.
2.1.2.1. Rekabet Üstünlüğü
İşletmelerin mevcut veya potansiyel müşterilerinin, üretilen mal ve
hizmetleri rakiplerin ürettiği mal ve hizmetlere tercih etmelerine motive
eden ve rakiplerininkinden daha özgün ve benzerlerinin üretilmesi güç
ürün ve hizmetlere yönelik değerler bütünü olarak ifade edilebilir
(Christensen, 2010). Benzer şekilde rekabet avantajı, fiyat ve/veya fiyat
dışı kalite ölçütlerinin göz önünde bulundurulmasıyla, rakipler tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden daha üstün ürün ve hizmetlerin tasarlanması,
üretilmesi ve pazarlanmasını içermektedir. Bu ifadelerden hareketle
rekabet üstünlüğü kavramının benzersiz ve taklit edilmesi güç ürün
özelliklerinin satın alma niyetlerini uyaran ve işletmeleri pazarın rekabet
ortamında farklılaşmasını sağlayan niteliklere sahip olduğu ifade edilebilir.
Dolayısıyla rekabet üstünlüğünün, işletmelerin faaliyetlerinde
rakiplerinden daha iyi performans sergilemesine katkı sağlayabilecek
niteliklerin geliştirilmesi sağlanabileceğinin vurgulanması gerekmektedir.
Pazar odaklı bir işletme stratejisi için gerekli bileşenler; değer sunumu,
sürekli yaratma/yenilik ve bunların yönetilmesidir. Dolayısıyla,
işletmelerin rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyebilmesi ve
rekabet üstünlüğünü elde edebilmeleri amacıyla değer yaratma stratejisini
kullanarak müşterilerine özelleştirilmiş hizmet sunmaları gerekmektedir.
2.1.2.2. Faaliyet Alanı
İşletme faaliyet alanları kapsam olarak çeşitlilik gösterebilir. Bu
faaliyet alanlarının kapsamı belirli gruplara özel olarak mal veya hizmet
üreten küçük ölçekli işletmelerden, birden fazla küçük ve orta ölçekli
işletmelerin bir araya gelmesiyle daha çeşitli ürün ve hizmet üretim
yelpazesine sahip geniş paydaşlı işletmelere kadar çeşitlilik
gösterebilmektedir (Chrisman & Carroll, 1990). Diğer taraftan işletmeler
için uygun faaliyet alanlarının seçilmesini ifade eden faaliyet alanı, müşteri
istek ve beklentilerini belirleyerek işletmelerin söz konusu beklenti ve
istekleri tatmin edebilecek adımların atılmasını içermektedir (Güçlü,
2003). Üretim yapılacak alanlara, Pazar bölümlerine, paydaşlara vb.
odaklamaktadır. Genel olarak işletmelerin temel amaçlarından bazılarının
müşteri kazanmak ve kâr elde etmek olduğu göz önünde bulundurulursa,
belirlenen faaliyet alanlarının işletmelerin müşteri istek ve beklentilerini
maksimum düzeyde karşılayabileceği pazar bölümünü tercih etmesi
yerinde olacağı ifade edilebilir. Bu bağlamda işletmelerin öncelikli olarak
beklenti ve istekleri karşılanacak müşterilerin tanımlanması, üretilecek
ürün ve hizmetlerle müşteri ihtiyaçlarının hangisinin/hangilerinin
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karşılanacağı ve son olarak, müşteri istek ve beklentilerinin nasıl
karşılanabileceği sorularının yanıtlanması gerekmektedir.
2.1.2.3. Sinerji
Sinerji kavramının etimolojik karşılığı iş birliğidir veya birlikte
çalışmadır. Sinerji, stratejik olarak önemli amaçların gerçekleştirilmesi
için işletmelerin her bir bölümünün etkili bir şekilde birlikte faaliyet
gösterebilmelerini ifade etmektedir (Varanavicius & Navikaite, 2015).
Sinerjinin işletmelerin gelişiminin temel nedenleri arasında olduğu
söylenebilir. İşletmenin yetenekleri ve sahip olduğu kaynaklarıyla ilişkili
olan sinerji, işletmenin sahip olduğu kaynak ve yeteneklerin hangi
bölümlerde başarılı olabileceğini veya olamayacağını gösteren bir
parametredir. Sinerjinin temel amacının ise işletmenin sahip olduğu
kaynaklarla daha fazla değer yaratmak olduğu ileri sürülebilir. Bunu
gerçekleştirebilmenin yolu ise etkililiği, verimliliği veya değeri arttırmayı
hedefleyen varlıkların bir kombinasyonu ile sağlanabilmektedir. Bu
bağlamda bir işletmenin faaliyetlerindeki girdilerini çeşitli işletme
faaliyetleriyle uyumlu bir şekilde paylaşabildiği ölçüde sinerji yaratılabilir
(Zhou, 2011).
İşletme bölümlerinin sinerji oluşturarak elde ettikleri fayda ve her bir
bölümün sinerji oluşturmadan elde ettiği kazanımlar kıyaslandığında aynı
ölçüde değer üretilemediği görülebilecektir. Bu nedenle işletmelerin amaç
ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri açısından sinerjinin yaratılmasının
önemi açıktır. Gerek işletme bölümlerinin kendi içerisinde gerekse de
pazarda yer alan diğer aktörlerle sinerjinin yaratılabilmesi işletmelerin;
çalışan sayısı ve niteliği, yapısı, etkili iletişim düzeyi, üretim ve
pazarlamadaki teknoloji kullanımı, dengeli koordinasyon yönetimi, grup
çalışmalara verilen önem düzeyleriyle yakından ilişkilidir. İşletmelerin bu
unsurlara dikkat ettikleri ve başarılı olabildikleri ölçüde sinerjiyi
yaratabilme konusunda başarılı olabileceğinin altı çizilmelidir.
2.1.2.4. Temel Yetenek
Temel yetenekler, işletmelerin örgütsel amaç ve hedefleri arsandaki ağ
ilişkilerinin merkezinde yer almaktadır (Eden & Ackermann, 2010).
Kavramsal olarak temel yetenek: bir işletmeyi diğerlerinden ayıran,
işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede temel role sahip olan,
rakipler tarafından kolay bir şekilde taklit edilemeyen bilgi, beceri ve
yeteneği ifade etmektedir (Koçel, 2010: 382). Temel yetenekler, ürün ve
süreçlere ilişkin teknolojik ve organizasyonel yeteneklerin etkili bir şekilde
uygulanmasını içerir. Ancak temel yeteneklerin teknolojik bir özellikte
değil aynı zamanda organizasyonel boyutta gerçekleştirildiği
belirtilmelidir. Bu anlamda kullanımla sürekli olarak güçlendirilen ve
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işletmeye olumlu getirileri olan bu yetenekler firmaya özgü ve aktarılamaz
bir özelliğe sahiptir (Coombs, 1996).
İşletmelerin yeni pazar bölümlerine açılabilmenin kapılarını aralayan,
önemli nitelikleri arasında; değerli olmaları, ikamesinin olmaması ve
rakiplerce taklidinin yapılabilmesinin olanağı bulunmayan temel yetenek,
mevcut veya potansiyel müşterilerine özgün mal ve hizmet sunmaya
olanak tanıyan bir dizi teknolojinin ve yeteneğin kombinasyonudur.
İşletme, sahip olduğu kaynakları etkili ve verimli kullanabildiği ve
uyguladığı stratejik yaklaşımların rakipleri tarafından taklit edilemediği
ölçüde başarılı olabilmektedir. Ancak başarıyı elde etmenin temel ön
koşulu olarak işletmelerin teknolojik olanaklar ve yetenekler gibi temel
yeteneklerinin farkında olmaları ve potansiyelini kullanabilmeleri
gerekmektedir. Bu durum işletmelerin pazarın faaliyet gösterildiği
alanlarda rakiplerinden daha avantajlı bir konuma geçmelerine ve sahip
olduğu avantajı koruyabilmelerine önemli katkı sağlaması bakımından
önemlidir. İşletmelerin sahip olduğu önemli güçler arasında
gösterilebilecek temel yetenek işletmelerin uygulama noktasında en fazla
başarılı oldukları iştir. Bu işler tanımlandıktan sonra işletmeler, bunları
yeni mal ve hizmete yani faaliyet alanlarına dönüştürme olanaklarını
irdelemeye koyulmaktadır. Tanımlamalar ve irdelemeler ışığında sonuçlar
yeni pazarlarda faaliyet gösterebilmeyi olanaklı kılıyor, müşteri beklenti
ve istekleri tatmin edilebiliyor ve son olarak taklidinin kolay olmadığını
gösteriyorsa, temel yeteneğin değerli olduğu ve bir anlam ifade ettiği
söylenebilir.
2.2. Rekabet
İktisat teorisinden uyarlanarak işletme ve yönetim alanına uyarlanan ve
söz konusu alanlarda araştırmalara sıklıkla konu olan rekabet kavramı,
sosyal yaşamın, iş yaşantısının, sporun, işletmelerin (Bordas, 1994;
Janfagerberg, 1996), iletişimin ve örneklerini arttırabilmenin mümkün
olduğu çeşitli alan ve konularda meydana gelen ve kaçınmanın neredeyse
olanaksız olduğu bir durumdur. Cambridge Dictionary rekabet
(competitive) sözcüğünü kazanmak isteyen, başkalarından daha başarılı
olmak isteyen şeklinde açıklamaktadır. Cambridge Dictionary diğer
açıklamada ise rekabeti; fiyat ve ücret çekişmesi yaşatan, diğer fiyatlar
kadar iyi veya daha iyi olarak ifade etmektedir1.
Tüketicilere daha fazla ve daha kaliteli ürün ve hizmetin başarılı bir
şekilde pazarlanması amacını taşıyan rekabet (Newall, 2012), işletmenin
orantısal olarak pazarda rakiplerinden daha fazla gelir elde etme yeteneği
olarak yorumlanabilir. Turok (2004) işletmenin mal ve hizmetlerini ihraç
etme konusundaki yeteneği olarak ifade ettiği rekabeti, mal ve hizmet
1

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce
t%C3%BCrk%C3%A7e/competitive?q=competitive+ (Erişim Tarihi: 20.12.2019).
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üretiminde kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması
gerektiğine dikkat çekmektedir. İşletme veya değer zincirinin pazar
rakiplerine göre üstünlük sağlaması veya sürdürmesi olan rekabet; fiyat,
verimlilik, kalite, miktar, bilgiye erişim, benzersizlik, markalaşma,
reklamcılık, iyi hizmet ve/veya sosyal/çevresel olarak -sosyal pazar, adil
ticaret uygulamaları gibi- değerli standartlara dayanmaktadır (Dunn,
2005).
Rekabet kavramına ilişkin söz konusu tanım ve açıklamalar dikkate
alındığında, kavramın farklı işletmeler, insanlar vs. için farklı anlamlar
ifade edebileceği görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacına ve bağlamına
uygun olarak konumlandırma ekolünün öncü isimlerinden olan ve rekabet
stratejileri yazınına önemli katkıları olan Porter’ın üç’lü rekabet strateji
modeli kullanılarak, konuya açıklık getirilecektir. Porter (1980, 1990)
tarafından önerilen model farklı endüstrilerde, farklı işletmelerce
uygulanmış ve detaylıca tartışılmıştır. Söz konusu modelin ana unsuru,
rekabet avantajı yaratma amacı taşıyan bir işletmeye, ürün ve hizmet
süreçlerini sürekli olarak güncellemesi ve geliştirmesini önemektir. Diğer
taraftan uzun dönemli faaliyetlerinde kârlılığı sağlamak amacıyla,
Porter’ın (1980) ifadesiyle işletme, ortaya sıkışmak (stuck in the middle)
yerine üç genel stratejik modelden birini tercih etmesi gerektiğini öne
sürmektedir. Porter’ın rekabet stratejisi modeli aşağıda yer alan Şekil 1’de
gösterilmektedir. Şekil 1'de yer alan stratejiler değerlendirildiğinde, bir
veya birkaç ürünü birlikte içeren geniş kapsamlı stratejilerin belirlenmesi
koşullarına temel oluşturan durumların dar strateji kapsamındaki
odaklanma stratejilerinden bir veya birkaç ürünü birlikte içeren koşullara
kıyasla daha başarılı olacağı belirtilebilir. Odaklanma stratejilerinden
birini tercih edebilmek ve başarılı olabilmede temel unsurlar arasında
heterojenlik gösterilebilmesine rağmen, heterojenliğin tek başına yeter
koşulu sağlayamayacağını ifade etmek gerekmektedir.
Porter'ın üç jenerik stratejisinden (ürün farklılaştırma, maliyet liderliği
ve odaklanma) odaklanma stratejisinin bir takım karışıklığa yol açtığını
ifade etmek mümkündür. İlgili alanyazın incelendiğinde çok sayıda
araştırmacının dar hedef stratejilerini ürün farklılaştırma ile karıştırdığı
gözlenebilir. Söz konusu karışıklığın giderilmesi amacıyla Porter (1985),
dar veya geniş hedef strateji seçiminin ürün farklılaştırması veya maliyet
liderliği seçiminden bağımsız olduğuna dikkat çekmiştir. Bu durum bir
işletmenin dar veya geniş hedef stratejisini veya ürün farklılaştırması veya
maliyet liderliğini benimseyebileceğini göstermektedir. Bir işletme,
maliyet liderliğini veya ürün farklılaştırmayı benimseyebilir ancak dar
kapsamlı yaklaşım kullanıldığında işletmenin ilk olarak aynı pazarın diğer
bölümlerine yönelik tekliflerini ayırması gerekmektedir. Bu durumda dar
hedef stratejisi ve ürün farklılaştırma arasındaki karışıklığın giderilmesi
sağlanmış olacaktır. Jenerik modelde birden fazla stratejinin
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kullanılabileceği bilinmektedir. Hangi stratejilerin birlikte kullanılacağı
çoğu kez bir soru oluşturmaktadır. Jenerik modelin maliyet liderliği ve
ürün farklılaştırmasının geniş ve dar hedef stratejilerine sahip olduğu
değerlendirildiğinde ürün farklılaştırma ve maliyet liderliği seçimlerinin
birbirinden bağımsız olduğu, bu yönüyle işletmelerin bu stratejilerden
birini veya bu stratejilerin kombinasyonunu benimseyerek tek bir stratejiyi
uygulayan rakiplerini geride bırakabilir, üstünlük sağlayabilir (Murray,
1988).

Dar Hedef
Rekabet
Kapsamı

Düşük Maliyet

Farklılaştırma

1.
Maliyet
Liderliği

2. Farklılaştırma

3A.
Geniş
Odaklı
Hedef
Şekil 1. Üç Jenerik Strateji

Maliyete

3B. Farklılaştırma
Odaklı

Kaynak: (Porter, 1985, s. 12).
2.2.1. Maliyet Liderliği
Jenerik maliyet liderliği stratejisi, işletmelerin sektördeki mal ve
hizmetlerine ilişkin en düşük maliyet yapısına sahip olarak bir rekabet
avantajı elde etmeye odaklanmaktadır. İşletmenin rakiplerinden daha
düşük maliyetle üretim yapmasına dayanan düşük maliyet stratejisi, daha
fazla kâra ve elde edilen bu kârları agresif bir rekabet gücü için kullanımı
ifade eder (Bordas, 1994). İşletmeler, pazara sundukları mal ve hizmetlere
yönelik düşük maliyetli bir avantaj edebilmeleri, maliyet liderliğinden söz
edebilmeleri için düşük maliyetli bir düşünce yapısı, hızlı dağıtım ve
ikmal, düşük maliyetli üretim ve düşük maliyetli bir iş gücü yapısı gibi
özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler maliyet
avantajına sahip olmadıkları bütün faaliyetlerini durdurmalı ve bu ürünleri
maliyet avantajı sağlayabilecekleri diğer işletmelerden dış kaynak
kullanımı yoluyla temin etme yolunu tercih etmelidir. Maliyet liderliğini
sağlamanın; kitle üretim, kitle dağıtım, ölçek ekonomileri, teknoloji, ürün
tasarımı, girdi maliyet, hammaddelere erişim ve kaynak kullanım
kapasitesi gibi çeşitli yolları bulunmaktadır (Bhattarai, 2018). Maliyet
liderleri, en düşük ürün ve hizmet birim maliyetlerine sahip olmaya çaba
göstererek sahip oldukları bu düşük maliyet yapıları ile endüstrideki
rakipleriyle rekabet edebilmektedir. Maliyet liderleri; etkili tesislerin inşa
edilmesi, genel ve üretim maliyetlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve
müşteriler için kabul edilebilir özellikteki en düşük rekabet fiyatının
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sunulduğu standardize edilen ürünlerin maliyetlerinin izlenmesi gibi bir
dizi maliyet tasarruf faaliyeti gerçekleştirebilmektedir (Bertozzi, Ali &
Gul, 2017). Maliyet liderliği için en önemli stratejilerden birisinin belki de
en önemlisinin dağıtım maliyetlerinin minimize edilmesi olduğu ileri
sürülebilir. Dağıtım maliyetlerinin minimize edilmesi taktiğinin maliyet
liderliği stratejisini benimseyen işletmelerin kendilerini bu anlamda
konumlandırmasında başat rol oynaması şaşırtıcı bir durum değildir.
Bunun temel nedeni söz konusu kalemin minimize edilmesi sadece maliyet
liderliği bağlamında kendini konumlandırmak isteyen işletmeler için
olduğu gibi birçok sektörde işletmeler için dağıtım kanallarının önemli bir
maliyet kalemini oluşturan etkili bir katma değer kaynağı olarak
bilinmektedir.
Yukarıda ifade edilenlerden anlaşılacağı gibi, maliyet liderliği
stratejisini benimseyen işletmelerin, mal ve hizmet sunduğu endüstride
maliyet liderliğini elde edebilmeleri:
a. Üretilen ürünlerin pazardaki rakiplere kıyasla daha düşük maliyetli
olması
b. Üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin dikkatli bir
şekilde denetlenmesi
c. Ürün standardizasyonunun sağlanması
d. Sunulan mal ve hizmetlere ilişkin çeşitliliğin olabildiğince
sağlanması
e. Ölçek ekonomisinden faydalanılması ve diğer maliyetlerin
minimize edilmesi
f. Mal ve hizmetlerin sunulduğu pazarda işletmeye katkı
sağlayabilecek ölçüde girdi ve pazar payına ulaşılması durumlarıyla
yakından ilişkili olduğu görülmektedir.
Maliyet stratejisini benimseyen işletmeler için başarı elde etmenin yolu
yukarıda özetlenen ifadelerden en az birinin veya bazılarının birlikte
kullanmalarından geçtiğini ifade etmek gerekmektedir.
2.2.2. Farklılaştırma
Farklılaştırma stratejisinde, bir işletme mevcut ve potansiyel alıcılar
tarafından yaygın olarak değer verilen bazı hizmet boyutlarına ilişkin
içinde bulunduğu sektörde eşsiz olmayı hedeflemesiyle ilişkilidir. İşletme,
sektördeki alıcıların önemli olarak algıladıkları mal/hizmete ilişkin bir
veya daha fazla özelliği belirleyerek alıcıların ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kendini konumlandırır. Kendisini bu yolla eşsiz olarak
konumlandıran işletme, benzersizliği için kendini ortalamanın üzerinde bir
fiyatla ödüllendirir. Farklılaşma araçları her endüstride farklılık
gösterebilir. Diğer bir ifadeyle ürünün kendisine, satıldığı dağıtım
sistemine, pazarlama yaklaşımına ve diğer çok sayıda faktöre
dayandırılabilen
farklılaştırma,
her
endüstriye
özgü
olarak
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gerçekleştirilebilmektedir (Porter, 1985). Farklılaştırma stratejisinin etkili
bir şekilde uygulanabilmesi için işletmenin ürün kalitesi, özellikleri ve
satış sonrası destek ve hizmetler yoluyla müşterilerine eşsiz ve üstün değer
sağlaması gerekmektedir. Farklılaşma stratejisini benimseyen işletmeler;
ürün özellikleri, dağıtım sistemi, hizmet kalitesi veya dağıtım kanallarının
niteliği ve özellikleri nedeniyle müşterilerinden daha yüksek bir fiyat talep
edebilmektedir. Kalitenin; marka, moda ve isme bağlı olarak gerçek veya
algılanan şekilde olabilen farklılaştırma stratejisinde, eşsiz kalitede bir
ürün veya hizmete ilgisi bulunan ve bu standartlaştırılmamış ürün ve
hizmetler için daha fazla fiyat ödemeye istekli, sofistike ve bilgili bir
tüketiciye hitap etmektedir (Imaita & K’Obonyo, 2011).
Müşterilerin farklılaştırılmış ürünlere olan ilgilerinin düşük maliyetli
ürünlere kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir. Farklılaştırma
stratejilerini benimseyen işletmelerde kurumsal performansın; pazarlama
teknolojisi ve yönetimde inovasyon ve yaratıcılığı teşvik ve yüksek pazar
payı oluşturmaya odaklanmak olmak üzere üç ayırt edici taktiğe dayandığı
vurgulanmaktadır (Githumbi, 2017). Ürün ve hizmetlerin tüketici
tarafından eşsiz olarak algılandığı önemli ayırt edici niteliklere sahip olan
ürün farklılaştırma stratejisi, işletmenin rekabetçi konumunu; müşterilere
sembolik fayda sağlayarak onları sâdık hale getirmek ve fiyat açısından
pazar duyarlılığını azaltmak (Bordas, 2007) olmak üzere iki şekilde
güçlendirdiği söylenebilir. Diğer taraftan farklılaşma üç farklı temele
dayandırılarak;
a. İşletmenin farklılaşmayı uygulayabilmek amacıyla doğrudan ürün
veya hizmetin özellikleri, tanıtım zamanlaması, karmaşıklığı ve konumu
gibi niteliklerine odaklanması
b. İşletme, mal veya hizmetin bireyselleştirilmesi, müşteri
pazarlaması ve itibarı aracılığıyla kendi ve müşteri arasındaki ilişkiye
odaklanması
c. Son olarak işletmelerin farklılaşmada; ürün karması, dağıtım
kanalları ve mal veya hizmet desteğini kapsayan firmalar arasında veya
içindeki bağlantıya odaklanması
şeklinde sıralandırabilmek mümkündür.
Farklılaştırma stratejileri ile ilgili olarak yukarıda yapılan
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mal veya hizmetlerin tasarımı, marka
imajı, teknolojisi, özellikleri, müşteri hizmetleri, aracı ağları gibi çeşitli
yollarla sağlanabilmenin mümkün olduğu söz konusu stratejinin
işletmenin sektörde benzersiz olarak algılanan bir ürün veya hizmet
yaratmaktan ve sâdık müşteriler elde etmekten ibaret olduğu ileri
sürülebilir.
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2.2.3. Odaklanma
Odaklanma stratejisi, işletmenin belirli pazarın belirli ve büyük ölçüde
dar bir bölümünü hedef alarak mal ve hizmet sunduğu bir jenerik strateji
olmaktadır. Bu stratejide işletme gençler ve yetişkinler gibi belirli bir
potansiyel müşteri grubuna, bir pazar bölümündeki yerel ürünler gibi bir
ürün yelpazesine, doğu ve batı gibi belirli bir coğrafik alana veya belirli bir
hizmet hattına yoğunlaşabilmektedir (Munene, 2016). Uluslararası bir
alanda faaliyet gösteren bir işletmenin sadece Ortadoğu’da hizmet vermesi,
Anemon oteller zincirinin uluslararası pazara açılmadan sadece Türkiye
pazarında hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdürmesi yukarıda ifade
edilenlere örnek olarak verilebilir.
Odak stratejisini benimseyen bir işletme, geniş bir pazarda büyük
işletmelerin faaliyetlerini yürüten işletmelerin göz ardı ettikleri veya
önemsemedikleri dar bir alanı hedef alarak kendine rekabet avantajı
yaratabilmektedir. Jenerik odaklanma stratejisinde işletmeler dar veya
geniş bir pazar bölümünde büyük rakiplerine kıyasla daha etkili bir şekilde
faaliyetlerini sürdürerek pazar payını arttırabilmektedir. Bu bağlamda
başarılı bir odak stratejisi, kayda değer düzeyde bir büyüme potansiyeline
sahip olabilecek kadar büyük pazar bölümüne ancak diğer büyük rakipler
için ise önemli olmayacak kadar küçük endüstri segmentine bağlı
olmaktadır (Kosom, 2011).
Tüm bu ifadeler göz önünde
bulundurulduğunda odaklanmanın işletmenin avantaj yaratmak amacıyla
sahip olduğu kaynaklarını belirli bir değer zinciri faaliyetlerine aktardığı
ifade edilebilir.
Daha önceki kısımlarda da ifade edildiği gibi işletmeler birden fazla
jenerik stratejisini benimseyerek yeni bir strateji oluşturabilmektedir. Bu
kapsamda jenerik stratejilerden düşük maliyet veya farklılaştırmadan biri
ve odaklanma ile kombinasyon stratejisi oluşturma da bir alternatif strateji
olarak görülebilir. Diğer bir anlatımla işletme, odak farklılaştırma veya
odak maliyet stratejisin benimseyebilir. Ancak bu stratejiler
belirlendiğinde, söz konusu kombinasyonu benimseyen işletmelerin
başarılı bir performans sergileyebilmeleri için önem arz eden; müşteri
hizmetleri, çalışan eğitimi, mal ve hizmetlerin kalite kontrolü gibi belli
bazı kritik konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Müşterilere seçkin hizmet sağlamak, faaliyetlerde verimliliğin
sağlanması, mal ve hizmetlerin kalitesinin kontrol edilmesi veya mal ve
hizmetlerin standardize edilmesi, müşterilerle birinci derecede iletişimde
olan çalışanların kapsamlı bir şekilde eğitilmesi gibi konular maliyete
dayalı odaklanma stratejileri arasında sayılabilir. Diğer taraftan
bireyselleştirilmiş veya özelleştirilmiş mal veya hizmet üretimi, fiyatı
yüksek olan mal ve hizmetler pazar bölümleri için mal ve hizmetlerin
üretilmesi gibi konular ise farklılaştırma odaklı stratejiler arasında
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sayılabilir. Aşağıda yer alan tablo, işletmeler için jenerik stratejilerin
karşılaştırmasını ve stratejilere ilişkin taktiklerin kapsamına ilişkin
açıklamalar gösterilmiştir. Söz konusu stratejilerin daha iyi anlaşılabilmesi
için tabloda yer alan açıklamaların önemli olduğu düşünülmektedir.
2.2.4 Birleşik stratejiler
Porter'ın Jenerik Rekabet Stratejileri olan farklılaştırma, maliyet
liderliği ve odan stratejik yönetim araştırmaları için göz ardı edilemez öncü
bir kaynak oluşturmaktadır. Düşük maliyet ve farklılaştırma rakiplerle baş
edebilmek ve rekabet avantajı yaratabilmek için birlikte benimsenebilecek
uyumlu yaklaşımlar olarak nitelendirilebilir. Bu yaklaşımların birlikte
benimsenmesi literatürde sıklıkla "bütünleşik", "kombinasyon", "karma",
"birleşik", "karışık" stratejiler olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda
birleşik stratejiler düşük maliyet ve farklılaştırma gibi farklı jenerik
stratejileri bir araya getiren bir strateji olmakla birlikte işletmelere
pazardaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayabilmede önemli katkılar
sunmaktadır.
Maliyet liderliği ve farklılaşma stratejilerine eş zamanlı olarak eşit
oranlı önem vererek benimsenmesini kapsayan birleşik strateji, işletmenin
gerek maliyet liderliği gerekse de farklılaşma stratejilerinin başarılı bir
şekilde uygulayabildiği bir yaklaşım olmaktadır. Birleşik stratejinin
işletmelerin başarısını arttırdığı ve işletmelere rekabet avantajı yarattığı
belirlenmiştir (Kim, Nam & Stimpert, 2004). Maliyete ve farklılaşmaya
dayalı stratejilerin birlikte uygulandığı birleşim stratejilerin
benimsenebilmesi sürdürülebilirlik açısından zor olmasına rağmen, tekil
stratejileri benimseyen işletmelerle kıyaslandığında daha yüksek
performansın elde edilebileceği ifade edilmelidir. Düşük maliyet
stratejisini uygulayan işletmelerin farklılaşma stratejisinin de
benimsemesiyle, tekil stratejinin getirdiği kırılganlıkların önüne
geçebileceğinden işletmelere önemli rekabet avantajı sağlayacaktır.
Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlere yönelik yüksek
beklentilerinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tüketicilere daha düşük
maliyetle lüks olarak nitelendirilebilecek ürün özelliklerinin sunulması,
hangi stratejilerin bir araya getirilmesiyle mümkün olursa bunun en iyi
strateji olduğu ileri sürülebilir. Ancak yukarıda ifade edilenler ışığında,
tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek benzersiz ürün ve hizmetlerin
sunulması, birleşik stratejilerde tekil stratejilere kıyasla daha mümkündür.
Tüketicilerin satın almak istedikleri ürün ve hizmetler için daha az ödeme
yapmak istedikleri buna rağmen aldıklarının farklı özelliklere sahip
olmasını istemektedir. Tüketicilerin bu istek ve beklentilerinin karşılığı
olarak da çok sayıda işletmenin aynı anda düşük maliyet ve farklılaşma
stratejilerini benimseyen stratejik rekabeti elde etmeye çalışmaktadır.
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Bu ifadeler ışığında küresel rekabet, farklı tüketici istek ve beklentileri
gibi değişkenlerin birleşik rekabet stratejisinin önemini arttırdığı ifade
edilebilir. Benzer şekilde sürekli değişim içerisinde olan özellikle dış
çevresel etkenlere uyum sağlamak, işletmenin kapasitesini ve yeteneklerini
geliştirdiğinden birleşik stratejinin uygulanmasıyla daha kolay olabileceği
söylenebilir.
2.3. Genel stratejiler için risk ve sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir olmadıkları, süreklilik sağlanmadığı sürece bir jenerik
stratejisinin ortalamanın üzerinde performans göstermesi beklenemez.
İşletmeye rekabet avantajı sağlayan üç jenerik stratejinin sürdürülebilirliği,
rakiplerin davranışlarına veya endüstrideki gelişmelere karşı koyabilmekle
yakından ilgilidir. İşletmeler mal veya hizmet ürettikleri alanlarda yeniliği
öngörebildikleri
ve
kendilerini
geliştirebildikleri,
rakiplerinin
davranışlarına uyum sağlayabildikleri ölçüde rekabet avantajını
sürdürebilmeleri mümkün olabilir. İşletmeler için uygulanan bir jenerik
stratejinin
sürdürülebilirliği,
stratejinin
rakiplerce
benzerinin
uygulanmasını ve geliştirilmesini güçleştiren engellerin bulunması önem
arz etmektedir (Akingbade, 2014). Diğer taraftan bu engellerin aşılmasının
imkânsız olmadığı göz önünde bulundurularak işletmenin stratejisini
sürekli olarak güncellemeli, iyileştirmeli ve geliştirmek için yatırımlarını
devam ettirmesi gerekmektedir. Jenerik stratejileri benimseyen işletmeler
için riskler olduğu gibi, her bir stratejinin rakipler için bir tehdit olduğunu
ayrıca ifade etmek gerekmektedir. Maliyet liderliği, farklılaştırma ve
odaklanma stratejilerini benimseyen işletmeler için risk unsurlarına ilişkin
karşılaştırma Tablo 2. de sunulmaktadır.
Tablo 2. Jenerik Strateji Riskleri
RİSKLER
Maliyet Liderliği

Kolay
taklit
edilebilmesi

Teknolojik
yenilikler

Diğer
aşınmalar nedeniyle
sürdürülebilir
olmaması

Farklılaştırma

Kolay taklit
edilebilmesi

Farklılaşmanın
alıcılar için önemsiz
hale
gelmesi
nedeniyle
sürdürülebilir
olmaması
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Odaklanma

Taklit
edilebilir olması

Hedef
pazar
bölümü
yapısal
olarak
cazibesini yitirir

Talep düşer

Yapı aşınır

Farklılaştırmadaki
yakınlık kaybedilir

Maliyet
kaybedilir

yakınlığı


Büyük
işletmeler Pazar
bölünü kaplar

Pazar
bölümü
diğerlerine göre
dardır

Pazarda daha düşük Pazarda daha büyük Yeni
rakipler
maliyet elde eder
farklılaştırmaya
sektörü
alt
ulaşırlar
bölümlere ayırır
Kaynak: (Porter, 1985, s. 21).
Görüldüğü gibi her bir strateji bünyesinde bazı riskleri
bulundurmaktadır. Bu risklerin aşılabilmesi ve sürdürülebilir olmasını
sağlamak amacıyla işletmelerin faaliyetlerini sürekli olarak
güncellemelidir. Buna ek olarak rakiplerin faaliyetlerini izlemek,
işletmenin faaliyet gösterdiği pazar bölümünde yeni yaklaşımların ve
taktiklerin ön görülebilmesi gibi durumlara hazırlıklı olmak bunun için
gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Pazarın yapısına uygun olarak rakiplere göre üstün performans
sergileyemeyen işletmelerin geleceğe kalabilmeleri düşünülemez. Bu
amaçla işletmelerin geleceğe kalabilmeleri ve tehditlere karşı ayakta
durabilmeleri için kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir.
Pazara her an yeni rakiplerin girebileceği ve işletmelere olan talebin
paylaşılabileceği riski göz önünde bulundurulduğunda, benzer durumlara
hazırlıklı olan işletmeler için önemli bir avantaj olabilir. Bir örnekle ifade
etmek gerekirse, pazara yeni giren bir işletme, düşük maliyet politikası
benimseyerek rakiplerine karşı bir avantaj elde etmeye çalışabilir. Ancak
pazarda yer alan işletmeler, düşük maliyet ve farklılaşma stratejilerinin
benimsendiği bütünleşik bir strateji izliyorsa bu durum işletmeye olan
talepte bir düşüşe neden olmayacaktır. Bunun nedeni, daha önce de
belirtildiği üzere, tüketiciler için düşük maliyetli ürünler her zaman dikkat
çekicidir ancak hem düşük maliyetli hem de farklı bir özelliği bulunan
özgün bir ürün tüketiciler için daha cezbedicidir.
2.4. Rekabeti Etkileyen Unsurlar
Rekabet stratejilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için risk ve
sürdürülebilirliğin yanı sıra genel olarak rekabeti etkileyen unsurların da
anlaşılması gerekmektedir. Rekabeti etkileyen unsurlara ilişkin
açıklamalar değerlendirildiğinde, açıklamaların temelinin yine Porter’ın
çalışmalarına dayandırıldığı görülmektedir. Buna göre söz konusu
çalışmalarda büyük ölçüde rekabeti etkileyen güçlüklerin; potansiyel
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rakiplerin tehdidi, tüketicilerin pazarlık gücü, ikame mal tehdidi,
tedarikçilerin pazarlık gücü ve rakipler arası rekabet şiddeti olmak
üzere beş unsurdan meydana geldiği görülmektedir.
Şekil 2. Rekabeti Etkileyen Güç Modeli

2.4.1 Potansiyel Rakip tehdidi
Potansiyel rakip tehdidi, pazara yeni girenler veya pazara girmeye
potansiyel oluşturan işletmeler olarak nitelendirilmektedir. Pazara girme
arzusu olan veya pazarda faaliyet göstermeye başlayan işletmeler, Pazar
payı ve yeni kapasite elde etme motivasyonuyla ürün ve hizmetlerinin
fiyatlarında ve maliyetlerinde baskı oluşturabilmektedir. Bu bağlamda
potansiyel rakipler, pazarda faaliyet gösteren mevcut işletmeler için risk
oluşturmaktadırlar.
Pazara yeni giren işletmeler her ne kadar mevcut işletmeler için bir
tehdit unsuru olsa da mevcut işletmeler talep yönlü fayda, tüketicilerin
değiştirme maliyeti, ölçek ekonomisi ve sermaye gereksinimi gibi belli
bazı giriş engelleri nedeniyle avantajları bulunmaktadır. Buna ek olarak
mevcut işletmelerin pazarda faaliyet geçirdikleri süreye bağlı olarak;
deneyiminin getirdiği avantajlar, dağıtım ağlarına erişim ve devlet
politikalarının kısıtlayıcılığı gibi değişkenlerin de vurgulanması
gerekmektedir. Diğer taraftan pazarda faaliyet gösteren mevcut işletmeler,
potansiyel rakiplerin pazara girmelerini ve pazarda faaliyet
göstermelerinin önüne geçebilmek ve rakiplerini caydırmak amacıyla mal
ve hizmetlerinin fiyatını düşürebilir veya yeni kaynak oluşturma yoluna
gidebilir.
2.4.2 Tüketicilerin Pazarlık Gücü
Pazar içerisinde mal ve hizmet üreticileri yani işletmeler ve tüketicileri
arasındaki pazarlık gücünü tespit etmeye yönelik analizler, işletmeler ve
tedarikçileri arasındaki ilişkilerin analizleri ile benzerlikler taşımaktadır.

404

Tüketicilerin pazarlık gücünü tüketici sayısı ve yoğunluk düzeyi
etkilemektedir. Tüketiciler, pazarda sunulan mal ve hizmetlerin kârlılık
oranını düşürecek şekilde fiyatları indirmeye çalışarak, satın alınan mal ve
hizmetlerin niceliğini azaltarak ve daha nitelikli mal ve hizmet elde etmek
için pazarlık ederek pazarlık gücünü kullanırlar. Bu durum çoğu kez
işletmelerin, tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılayabilmek ve sahip
oldukları tüketici kayağını koruyabilmek amacıyla kârlılık oranında
fedakârlık göstererek söz konusu beklentiyi karşılama yolunu
seçebilmektedir. Pazardaki tüketicilerin fiyata olan duyarlılığını; marka
bağlılığı, ürün farklılaştırma, tüketicilerin sunulan mal ve hizmetten
sağladığı yarar ve tüketiciler arasındaki rekabet olmak üzere dört faktörün
etkilediği söylenebilir (Harmon, Raffo & Faulk, 2003).
2.4.3 İkame Mal Tehdidi
İkame, bir pazarda sunulan mal ve hizmetin aynı veya farklı bir pazarda
sunulan mal veya hizmetle benzer özelliklere sahip olduğunu ifade eder.
Belli bir pazar içerisinde sunulan çok sayıda ikame mal ve hizmetler
fiyatları sınırlandırmak suretiyle kârlılığı olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu açıdan, çok sayıda ikamesi bulunan mal ve hizmetlere ilişkin
performans, pazarlama, ürün farklılaştırma vb. farklı yaklaşımların
kullanılmasıyla ikameden ayrışmanın oluşturulmaması işletmelere gerek
kârlılık gerekse de büyüme açısından zorluklar yaşatabilir.
İkame tehdidi, pazarda sunulan mal ve hizmetlerin fiyat performans
bağlamında avantajlı bir konuma sahip olması veya tüketicinin ikame mal
veya hizmeti tercih etmesinin maliyetinin düşük olması halinde yüksek
olmaktadır. Diğer bir anlatımla, bir pazarda faaliyet gösteren işletmeler
için ikame mal ve hizmetlerin kârlılığa tehdit oluşturabilmesi, tüketicilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için satın almak istedikleri ürün ve hizmetlerin
farklı işletmelerce de sunuluyor olması ve fiyat performans bağlamında ise
üstün niteliklere sahip olmasına bağlı olmaktadır (Nikolopoulos,
Georgopoulos & Karagiannopoulos, 2005).
2.4.4 Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
Tedarikçilerin pazarlık gücüne sahip olma ve olmama durumları, pazar
içi ilişkilerde, işletmelerin stratejik kararlarına etki edebilecek faktörlerden
biridir. Tedarikçilerden rekabet gücü yüksek olanlar, işletme ile olan
ilişkilerinde kendi kararlarını büyük ölçüde kabul ettirebilme yeteneğine
sahip olmaktadır. Böyle bir bağlılık işletmelerin ürün ve hizmetlere ilişkin
kendi stratejik kararlarını verebilme ve uygulayabilmeleri açısından
güçlükler meydana getirmektedir. Pazarlık gücü az olan tedarikçiler ve
işletme arası ilişkilerde ise, işletme kendi kararlarını alabilme ve
uygulayabilme açısından esnek olacağından, işletmelerin başarısı için
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tedarikçilerin işletme üzerindeki pazarlık gücünün düşük düzeyde olması
önemlidir.
Tedarikçiler, sunulan mal veya hizmetlerdeki fiyat artışı veya kalite
düşüşü gibi nedenlerle işletmelere baskı yapabilir (Indiatsy, 2014). Bu
durum işletmelerin performansın etkileyeceğinden işletmenin söz konusu
durumlar için tedarik ağını genişletme gibi yollarla kendisini korumaya
almalıdır. Bir pazarda tedarikçileri güçlü kılan unsurlar arasında;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Yüksek geçiş maliyetleri
Girdi farklılaşması
İkame girdi durumu
Tedarikçi enflasyonu
Satış hacmi düzeyi
İleri yönlü entegrasyon riski

sayılabilir.
2.4.5 Rakipler arası rekabet şiddeti
Bir pazarda faaliyet gösteren işletmelerin birbirlerinden etkilendikleri,
sundukları mal ve hizmetlerin fiyat, özellikler gibi değişkenler açısından
birbirlerine bağımlı oldukları bilinmektedir. Bu açıdan bir işletmenin
herhangi bir faaliyetine diğer işletmeler tarafından rekabetçi bir yaklaşımla
cevap vermeleri olasıdır. Çekişme olarak da nitelendirilen bu rekabetçi
yaklaşımın yoğunluğu, işletmelerin rakiplerine meydan okuduğu veya
pazar konumunu geliştirmek istediği zamanlarda artmaktadır.
Serbest piyasa koşullarının geçerli olduğu birçok pazarda, işletmeler
arası rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ifade edilebilir. Söz konusu
rekabet büyük ölçüde önceki kısımlarda anlatılmaya çalışılan şekilde ürün
farklılaştırma, ürün geliştirme, fiyat boyutlarında meydana gelmektedir.
Bazı rekabet yaklaşımlarının sürdürülebilir olmaması -uzun dönemli
olarak düşük fiyat stratejinin uygulanmaya çalışılması gibi-, gerek
işletmeyi gerekse de pazara benzer mal ve hizmet sunan işletmeler için
sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle düşük fiyat politikası
uygulamasının rakipler tarafından kolaylıkla taklit edebileceği göz önünde
bulundurulduğunda, fiyatların eşitlenmesi sonucunda söz konusu düşük
fiyat uygulama stratejisi gerek ilk olarak uygulayan işletmenin gerekse de
onu takip eden diğer rakiplerinin karlılığını olumsuz yönde etkileyeceği
açıktır.
3. SONUÇ
Örgütsel amaçlara ulaşabilmek rakiplerle etkileşim içinde bir planlama
olan strateji, büyük ölçüde bir plan çerçevesinde, büyük ölçüde biçimsel,
açık ve uzun dönem içerisinde rakiplerle nasıl baş edeceğine etki eden
araçlardır. Buna paralel olarak rekabet stratejileri, pazarda faaliyet
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gösteren işletmelerin rakiplerin davranışlarını ve kararlarını nasıl
karşılayacağı ve davranışlarını ne yönde şekillendireceğine
odaklanmaktadır. Bu eylemlerin temel amacı, işletmelerin pazarda
faaliyette bulunan rakiplere karşı koymak suretiyle varlıklarını korumak,
yeteneklerini geliştirmek ve rekabet modelleri ile avantaj elde etmektir.
Rekabet stratejileri, belirli bir pazarda faaliyet gösteren işletmelerin
mevcut ve potansiyel tüketiciler için değer yaratmak, sahip olunan
yetenekler yardımıyla rekabet avantajı elde etmek gibi sergilenen karar ve
davranışları kapsamaktadır. İşletmeler kendi yapılarını dikkate alarak iç ve
dış çevre analizleri yaparak, fırsat ve tehditleri belirleyerek, üstün ve zayıf
yönlerine ilişkin gerekli analizleri yaparak amaçlar çerçevesinde kendisi
için uygun olabilecek en uygun stratejiyi tespit etmelidir. Yapılan analizler
çerçevesinde, işletmenin faaliyette bulunduğu pazar bölümünde üstün
olduğu alanlar için uygun stratejinin tercih edilmesi sonucu faaliyetler
gerçekleştirilir, belli aralıklarla uygulanan stratejinin etkinlik ve verimliliği
sınanır. Uygulanan stratejinin sürdürülebilirliğini bu sınamalar
belirlemektedir. Söz konusu sınamalar sonucunda işletmelerin rekabet
avantajı sağladığı mal ve hizmetlerin nitelik ve fiyat gibi özelliklerinde
eksiklikler tespit edilirse, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için çözüm
önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler, iş
süreçlerini gözden geçirebilir, pazar bölümünde benzer mal ve hizmet
üreten rakiplerin ürünlerini analiz ederek düşük fiyat uygulamasını
benimseyebilir, ürün niteliğini arttırabilir veya pazar bölümüne yeni
ürünler sunabilir. Burada göz önünde bulundurulması gereken temel unsur,
seçilecek stratejilerin işletme amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve
daha önemlisi tüketici istek ve beklentilerine uygun olması koşuludur.
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İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTSEL
BAĞLILIĞA ETKİSİ: DOĞU MARMARA ISO 500 ÇALIŞMASI
Kemal ÇİFTYILDIZ & Hayrettin ŞAHİN
Giriş
Teknoloji kavramı ve teknolojinin insan kaynaklarının içine dâhil
olması bu değişimin kaçınılmaz sonuçlarından bir tanesi olmuştur. Basit
düzeyde bilgisayar kullanımı ile başlayan bu birliktelik günümüzde insan
Kaynakları ve bilişim sistemlerinin iç içe girdiği bir yapıya dönüşmüştür.
Her ölçekte ve değişik alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin insan
kaynakları birimleri de bu değişim rüzgarından olumlu yönde istifade
edebilmek için kendi imkan ve kısıtlılıkları nispetinde bilişim sistemleri ile
faaliyet ve fonksiyonlarını entegre etmeye çalışmaktadırlar. Bu elektronik
dönüşümün yaygınlığı işletme ölçeği, faaliyet gösterilen bölge, sektör,
sermaye yapısı, finansal yapı gibi birçok faktörlere bağlı olarak
değişebilmektedir.
Bilişim sistemlerinin kullanım amaçları zaman, işçilik vb. açılardan
verimliliği arttırarak rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamaktır.
Çalışanların daha verimli çalışmalarına ve işletme karlılığına katkı
sağlamalarına olanak vermektedir Günümüzde işletme yöneticilerinin
elindeki insan kaynağını verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için
ihtiyaç duyduğu ve insan kaynakları departmanından beklediği bilgiler
yasal beklentinin çok ötesine geçmiştir. Günümüzdeki tüketim toplumu
anlayışı hayatın her alanını etkilediği gibi iş yaşamını da etkilemektedir.
Çalışan profilinde ciddi değişimler yaşanmış ve bu değişim çalışma
ilişkilerini de derinden etkilemiştir. İşletmelerin çalışanlardan
beklentilerinin yanında, çalışanların da işletmeden birçok yeni beklentileri
ortaya çıkmıştır. Sadece yasal açıdan çalışanın haklarını vermek tek başına
yeterli bir tatmin aracı olmaktan çıkmıştır. Çalışanlar daha fazla ilgi,
kendisine yatırım, kariyer planı, sosyal sorumluluk projelerinde yer alma,
çevre duyarlılığı gibi birçok alanda beklenti içine girmişlerdir. İletişim
araçlarının gelişmesine paralel olarak sosyal medya kullanımının
yaygınlaşması insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi de arttırmaktadır.
İnsan kaynakları bilgi sistemleri tam da bu noktada insan kaynakları
profesyonellerine ve yöneticilere büyük bir destek imkânı sağlamaktadır.


Bu çalışma “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi
ISO 500 Doğu Marmara Firma Çalışması” isimli doktora tezinden türetilmiştir.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kciftyildiz@bandirma.edu.tr
 Sinop Üniversitesi, hsahin@sinop.edu.tr
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İnsan kaynakları çalışanları bu sistemler sayesinde çalışanları ile ilgili her
türlü sisteme kayıtlı bilgi detayına ulaşabilmekte ve buna uygun aksiyonlar
alabilmektedirler. Üst yönetimin ihtiyaç duyacağı her türlü raporu yine bu
sistemler vasıtası ile hızlı bir şekilde temin edip gerek düzenli olarak
gerekse de ihtiyaç anında elde edebilme şansına sahip olmaktadırlar. Üst
yönetim ise bu raporlamalar sayesinde tablonun genelini yani büyük resmi
görebilmektedirler.
1.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

İnsan kaynakları bilgi sistemi örgütsel performans ve verimliliği
arttırmak için önemli bir olanak haline gelmiştir. Başlangıçta personel
yönetimi ile ilgili işlemsel süreçleri desteklemek ve operasyonları kontrol
etmek için kullanılan bu sistemler günümüzde daha gelişmiş
uygulamalarla rekabet edebilirliğe katkı sağlamak ve karar verme sürecini
geliştirmek gibi temel amaçlar için kullanılmaktadırlar (Haines ve Petit,
1997: 45). Bu sistemler işlemenin genel amaç ve hedeflerine ulaşmasına
hizmet etmektedirler. Bu genel amaçlar için insan kaynakları bilgi
sistemlerinin de kendi içinde bazı amaçları söz konusudur.
1.1. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Amaçları
Gerekli olduğunda insan kaynakları biriminin ihtiyaçları doğrultusunda
gerekli veri ve bilgileri sağlamak ve insan kaynakları departmanının aldığı
kararları desteklemek insan kaynakları bilgi sisteminin amaçlarındandır.
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin amacı kurumun stratejik, taktik ve
eylemsel düzeydeki insan kaynakları hedeflerine ulaşmasında işletmeye ve
aynı zamanda insan kaynakları çalışanlarına yol göstermektedir
(Bayraktaroğlu ve Aras, 2013: 105).
İnsan kaynakları bilgi sisteminde performansları değerlendirmek,
verileri girmek, gerekli datayı oluşturmak için bir veri toplanır. Bu
toplanan verilerin analiz edilmesi, dağıtımı ve gerekli düzenlemelerinin
yapılanması insan kaynakları bilgi sisteminin amaçları arasındadır. İnsan
kaynakları bilgi sistemi ile doğru zamanda girilen verilerin analiz edilmesi
yardımı ile doğru kararlar alınması amaçlanmaktadır.
İnsan kaynakları bilgi sistemleri yukarıda sayılan amaçlara hizmet
ederken aynı zamanda hem çalışanlar hem işletme hem de diğer paydaşlar
açısından birtakım faydalar da meydana getirmektedir.
1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminde İnsan Kaynakları Bilgi
Sistemlerinin Rolü
Firmalardaki insan kaynakları bilgi sisteminin etkinliği; mevcut
personelin şu andaki ve geçmişteki performansına, bilgi sistemlerini
kullanmadaki yetenek, bilgi, beceri, eğitim ve benzeri özelliklerine ilişkin
bilgilerin yanı sıra, işletmelerin gelecekteki ihtiyaç duyacakları insan
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kaynaklarının niteliği ve tutarlılığıyla ilgili bilgi sağlayabilmesinde rol
oynayacaktır (İlter, 2003: 41).
Son yıllarda önem kazanmaya başlayan bilgi sistemleri insan
kaynakları yönetiminin temel işlevleri arasında değerlendirilmektedir.
İnsan kaynakları bilgi sistemi (İKBS); bir organizasyonun kendi insan
kaynakları, personel faaliyetleri ve organizasyonel bölüm ve özellikleri ile
ilgili gereksinimi olan verilerin toplanması, saklanması, korunması,
güncelleştirilmesi ve analiz edilerek çeşitli raporların hazırlanmasını
sağlayan bir süreçtir. Bu sistem, insan kaynaklarının öncelikli amaçlarının
gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araçtır. İnsan Kaynakları Bilgi
Sistemi; personel faaliyetlerinin başarıya olan etkisini, tehlikeli
durumlarda yapılacakların belirlenmesini veya İnsan Kaynakları alanında
daha iyi karar vermeye katkıda bulunmak için gerekenleri değerlendirecek
karşılaştırmalı verileri içerir. İnsan kaynaklarının her işlevi, sistemde
kendine ait özel bir yere sahiptir (Tonus, 2002: 24). İKBS’nin sağladığı
destek hizmetlerinden biri de organizasyonel hedeflere ulaşmada geri
bildirim imkânı sağlayan kontrol boyutudur (Bayraktaroğlu ve Özdemir,
2006: 107).
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin üstlendiği roller özel sektör ve
kamu sektöründe kullanım durumlarına bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Özel sektör ve kamu sektörü açısından Türkiye’deki
tabloyu ortaya koymak genel durumu anlamak açısından kolaylık
sağlamaktadır.
2. Örgütsel Bağlılık ve Kavramsal Çerçevesi
Örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri örgütün en önemli kaynağı olan
insana bağlıdır. Bir işletmenin, rekabet edebilmesini sağlayan, varlığını
güçlü ve sürekli kılan, yine o işletmenin işgöreninin niteliğidir. Bu
durumda nitelikli iş göreninin örgütte kalması, örgüte bağlı olması ve
örgütün amaçlarını benimseyerek bir anlamda o örgütün vatandaşı
olduğunun bilincinde olmasını gerektirmektedir (Yavuz, 2008: 70).
Bireyin bir örgüte karşı beslediği aidiyet duygusu, hem bireyin hem de
organizasyonun faydasına olmaktadır. Bundan dolayı, bu duyguya sahip
olan bireylerin varlığı, örgütün etkinliği ve verimliliği için zorunlu bir
haldir (Erdoğan, 2013: 70) .
Örgütsel bağlılık duygusunu benimsemiş olan iş gören, örgüt içerisinde
uyumlu olduğu gibi yapmış olduğu işten dolayı doyum elde etmiştir. Bu
tip iş gören işletme içerisinde diğer iş görenlere göre daha üretken olmakta,
işe ve işletmeye karşı daha duyarlı ve işletmeye sadakatle bağlıdır
(Bayram, 2005: 126).
Örgütsel bağlılık, iş görenin amaçları ile örgütün amaçlarının zamanla
birbirlerine yaklaşması ve her iki taraf için en uygun hali alması için geçen
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süreci ve bu sürecin sonunda iş görenin örgüte yönelik düşüncesinin
şekillenmesidir (Yavuz, 2008:71). Bu açıdan bakıldığında örgütsel
bağlılığın üç önemli unsuru bulunmaktadır. Bireyin örgüte karşı beslediği
bağlılık duygusu ile yetenek ve gayretini bu doğrultuda odaklaması
örgütsel hedef ve çıkarların elde edilmesinde önemli bir etkendir (Erdoğan,
2013:70).
2.1. Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel bağlılık işletmelerin kendileri için kritik öneme sahip
potansiyel olarak tabir edilen çalışanları elinde tutmaları ve verimli bir
şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından kritik öneme sahip bir
olgudur.
Çalışanları görev aldıkları örgüte daha bağlı hale getirebilmek ve
yukarıda bahsedilen avantajları elde edebilmek için işletmeler günümüzde
bu konuya ciddi manada önem vermektedirler. Bu anlamda çalışan
bağlılığını araştırmaya yönelik olarak birçok şirket düzenli olarak
çalışanlarına çalışma hayatı değerlendirme anketleri düzenlemekte ve
mevcut durumlarını görmeye çalışmaktadırlar. Çıkan sonuçlara göre de bir
takım düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmektedirler.
2.2. Örgütsel Bağlılık Türleri
Örgütsel bağlılık türlerini Allen ve Meyer’in sınıflandırması olan 3’lü
yaklaşıma göre sınıflandırmak mümkünüdür. Bu sınıflandırma
çerçevesinde aşağıdaki şekilde örgütsel bağlılık türleri ile bunların
belirleyicileri ve sonuçlarını görebilmek mümkündür.
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Şekil 1: Örgütsel Bağlılık Türleri ve Sonuçları
(Kaynak: Özutku, 2008: 79-87).
“Üç unsurlu modelin gelişiminde önemli olan mantık, üç bağlılık
türünün tamamının işgören devri ile negatif yönde ilişkili olduğu, buna
karşın işle ilgili diğer davranışlarla (hazır bulunma, iş performansı,
örgütsel vatandaşlık davranışı) olan ilişkilerinin farklı olmasıdır. Arzu
edilen işgören davranışları üzerinde en çok duygusal bağlılığın, onu
takiben normatif bağlılığın etkili olduğu, devamlılık bağlılığının ise, arzu
edilen iş davranışları ile ya ilişkisiz ya da negatif yönde ilişkili olduğu
düşünülmüştür. Son zamanlarda işgörenlerle ilgili sonuçlar arasında yerini
alan stres ve iş aile çatışması ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler de
incelenmeye başlanmıştır. Şekil 2’de yukarıda ifade edilen değişkenler
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dışında en fazla örgüte duygusal bağlılıkla ilişkili olduğu kabul edilen
değişkenler; iş tatmini, katılım ve mesleğe bağlılık değişkenleridir”
(Özutku, 2008: 79-97).
2.2.1.Duygusal Bağlılık
Duygusal bağlılık, işletmede çalışan bireylerin duygusal olarak kendi
tercihleri ile işletmede kalma arzusu olarak tanımlanmıştır. Bireyin kendini
örgütüyle özdeşleştirdiği, etkileşim halinde olduğu ve örgütün bir üyesi
olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu durumları ifade etmektedir (Allen ve
Meyer, 1991: 17).
Örgütlerine karşı güçlü bir duygusal bağlılık duyan iş görenler örgütleri
ile bütünleşmekte ve anlamlı katkılarda bulunmak amacıyla daha fazla
motivasyon ve isteğe sahip olmaktadırlar. Duygusal bağlılığı yüksek olan
çalışanlar örgütlerinde kalmayı istedikleri için, örgüt üyeliklerini devam
ettirmektedirler (Meyyer ve Allen, 1991: 18). Buna göre çalışanlar
kendilerine olumlu iş deneyimleri yaşatan işletmelerde, bu deneyimleri
yaşamaya devam edebilmek için kalmak ve eşitliği sağlamak için örgütün
etkinliğine katkıda bulunmak istemektedirler. Ancak bu mübadele tutumun
doğrudan ölçümü ile ilgili zorluklar söz konusudur (Meyer ve Allen 1991:
75). Çalışanlar, kendilerini örgütün bir parçası olarak görmekte, örgüt
onlar için büyük bir anlam ve öneme sahip olmaktadır (Balay, 2000: 21).
Duygusal bağlılık içerisinde olan çalışan örgütle özdeşleştiği için örgüte
sağladığı verim diğer bağlılık boyutlarına göre en fazla olmaktadır. Bu
nedenle örgütler tarafından çalışanlarının içinde bulunması en fazla istenen
bağlılık boyutu duygusal bağlılıktır (Taşdemir, 2011: 186).
2.2.2.Devam Bağlılığı
Çalışanın ekonomik çıkarına dayalı olan bir bağlılık çeşididir. İş
görenin çalıştığı sürede işletmeye yaptığı yatırım ve maliyetleri göz
önünde bulundurarak işletmede varlığını devam ettirmeyi ihtiyaç olarak
görmesidir (Bergman, 2006: 646). Bireyin farklı yönde davranmasının
getireceği maliyeti düşünerek tutarlı davranışlar göstermesi ve örgüt
üyeliğini devam ettirmesidir. Örgütten ayrılmanın getireceği yüksek
maliyetler sebebiyle bireyin örgütte kalmaya kendini zorunlu hissetmesini
ifade etmektedir. Bu maliyetler, örgütte çalışmanın uzunluğuna göre
vazgeçilecek olan bireysel kazançlar ve iş olanaklarının kısıtlılığıdır. Birey
kendine uygun iş olanaklarının az olduğunu düşündüğünde örgüte olan
bağlılığı daha yüksek olacaktır (Allen ve Meyer, 1991: 3–4).
Devam bağlılığı, yapılan yatırımların sayısı veya miktarı ile bireylerin
algıladığı seçenek yokluğu olmak üzere başlıca iki faktöre dayanmaktadır.
Gerçekten işgörenler, terfi olanakları ve ödemelerden bir dereceye kadar
tatmin sağlarlar. Ayrıca örgütten ayrılma durumunda bu tatminin kişiye
maliyeti de yüksektir (Balay, 2000:76)
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2.2.3.Normatif Bağlılık
Wiener normatif bağlılığı, “içselleştirilmiş normatif baskıların, örgüt
hedeflerini ve ilgilerini karşılayacak şekilde oluşmasının bir bütünü”
şeklinde tanımlanmıştır (Wiener, 1982). Bağlılığı olan kişiler,
hareketlerinin sonuçlarına göre değil, içselleştirilmiş standartları
doğrultusunda davranma eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle bağlı
kişiler, belli davranışları kişisel faydaları için değil “doğru” ve “ahlaki”
olduğu için yapmaktadır. Bu tanım özellikle içselleştirilmiş normatif
baskılara yönelmektedir. Çünkü bu tarz bir tanım kesin ve tek bir yapı
olarak örgütsel bağlılığı tanımlamaya yardımcı olmaktadır. İçselleştirilmiş
sosyal normatif baskılar tartışılmaya açıktır. Çünkü ödül ve ceza ile ilişkili
davranışları oluşturmakta ve kontrol etmektedir. Bu nedenle bazılarına
göre bilinçli-araçsal motivasyonun özel bir durumu olarak görülmektedir
(Wiener, 1982: 419-421).
Normatif bağlılık, bireyin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev
olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermesinin doğru olduğunu
düşünmesi yönüyle duygusal bağlılıktan; örgütten ayrılma sonucunda
ortaya çıkacak kayıplardan etkilenmediği için de devamlılık bağlılığından
farklıdır (Wasti, 2000: 201-202). Aynı zamanda da normatif bağlılık
duygusal bağlılık kadar olmasa da çalışanın verimini ve iş performansını
yükselten bir bağlılık türüdür. Bu nedenle örgütler tarafından duygusal
bağlılıktan sonra devam bağlılığından önce olması istenen bir bağlılık
boyutudur (Brown, 2003: 41).
Sosyal ve normatif inançlar olarak ikiye ayrılan normatif bağlılıkta,
sosyal normatif inançlar, bireyin diğer kişilerin nasıl davranmasını
beklediğine ilişkin inançlarını, bireysel normatif inançlar ise bireysel
ahlaki standartları ifade etmektedir (Wiener,1982: 419–424).
Örgütsel bağlılık türleri ve genel anlamda örgütsel bağlılık bazı
faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermekte olup bu değişkenlerin iyi
analiz edilmesi gerekmektedir.
3. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri ve Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çalışmanın 3. bölümünde önceki bölümlerde ele alınan insan
kaynakları bilgi sistemleri ve örgütsel bağlılık kavramlarının birbirleri ile
olan ilişkileri üzerinde durulmaktadır. İnsan kaynakları bilgi sistemi
kullanımının insan kaynakları profesyonellerinin örgütsel bağlılıkları
üzerindeki etkileri alt boyutlar bazında ele alınmaktadır. Böylece her bir
alt faktör için etki durumları ortaya konacaktır.-
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3.1. Çalışmanın Metodolojisi ve Hipotezleri
Üç bölümden oluşan çalışmanın içeriğinde iki ana bölüm söz
konusudur. Bunlar teorik araştırma ve uygulama kısımlarından
oluşmaktadır. İlk iki bölüm literatür taraması olarak ele alınacaktır.
Çalışmanın üçüncü yani uyulama bölümünde ise Doğu Marmara’da
faaliyet gösteren ISO 500 listesine dâhil büyük ölçekli işletmelere yönelik
hazırlanan araştırma sonuçları değerlendirilecektir. Örnek kütlenin yapısı
ve bulunduğu lokasyonlar göz önünde bulundurularak araştırma için
kullanılacak olan en uygun yöntemin anket yöntemi olduğuna kanaat
getirilmiştir. Araştırma öncesi yapılan literatür taraması sonunda araştırma
yöntemi olarak likert ölçeğinde anket yönteminin kullanılmasının uygun
olacağı değerlendirilmiştir.
Çalışan bağlılığı ile ilgili olarak yapılan daha önceki araştırmalar
incelenmiş ve bu konuda kullanılan birkaç güvenilirliği ispatlanmış anket
ölçeğinin varlığı görülmüştür. Bu ölçeklerden araştırmamın içeriğine en
fazla uyum sağlayacağını düşünülen Allen – Meyer’in üç boyutlu ölçeğinin
kullanımı tercih edilmiştir. Karadeniz (2010)’un çalışmasında Cronbach
Alpha Değeri: 0,79 olarak değerlendirilmiştir.
İşletmelerin genelinde yaşanan bu değişim ve dönüşüm ister istemez
insan kaynakları alanında da etkisini göstermiştir. Önceleri sadece kâğıt
üzerinde yaşanan personelden insan kaynaklarına geçiş, zaman içerisinde
yaşanan bu teknolojik değişimle birlikte yavaş yavaş elektronik dönüşümü
de beraberinde getirerek, elektronik insan kaynakları kavramını karşımıza
çıkarmıştır.
Bu çalışmanın amacı Doğu Marmara sınırları içerisinde faaliyet
gösterip ISO 500 listesine dâhil olan işletmelerin insan kaynakları
çalışanlarının insan kaynakları bilgi sistemi kullanımları dolayısı ile
örgütsel bağlıklarında yaşadıkları etkilerin araştırılması amaçlanmaktadır.
Bu örneklem üzerinden hareketle tüm işletmeler açısından geçerli olacak
bir takım varsayımlara ulaşarak önerilerde bulunmaktır.
Hipotezler:
H1: İKBS kullanım kolaylığının genel bağlılık üzerinde olumlu yönde
bir etkisi vardır.
H2: İKBS kullanım kolaylığının duygusal bağlılık üzerinde olumlu
yönde bir etkisi vardır.
H3: İKBS kullanım kolaylığının devam bağlılığı üzerinde olumlu
yönde bir etkisi vardır.
H4: İKBS kullanım kolaylığının normatif bağlılık üzerinde olumlu
yönde bir etkisi vardır.
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3.2. Araştırma Örneğine İlişkin Bulgular
Çalışılan işletmenin problemlerini kendi problemleri gibi görme 4,06
ortalama ile en yüksek değere sahiptir. Ankete katılan çalışanların %83,3’ü
çalışılan işletmenin problemlerini kendi problemleri gibi görerek işletmeye
bağlılık hissederken, %7,3’ü ise bu duruma katılmamış, %6,4’ü ise
kararsız kalmıştır. Bu alandaki değerler arasında 2,87 ortalama ile ayrılma
durumunda hayatın alt üst olması olarak karşımıza çıkmakta, çalışanların
%43’ü bu duruma katılmazken, %22’si kararsız, %34’ü ise bu duruma
katılmaktadır.
Çalışılan işletmeden ayrılmanın çalışan için çok zor gelmesi 3,52
ortalama ile en yüksek değere sahiptir. Ankete katılan çalışanların %66,9’u
işletmeden ayrılmanın kendisi için zor olduğunu vurgulayıp bağlılık
hissederken, 18,4’ü ise bu duruma katılmamış, %14,7’si ise kararsız
kalmıştır. Bu alandaki değerler arasında 2,92 ortalama ile işletmede
çalışma konusunda kendinde zorunluluk hissetme en düşük bağlılık
değerinde sahip olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların %41,3’ü
bu duruma katılmazken, %22,9’u kararsız, %35,8’i ise bu duruma
katılmaktadır. Ayrılmanın zorluğunun farkındalığı yanında aslında
işletmeye çok sıkı bir bağlılıkta görünmemektir.
İşletmeye çok şey borçlu olduğunu hissetme 3,91 ortalama ile en
yüksek değere sahiptir. Ankete katılan çalışanların %80,8’i işletmeye çok
şey borçlu olduğunu hissettiğini ifade ederken, 11’i ise bu duruma
katılmamış, %9,2’si ise kararsız kalmıştır. Bu alandaki değerler arasında
3,17 ortalama ile işten ayrılma durumunda suçluluk hissetme en düşük
bağlılık değerinde sahip olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların
%31,2’si bu duruma katılmazken, %23,9’u kararsız, %45,’i ise bu duruma
katılmaktadır.
3.2. Regresyon Analizi
H2 ana hipotezi ele alındığında kabul edilmiş olduğu görülür. Bu
durumda insan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanım kolaylığının insan
kaynakları çalışanlarının örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar kullanım kolaylığı
arttıkça algılanan fayda ve memnuniyetin artığını ve İKBS’nin başarı ve
işlevselliğini arttırdığını ifade eden Uluköy ve İzci(2014)‘ün çalışması ile
paralellik göstermektedir. Şirketler açısından son yıllarda en önemli
hususlardan biri olarak ele alınan çalışan bağlılığını sağlamak için
kullanılan İKBS’nin ve bunun kullanım kolaylığı sağlıyor olmasının
önemli enstrümanlardan biri olduğunu göstermesi açısından bu sonuç
oldukça önemlidir. Diğer hipotezlere bakıldığında ise H2, H3 ve H4
hipotezlerinin de bu yönde kabul gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
İKBS kullanım kolaylığının duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif
bağlılığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
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3.3. Faktör Analizi
Çalışmada kullanılan her bir ölçeğe ait faktör analiz sonuçları ayrı ayrı
verilmiştir. Tablo 4’te gösterilen İKBS ölçeği incelendiğinde faktör analizi
yapabilmenin ön şartlarından birincisi olan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
testi faktör analizi için yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılıp
ulaşılmadığını göstermektedir. Bu değer 0,868 > 0,80 olduğu için çok iyi
bir örneklem büyüklüğüne (Kalaycı, 2010: 321) ulaşıldığı ifade edilmiştir.
İkinci şart olan Bartlett’s küresellik testinin anlamlı çıkması (sig. 0,000
<0,01) ise boyutları oluşturan ifadelerin birbirleriyle tutarlı ve değişkenler
arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik analizini
gösteren Cronbach’s α değeri de 0,920 > 0,70 çıktığı için ölçeği oluşturan
ifadelerin iç tutarlılığı sağladığı söylenebilir (Altunışık vd., 2010: 124).
Cronbach Alfa katsayısı, ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlılığının
(homojenliğinin) bir ölçüsüdür. Diğer bir deyişle, alfa katsayısı ile ölçekte
yer alan k tane maddenin (sorunun) türdeş bir yapıyı açıklamak ya da
sorgulamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarının sorgulanması
konusunda bilgi elde edilir. İlgili ölçeğin alfa katsayısı ne kadar yüksek
olursa “ bu ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı
özelliğin öğelerini yoklayan maddelerden oluştuğu ya da tüm maddelerin
o ölçüde birlikte çalıştığı” yorumu yapılır (Alpar, 2003: 380-381).
Tablodan da görülebileceği üzere İKBS ölçeği iki ayrı boyuta
ayrılmıştır. Bu boyutlara giren ifadeler ve aldıkları faktör yükleri de yine
tablodan görülebilir. Her bir boyuta ilişkin ifadeler birbirleriyle anlamlı ve
tutarlı bir şekilde kümeleştirildiğinde bu iki boyut sırasıyla İKBS kullanım
kolaylığı ve İKBS işlevsellik olarak isimlendirilmiştir. Açıklanan varyans
yaklaşık % 62 çıkmıştır. Bu da bize bu iki boyutun İKBS ölçeğinin
yaklaşık % 62’sini açıkladığını göstermektedir.
Tablo 10: İKBS Ölçeği Faktör Analizi
Ölçek

Faktör

İfadeler

Faktör
Yükü

Kullanılan İKBS genel
olarak beklentilerimizi
karşılamaktadır.
Mevcut İKBS'miz
kullanıcı dostu
(arayüzü, kullanımı vb.
basit) bir yapıya
sahiptir.
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0,774

0,768

Değerler

İKBS
Kullanım
Kolaylığı

İKBS'nin nasıl
kullanılacağı
konusunda yeterli
bilgiye sahibim.
İKBS işlerini
yürüttüğümüz
bilgisayar altyapısı işi
yürütmek için
yeterlidir.
Kullanmakta
olduğumuz bilgi
sistemi işime
yeteneklerimi
yansıtmama imkân
vermektedir.
İnsan Kaynakları Bilgi
Sistemleri’ni (İKBS)
aktif olarak
kullanıyorum.
Kullandığımız İKBS
sayesinde genel olarak
raporlama için
harcanan zaman
azalmıştır.

İKBS

Kullandığımız İKBS
sayesinde ortaya çıkan
hataları düzeltmek için
harcanan zaman
azalmıştır.

İKBS

0,763

0,635

0,612
KMO 0,868

0,604

Sphecirity 0,000

0,878

0,853

Kullandığımız İKBS
sayesinde veri girişi
için harcanan zaman
azalmıştır.

0,829

Kullandığımız İKBS
sayesinde
raporlamalarda hata
oranı azalmıştır.

0,800
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Bartlett’s Test
of

Cronbach’s α
0,920

Açıklanan
Varyans (%)
62,408

İşlevsellik

Kullandığımız İKBS
karar verme sürecimizi
daha etkin hale
getirmiştir.

0,773

Kullandığımız İKBS
sayesinde işimde
yaptığım hata oranı
azalmıştır.

0,769

Kullandığımız İKBS
sayesinde İK
fonksiyonları için
harcanan zaman
azalmıştır.

0,763

Kullandığımız İKBS
sayesinde işletme içi
iletişim için harcanan
zaman azalmıştır.

0,639

Kullandığımız İKBS
sayesinde İK
çalışanları olarak fazla
çalışma saatlerimizde
düşüş sağlanmıştır.

0,580
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Tablo 11: Bağlılık Ölçeği Faktör Analizi
Ölçek

Faktör

İfadeler
Kariyerimin geri kalan kısmını bu

Faktör
Yükü
0,883

işletmede geçirmekten mutlu olurum.
Çalıştığım işletmeye karşı güçlü bir

0,881

aidiyet duygusu hissediyorum.
Duygusal
Bağlılık

Çalıştığım işletmeden, dışarıdaki

0,879

insanlara gururla bahsediyorum.
Çalıştığım işletmenin problemlerini,

0,869

kendi problemim gibi görürüm.

Bağlılık

Bu işletmede kendimi ailenin bir

0,658

Bu işletmeden ayrılmayı
Devam
Bağlılığı

KMO
0,801
Bartlett’s Test
of
Sphecirit
y 0,000
Cronbach’s α
0,862

0,829

parçası gibi hissediyorum.
Bu işletmeye çok şey borçluyum.

Değerler

düşünemeyecek kadar az seçeneğim
var.

0,824

Bu işletmeden ayrılmanın olumsuz

0,736

Açıklanan
Varyans (%)
67,129

sonuçlarından biri de var olan
alternatiflerinin azlığıdır.
Bu işletmede çalışmaya devam etmek
için kendimde bir zorunluluk
hissediyorum.

0,683

Bu işletmeden ayrılmaya karar
verirsem, hayatımda pek çok şey alt
üst olur.

0,624

Bu işletmeden ayrılmak istesem bile 0,617
bu benim için çok zor olur.
Bu işletmeden ayrılmayı

Normatif
Bağlılık

düşünemeyecek kadar az seçeneğim
var.

0,824

Bu işletmeden ayrılmanın olumsuz

0,736

Bu işletmeden hemen ayrılsam,

0,870

kendimi suçlu hissetmem.
Bu işletmeden hemen ayrılmanın,
burada çalışan diğer insanlara karşı
duyduğum sorumluluklar nedeniyle
yanlış olacağını düşünüyorum.

0,614

Benim menfaatime bile olsa, işimden 0,564
ayrılmak bana doğru gelmiyor.

Tablo 11, bağlılık ölçeğinin faktör analiz sonuçlarını göstermektedir.
Bu ölçeğe ait faktör analizi yapabilme ön şartları olan KMO 0,801 > 0,80
çıktığı için çok iyi bir örneklem büyüklüğüne ulaşıldığını; Bartlett’s
küresellik test değeri de 0,000 < 0,01 çıktığı için boyutları oluşturan
ifadelerin birbirleriyle tutarlı ve değişkenler arasında ilişki olduğunu ifade
etmektedir. Yine benzer şekilde bu ölçeğin güvenilirlik analiz sonucu da
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0,862 > 0,70 çıktığı için ölçeği oluşturan ifadelerin iç tutarlılığı sağladığı
söylenebilir.
Tablodan da görülebileceği üzere bağlılık ölçeği üç ayrı boyuta
ayrılmıştır. Bu boyutlara giren ifadeler ve aldıkları faktör yükleri de yine
tablodan görülebilir. Her bir boyuta ilişkin ifadeler birbirleriyle anlamlı ve
tutarlı bir şekilde kümeleştirildiğinde bu üç boyut sırasıyla duygusal
bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak isimlendirilmiştir.
Açıklanan varyans yaklaşık % 67 çıkmıştır. Bu da bize bu üç boyutun
tatmin ölçeğinin yaklaşık % 67’sini açıkladığını göstermektedir.
3.4. Korelasyon Analizi
Tablo 12’den de görülebileceği üzere her bir değişkenin diğer
değişkenlerle olan ilişki katsayıları belirtilmiştir. Korelasyon analizinde bu
katsayıların şiddet düzeyleri ise Kalaycı’nın (2010: 116) aşağıdaki tablosu
temel alınarak yorumlanmıştır.
Tablo 12: Korelasyon Analizi
İKBS
Kullanım
K.
İKBS
Kullanım
K.
İKBS
İşlevsellik
Duygusal
Bağlılık
Devam
Bağlılığı
Normatif
Bağlılık

İKBS
İşlevsellik

İçsel
Tatmin

Dışsal
Tatmin

Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

1
,585**

1

,318**

,343**

,719**

,436**

1

,233*

,198*

,239*

,119“

,358**

1

,218*

,238*

,515**

,230*

,591**

,282**

1

* sig. < 0,05, ** sig. < 0,01, “ sig. > 0,05
Tablo 12 incelendiğinde örneğin İKBS kullanım kolaylığı ve İKBS
işlevsellik arasında orta düzeyli, pozitif ve doğrusal bir ilişkinin
varlığından söz edilebilir (0,585 >> 0,50- 0,69). Ancak burada dikkat
edilmesi gereken husus bu ilişkinin herhangi bir nedensellik
belirtmediğidir. Bir başka ifade ile işlevselliğin mi kullanım kolaylığını
etkilediği yoksa kullanım kolaylığının mı işlevselliği etkilediği
bilinmemektedir. Korelasyon analizi sadece iki değişken arasında doğrusal
bir ilişki olup olmadığını belirtip; herhangi bir yön belirtmemektedir. En
düşük ilişki ise İKBS işlevsellik ve devam bağlılığı arasında (0,198 >>
0,00- 0,25 olduğundan çok zayıf derecede) ortaya çıkmıştır. Öte yandan
dışsal tatmin ile İKBS kullanım kolaylığı ve devam bağlılığı arasında
istatistiksel olarak herhangi doğrusal bir ilişkiye rastlanamamıştır.
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3.5. Regresyon Analizi
Korelasyon analizi sonucu değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya
çıkardıktan sonra bu değişkenler arasındaki nedenselliği de görebilmek
adına öncelikle hipotezler belirlenmiş; ardından da regresyon analizi
uygulanmıştır.
H2 hipotezi ele alındığında kabul edilmiş olduğu görülür. Bu durumda
insan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanım kolaylığının insan kaynakları
çalışanlarının örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar kullanım kolaylığı arttıkça
algılanan fayda ve memnuniyetin artığını ve İKBS’nin başarı ve
işlevselliğini arttırdığını ifade eden Uluköy ve İzci(2014)‘ün çalışması ile
paralellik göstermektedir. Şirketler açısından son yıllarda en önemli
hususlardan biri olarak ele alınan çalışan bağlılığını sağlamak için
kullanılan İKBS’nin ve bunun kullanım kolaylığı sağlıyor olmasının
önemli enstrümanlardan biri olduğunu göstermesi açısından bu sonuç
oldukça önemlidir. Daha alt kırımlılarına bakıldığında ise H2, H3 ve H4
hipotezlerinin de bu yönde kabul gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
İKBS kullanım kolaylığının duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif
bağlılığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanım kolaylığının örgütsel
bağlılığın alt boyutları ile olan bağı incelendiğinde yine çok kuvvetli bir
olmamakla birlikte arada bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Bu
ilişkiler sırası ile incelendiğinde en yüksek ilişkinin duygusal bağlılık ile
olduğu, bunu yine sırasıyla devam bağıllığı ve normatif bağlılığın izlediği
görülmektedir. Duygusal bağlılıkta çalışan kendisini örgütün bir parçası
olarak görmektedir. Kendini örgütle bütünleştirildiği için de bu tür bir
bağlılık hissine sahip olan çalışanlar mensubu bulundukları işletmeden
ayrılmayı düşünmemekte aksine bu ortamın devamı için işletmede sonuna
kadar görev almayı sürdürme fikrinde olmaktadırlar. Böylesine bir bağlılık
işletmeler açısından özellikle anahtar pozisyon olarak tabir edilen kritik
noktalardaki yüksek performans ve potansiyelli çalışanları işletmede
tutabilmek için oluşturulması çok arzu edilen ve çok çaba harcanan bir
bağlılık türüdür. Araştırma sonuçlarına göre insan kaynakları bilgi
sistemlerinin kullanım kolaylığı sağlaması insan kaynakları çalışanlarının
duygusal bağlıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olarak işletmeye olan
duygusal bağlılıklarını arttırmaktadır. İnsan kaynakları çalışanlarının
kendilerine kullanım kolaylığı sağlayan ve işlerini kolaylaştırarak
destekleyen bu sistemler, işletme ile aralarında duygusal bağ kurmalarında
destek olmaktadır. İşletmeler açısından böylesine arzulanan bir bağlılık
türü olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu alana yapılacak olan
yatırımın maliyeti, getirisi ile kıyaslanarak çok mantıklı bir uygulama
olduğu görülecektir. Fayda-maliyet analizi yapıldığında işletmelerin insan
kaynakları bilgi sistemlerine yatırım yapmalarının çalışan bağlılığı
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açısından ne kadar önemli ve mantıklı bir karar olduğunu göstermektedir.
Kullanım kolaylığının yine devam bağlılığı üzerinde de olumlu bir etkisi
mevcuttur. Kullanıcı dostu bir yazılım kullanılması durumunda insan
kaynakları çalışanları işletmeye karşı devam bağlılıklarında bir artış
meydana getirmektedir. Çalışan bu bağlılık türünde; işletmede kalmak ile
işyeri değiştirmek arasında bir fayda maliyet analizi yapmakta ve buna
göre nihai kararını vermektedir. Bu analizi yaparken insan kaynakları
çalışanının kullanmış olduğu yazılımın kendisine kariyer ve tecrübe
anlamında bir katkı sağladığını düşünerek devam bağlılığına bir katkı
sağlayabilmektedir. Kendisine önem verildiğini hisseden çalışanlar için bu
tür bir yazılımın varlığı örgütte çalışmalarına devam etmeleri yönünde
katkı sağlayarak mevcut işyerlerinde kalmalarının, ayrılma durumunda
yaşayacakları riskler ve kayıplara göre daha avantajlı olacağı hissi
uyandırabilecektir. İnsan kaynakları bilgi sistemi kullanımı, insan
kaynakları çalışanlarının diğer bağlılıklarına oranla daha düşük olmakla
birlikte normatif bağlılıkları üzerinde de etkilidir. İnsan kaynakları
çalışanının örgüte bağlılığı bir görev ve ahlaki bir zorunluluk olarak
algılanmasını gerektirecek altyapının oluşmasına katkı sağlayabilir.
Şöyleki insan kaynakları çalışanın kendisini bu programın şirket için çok
faydalı olduğu düşüncesini benimsemesine bu programı kullanarak şirkete
fayda sağladığı ve bu faydanın devamının sağlanması için kendisinin de
örgütte görev almasının ahlaki bir görev olduğunu içselleştirmesini
sağlayabilecektir.
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin işlevsel olarak algılanmasının da
insan kaynakları çalışanları açısından örgütsel bağlılık alt boyutlarına bir
takım olumlu etkileri mevcuttur. İşlevsellik algısı arttıkça duygusal
bağlılık ta artmakta ve bu işlevselliğe bağlı olarak insan kaynakları çalışanı
da kendini örgütün bir parçası olarak hissetmektedir. İşlevsellik algısı insan
kaynakları çalışanının yaptığı işte kullandığı yazılım ne kadar işlevsel olur
ise doyum ve işletmede devam hissi o kadar artmaktadır. Alternatif işlere
yönelme azalmakta ve mevcut işyerinde çalışmaya devam etmeyi farklı
işlere yönelmekten daha cazip hale getirmektedir. Normatif bağlılık ile de
ilişkisi olup işlevsellik algısı arttıkça normatif bağlılıkta artmaktadır. Bilgi
sistemi ile elde edilen çıktılar ile işletmeye daha fazla yararlı olabilecek bir
takım çalışma alanları açıp daha efektif işler ve sonuçlar otaya çıkmasına
ve çalışana da işletmeye daha fazla katkı sağlamasına imkân sunmaktadır.
Bu şekilde insan kaynakları çalışanı kendisini işletmeye karşı daha verimli
ve üretken hissederek ahlaki bir ödev olarak bu katkılarının devamını
işletmede çalışmaya devam ederek sağlamayı arzu edebilecektir.
Kullanılan insan kaynakları bilgi sisteminin kullanıcı dostu olarak
algılanması yani kullanım kolaylığı sağlaması aynı zamanda işlevsellik
algısını da etkileyerek yine dolaylı yoldan da örgütsel bağlılığa katkı
sağlamaktadır. Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olan yazılımlar bir
yandan insan kaynakları çalışanlarının iş tatmini ve çalışan bağlılıklarına
katkı sağlarken diğer yandan da yazılımların işlevsel olarak
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algılanmalarına olumlu yönde bir etkide bulunmaktadır. Bu sayede yine
hem iş tatmini hem de örgütsel bağlığa dolaylı olarak da katkı
sağlamaktadır.
Ebetteki salt insan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanımı İK
çalışanlarının örgütsel bağlılıkları için tek başına yeterli bir araç
olmayacaktır. Bunun iyi kurgulanmış ve yapılandırılmış insan kaynakları
süreçleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Tabi bunun üzerine diğer bölüm
çalışanlarının da beklediği üzere ücret, yan haklar, eğitim, kariyer planı
motivasyonel süreçler ile de mutlaka desteklenmesi yerinde olacaktır.
Kaynakça
ALPAR, Remzi (2003), “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel
Yöntemlere Giriş 1”,Nobel Yayınevi, Ankara.
ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2010),
“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Sakarya Kitabevi,
Adapazarı.
BALAY, Refik (2000), “Yönetici ve Ögretmenlerde Örgütsel Bağlılık”,
Nobel Yayın Dagıtım, Ankara.
BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve ARAS Mustafa (2013), “İnsan
Kaynakları Bilgi Sistemleri’nde
KullanıcıBilgi
Tatmini:Sistemsel Değişkenlerin
Etkisi”,
(Çevrimiçi)
http://www.sakaryaiktisat.com/Dergiler/9ie8tkareiqqtvxcuzaig.pdf/0
2.09.2014.
BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve ÖZDEMİR, Y. (2006), “İnsan
Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı mı Yönetim
Kontrolü mü?”, Bilgi Dergisi, Sayı 13,Sy 102-120.
BAYRAM, Levent (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel
Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59, 125–139.
BERGMAN, Mindy E. (2006), “The Relationship Between Affective and
Normative Commitment: Review And Research Agenda”, Journal of
Organizational Behavior, 27: s.646.
BROWN, Barbara (2003), “Employees’ Organizational Commitment and
Their Perception of Supervisors’’ Relations-Oriented and TaskOriented Leadership Behaviors. PhD. Faculty of the Virginia
Polytechnic
Erişim:
23.04.2009
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04072003-Institute and
State University: Virginia. 224349/unrestricted/BarbaraBrown-4-2203.pdf
ERDOĞAN, Aziz (2013), “İşletme Anabilim Dalı Doktor tezi, Kurum
Karnesi, İş doyumu ve örgütsel bağlılık Arasındaki İlişkiler: Maliye
Bakanlığı Merkez teşkilat Örneği”, “İnönü üniversitesi sosyal bilimler
enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi Malatya.

427

HAINES, Victor Y. & PETIT, A. (1997), “Conditions for Successful
Human Resources Information Systems”, Human Resource
Management. 36( 2), 261-275.
İLTER, H. Kemal (2003), “Bilgi Üzerine Notlar” Başkent Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEleştirel – Yaratıcı ve Davranış
Araştırmaları Laboratuvarı, Yıl:2, Sayı:9, 7-8.
KALAYCI, Şefik (2010), “Faktör Analizi”, Şeref Kalaycı (Edit.) (2010),
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (5. Baskı),
Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
MEYER, J. P. ve ALLEN, N. J., (2004), “Employee Commitment Survey
Academic Users Guide”, University of Western Ontario,
http://employeecommitment.com/TCMEmployee-CommitmentSurvey-Academic-Package-2004.pdf
ÖZÜTKU, Hasan (2008), “Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif
bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi”. İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt: 37sayı:2, 5692-5715.
TAŞDEMİR, Selda (2011), “Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel
Bağlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde
Çalışan Akademisyenler Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara
TONUS, Zümrüt (2002), “Temel İnsan Kaynakları İşlevlerinde İnsan
Kaynakları BilgiSisteminin Kullanımı ve Önemi”, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII,
Sayı:1-2, s 24).
ULUKÖY Metin ve İZCİ Çağrı (2014), “İnsan Kaynakları Bilgi
Sistemlerine (İKBS) ilişikin Başarı Değerlendirmesi: Hizmet Sektörü
Uygulaması”, Dumlupınar Üniversites, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı 40, Kütahya, 281-290.
WASTI, Arzu (2000), “Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel
Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış. Z. Ayçan (Der.), Akademisyenler
ve Profesyoneller Bakış Açısıyla Türkiye'de Yönetim, Liderlik ve İnsan
Kaynakları Uygulamaları”, (s.201- 224), Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları, 21, s 221-224.
WIENER, Y. ve Vardi, Y. (1980). “Relationship Between Job
Organization and Career Commitments and Work Outcomes- An
Integrative Approach. Organizational Behavior and Human
Performance”, 26 (1), s. 81-96.
YAVUZ, Ercan (2008), “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik
Davranışının Bağlılğa Etkisinin Analizi”, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Ankara.

428

KADIN GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLERİN “PİR” İ
OLARAK HZ. HATİCE: ROL MODEL ÖNERİSİ
İhsan CORA
1. GİRİŞ
Girişimcilik her insanda olmayan bir yetenektir ve kıt bulunan bir
üretim faktörüdür. Üretim faktörleri klasik iktisatçılardan beri emek,
sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci olarak sıralanır. Girişimci; sıradan
bir insanın baktığı zaman göremediği fırsatları gören ve risk üstlenerek
bunları iş fırsatına dönüştüren kişidir. Girişimci ileri görüşlüdür. Bir
benzetmeyle çekirdeğe baktığı zaman o çekirdekte ağacı görür.
Cesaretlidir, güvenilen kişidir, ikna kabiliyeti yüksektir, insanları iyi tanır,
insan sarrafıdır, yolda, arabada, işyerinde, evde her yer ve zaman da işini
ve iş kurmayı düşünür.
Girişimciler bir projektör gibi sürekli piyasaları gözleyip talep
boşluklarını arayan, yeni talepler bulan, talepteki değişiklikleri görüp
gereken organizasyonu kuran, kaynakları toplayıp yatırım yapan,
rekabetten kaçmayıp aksine rekabeti varlığının sebeplerinden biri sayan 7
gün 24 saat 365 gün hep çalışan insanlardır. Kadınlar arasında da mutlaka
var olabilecek olan bu yetenekten mutlaka faydalanmak gerekir.
Girişimcilik; İnsanın doğuştan sahip olduğu bazı yeteneklere aileden ve
okuldan aldığı bazı eğitime ve içinde yaşadığı toplumsal ortama göre
ortaya çıkar. Nasıl ki bir mısır tanesi uygun toprağa düşerse orada
büyüyüp, gelişir ve mısır koçanı verir, uygun toprağa düşmezse çürür ve
yok olursa girişimci ruhlu bir insan da uygun bir toplumun içinde yaşarsa
girişimci olur ve büyük girişimlerde bulunabilir. Aksi halde harcanıp gider.
Bunun en güzel örneği Hazerfen Ahmet Çelebi’dir. Bu şahıs ilk defa kanat
takarak uçan kişi olmasına karşılık içinde bulunduğu Sosyo-politik ortam
bu icadını yeterince değerlendirememiş ve O’nu önce sürgüne ve sonra da
ölüme mahkûm etmiştir (Müftüoğlu,1999: 21).
Hâlbuki böyle bir icadın teşvik edilmesi arkasından birçok icatları da
beraberinde getirebilirdi. Ama ne yazık ki bu öngörülememiştir. Bu
örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin Galile’ nin dünya dönüyor demesi
nedeniyle ölüme mahkûm edilmesi ya da ileriki sayfalarda bahsedileceği
gibi bizim ülkemizde “Şalcı Bacı” isimli bir kadın girişimcinin idam
edilmesi gibi. İşte bu yüzden girişimcinin doğru zamanda doğru yerde
ortaya çıkması gerekir. Benzer şekilde Anadolu’nun köylerinde ve
kentlerinde girişimcilik özellikleri taşıyan birçok kadın uygun ortamda
bulunmadıkları için harcanıp gitmektedir.



(Dr. Öğr. Üyesi); Giresun Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü,
İhsan.cora@giresun.edu.tr

429

Bu durumun yakın tarihimizdeki birçok örneklerinden biri de M. Nuri
Demirağ’dır. Anadolu’nun bağrından çıkmış (Sivas- Divriği) bu girişimci
insan dönemin yöneticileri tarafından engellenmiştir. Hayatını millete
faydalı olmakla geçirmiş, ama önüne engeller çıkartılınca kendi kendine
sormuş: Niçin? M. Nuri Demirağ ümitsizliğe düşmeden her engellenişinde
yeniden başlamış mücadeleye. Ölürken kızına, “ Dünyaya otuz yıl geç
gelseydim Türkiye’nin kaderi başka olurdu.” demiştir. Sermayenin
olmadığı, toplu iğne bile yapacak sanayileşmenin olmadığının iddia
edildiği 1930 yıllarının Türkiye’sinde Divriği’den çıkan bir girişimci
ülkeyi bir baştan bir başa demir ağlarla örmekle kalmayıp ülkenin ihtiyacı
olan uçakları da üretmiştir (Şimşek, 2017). Nuri Demirağ 1941 yılında
uçak fabrikası kurdu ve altı kişilik Türk yolcu uçağını (NU. D. 38’ i)
üreterek İstanbul’dan Ankara 90 Dk. da uçtu. Zaman yöneticileri onun
uçak fabrikasını kapatıp onu iflasın eşiğine getirdi.
Bu olumsuz örneklere rağmen son yıllarda girişimciliği kişiye has
karakteristiklerle açıklamanın dışında bölgelerin sosyal, kültürel ve
ekonomik özellikleri ile birlikte değerlendiren çalışmalar da yoğunluk
kazanmıştır. Bölgelerin Sosyo-ekonomik özellikleri ile girişimcilik
arasında ilişkiler bulunmaktadır. Bu anlamda girişimcilik kişinin içinde
bulunduğu Sosyo-ekonomik ve kültürel yapının bir ürünüdür. Aile,
toplumsal davranış, eğitim, genel ekonomik koşullar, insanların
girişimcilik ruhunu geliştirmesini ve sahip olduğu girişimcilik niteliklerini
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Yetim, 2011:80).
Kadın girişimciliği konusu Dünya’da 1980’ li yıllardan itibaren farklı
disiplinlerin ilgi alanı haline gelmiştir. Konu üzerinde yapılan çalışmalar,
genellikle kadınların sosyo – demografik özelliklerinin belirlenmesi, iş
kurma nedenleri, iş kurma ve yürütmede karşılaştıkları sorunlar,
örgütlenme çalışmaları finansman, pazar bulma, eğitim eksikliği üzerine
yoğunlaşmaktadır. (Yetim, 2011: 81).
Geleneksel değer yargılarının hayatın her alanında belirleyici faktör
olduğu ülkemizde genel anlamda girişimcilerin birçok sorunları vardır.
Bunun yanı sıra kadın girişimcilerin ise sadece kadın olduklarından dolayı
da pek çok sorunları vardır. Bu manada kadınların girişimcilik
faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar genelde iki kapsamda ele alınabilir.
Birincisi kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar; Bunların başlıcaları;
kadının asıl yerinin evi olduğu ve erkeğin izni olmaksızın girişimde
bulunamayacağı düşüncesi, cinsel ve duygusal taciz, cam tavan
uygulaması, yasalardan kaynaklanan engeller, rol çatışması, küçük yaşta
evlenme, boşanma konusunda toplumun baskısı ve geleneksel aile kültürü
gibi sosyal sorunlar, kadınların rol modellerinin olmaması, gerekli
sermayeyi bulamamaları sayılabilir. İkincisi, iş ve çevresel şartlardan
kaynaklardan sorunlar başlığında ise Kadın girişimcilik konusunda
dünya genelinde bütüncül bir bakışın sağlanamaması ve örgütlenememe,
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kurumsal çeşitlilik ve koordinasyon zorlukları, politika geliştirme ve
uygulama ile ilgili engeller olarak sıralanabilir (Soysal, 2010:78).
Kısacası artık kadınlar ev işlerinin haricinde iş gücüne de
katılmaktadırlar. Ama bu durum sonuçta kadınların erkeklere oranla iki
misli daha fazla iş yükü ve mesuliyet üslenmesine neden olmaktadır.
Hâlbuki erkeğin akşam eve geldiği zaman mesaisi bitmekte yemeğini yiyip
çayını eline alıp televizyonun karşısına geçebilmektedir. Ama kadın akşam
eve gelince mesaisinin ikinci bölümü evde başlar. Yemek, bulaşık, ev işleri
gibi. Kadınlar omuzlarındaki bu çifte yüke karşı bir strateji olarak ev
işlerini ucuz kadın işçiler yaptırmakta ve iş kurmayı çocuklarını
büyüttükten sonraki yıllara bırakmaktadırlar (Kutanis, 2006: 69).
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kalkınma çabalarında istenilen
sonuçların alınamıyor olmasının nedenlerinden biri de kadın girişimcilerin
ekonomik hayata yeterince giremiyor olmasıdır. Gelişmekte olan
ülkelerde; eğitim düzeyinin düşüklüğü, toplumun ön yargıları, cinsiyet
farklılığının kadınların aleyhine algılanması vb. daha birçok faktörden
dolayı kadınların yetenek ve kabiliyetleri boşa gitmektedir (Soysal,
2013:163).
Bu çalışma; iş hayatında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınların
yeteneklerini ortaya koyarak yaşadıkları sorunları belirtmeyi ve bu
çerçevede girişimci olacak kadınları motive ederek katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
“Kadın girişimci” kime denileceği hususunda farklı fikirler ileri
sürülmektedir. Çünkü ülkemizde birçok iş yerinin isim ve vergi levhası
kadının adına olmasına rağmen işi fiilen kocası ya da kardeşi yani bir erkek
yapmaktadır. (Sebebi her şahıs için farklıdır. Bazıları kiradan veya
vergiden kaçınmak için, resmi olarak ikinci bir iş yapamama veya eşine
emeklilik hakkı kazandırma gibi durumlardan) Bazılarında ise iş erkeğin
üzerinde görülmekte ama fiilen işi kadın yapmaktadır. Ya da kadın işi fiilen
yürütmesine rağmen Ticaret ve Sanayi Odalarına veya Esnaf ve Sanatkâr
Odalarına kayıt yaptırmamaktadırlar. Bu durumdaki kişileri girişimci
kavramının dışında bırakmak doğru değildir. Bu gibi durumlardan dolayı
girişimci sınıfına kimlerin dâhil edileceği konusunda tam bir fikir birliği
sağlanamamıştır. Ancak genel bir tanım yapmak gerekirse kadın
girişimciyi şöyle tanımlayabiliriz; Her hangi bir mekânda kendi adına
kurduğu bir işyeri olan, bu iş yerinde tek başına veya işçileri ve/veya
ortaklarıyla birlikte çalışan herhangi bir mal ya da hizmet üretimi, dağıtımı
veya pazarlamasını yapan/yaptıran iş ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi
gereken kişi ve kurumlarla kendi adına ilişki kuran, iş sürecinde mal ve
hizmetlerin üretim planlaması, işyerinin işletilmesi, kapatılması veya işin
geliştirilmesi konusunda karar veren işinden elde ettiği kazancın kullanım
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ve yatırım alanları üzerinde söz sahibi olan kişi olarak tanımlanır
(Müftüoğlu, 1999:69).
Müftüoğlu; kadın girişimciliği tanımlarken ev dışında bir mekânda
ifadesiyle tanıma başlıyor. Mekânın ev dışında olması şart değildir. Çünkü
bir kadın evinin bir odasını iş yeri gibi kullanabilir. Artık günümüzde
“home ofis” türü çalışma ve e- ticaret her geçen gün artmaktadır.
Bir ülkenin kalkınması girişimcilerine bağlıdır. Çünkü malları ve
hizmetleri girişimciler üretirler. Onların gayretleriyle işsizlik azalır,
verimlilik artar, ülkenin milli geliri yükselir, cari açık azalır. İşte bu yüzden
gelişmiş ülkeler girişimciliğin özelliklede kadın girişimciliğin
geliştirilmesi için gayret göstermektedirler.
Ancak muhafazakâr toplum yapısına sahip olan ülkelerde kadın
girişimci sayısının artması yavaş olmaktadır. Ülkemizde kadınların iş yeri
açmaları ve iş gücüne katılmaları konusundaki “koca izni” şartı
kaldırılmıştır. Dolayısıyla evli kadınların iş yeri açmaları konusunda
hukuken bir engel yoktur. Fakat geleneksel bir engel vardır (Çakıcı, 2006:
57).
Hukuken bir engel yoktur ancak bir ailede kadın kocasından izin alarak
değilse de onunla görüşüp konuşup, konunun eksilerini ve artılarını
tartışmadan iş yeri açmaya kalkışması bu ailede en azından iletişim sorunu
olduğunun delilidir. Kadın kocasının olurunu ve desteğini almadan iş
kurmaya kalkarsa başarısız olma ihtimali artar. Çünkü kadını gerek aile
hayatında ve gerekse iş hayatında destekleyecek olanların en başında
kocası gelmelidir. İkna kabiliyeti yüksek olan ve eşine güven veren bir
kadın girişimci kocasını bu konuda ikna eder, onun izni ve desteğiyle iş
kurar.
Bazı yazarlar kentsel ve kırsal alanda kadın girişimci ayrımı yaparak
20.000 nüfusa kadar olan yerleri kırsal alan, ondan yukarısını ise kentsel
alan olarak tarif ederler. Kırsal alanda kadınlar üretim faaliyetlerinin
başından sonuna kadar tamamına katılmalarına ve tarım ekonomisinin
temel güç kaynağını oluşturmalarına rağmen emeğinin karşılığı
ödenmeyen “ücretsiz aile işçisi” rolündedirler.
Yapılan bu araştırmalarda kadın girişimcilerin genellikle 35-50 yaş
aralığında iş kurduklarını ve daha çok kırsal alan doğumlu oldukları,
çoğunlukla üniversite ve yüksekokul mezunu oldukları görülmüştür.
Kadınların 35-50 yaş aralığında iş kurmalarının nedenleri; çocukların
bakımı ve büyütülmesidir. Erkek girişimciler işlerini genellikle imalat ve
inşaat sektöründe kurarken kadınlar eğitim, sağlık ve hizmetler
sektörlerinde kurmaktadırlar. Kadınların iş kurmaları ve iş hayatına
katılmaları her geçen yıl artmaktadır. Bu artışı da şu faktörler
etkilemektedir;
i- Dünyada çalışan kadınları koruyan yasaların ve uygulamaların
artması.
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ii-

Şehirleşme oranın artması.

iii- Standart dışı çalışma saatlerinin artması.
iv- Geçim sıkıntısı ve ekonomik zorluklar.
vartış

Nüfusa göre evlenme oranlarında azalma, boşanma oranlarında

vi- Toplumda kadın çalışanlara karşı olumlu tutumların artması
vii- Çocuk bakım ve ev işlerindeki iyileşmeler
viii- İşletmelerde personel azaltılmasına gidildiğinde bundan en çok
kadınların zarar görmesi
ix- Birçok işletmenin “çam tavan” uygulaması.
Literatüre geçmiş kavramlardan biri de “cam tavan” kavramıdır.
Kavram şu anlamı ifade etmektedir. Cam tavan; devlette, özel şirketlerde,
eğitim kurumlarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yüksek
mevkilere gelmeyi arzulayan ve bunun için çabalayan kadınların
karşılaştıkları engellerdir. ”Cam tavan” kavramı ile anlatılmak istenen
karşılaşılan sorunların belirsizliğidir (Aycan, 2004’den nakleden Örücü ve
diğ., 2007: 118).Kısacası kadınların yüksek mevkilere sadece kadın
olmaları nedeniyle getirilmemesidir.
Kadınların iş kurma nedenleri, “itme ve çekme” faktörleri çerçevesinde
ele alınabilir. Kadınları iş kurmaya iten faktörler arasında ülkenin
ekonomik koşullarından kaynaklanan işsizlik sorunu, kadınlara uygun
olmayan iş koşulları ve kadınların ücretli işlerde cinsiyet farklılığının
kadınların aleyhinde kullanılması gibi nedenler sayılabilir. Kadınların
ekonomik zorunluluklar nedeniyle girişimci olduklarını, esnek istihdam
politikaları ve işçi azaltışının kadınları küçük iş yeri sahibi olmaya ittiği
vurgulanmıştır. Buna karşılık bağımsızlık isteği, kendini gerçekleştirme
isteği, kendi işinin patronu olma isteği, aile ve iş sorumluluğu arasındaki
dengeyi kurma isteği ise kadınları iş hayatına çeken faktörler arasında
kabul edilmektedir. (Yetim, 2011: 81).
Kadını girişimciliğe çeken faktörle, daha belirgin olarak üniversite
mezunu kadınlar için geçerli olurken itme faktörleri özellikle ilk ve
ortaokul mezunu kadınlar için belirleyici olmaktadır. Diğer bir ifadeyle
üniversite mezunu kadınların çoğunluğu bağımsız ve özerk olma, kendini
ispatlama gibi çekme nedenleri kapsamında girişimciliğe yönelmişlerdir.
Kadınların eğitim düzeyleri düştükçe onları girişimci olmaya iten
faktörlerin etkisi artmaktadır (Yetim, 2011: 87).
Ülkemizde nüfusun yarısını kadınların oluşturmasına karşılık kadın
girişimcilerin toplam girişimcilere oranı %10 dan daha düşüktür. Bu oranın
ülkelere göre dağılımlarının
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Türkiye

%8

Kanada

%38

Almanya

%26

Fransa

%25

İsveç

%28

Olması önemlidir. Çünkü bu durum sadece kadınların değil ülkenin
ekonomik durumunu da etkilemektedir.
Tabloda görülen kadın
girişimcilerin oranının yüksek olduğu ülkelerde aynı şekilde fert başına
düşen milli gelir seviyeleri de üç-dört kat daha fazladır.
Böyle olmasının elbette ki birçok sebebi vardır. Ama bu sebeplerden
biri de şüphesiz ki kadın girişimci oranının yüksek olmasıdır. Çünkü o
ülkelerde kadınların beyin gücü bizim ki gibi israf edilmemektedir.
Araştırmalar çalışanların daha çok kadın patronu tercih ettiklerini
göstermiştir. Nedenini ise şöyle açıklamışlardır (Örücü ve diğ., 2007: 121).
i-Kadınların öğretmenlik özellikleri erkeklerden daha üstün ve
çalışanlarını daha iyi eğitiyorlar.
ii-Kadınlar işe erkeklerden daha fazla önem veriyorlar ve daha çok
özen gösteriyorlar
iii-Kadınlar değişen şartlara ve değişime erkeklerden daha hızlı
uyum sağlayabiliyorlar.
iv-Kadınlar çalışanlarını motive etmekte erkeklerden daha
başarılılar.
v- Kadınların, yenilik keşfetme özellikleri erkeklerden daha üstün
ve yeni fikirlere daha açıktırlar.
vi- Kadınlar çalışanlarıyla iletişimde erkeklerden daha başarılılar.
vii- Kadınlar problem çözmede erkeklere oranla daha başarılılar.
viii-Kadınlar iş hayatında erkeklere oranla daha neşeli ve eğlenceli
olabiliyorlar.
ix-Kadınlar özel hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da açık bir
stratejiye sahipler.
x-Kadınlar gözlem yeteneklerini iş hayatlarında da başarılı bir
şekilde kullanabiliyorlar.
Ayrıca erkek girişimciler otoriter bir yönetim tarzına yatkın olmasına
karşılık kadın girişimciler ise daha bütüncül bir yönetim yaklaşımına
yatkındırlar. Kadın girişimciler; personel eğitimi, takım çalışması,
hiyerarşinin azaltılması, çalışanların kariyerlerinin geliştirilmesi ve
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müşteri beklentilerinin sağlanması gibi konularda erkeklerden daha
duyarlıdırlar (Soysal, 2010:72).
Yapılan araştırmalarda kadın girişimcilerin en çok faaliyette
bulundukları iş kollarının başında ticaret sektörü birinci sırada yer alırken
hizmet sektörü ikinci sırada ve imalat sektörü üçüncü sırada yer aldığı
görülmüştür. Buradan kadın girişimcilerin, erkeklerin hâkim olduğu
sektörlerden ziyade az sermaye gerektiren ve “kadınsı” olarak nitelenen
alanlarda faaliyette bulundukları söylenebilir. Kadın girişimcilerin ticaret
sektöründe en yoğun olarak ilgilendikleri faaliyet alanı konfeksiyon, butik,
tuhafiye, çeyizlik eşya ticareti, parfümeri, hediyelik eşya, takı, antika,
bayan terziliği, ve çiçekçilik, bakkal, büfe, market ve kuruyemiş
işletmeciliği, kırtasiye v.b. iş kollarıdır. Hizmetler sektöründe ise kadınlar
daha çok eğitim ve sağlık başta olmak üzere kuaförlük, güzellik salonu,
çocuk yuvası işletmeciliği, basın, radyo televizyon, tanıtım gibi kendi
yetenek ve bilgilerine uygun ve müşterileri çoğunlukla bayan olan iş
kollarında yoğunlaştıkları söylenebilir (Çakıcı 2003’den akt., Soysal,
2010: 83).
Berrak Dalkılıç Çekin, kadınların iş hayatında erkeklerden daha
avantajlı olduğunu söyleyerek konuyu şöyle açıklıyor: “Kadınlar iş
hayatında daha avantajlılar. Çünkü cesaret, vizyon, dayanıklılık ve
detaylarla ilgilenmenin yanı sıra duygu zenginliğinden doğan önsezileri
kadınların iş hayatındaki üstün vasıflarıdır. Kadın hem annedir, hem eştir,
hem ev hanımıdır ve hem de bu özelliklerin tümünü bir arada yüklendiği
için toplumda en değerli bireydir. Çevremizdeki kadınlara bir bakalım;
şayet evdeyse bir yandan telefonla konuşurken diğer yandan da ojesini
sürüyor olabilir, eğer işyerindeyse e-maillerini kontrol ederken diğer
yandan da bir toplantının organizasyonunu yapıyordur. Kısacası kadınlar
birçok işi aynı anda yapabilirler. Bu yüzden daha verimli ve daha
pratiktirler. Ayrıca iş hayatında insan ilişkilerine ağırlık verme ve empati
kurma konusunda da kadınlar erkeklerden daha başarılıdırlar (Çekin, 2013:
64).
Yapılan araştırmalar kadın yöneticilerin çalıştığı şirketlerde karlılık
oranı daha yüksek olduğunu göstermiştir. IBM şirketi karlılık oranının
düşük olması nedeniyle şirketin durumunu incelemiş, rakipler ile
karşılaştırmış, bütün göstergelerin benzer ya da birbirine çok yakın
olduğunu görmüşler. Fakat kendi şirketlerinin karlılık oranının düşük
olmasının nedenini bir türlü bulamamışlar. Yaptıkları titiz bir çalışmanın
sonun da bu farkın rakiplere oranla orta düzeydeki yönetici sayılarının
düşük olduğundan kaynaklandığını görmüşlerdir.
Kadınlara kendi işlerini kurma ve girişimci olma konusunda sizi
güdüleyen unsur nedir diye sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır
(Müftüoğlu,1999:70-71).
i-Kendi kendimin patronu olmak için
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ii-Kocam ölmüştü ya da işten çıkarılmıştı.
iii-Kocamdan boşanmıştım ve ailemi ayakta tutmak için
iv-Zamanımı kontrol altına alıp iyi bildiğim bir işi yapmak için
Kadın girişimciler iş yeri açtıktan sonra toplumun ve ailenizin size
bakışı değişti mi? Sorusunu bazıları olumlu değişti, bazıları ise olumsuz
değişti şeklinde cevaplandırmıştır. Olumlu değişti diyenler;
i-Güven ve itibar artışı oldu.
ii-Takdir edilme oldu.
iii-Fikrinin alınması ve söz sahibi olma
Olumsuz değişti diyenler ise şu iki hususu belirtmişlerdir. Bunlar;
i-Kocasının kıskanması
ii-Çevrenin kıskanması
Bunlardan çevrenin kıskanması hususunda fazla bir şey söylemeye
gerek yoktur. Çünkü çevrede beğenip takdir eden insanlar olabileceği gibi
aynı zamanda meyvesi olan ağaç taşlanır misali başarılı bir kadın
girişimciyi kıskanan insanlar da olacaktır. Ancak kocasının kıskanması
konusuna gelince; normal şartlarda bir erkek eşinin başarılı bir kadın
girişimci olmasından rahatsız olmaz. Hatta nasıl ki bir baba oğlunun ya da
kızının okul başarısından mutlu oluyorsa eşinin başarılı bir iş kadını
olmasından da pek ala memnun olabilir. Çünkü o başarıdan kendisine de
pay çıkarabilir. Ama şundan rahatsız olabilir; kadın kocasına sen şu kadar
para kazanıyorsun ben ise bu kadar kazanıyorum. Ben senden daha çok
kazanıyorum diyerek ona saygısızlık yapmaya kalkarsa işte bundan bütün
erkekler rahatsız olur. İlerdeki sayfalarda anlatılacağı gibi mesela Hz.
Hatice çok zengin bir kadın girişimci olmasına rağmen Peygamberimiz (s.
a. v.)’e karşı saygıda asla kusur etmemiştir.
Kadınların iş
sıralayabiliriz;

gücü

piyasasına

katılmama

nedenlerini

şöyle

i-Toplumumuzda devam eden geleneksel değer yargılarının sonucu
kadının ev dışında çalışmasına olumlu bakılmaması
ii-İşverenin elaman seçiminde erkeklere öncelik vermesi
iii-Kadınların iş yaşamı ile aile yaşamını birlikte götürmekte
zorlanmaları
iv-Aile reisi olarak erkeğin öncelikle iş sahibi olması düşüncesinin
geçerliliğini koruması
Başka bir araştırmada da kadınların girişimcilik faaliyetlerinde
karşılaştıkları engeller şöyle sıralanmıştır:
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i-Toplumun kadınlar hakkındaki değer yargıları, inançları ve geleneksel
baskılar.
ii-Rol çatışması
iii-Güvensizlik
iv-Sermaye bulma zorluğu
v-Bilgi ve tecrübe eksikliği
vi-Ortak bulma zorluğu
vii-Haksız rekabet
viii-Yasal ve bürokratik engeller
Kadın girişimcilerin karşılaştıkları en önemli sorun çocukların bakımı,
iş hayatı ile aile hayatı arasında denge kurmanın zorluğudur.
Kitaplar kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunları başlıca üç başlık
altında toplamaktadır (Müftüoğlu, 1999: 72-74). Bunlar; eğitim, sermaye
ve örgütlenme sorunları olarak belirtilmektedir. Şüphesiz ki bunlarda
önemli sorunlardır. Ama bunlardan daha önemlisi ise “rol çatışması” dır.
Yani bir diğer ifadeyle çocukların bakımı, ev işleriyle iş hayatının birlikte
yürütülmesinin zorluğudur. Bu zorluk çözülürse kadın girişimciler diğer
zorlukların üstesinden gelebilirler.
3. KADIN GİRİŞİMCİLERİN “PİR”İ OLARAK HZ. HATİCE;
ROL MODEL ÖNERİSİ
PİR: bir sanatın kurucusuna denir. Tarihimizde Ahilik örgütünde her
esnaf ve sanat kolunun bir piri vardı. Ahiliğe giren kişi sanatının pirinden
kendi ustasına kadar bütün büyüklerine gönülden bağlanırdı. Çünkü
Ahilikte bir ustaya bağlanmadan sanatta olgunluğa erişilemezdi. Bu
yüzden her sanatkâr pirine aşırı bir hürmetle bağlanır ve ona derin bir saygı
duyardı.
Sanat kollarının pirleri o sanatı yürütmüş peygamberler veya ulu kişiler
arasından seçilmiştir. Mesela Çiftçilerin piri Hz. Âdem, terzilerin piri Hz.
İdris, demircilerin piri Hz. Davut, tüccarları piri Hz. Muhammed,
gemicilerin piri Hz. Nuh, basmacıların piri Hz. Yüşa, cerrahların piri Hz.
Lokman, debbağların piri, Ahi Evran, hallaçların piri Mansur Hallaç,
Kemankeşlerin piri, Sa’d İbni Ebi Vakkas olarak bilinir (Ekinci, 2008: 366367). Buna göre kadın girişimcilerin piri kim olmalıdır?
Hz. Peygamber (s.a.v.) hanımlar âleminin en hayırlısı ya da dünya
kadınlarının efendisi şu dört kadındır buyurmuştur (Yıldırım, 2016:142).
Hz. Meryem (İmran’ın kızı Hz. İsa’nın annesi)
Hz. Hatice (Hüveylid’ in kızı Hz. Muhammed’in Hanımı)
Hz. Asiye (Fravun’ un karısı karısı)
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Hz. Fatma ( Hz. Fatma Muhammed’in kızı)
Yine Peygamberimiz eliyle sema ve yeri işaret ederek göklerin en
hayırlı kadını İmran’ın kızı Meryem, yeryüzünün en hayırlı kadını ise
Huveylid’ in kızı Hatice’dir demiştir (Burak, 2009: 91).
O halde Hz. Peygamber(s.a.v) tarafından dünya kadınlarının efendisi
olarak övülen bu dört kadından biri olan Hz. Hatice kadın girişimcilerin
piri olmalıdır. Çünkü O babasından devraldığı kervanlarla ticaret yapma
işini Hz. Peygamberle(s.a.v.) birlikte yapmıştır. O bu işe en layık kişidir.
1400 küsur sene önce babaların kız çocukları doğduğunda toplumun içine
çıkmaya utandıkları bir zamanda Mekke’den Şam’a, Mekke’den Yemen’e
kervanlar göndererek ticaret yapmış bir kadın girişimcidir. Bir diğer
ifadeyle bu günkü anlamda uluslararası faaliyet gösteren bir lojistik
şirketinin sahip yöneticisidir.
Hz. Hatice kış ve yaz aylarında ayrı olmak üzere Şam ve Yemen’e
kervanlar gönderir ve güvendiği kişilerle ortak ticaret yapardı. Kadınların
hor ve hakir görüldükleri bu cahiliye döneminde kervanlarla ülkeler arası
ticaret yapmak kolay bir iş değil yönetim-organizasyon yeteneği ve cesaret
gerektiren bir işti. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile de böyle bir ticaret vesilesiyle
tanışmıştır (Burak, 2009: 31).
Bu ticaretlerinden birinde de kervanın başında yönetici olarak Hz.
Muhammed’i(s. a. v.) göndermiştir. Bu ticaretten çok kar etmiş ve O’na
cari ücret iki deve iken dört deve ücret vermiştir. Ebu Talip Hz. Hatice’ye
Muhammed güvenilir kişidir. Ben O’na bu pazardaki ticareti öğrettim sen
bu ticaretten çok kar edeceksin, o nedenle ücret olarak dört deve istiyoruz
demiş ve Hz. Hatice’de bunu kabul etmiştir (Burak, 2009: 34). Gerçekten
de Hz. Hatice söz konusu bu ticaretten o kadar çok kar etmiş ki daha önce
kervanların başında gönderdiği yöneticilerin kendisini kandırdığı
şüphesine de kapılmış. Bu ticaret yolculuğu üç ay sürmüştür(Yıldırım,
2016: 44). Bu olay bize iş ve ticaret hayatına ve günümüzdeki işçi - işveren
çıkar çatışmalarına dair önemli mesajlar vermektedir.
Hz. Hatice bu ticarete öncekilerden daha farklı bir gözle bakıyordu.
Çünkü bu ticaretten daha çok kar elde etmek istiyordu ama bu sadece
maddi kar değildi. O’nun asıl maksadı ve elde etmek istediği Hz.
Muhammed’i (s.a.v.) daha iyi tanımaktı. İşte bu maksatla kervanı
gönderirken Meysere adındaki hizmetçisini de beraberlerinde
göndermiştir. Meysere’nin tek görevi vardı, Muhammed’(s.a.v.)i
gözetlemek, tavır, davranış ve ticari muameleleriyle genel ahlakını
gözlemleyerek Hz. Hatice’ ye rapor etmekti. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Meysere’nin böyle bir işle görevli olduğundan haberi yoktu (Yıldırım,
2016: 35). İlk menzilde (mola yerinde) Meysere O’na bazı elbiseler
vererek, “hanımın bana emridir bu elbiseleri giymenizi istedi” demiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) nübüvvet öncesi böyle bir ahlak ile Şam
pazarında herkesi imrendiren bir ticaret yapıyordu. Çünkü başkalarının zor
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yaptığı küçük bir mal alışverişini Muhammed (s.a.v.) çok kolay yapıyordu.
O’ un yaptığı bu alışverişi uzaktan hayranlıkla izleyen bir Yahudi tüccar
O’nun satmak istediği bazı mallara alıcı oldu. Fiyatını sordu ve pazarlık
yapmaya başladı ve pazarlığı uzattı. Mekke’ li olduğunu da öğrendiği için
Lat, Menat, Uzza adına efendimizden yemin etmesini istedi. Bu durum
karşısında bir anda ortam gerildi ve biraz önce tebessüm eden
Muhammed’in (s.a.v.) çehresi birden gazaplındı, inanca ait bir talep söz
konusu olunca kaşlar çatıldı, ses yükseldi ve Şam pazarı O’nun şu sözlerine
şahit oldu: İnanmadığım ve bu güne kadar değer vermediğim cansız
nesneler adına beni yemine mi çağırıyorsun? Putlar adına asla yemin
etmem (Yıldırım, 2016: 46-47).
Deve kervanlarıyla uluslararası ticaret yapma işini Hz. Hatice
babasından devralmıştır. Bu mesleği ondan önce babası yapıyordu. O
babasının işini yürütmesi konusunda da günümüzün genç kızlarına
örnektir. Yakın zamana kadar ölen bir babanın işini genellikle erkek
çocukları devralırdı. Eğer erkek çocuk yetenek ve kabiliyetli değilse
babasının işini batırırdı. Ama artık günümüzde erkekler kadar kızlarda
babalarının yerine geçiyorlar. Hatta bu konuda şöyle deniyor: “patron
babalar kızlarına çeyiz sandığı değil koltuklarını bırakıyorlar.” İşte
bunun ilk örneğini yüz yıllar önce Hz. Hatice validemiz vermiştir.
Bir babanın oğlunun ya da kızının baba mesleğini yürütmesi tartışılan
konulardan biridir. Bu konuda ünlü İslam âlimlerinden İbn Arabi baba
mesleğini zaruret olamadıkça terk etmeyi şiddetle kınar. Büyük Sofilerden
biri de bu konuda -cemi bereketin miftahı iradet getirdiğin mevzide
sabretmektir- demiştir. Ortaçağın sanat ve meslek anlayışı durgun-statik
bir hayat görüşüdür. Garpta uzun zaman hüküm süren bu durgun ve kapalı
sanat telakisinden ve Luther’in – bulunduğun meslekte kal- tarzındaki
tembih ve telkinlerinden sonra günümüzden tamamen farklı bir zihniyetin,
hareketli- dinamik meslek telakkisinin yeni kazanç sahalarının cazip
göründüğü sahalara doğru kolaylıkla yer değiştirmeyi teşvik eden bir
anlayışın belirdiğini kaydetmek gerekir (Ülgener, 1991:82, 55 nolu dip
not).
Bu gün kadın girişimcilerin önemli sorunlarından biri de “rol
modelleri”nin olmayışıdır. Girişimci kadınlara baktığımız zaman
babalarının ve eşlerinin onlara rol modeli olduğu ifade edilebilir.
Babalarının veya eşlerinin serbest meslek, esnaf ve girişimcilik gibi
çoğunlukla bireysel çabayı ve risk üstlenmeyi, gerektiren mesleklerin
sahibi olmaları onların girişimcilik eğilimi göstermelerinde etkili olmuştur
(Soysal, 2010:91).
Müftüoğlu, günümüzde kadın girişimcilerinin örgütlenme sorunu vardır
diyor (Müftüoğlu, 1999: 114). Evet, örgütlenme sorunları vardır. Hem de
yedi yüz sene öncesinden daha fazla. Çünkü kadınlarımız yedi yüz yıl önce
bile bugünkünden daha fazla örgütlüydüler.
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Mesela Ahi Evran yaklaşık yedi asır evvel ahiliğin erkek üyelerine
“eline, beline, diline hâkim olmayı öğütlerken”, hanımı Fatma Bacı ise
ahiliğin kadın kolları olan Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum) örgütü
aracılığıyla kadın üyelerine “aşına, eşine, işine sahip olmayı” öğütlemiştir
(Bayram,1987). Ancak günümüz kadın girişimcileri ise eski deyimle
“PİR” siz ve sahipsizdirler. Bu günkü deyimle “rol modelleri” yoktur.
Çünkü rol modelleri idam edilmiştir, hakarete uğramıştır. Bunun en bariz
örneği “Şalcı Bacı” isimli kadın girişimcidir.
Şalcı Bacı, Erzurumlu üç çocuk annesi dul bir hanımdır. Dokuduğu şal,
kazak, hırka, çorap gibi tekstil ürünlerini satarak bu gün ki kadınlarımızın
haklı olarak çok kullandıkları deyimle “ kadınların ekonomik özgürlük”
kazanma mücadelesi verip çocuklarına bakan bir kadındır, 1925 yılında
asılarak idam edilmiştir. Türkiye’de asılarak idam edilen ilk kadındır. Ne
ile suçlandığı ise kargaları bile güldürecek kadar komiktir. “Şapka
giymemek !!!.” Dünyada böyle komik bir suçtan bir kadının idam edildiği
başka bir ülke yoktur. Bu vahşeti işleyenler yaptıkları ayıbın görülmemesi
yani astıkları insanın bir kadın olduğunun anlaşılmaması için cesedin
üzerine başından aşağı un çuvalı geçirmişlerdir. İdam sehpasının altında
son sözleri Erzurum şivesiyle “kadın şapka giye ki asıla” olmuştur
(Darıcı, 2014: 172).
4. KIRSAL ALANLARDA KADINLAR PAZARI
Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde “kadınlar pazarı” adı verilen kırsal
alandaki kadınların daha çok tarımsal ürünler başta olmak üzere ürettikleri
ürünleri sattıkları pazarlar vardır. Genel olarak km2 ‘ye düşen insan
sayısının 150’nin altında olan yerler kırsal alan olarak nitelendirilmektedir
(Soysal, 2013; 165). Ya da toplam nüfusu 20 binin altında olan yerler
“kırsal alan” olarak kabul edilmekte, 20 bin den yukarı nüfusu olan yerler
de kentsel alan olarak kabul edilmektedir.
Günümüzün birçok teknolojik imkânlarına rağmen bu pazarlar
(kadınlar pazarı) sıcaklık, serinlik, nem, yağmur, kar, fırtına v. b. iklim
şartları açısından hiç uygun değildir. Kadınlarımız uygun olmayan bu
pazar yerlerinde birçok sıkıntıya katlanmaktadırlar. Belediyelerimizin
birçoğunun da kadınlar pazarlarının düzenlenip daha modern bir hale
getirilmesinde birçok eksiklikleri vardır. Geçim sıkıntısı içindeki
kadınlarımız tarla ya da bahçelerinde ürettikleri sebze, meyve, hayvansal
ürünler ya da evde ürettikleri dokuma ve ya diğer el işlerini bu pazarlarda
satarak başkasına yük olmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar.
Daha çok tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan kırsal alanlardaki
sözünü ettiğimiz bu kadınların girişimci sayılıp sayılmaması konusunda da
tartışmalar söz konusudur. Çünkü Türkiye’de herhangi bir kuruma resmi
olarak kayıtlı olmayan kişiler istatistiksel olarak girişimci
değerlendirmesinin dışında kalmakta ve dolayısıyla gerek kentsel ve
gerekse kırsal kesimde kayıt dışı küçük çabalar (mikro düzey) girişimcilik
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olarak nitelendirilmemektedir. Aynı zamanda toplum tarafından da bu
kadınların yaptıkları küçük çaplı faaliyetler genelde “boş zaman
uğraşıları”
olarak
görüldüğünden
girişimcilik
kapsamında
düşünülmemektedir (Kantar,1999: 36’dan aktaran Soysal, 2013: 170).
Fakat bütün bunlara rağmen girişimci olarak dikkat edilmesi gereken en
önemli şartın kadınların üretimin faaliyetlerinin başından sonuna kadar
bütün aşamalarına aktif olarak katılmaları (evde veya bahçede üretimi
yapma, pazara götürme, küçük miktarlarda düzensiz satışlar v. b. gibi.),
karar verici olması, denetim yapabilmesi gibi konular açısından
düşünülürse kırsal kesimdeki kadınların da girişimci olarak kabul edilmesi
gerekir (Soysal, 2013: 170).
Yazarlar “boş zaman uğraşısı” konusunda kentsel alandaki gelir
düzeyi yüksek kadınların durumuyla kırsal alandaki hiçbir geliri olmayan
ve yakına kadar çoğunun bugün de belki bir kısmının sigorta güvencesi de
olmayan kadınları birbirine karıştırıyorlar. Kentsel alandaki kadınların
çoğunluğu öncelikli amaç olarak söz konusu bu tür üretim faaliyetlerini
“boş zaman uğraşısı” olarak yapıyor olabilirler ama kırsal alandakiler
birinci öncelik olarak geçim derdi için bu üretim faaliyetlerini
gerçekleştiriyorlar.
Kırsal alandaki söz konusu bu kadınların girişimci kabul edilmeleri
gerektiğine bir başka fikir de şu şekilde ileri sürülebilir; Geçmiş yıllarda
(günümüzde sayıları çok azalmış dahi olsa) başta Karadeniz, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleri olmak üzere ülkemizin hemen
hemen tamamında hala faaliyet gösteriyor olan kırsal alanlardaki kadınlar
(ileri yaştakiler de dâhil) evde ya da bahçede çeşitli tarımsal ürünler
(mevsime göre; biber, patlıcan, domates, salatalık, lahana, marul
maydanoz, reçel, pekmez, turşu, konserve, elma, armut, incir ve benzerleri
gibi sebze ve meyvenin her türlüsü) hayvansal ürünler (tere yağı, peynir,
çökelek, yumurta v. b.) üretip sepetine koyar, ikamet ettiği köyden ilçe
merkezine kadar çoğunlukla yaya gelir ve “kadınlar pazarı”nda bu
ürünlerini satar. Sonra (sayıları çok azalmış dahi olsa) bakkaldan evinin
ihtiyaçlarını satın alır bedelinin belki birazını nakit öder birazını veresiye
defterine yazdırır ve tekrar köyüne döner. Bu günkülerin birçoğu
biliyorlardır, ama eskiden bu kadınların çoğu okuma-yazma da
bilmezlerdi. Fakat her nasılsa parayı tanırlardı. Bütçelerinin açık
vermemesine tükettiklerinden daha fazlasını üretmeye gayret ederlerdi.
Toplumun sırtından geçinen asalak bir sınıf değil, çalışan ve üreten insan
olmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşarlardı. Yetmiş yaşındaki okuma
yazma bilmeyen bir köy kadını dahi kendi çapında gelir-gider hesabı
yapabilirdi.
İşte bütün bu özelliklerinden dolayı kırsal alandaki bu kadınları
“girişimci” olarak kabul etmemiz gerekir. Buna bir başka misal de şöyle
verebiliriz; İşletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken cüce işletmeler
ya da sıfır grubu) olarak isimlendirdiğimiz, yarım gün çalışan bir berber,
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haftanın belirli günlerinde balığa çıkan balıkçı, sabah akşam işe çıkan
simitçi gibi bir iş göreni dahi tam gün değil yarım gün ya da günün belirli
saatlerinde çalışan ve vergi dairesine kayıtlı olmayan kişileri dahi işletmeci
olarak kabul ediyoruz (Şahin, 1986: 138). Bu durumda söz konusu bu
kadınlar da girişimci sınıfına dâhil edilmelidir.
Bu konuda bir diğer husus ise bunların vergi dairesinde kayıtlarının
olmaması ve sattıkları ürünlere karşılık fiş- fatura verememeleri ve
dolayısıyla “kayıt dışı” olmalarıdır. Bu da gayet normaldir. Bu kadar
küçük işleri kayda almak gerekmez. Bu işler kayda almaya kalkışılırsa bu
durum kırtasiyeciliği ve dolayısıyla bürokrasiyi artırır. Faydasından daha
çok zararı olur. Ayrıca bunlar emek ürünüdür, vergi emekten değil
servetten alınmalıdır.
Kırsal alanda üretim faaliyetlerine yoğun bir biçimde katılan kadınlar
bizim ülkemiz başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde kırsal
ekonominin temel güç kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu güç
kaynağı çoğunlukla karşılığı ödenmeyen “ücretsiz aile işçisi” olarak
görülmekle birlikte tarımsal üretimin önemli bir bölümü bu emeğe
dayanmaktadır (Kızılaslan ve Yamanoğlu, 2010: 155).
Özellikle kırsal alanda yaşayan kadınlar dünyanın yoksulluk yükünü
sırtlarında taşımaktadırlar. Çünkü kırsalda yaşayan kadın tarım
sektöründeki işin %54’ünü, endüstride %34,5 ‘ini, hizmetlerde ise % 9
‘unu yapmaktadırlar. Ama buna karşılık da kırsal yörenin kadı modern
toplumun standartlarından çok geridedir (Soysal, 2013: 169).
Kırsal alanda kadının iş gücü yoğunluğu sadece tarımsal üretimde değil
ev içinde de oldukça yoğundur. Çünkü hane içinde çalışma anlamında
ücretsiz aile işçisi konumunda olan kadın ve genç kızlar ağır bir iş yüküne
sahiptirler. Ev temizliği, yemek yapımı, çamaşır, bulaşık, ütü gibi rutin
işlerin yanı sıra, tarla ve bahçe işleri, odun taşıma, hayvan bakımı gibi
beden gücü gerektiren işleri de yapmak durumundadırlar. Kırsaldaki bu
kadınlar bu manada “ağır işçi” statüsüne girmektedir (Kızılaslan ve
Yamanoğlu, 2010: 155).
Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında da pazarlarda ticaretle uğraşan
hanımlar vardı. Bu hanımlardan biri de Kayle Ümm-i beni Enmare (r.a.)
ya da Kayle Ümm-i Ruman adlı kadındır. Bu hanımın Hz.
Peygamberle(s.a.v.) olan konuşması, pazarlama karması elamanlarının biri
olan fiyat(price)ın belirlenmesi konusunda önemli ipuçları vermektedir.
Bu hanım sahabe şöyle diyor: “ Umrelerinden birinde Merve’de Allah
Resulüne rastladım. Dedim ki: Ya Resul Allah ben ticaret yapan bir
kadınım. Bir malı satın almak istediğim zaman almak istediğim fiyatın en
azını veriyorum. Sonra da artırıyorum. Ta almayı düşündüğüm fiyata
ulaşıncaya kadar. Bir malı satmak istediğim de ise en yüksek fiyatı
istiyorum. Sonra düşündüğüm fiyata ulaşıncaya kadar düşürüyorum.
Bunun üzerine Allah Resulü buyurdu: “Öyle yapma ya Kayle satın almak

442

istediğinde sana ister verilsin ister verilmesin satın almayı düşündüğün
fiyatı ver. Bir şeyi satmayı düşündüğünde de sana ister verilsin ister
verilmesin satmayı düşündüğün fiyatı biç.” (Karaman, 2009: 470; Arslan,
1994: 62-63). Görüldüğü gibi Hz. Peygamber bu hanıma “ticaret
hanımların işi değildir” demiyor. Sorusunu ciddiyetle cevaplandırıyor.
Verdiği cevap ise günümüzün pazarlama derslerinin önemli konularından
birini oluşturan “fiyat” belirleme konusunda bize önemli ipuçları veriyor.
Buradan bu günkü şekliyle yapılan pazarlığın meşru olmadığını anlıyoruz.
Ne aşağıdan yukarıya doğru çıkan alıcının fiyat verme şekli ve ne de
yukarıdan aşağıya doğru inen satıcının fiyat biçmesinin doğru olmadığını
anlıyoruz (Karaman,2009;470).
Pazarlama karmasını oluşturan dört karar değişkeninden biri olan fiyat
ekonomik hayatın temel unsurlarından biridir. Pazarlama karmasının gelir
sağlayan tek elamanıdır. Diğerleri ise gider kalemleridir. Ayrıca fiyat
pazarlama karmasının en değişken elamanıdır. Çünkü diğerlerine göre
fiyat kolayca değiştirilebilir (Mucuk, 2001;143-145). Fiyat konusunda
pazarlama kitaplarında şöyle yazar: “İki sentlik bir indirimin
yenemeyeceği hiçbir marka bağımlılığı yoktur” (Kotler,123).
Genellikle kabul gören bir görüşe göre fiyat üç temel faktöre göre
belirlenir. Bunlar;
Maliyete Dayalı Fiyatlandırma
Rekabete

“ “

Talebe

“

“

“

“

“

“

dır.

Fiyat belirlemedeki bu metotlardan başka esas fiyatı belirlemeden
ziyade işletmeye psikolojik üstünlük sağlamayı amaçlayan bazı
uygulamaları kapsayan psikolojik fiyatlandırma usulleri de vardır (Mucuk,
2001;151).
5. GİRİŞİMCİNİN EVLENME MESELESİ
Girişimcinin her işinde olduğu gibi evlenme işinde de bir orijinallik
vardır. Çünkü girişimci sıra dışı bir insandır. Ülkemizdeki girişimcilerin
birçoğunun evlenme hikâyelerine baktığımız zaman bunu pekâlâ
görebilmek mümkündür. İnsanların özel hayatlarıyla ilgili bu mevzuyu
gereğinden fazla araştırmak ve soruşturmak elbette ki doğru değildir.
Ancak kendisi de bu konuyu bugün piyasada bulunan biyografik bir eser
olan; “Yılmaz Ulusoy: Yılmayan Bir Adamın Öyküsü” adlı kitabında da
açıklıkla anlattığı için kitabından alıntı yapmamızda bir mahsur olmadığı
kanaatindeyiz.
Girişimcilerin evlenme konusundaki orijinalliğine yüzlerce örnekten
biri de Y. Ulusoy’dur. Ulusoy, evlenme hikâyesini kitabında özetle şöyle
anlatıyor: Serap Ü.’yü ilk gördüğümde beğendim ve onunla evlenmek
istedim. Bana göre ilk görüşün adı aşktır. İlk görüş aslında gerçek görüştür.
Derinden bir yakalayış ve sonsuz bir yakalanıştır. Serap Ü. henüz 17, Ben

443

ise 26 yaşındayım. Kim olduğunu araştırınca tanıdığım biri olan Kemal Ü.’
nün kızı olduğunu öğrendim. Fakat kızıyla evlenmek istediğini ona nasıl
söyleyeceğim? Günlerce düşünür ve nihayet bir gün aklına bir çözüm
yöntemi gelir. Bir hafta sonu Kemal Ü.’yü arabasına alır ve şehrin dışına
gezmeye çıkarlar. Kemal Ü.’de bu genç insanın bir sıkıntısı var ama nedir
diye merak eder. Y. Ulusoy arabasını uygun bir yerde durdurur ve inip
yürümeye başlarlar. Bir kaç adım sonra bütün cesaretini toplar ve
düşüncelerini söyler. Sonuçta talep uygun bulunur ve evlilik gerçekleşir
(Ulusoy,2005:65-66).
Bu olay orijinalliklerle dolu. Bu günkü evliliklere hiç benzemiyor. Y.
Ulusoy beğendiği kızı gidip babasından kendisi istiyor. Araya aracı
koymuyor. İşi baştan çözüyor. Kız 17 yaşında henüz lise son sınıf
öğrencisidir bu günkü mantığa göre yaşı çok küçüktür evlenecek yaşa
gelmemiştir. Ayrıca konudan haberi bile yoktur. Oysaki bu gün genç kızlar
ya da erkekler birbirleriyle tanışırlar ve aylarca arkadaşlık yaparlar. Güya
birbirlerinin karakterlerini ve huylarını tanıyacaklar ve şayet uygunsalar
evlenirler. Evlenme teklifini de genellikle erkek yapar. Evlendikten sonra
da anlaşamazlar bir yıl içinde şiddetli geçimsizlikten boşanmak için
mahkemeye başvururlar.
Girişimcilerin evlenme hikâyelerindeki orijinalliklere sadece bir tek
örnek verdikten sonra esas konumuza dönecek olursak normal şartlarda
erkek kadına evlenme teklifi yapar. Ama Hz. Hatice validemiz
peygamberimize kendisi evlenme teklifi yapmıştır. Üstelik kırk yaşında
dul ve çocuklu bir hanımın kendisinden on beş yaş küçük ve hiç
evlenmemiş birine evlenme teklifi yapması cesaret ister. Çünkü bugün bu
durumdaki bir kadın böyle bir erkeğe evlenme teklif etse o kadın için
olumsuz anlamda neler söylenmez ki!!!. Bunu ancak girişimcilik
özellikleri olan bir kadın yapabilir. Çünkü girişimcinin en büyük özelliği
cesur olmasıdır.
Hz. Hatice Mekke’nin zengini Amr’ın evlenme teklifini tereddütsüz
reddederken peygamberimize kendisi evlenme teklifi yapıyor. (Hz.
Hatice’nin Mekke’nin en zengini Amr’ın teklifini reddetmesi evlenecekleri
insanda maddi zenginlik arayan günümüzün genç kızlarına ithaf olunur.)
İşte kadın girişimcilerin piri böyle cesaretli bir kadın olmalıdır.
6. İŞLETMELER ÇALIŞANLARINI CİNSEL TACİZE KARŞI
KORUMALIDIR
Günümüzde işverenin sorumluluğunda olan ve giderek yaygınlaşan
hukuk ve insanlık dışı olaylardan biri de “cinsel taciz” konusudur.
İnsanların olduğu her yerde olmasına rağmen cinsel taciz ya da istismar
konusuyla işletmelerde daha çok karşılaşılmaktadır.
Cinsel taciz kısaca; çocuklara, kadınlara veya erkeklere herhangi bir
kişi tarafından yöneltilen cinsel şiddet içeren her türlü istismardır şeklinde
tanımlanabilir. Konunun çok azı kamuoyuna yansımaktadır. Dolayısıyla
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bir aysberg gibi olduğu söylenebilir. Nasıl ki Ayberk’in çok azı suyun
yüzündedir ve görünür büyük kısmı su ise altındadır ve görülmezse, cinsel
taciz olaylarının çoğu da haklı olarak ört bas edilmekte ve duyulup
işitilmemektedir. Bu nedenle istatistiklerde gösterilenlerden daha fazla
olduğunu düşünülebilir. Bir fikir vereceği düşüncesiyle eski tarihli
gazetelere bir göz attığımız zaman tesadüfen bulduklarımızın bazılarını
şöyle sıralayabiliriz. (Örneklerin oldukça eski tarihli olmasına özellikle
dikkat edilmiştir):
“İstanbul’da 500 kadın üzerinde yapılan bir ankette kadınların %76’sı
cinsel tacize uğradığını, %98’inin ise laf atma ile karşılaştıklarını
söylemişlerdir.” (Günaydın, 30.11.1991)
“Tekel Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri işten çıkarma tehdidi
ile kadınlara cinsel tacizde bulunmuşlardır.” (Milliyet 26.07.1989)
İngiltere’de yapılan bir kamuoyu araştırmasına katılan kadınlardan %
40’ı cinsel tacize uğradığını söylemiştir. Independent gazetesinin yaptığı
bir ankete göre ise kadınların % 62 si cinsel tacizi en önemli sorun olarak
görüyorlar. (Hürriyet 21.10.1991)
“ABD’de 1985-87 yılları arasında çalışan kadınların % 42 si iş
yerlerinde cinsel tacize uğramıştır. Kadınların %42 si, erkeklerin ise %17
si sarkıntılıktan şikâyetçi olmuştur.” (Güneş 18.10.1990)
“Atina’da 1500 kadın çalışan ile yapılan bir araştırma işyerlerinde
kadınların hatta yaşlı kadınların erkeklerin cinsel tacizine uğradığını
göstermiştir. (Sabah 14.04.1992)
“Fransa’da her üç kadının biri cinsel tacize uğruyor. Bunların % 56’sı
vaatlerle % 26’ sı ise tehditle gerçekleşiyor. (Güneş 18.10.1990)
“Hukuk profesörü siyah yargıç Clarance Thomas’ın yardımcısı Anito
Hill yargıcın cinsel tacizinden şikâyetçi. (Hürriyet 21.10.1990)
“Cinsel tacizlerin
%29’ u patron
%26 ‘sı amir tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında etkili müşteriler tarafından
yapıldığı da zaman zaman görülmektedir.” (Nokta 02.02.1992)
Bunlara benzer haberlere basında her gün çok sık rastlamak
mümkündür.
Cinsel taciz konusu ceza hukukunun dışında iş hukukunu da
ilgilendiren bir konudur. Çünkü çalışanlar sadece T.C.K. da suç sayılan
hareketlere karşı değil, cinsel taciz sayılabilecek her türlü harekete karşı da
işverenin koruması altındadır. Bu korumanın kapsamına işverenin kendi
hareketleri girdiği gibi iş yerinde çalışan diğer kişilerin, müşterilerin,
tedarikçilerin hissedarların hareketleri de dâhildir. İşverenler çalışanlarını
bu kişilerin tacizine karşı koruması gerekirken yukarıdaki örneklerde
görüldüğü gibi çoğu kez kendisi de yapmaktadır.
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Basındaki bu örnekler ve burada anlatılanlar kadınların tacize
uğramasının örnekleridir. Konuya bir başka açıdan bakarak “taciz” in
kapsamını daha geniş tutunca bir de erkeklerin uğradığı taciz vardır ki onun
boyutları ise daha büyüktür. Bu ise madalyonun arka yüzüdür. Burada
konumuz kadınlar olduğu için erkeklerinkinin teferruatına girmiyoruz.
Kadınlarımız maruz kaldıkları bu yanlış davranışları iş’ den atılma ya
da başka endişelerden dolayı çoğu kez sineye çekmektedirler. İşte, bu ve
benzeri çok sebepten dolayı kadınlar kendiişlerini kurup girişimci
olmalıdır. Çünkü bir kadını kendi iş yerinde her hangi bir kişi kolay kolay
taciz edemez. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsa “iş akdine son verdim”
diyerek o kişiyi kapının önüne koyar.
7. İŞ YERLERİ KADINLARIN DEĞERLERİNE UYGUN
OLMALIDIR
Burada konu kadın olduğu için “kadınların değerleri” ne ifadesi
kullanılmıştır. Pek tabi ki konu kadınlarla ilgili olduğu kadar erkeklerle de
ilgilidir. Müslüman, Hristiyan, Musevi, Putperest, Ateist v. b. hangi
dinden, dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun işyerleri her türden insanın
inançlarına ve değerlerine saygılı olmalı ve iş yerinin kuralları bunlara göre
düzenlenmelidir. Aksi halde o işyerinde çalışmak bir işkence olur. Çünkü
dininin emirlerini yerine getirmek isteyen bir insan için böyle bir iş yerinde
çalışmak adeta bir işkencedir.
Bu gün değil bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika’da ki bir işletmede
Türkiye’de (halkının %99’ u Müslüman olan) bile birçok işyerinde değil
bir kadının, bir erkeğin bile namaz kılabilmesi tam bir işkencedir. Ama
birçok işveren bu durumu bilmiyor ya da bildiği halde önemsemiyor.
Hâlbuki işletmelerin en önemli unsuru insan unsurudur. İşletme
yöneticileri çalışanlarını memnun ederlerse, çalışanları da müşterileri
memnun etmeye gayret gösterirler.
Konuyla ilgili olarak Reyhana Patel, İngiltere’deki tecrübeleri için
şunları söylüyor: “Müşterilere namaz kılmam gerekiyor demek bile
korkutucudur. Ama en büyük engel pratik değil sosyaldir. Cinsellik, alkol
ve ilişkiler gibi Müslüman kadınların katılmak istemeyeceği konular ofiste
konuşuluyor. Ofislerde kadınların belirli şekillerde giyinmesi beklenirken
İslam gösterişsiz bir giyim tarzını emrediyor. Müslüman kadınların
giyinme tarzları ve özellikle de başörtüleri uygun görülmüyor. Bir iş çıkışı
içki daveti dini inançlarını gerçekleştiren bir Müslüman için büyük bir
çıkmaza neden olabiliyor. Barlarda gerçekleşen bir araya gelmeler
network sağlamak için fırsatlar sunuyor ve müdürler terfi için potansiyel
adayları buralarda arıyorlar. Bir keresinde CV’imde ve mülakat sırasında
dini inancımı çok açık bir şekilde belirttim ama takıma hoş geldin partim
“bir içki” için dışarı çıkmak oldu.” (Patel, The Independent; 21 Aralık
2012).
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Hâlbuki bu durum da işletmelerin sosyal sorumlukları arasındadır. Bu
sorumluluklarını yerine getiren bir işletmelerin kısa dönemde maliyetleri
artabilir belki ama uzun dönemde de “karlılığı” artar. İşletmeyi stratejik
yönetmesi gereken bir işletme yönetici politikalarını kısa dönem karlılığı
üzerine değil uzun dönem karlılığı üzerine kurmalıdır. Bunun için de
sosyal sorumluluklar kısa dönemde maliyet unsurudur deyip ondan
kaçınmak yerine uzun dönemde karlılığı artırır diyerek onları üstlenmesi
gerekir (Cora, 1996).
8. KADIN GİRİŞİMCİLERİN MİRAS YOLUYLA İŞLETME
SAHİBİ OLMALARI
Günümüzde işletme sahibi olmanın nedenleri ya da insanları işletme
kurmaya iten sebepler sayılırken “miras yoluyla işletme sahibi olma” en
başta sayılan nedenlerden biridir. Genellikle aile işletmelerinin sahipleri
bin bir sıkıntıya katlanarak kurup geliştirdikleri işletmelerini kendi
ölümlerinden sonra onların bıraktığı yerden çocuklarının devir alıp
getirmelerini isterler. Bu arzudan dolayı toplumumuzda böyle bir kültür de
oluşmuştur. Bir çocuk babasının ölümünden sonra onun işini devam
ettirmek zorundadır. Eğer o işi yürütmezse veya yürütemezse o çocuğa iyi
gözle bakılmaz. Bu yüzden çocuk biraz babasına saygıdan, biraz ailenin
baskısından, biraz da toplumun kendisini ayıplamasından o işi sevmese de,
o iş kolu çok karlı olmasa da babasının işinin başına geçmek zorundadır
(Akdemir,2001;37).
İş dünyasında ki şirketlerin yönetimi eskiden babadan oğula geçerdi.
Ancak son yıllarda kadınların iş hayatına katılımlarının artmasıyla birlikte
bu durum değişmeye başladı. Hatta bazı kızlar babalarının işlerini erkek
kardeşlerinden daha iyi yürütüyorlar. Bu konuda deniyor ki patron babalar
kızlarına çeyiz sandığı değil koltuklarını bırakıyorlar. Bunun en bariz
örneği Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı’dır.
Holdingin çok sayıdaki erkek üyesine karşılık yönetim kurulu başkanı
olmuştur.
Türkiye’nin önemli holdinglerinin yönetim kurullarında artık daha fazla
kadın var. Örneğin iş hayatında babalarının yanında yerlerini almaya
başlayanlar arasında Doluca Şarapçılık’ın patronu Nihat Akman’ın kızı
Sibel Kutman, Limak Holding’in patronu Nihat Özdemir’in kızı Ebru
Özdemir, Nazlı Tekstil’in patronu Mehmet Balduk’un kızı Nazlı Ceylan
Balduk, M. Oil Bölünmez Petrolculuk’un patronu Süleyman Bölünmez’in
kızı Seda Bölünmez, Kütahya Porselen’in patronlarından Nafi Güral’ın
kızları Hediye, Semra ve Gülden Güral, APS tekstilin patronu Osman
Benzeş’in kızları Nilüfer Benzeş Çeçelli ile Reyhan Benzeş Şahin, Akkök
Grubu’nun patronu Ömer Dinçkök’ün kızı Ayça Dinçkök, Petrofer’in
patronu Tamer Taşkın’ın kızı Işıl Taşkın, Güral Porselen’in patronu İsmet
Güral’ın kızı Harika Güral, Armatör Eşref Cerrahoğlu’nun kızı Semra
Cerrahoğlu, Zorlu Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu’nun kızı Şule
Zorlu, Esen Plastik’in patronu, Salih Esen’in kızı Eldem Esen, Mazhar
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Zorlu Holding’in patronu Kemal Zorlu’nun kızı Sibel Zorlu bu değişimin
öncülerinden bazılarıdır(Çeyiz yerine koltuk devri” başlıklı Necla
Yılmaz’ın haberi, 01.12.207).
Hz. Hatice’de kervanlarla bugünkü anlamda uluslararası ticaret yapma
işini babasından öğrenmiş ve devralmıştır. Sermaye de ticari bilgi de ona
babasından miras kalmıştır. O nedenle babaları esnaf sanatkâr veya ticari
bir işle uğraşan günümüz genç kızlarına başkalarının yanında ücretle
çalışmaktansa daha küçük yaştan itibaren babalarının işinin bir ucundan
tutup işi üslenmeleri tavsiye olunur.
9. KADINLARIN DESTEK VERMEDİĞİ BİR İŞ BAŞARIYA
ULAŞAMAZ
Geçmişte savaşlar cephelerde tank, top, tüfek v. b. silahlarla yapılırdı.
Yirminci yüzyılın başlarında Kafkas, Filistin, Çanakkale, Galiçya, Yemen
cephelerinde ordularımız savaşırdı. Savaşlar cephelerde olurdu.
Günümüzde ise savaşlar ticaret savaşları şeklinde pazarlarda olmaktadır.
Çünkü orduların yerini işletmeler, silahların yerini de ürünler ve markalar
aldı.
Tarihimize 93 harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı Rus harbi
sırasında şark cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa’nın Rus işgaline karşı
halkı cepheye çağıran davetine (yirmi yaşında bir anne olmasına rağmen
çocuğunu bırakıp) erkeklerden önce cepheye koşarak düşmana karşı
direnişi tetikleyen sembol isim “Nene Hatun” dur. Aynı şekilde milli
mücadeleyi de sadece erkeklerin değil Kara Fatma, Fatma Seher Hanım,
Süreyya Sülün Hanım, Ayşe Efe, Şerife Bacı v. b. daha birçok kadın
kahramanımızın da gayretiyle kazandık. Bugün de kalkınma savaşımızı
kadın girişimcilerin gayretiyle kazanacağız. Çünkü kadınların destek
vermediği, sahip çıkmadığı hiçbir iş başarıya ulaşamaz. Tarihin her
devrinde savaşlarda bile kadınların birçok kahramanlıkları olmuştur.
Mesela Unut savaşında Hz. Nesibe’nin, Hz. Ayşe’nin gayretleri
bilinmektedir.
Kadınların bu gayretlerinin çok sayıdaki örneklerinden biri de şöyledir:
1897 yılında Osmanlı Devlet Yunanistan’ a savaş ilan ettiği zaman Gazi
Ethem paşa komutasındaki Osmanlı ordusu büyük bir başarıyla üç günde
Atina önlerine dayandılar. Bu savaşta Şehzadeler ordunun en ileri
hatlarında görev yaptı. Saray hanımları askerler için sargı bezleri hazırlayıp
çamaşır biçip diktiler, yatak çarşafları diktiler. Bu hanımlar için uykudurak yoktu. Zevki- sefa içinde yaşadıkları zannedilen ya da öyle söylenen
harem kadınları gece- gündüz askerlere çamaşır, çarşaf, elbise yetiştirmeye
çalışan bir atölye gibi çalışmıştır. Harem kadınlarından uykusu gelenler bir
köşeye çekilip birkaç saat kestiriyor sonra kalkıp yine işe başlıyorlardı.
Zülfet Kalfa dikiş diken hanımları kontrol ediyor ve arabalar dolusu
getirilen kumaşları dağıtıp verilen ölçülere göre dikilmesini sağlıyordu.
Padişah ise her gün bir hastaneye gidip yaralıları ziyaret ediyor hatırlarını
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soruyor, ihtiyaçlarını öğrenip giderilmesi için talimat veriyordu. Herkes
savaştaydı. Kadını, erkeği, köylüsü kentlisi. Sultan Abdülhamit
hastanedeki askerlerin ateşlerine bakıp derecelerinin alınmasını isteyecek
kadar ayrıntıya giriyordu. Şehit ailelerinin durumlarını inceliyor.
Kimsesizleri saraya yerleştiriyordu. Gazilere maaş bağlanıyor, herkes
canla başla çalışıyordu. Savaşta bacağını kaybeden bir askerin bacağına
değil kırılan saatine üzüldüğünü duyan Sultan hastanedeki bütün askerlere
kendi eliyle bir baston yapıp hediye ediyor. O’ nun bu davranışı İstanbul
mahallelerinde ev ev anlatılıyor (Armağan, 2017: 60-61).
Kadınların savaşlarda dahi gayretlerine bir başka örneği ise Enes bin
Malik(r. a.) şöyle anlatıyor: Uhud Harbi’nde Müslümanlar bir ara
Resulullah’ın (s. a. v.) etrafından dağılmış ve ancak on kişi kalmıştı. Bu
tehlikeli anda Hz. Aişe ile annem Ümmü Süleym aralıksız ve süratle
kırbalarla su taşıyorlar ve yaralılara su veriyorlardı (17.08.2016 tarihli
takvim yaprağı).
Bu anlatılanlardan İslam tarihindeki kadınların savaş meydanlarında
birinci hat mevzilere kadar yaklaştıklarını anlıyoruz.
Kadın girişimciler erkek rakipleriyle rekabet etmelerinin yanı sıra
kadınlık rollerini aksatmamaya çalışarak iki misli sorumluluk üstlenmeye
hazırlar. Kısacası onlar “gölge yapmayın başka ihsan istemeyiz” diyorlar.
Kadınların ülkemizde geleneksel yetiştirilme biçimleri de girişimcilik
konusunda onları erkeklere oranla daha avantajlı duruma getirmektedir.
Şöyle ki; kız çocukları küçük yaştan itibaren aile içinde sorumluluk alıp
yönetmeye başlıyorlar. Erkek çocukların aksine kızlar kardeşlerine bakar,
ev işlerini yapar, ev halkına hizmet eder. Böylece yönetim konusunu küçük
yaşta öğrenir. Küçük yaştan itibaren aldığı bu sorumluluk, evlilik, çocuk
bakımı ve evin yönetimiyle devam eder. Bunlar kadınların aynı anda birkaç
işi yapabilme yeteneklerini geliştirmelerine yol açar.
“Yuvayı dişi kuş yapar” atasözünden hareketle toplumu da dişi kuş
yapar denilebilir. Kadın evinin merkezinde olduğu gibi hayatında
merkezindedir. Hayatın merkezlerinden biri de “ iş hayatı” dır.
Yemek, restoran, gıda, unlu mamuller, giyim, elbise, tuhafiye, moda,
sanat, tasarım, eğitim, sağlık, dikiş, nakış, terzilik, yorgancılık ve
perakendecilikten oto kuaförlüğüne kadar yüzlerce iş kolunda kadın
girişimcilere ihtiyaç vardır. Ama bu işkollarında nedense hep erkekler
çalışıyor ve erkekler de bu işleri hiç iyi yapamıyorlar. Bu yüzden kadın
girişimcileri fıtratlarına uygun mesleklerin başına geçirmek gerekir.
“Ayine si iştir kişinin lafa bakılmaz” sözünde olduğu gibi bir işi kimin
yaptığı o işin kendisinden anlaşılır. Erkekler ayrıntılara dikkat etmezler,
lakayt iş yaparlar. Hâlbuki kalite de ayrıntı da gizlidir. Kız-erkek karışık
bir grup öğrencinin sınav kâğıtlarına bakın hangisinin kız, hangisinin erkek
öğrenciye ait olduğunu ismine bakmadan çoğunlukla anlaşılır. Çünkü
kızların çoğu güzel ve okunaklı yazmak için özen gösterirken, erkeklerin
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çoğu da bu özeni göstermez. Çalakalem yazar. Hiç düşünmez ki arkamdan
biri bunu okuyacak beğenirse puan verecek beğenmezse puan vermeyecek.
Bu gün erkek ve kadınlar eşit şartlarda rekabet yarışına başlasalar
birçok sektörde kadınların birçoğu erkeklerin birçoğunu geçer. Tıpkı
Peygamberimizin öncülüğündeki Müslümanların Medine Pazarı’nda
dünyanın en hasis tüccarları olan Yahudiler karşısında iki, üç sene gibi kısa
bir sürede üstünlüğü ele geçirmeleri gibi.
10. SONUÇ VE ÖNERİLER
Değişen sosyal ekonomik ve kültürel şartlar içerisinde kadınlar eskiye
oranla iş hayatına her geçen gün daha fazla katılmaktadırlar. Bu artık geri
dönüşü olmayan bir realitedir. Bu durum ülkeler için stratejik bir önem arz
etmektedir. Bir ülkenin stratejik yönetilebilmesi için birçok yönteme
başvurulabilir. Bunlardan bazıları; israfı önlemek, kullanılmayan
kaynaklarını kullanmak, yeni iş alanları açmak ve kadınları girişimciliğe
teşvik etmektir. Bu sebeple dünya ülkeleri aralarındaki rekabet yarışında
kaynaklarını daha etkin kullanmanın yollarını araştırmaktadırlar.
Nasıl ki bir kuş tek kanadıyla değil iki kanadıyla uçuyorsa ülkemizin
kalkınması da erkek ve kadınların birlikte gayretiyle olacaktır. Bu nedenle
bütün ümitlerimiz kadın girişimcilerimizdedir. Bu gün evini, kocasını,
çocuklarını ve ailesini ihmal etmeden girişimcilik yapacak kadınlara
ihtiyacımız var. Ancak onlar da “iş ve kariyer” diyerek eşlerini ve
çocuklarını ihmal etmemelidirler. Çocuğunu küçük yaşta bakıcıya teslim
edip onu sevgiden mahrum bırakmamalıdır. Kadın girişimci kendi işinde
bir yandan işini yaparken bir yandan da çocuğuna bakabilir.
Kadınların girişimci olmaları için birçok sebep olmasına rağmen
başlıca şu sebeplerden dolayı kadınlar girişimci olmalıdırlar:
1.Cam Tavan Uygulamasına Maruz Kaldıkları İçin:
2.Erkeklere Oranla Kadınlara Daha Düşük Ücret Ödendiği İçin
3.İşletmeler Krize Girdiği Zaman İşten Çıkarılması Düşünülen
Kişilerin Önce Kadınlar Olduğu İçin.
4.Cinsel Tacize Uğradıkları ve Kadınlık Hususiyetleri Suiistimal
Edildiği İçin
5.Çalışma Saatlerini Kendilerine Göre Ayarlayıp Eşlerine ve
Çocuklarına Zaman Ayırabilirler
6.Bir Çok İş Kolunda (eğitim, sağlık) Erkeklerden Daha Üstün Olan
Bilgilerini Uygulayabilmek İçin
7. Başkasının Yanında Ücretli Çalışmaktansa Kendi işinin Patronu
Olması için
Erkek girişimciler gibi kadın girişimciler de ekonomiye bir yük
getirmedikleri gibi aksine ekonomiyi güçlendirirler ve rekabetin
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gelişmesine katkı sağlarlar. Devlete vergi verirler, iş sahibi olurlar,
insanlara iş verirler yeni girişimciler yetiştirebilirler. Girişimcilik kadınlar
için işsizliği azaltacak yollardan biridir (Çakıcı, 2006: 58).
Bu çalışmada iş hayatında girişimcilik faaliyetinde bulunan kadınların
demografik ve kişisel özellikleri ve yaşadıkları sorunlar belirlenmeye
çalışılmış ve bu şartlarda girişimcilik faaliyetinde bulunacak kadınlara
önerilerde bulunulmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kadın
girişimciliği konusu teorik olarak ele alınarak girişimcilik faaliyetinde
bulunacak kadınlara önerilerde bulunulmuştur.
Kadın girişimciler; evli, çocuklu ya da çocuksuz, genellikle girişimci
ailelerden gelen, eğitim almış, aileleri tarafından desteklenen, kendine
güvenen ve daha çok geleneksel ve “evcimen kadın girişimci” olarak
tanımlanan kişilerdir. Bunlar genellikle iş ve ev ile ilgili sorumluluklarını
dengelemeye çalışan, evdeki sorumluluklarının iştekilerden daha önce
geldiğini düşünen geleneksel ve evcimen girişimci kadın görünümü arz
etmektedirler(Kutanis, 2006: 84).
Her şeyin avantaj ve dezavantajları olduğu gibi kadın girişimci olmanın
da dünyada ve Türkiye’de cinsiyet farklığından kaynaklanan avantaj ve
dezavantajları vardır. Aslında bu dezavantajların bazıları başka açılardan
avantaj da olabilir. Çünkü girişimci bir kadın bu dezavantajları avantaja
çevirebilir. Şöyle ki muhafazakâr bir anlayışa sahip olan toplumumuzda
aynı zamanda kadınları koruyucu bir zihniyet de vardır. Örneğin bir erkek
girişimcinin on tane tedarikçisine borcu var ve bu on tane alacaklının
dokuzu erkek biri kadınsa borçlu kişi bu durumda kadına öncelik vererek
önce ona olan borcunu öder. Benzer şekilde kadınlara karşı yapılabilecek
bu günkü deyimle birçok “pozitif ayrımcılık” konuları vardır.
“Kadın girişimciliği” konusu sadece kadınların para kazanması veya
onların deyimiyle “ekonomik özgürlük”lerini elde etmeleri değildir.
Onun yanı sıra ülkenin kalkınması meselesidir de. Çünkü kadın
girişimciliği o ülkenin ekonomik ve toplumsal hayatına önemli katkılar
sunar ve ülkenin kalkınması için önemli bir kaldıraç kuvveti oluşturur.
Eşine güvenen ve onda bir kabiliyet gören erkek onun iş kurmasına
yardımcı olur. İkna kabiliyeti yüksek ve başta eşi olmak üzere tüm
insanlara güven veren bir kadın da eşini bu konuda ikna eder ve onun
desteğini alır.
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İŞLETMELERDE KAPASİTE VE VERİMLİLİK SAPMALARINA
İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Capacity and Efficiency Variances in Organizations: A Model Suggestion

Selim Yüksel PAZARÇEVİREN & Duygu CELAYİR
1.GİRİŞ
Yüksek rekabet ortamında, maliyet yönetimi çoğu işletme için ayakta
kalabilmek ve yaşamlarını devam ettirebilmek için önemli bir etken
olmuştur. Ancak günümüzde sadece maliyetlerin azaltılmasına
odaklanılması, işletmelerin amaçlarını yerine getirmekte yetersiz kalmış
(Cooper ve Slagmulder, 1998), işletmelerin verimliliği önemli olmuştur.
Verimlilik çok genel anlamıyla; doğru faaliyetleri, doğru şekilde ve belirli
bir çalışma planı ile yerine getirmeyi/ gerçekleştirmeyi hedefleyen bir
yaklaşımdır (Akal, 2000). İşletmeler açısından bakıldığında; üretim
sürecine dâhil edilen üretim faktörleriyle, bu sürecin sonunda elde edilen
çıktılar/ ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik kavramı;
kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek, çıktı elde etmek (ürün)
demektir. Prokopenko (2005) verimliliği, üretilen mal ve hizmet miktarı
ile bu mal ve hizmet miktarının elde edilmesinde kullanılan girdiler
arasındaki oran olarak tanımlamış ve genellikle bu ölçü, çıktı/girdi olarak
formüle etmiştir. (Prokopenko, 2005). Bu bağlamda verimlilik, üretim
araçlarının ekonomik etkinliklerinin bir bütün olarak ele alınıp
ölçülmesidir. Üretim açısından bakıldığında; bir üretim merkezi, o
merkezde kullanılan İlk madde malzeme, enerji, makine, işgücü vb.
kaynaklarının bileşiminden daha önceki dönemlere kıyasla, daha çok ürün/
çıktı elde etmiş ise verimliliği artmış olarak değerlendirilmektedir. Buna
göre verimlilik, mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerde, üretim
faktörü miktarlarında, üretim kapasitesinde, ürün (çıktı) karmasında oluşan
tüm değişmelerin ürün/üretim faktörü ilişkileri düzeyinde göstergesidir
(Kahya ve Polat, 2007). İşletmelerin üretim kaynaklarını israf etmeden
rasyonel bir şekilde kullanması ve en az üretim faktörü ile en çok çıktı elde
etmeleri istenilen bir durumdur. Ancak bu süreçte maliyet kontrolüne de
dikkat etmeleri gerekmektedir. İşletme yöneticileri verimlilik ile ilgili
olarak, birçok nedenden dolayı kapasite kavramıyla da yakından
ilgilenmektedir. Bu kapsamda işletmeler, stratejik amaçlarına uygun
biçimde, mevcut ve potansiyel/gelecekteki talebi karşılayabilmek için
yeterli kapasiteye ihtiyaç duyarlar (Bulut, 2004). İşletmeler, optimal
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kapasiteye ulaşabilmek için, kapasite planlaması yapmalıdırlar. Bir
işletmenin kuruluş hedefinin/amacının gerçekleştirilmesi, onun ne derece
etkin çalıştığının bir göstergesi ve yansımasıdır. Bu kapsamda etkinlik ve
verimlilik; amaca ulaşma derecesini vurgulamaktadır. Üretim araçlarının
tam kapasite ve verimli çalışmaları işletme açısından çok önemlidir. Buna
göre verimlilik, bir işletmenin belirlenmiş ölçütlere ne kadar
yaklaşabildiğinin bir ölçüsüdür.
2.

Kapasite ve Kapasite Planlaması

Kapasite; özellikle 1920’li yıllardan sonra işletmecilik alanında
üzerinde önemle durulan konulardan birisi olmuştur. Kapasite kavramıyla
birlikte, imal edilecek olan ürünün miktarı, teslimat süresi ya da elde
edilecek getiriyi karşılayabilme düzeyi açıklanmaktadır (Demir ve
Gümüşoğlu, 2003). İşletmeler, stratejik amaçlarına uygun biçimde, hem
mevcut hem de sonraki dönemlerde oluşacak talebi miktar ve süre
açısından karşılamak isterler. Bunun için de yeterli kapasiteye sahip
olmaları gerekir. Bu bağlamda kapasite farklı şekillerde tanımlanabilir.
Temelde kapasite, işletmenin üretebilme yeteneğinin ölçüsü olarak
tanımlanırken, işletmenin belirli bir zaman diliminde kullandığı üretim
faktörleri olarak da açıklanabilir (Üreten, 1999). Kapasite, çoğunlukla çıktı
kavramı ile tanımlanmaktadır. Bu tanım basit gibi görünse de, bünyesinde
çeşitli zorlukları kapsayan bir kavramdır (Haksever v.d., 2000). Birçok
işletme açısından kapasite; belirli bir zamanda imal edilen/üretilen en
yüksek(maksimum) ürün miktarı ile tanımlanırken, üretim işletmesi
dışındaki alanlarda (örn. Hizmet sektörü) kapasiteyi tanımlamak zor
olmaktadır (Heizer &Render, 2001). 2003 yılında Sheikh tarafından
belirtilen bir tanımdaysa kapasite; belirli bir üretim merkezinin, bir makine
ya da bir işçinin belirli bir zaman aralığında elde ettiği ürün (çıktı)
miktarıdır (Sheikh, 2003). Kapasite kavramı farklı şekillerde tanımlanmış
olsa da, genel olarak bir işletmenin belirli bir zamandaki üretim seviyesi
ya da üretme gücünü ifade ettiği söylenebilir.
Kapasite, işletmenin imalat/üretim yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bir
işletmede belli bir dönemde ulaşılabilecek çıktı hacmi ya da belli bir
dönemde kullanılan üretim faktörleri şeklinde de tanımlanabilir.
İşletmeler, stratejik amaçlarıyla tutarlı bir şekilde, mevcut ve gelecekteki
talebi zaman ve miktar cinsinden karşılamak için yeterli kapasiteye ihtiyaç
duyarlar. Bu nedenle de kapasite planlaması yapmaları gerekir. Üretim
sisteminin piyasaya olan etkisinin düzeyini belirleyen kapasite, aynı
zamanda hem maliyet yapısını, hem de üretim kaynaklarının
etkinliğini/verimliliğini, stok düzeyini, işgücü ihtiyacını ve nihai
kullanıcıya sunulacak hizmet düzeyini belirler. Ayrıca üretim yönetimine
yönelik birçok karar üzerinde de önemli bir kısıt oluşturmaktadır (Miller,
2015). İşletme yönetimi, daha rasyonel bir yatırım kararı verebilmek ve
özellikle maliyet ve geliri dengeleyebilmek adına da kapasite seçimini
daha profesyonelce yapmalıdır (Akçimen, C.&Antmen, F., 2019).
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İşletmelerde verimliliğin sağlanabilmesi açısından “kapasite
planlaması” önem verilmesi gereken bir konudur. İşletmeler kapasiteleri
doğrultusunda üretebilirler ve kapasiteleri doğrultusunda satış yapıp karlı
duruma geçebilirler. Bu nedenle işletmeler kapasitelerini etkin ve etkili bir
şekilde kullanarak verimliliği sağlayabilirler (Bolat, 2018). İstenen
etkinlik, iyi biçimde planlanmış bir kapasite yönetimiyle mümkün
olmaktadır.
2.1. Kapasite Sınıflandırması
İşletmelerin sahip oldukları kapasitelerini etkin şekilde kullanmaları
gerekmektedir. Bu da doğru planlanmış bir kapasite yönetimi ve
planlamasıyla olur. Kapasite planlaması işletmelerin belli bir zaman
diliminde kullanacakları kapasitelerini tespit etmesinde kullanılır. Bu
planın yanlış yapılması işletmelere atıl veya eksik kapasite sorunuyla karşı
karşıya bırakacaktır. Bu durumda da işletmenin verimliliği, dolayısıyla da
karlılığı istenilen seviyeye ulaşamayacaktır.
Bugün teknoloji ve üretim araçlarında yaşanan hızlı değişim ve
dönüşümle birlikte, artık daha somut verilere dayanan gerçekçi bir kapasite
planlaması yapmak ve bunun ölçümünü gerçekleştirmek oldukça zordur.
Ortaya çıkabilecek belirsizlikler ve değişkenler dikkate alınarak, tam
kapasitede çalışmayı etkileyebilecek durumlar dikkate alınmalı ve buna
göre kapasite planlanarak tahmin yapılmalıdır. Kapasite planlaması
birbirine birbiriyle ilişkili iki planlama safhasında oluşur. Bu iki safha;
ortalama üretim seviyesinin tespiti ve bu seviyeden sapmayı gerektiren
koşulların telafisi/karşılanabilmesi için gerçekleştirilen ayarlamalardır.
Üretim kapasitesi üç unsura göre önem kazanmaktadır. Birinci unsur;
işletmenin üretimde kullandığı üretim faktörleridir (girdiler). İkinci unsur;
üretim faktörlerinin üretimde kullanılması sonucu elde edilen üründür.
Diğer bir anlatımla, çıktı ya da sonuçtur. Üçüncü unsur ise; yapılan üretim
faaliyetlerinin belirli bir süre içerisinde meydana getirilmesidir
(Ödeniyazov,2006). Bu kapsamda kapasite planlaması; işletmelerin belirli
bir zamanda kullanacakları kapasitelerini belirlemeleri açısından
önemlidir. Kapasite planlamasında ortaya çıkabilecek bir yanlışlık,
işletmeler atıl veya eksik kapasite durumuyla karşılaştıracaktır. Atıl
kapasite durumunda, işletmenin karlılığı olumsuz etkilenecek, yeteri kadar
verim elde edilemeyecek ve verimlilik olumsuz etkilenecektir.
Kapasite sınıflandırılması çeşitli şekillerde yapılabilse de genel olarak
aşağıdaki gibi yapılmaktadır.
Teorik kapasite: Bir işletmede makine ve bunun gibi üretim araçlarına
herhangi bir aksama, gecikme, duraksama olmadan ortaya çıkacak en
yüksek üretim miktarıdır ve maksimum üretim miktarını vermektedir
(Mucuk, 2005).
Pratik Kapasite: Teorik kapasiteden çeşitli aksamalar neticesinde
ortaya çıkan kayıplar çıkarılarak elde edilen kapasitedir. Bir diğer
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anlatımla, bir işletmenin, çeşitli sınırlamalar sonucunda ulaşabileceği çıktı
düzeyidir. Pratik kapasite etkin kapasite olarak da tanımlanır. Pratik
kapasite ile ifade edilen, normal düzeyde bir üretimdir ve özellikle,
işletmelerin ulaşmaya çalıştığı makul düzeyde verimliliği açıklayan bir
ölçü olarak kullanılmaktadır (Bulut, 2004).
Fiili kapasite: İşletmenin bir dönemde gerçekleşen üretim miktarı fiili
kapasiteyi ifade etmektedir (Mucuk, 2005). Fiili olarak gerçekleşen durum,
gerçekleşen kapasitedir.
Atıl kapasite: Pratik kapasite ile fiili kapasite arasında fark
kullanılmayan atıl kapasiteyi vermektedir. Atıl kapasite maliyetleri
yükselttiği gibi işletmelerin daha çok stok bulundurmalarına neden
olmaktadır. Bu durum çoğunlukla atıl kapasiteden kurtulabilmek için karı
düşük olan ürünlerin üretimine gidebilmelerine neden olmaktadır (Üreten,
2002).
İşletmeler açısından en uygun kapasite düzeyinin belirlenerek stratejik
işletme planlarının belirlenen kapasite düzeyine uygun olarak yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle tanımlanmış olan bu kapasitelere ek olarak
işletmelerin hedefledikleri ya da planladıkları kapasiteler önemlidir. Buna
göre,
Planlanan Kapasite; İşletme yönetimi tarafından rekabet, mevcut
iktisadi yapı ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak planlanan,
gerçekleştirilmesi hedeflenen kapasite olarak tanımlanmaktadır.
İşletmelerin kar elde edebilmeleri ve verimli şekilde çalışabilmeleri için
kapasite kararlarını iyi biçimde vermeleri gerekir. Bu nedenle kapasiteler
arasında ortaya çıkan fark ya da sapmaların iyi şekilde analiz edilmesi
önem kazanmaktadır.
Çalışma, ortaya çıkan sapmaların tespit edilerek kapasite kararlarının
daha doğru olarak alınmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda işletmelerin
kapasite kararlarını verirken iki önemli farkı ya da sapmayı dikkate
almaları gerekir. Bunlar planlama kapsamında yapılan farkı gösteren
planlama sapması ile üretim kapsamında dikkate alınan verimlilik
sapmasıdır.
•
Planlama sapması; Pratik kapasite ile planlanan kapasite
arasındaki farkı ifade etmektedir (Pratik Kap.- Planlanan Kap).
•
Verimlilik Sapması; Planlanan kapasite ile gerçekleşen fiili
kapasite arasındaki farklılığı açıklamaktadır (Planlanan kap.- fiili kap).
Bu çalışma; kapasite planlamasını ve kullanımını karşılaştırmak
suretiyle pratik kapasite, planlanan kapasite ve kullanılan kapasitelerin
karşılaştırılmasıyla planlamadaki ve verimlilikteki başarıyı ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda oluşturulan model, sapmaların
planlanan ve fiili üretim süresinden kaynaklanan kısmını da
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belirlemektedir. Böylelikle, hem iş emirleri hem de ürünler itibariyle
verimliliğin farklı alanlardaki tespiti de sağlanmaktadır.
3. UYGULAMA
Çalışmada, döküm sektöründe çalışan bir işletme temel alınmıştır.
İşletmede döküm ve polisaj olarak 2 temel üretim merkezi bulunmaktadır.
Her iki merkezde de üretim 2 ayrı ünitede yapılmaktadır. Uygulamada
örnek olarak yalnızca döküm merkezi dikkate alınmış olup, ilgili merkez
için verimlilik ve kapasite sapmaları tespit edilmiştir.
Verimlilik sapması = planlanan kapasite - fiili kapasite
Modele göre, döküm üretim atölyesinde x, y ve z olarak 3 ürün
üretilmektedir. X ürününün parti büyüklüğü 1000 adet/parti, y ürününün
parti büyüklüğü 800 adet/parti iken Z ürününün büyüklüğü ise 1200
adet/parti olarak tespit edilmiştir. Döküm üretim atölyesinde üretilen X
ürününe ilişkin olarak 5 iş emri açılırken, Y ürünü için 4, Z ürünü içinse 5
iş emri açılmıştır.
Açılan iş emirleri ve parti büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir
(Tablo:1). Planlanan üretim süreleriyle fiili üretim süreleri
karşılaştırılmıştır.
Tablo 1: Verimlilik – Planlama Sapma Analizi
VERİMLİLİK SAPMASI
ÜRETİM MERKEZİ

DÖKÜM
ÜNİTE 1

ÜNİTE 2

İŞ
EMRİ

PARTİ
BÜYÜKLÜ
ÜRÜN ĞÜ
(ADET/PA
RTİ)

PLAN.
FİİLİ
PLANL.
ÜRETİM
ÜRETİM SAPMA ÜRETİM
FİİLİ
SÜRESİ
SÜRESİ
SÜRESİ
ÜRETİM
KAPASİTE
(SAAT/
SÜRESİ
(SAAT/ PARTİ) (SAAT/P
(SAAT/PART
PARTİ)
ARTİ)
İ)
SAPMA

1

X

200

10,4

10,8

-0,4

12,2

13

-0,8

2

150

7,8

7,9

-0,1

9,15

9,2

-0,05

3

300

15,6

16

-0,4

18,3

18

0,3

4

150

7,8

7,8

0

9,15

9,9

-0,75

5

200

10,4

10,5

-0,1

12,2

12, 9

-0,7
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X
ÜRÜNÜ
X
TOP.

1000

52

53

-1

61

63

-2

1

200

16,75

18

-1,25

14,75

14,95

-0,2

2

250

20,94

21

-0,06

18,43

18,85

-0,42

3

150

12,56

13,4

-0,84

11,07

11

0,07

4

200

16,75

16,6

0,15

14,75

15,2

-0,45

Y
ÜRÜNÜ
Y
TOP.

800

67

69

-2

59

60

-1

1

200

12,17

12,1

0,07

11,666

12,1

-0,43

2

300

18,25

18,4

-0,15

17,5

17,9

-0,4

3

200

12,17

12,2

-0,03

11,666

12,4

-0,73

4

300

18,25

17

1,25

17,5

18,2

-0,7

5

200

12,17

12,31

-0,14

11,666

11,4

0,26

Z
ÜRÜNÜ
Z
TOP.

1200

73

72

1

70

72

-2

192

194

-2

190

195

-5

TOP.

OCAK 20A
DÖKÜM
ÜNİTE 1

ÜNİTE 2
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PRA.
KAP.

PLANL. FİİLİ
KAP.
KAP..

PLAN.
SAPM.
(PRT
KPS-PL
KPS)

VERİM.
PLANL.
SAPMA. PRATİK
SAPM.
FİİLİ
(PLAN.
(PRT
KAP.
KPS-FİİLİ KAP.
KPS-PL
KPS)
KPS)

VERİML.
SAPMASI
VERİML.
(PLN
SAPMASI
KPS-FİİLİ
KPS)

192

-8

-2

-10

(SAAT/
AY)

200

194

200

190

195

5

POLİSAJ

1000 adet/parti büyüklüğündeki x ürünü için, 200 adet/parti 1. İş
emri ile, 150 adet/parti 2.iş emri ile, 300 adet/parti 3. İş emri ile, 150
adet/parti 4. İş emri ile ve 200 adet/parti 5. İş emri ile verilmiştir.
Toplamda 5 iş emri açılan x ürünü için, ünite 1’de planlanan üretim
süresi 52 saat/parti olurken, gerçekleşen fiili üretim süresi ise 53
saat/partidir. Ünite 1 için x ürününde (-)1 saat/parti sapma ortaya
çıkmıştır. Yine x ürünü için ünite 2’de, 61 saat/parti üretim süresi
planmış, ancak fiilen 63 saat/parti çalışılmıştır. X ürünü için ünite
2’de (-) 2 saat/parti sapma görülmüştür.
Model, 1000 adet için toplam sapmayı gösterdiği gibi, sapmaları açılan
her iş emri için ayrı ayrı olarak da göstermektedir. Böylelikle iş emri
düzeyinde de, verimliliği düşüren noktalar belirlenebilmektedir.
800 adet/parti büyüklüğündeki y ürünü için; 4 iş emri açılmıştır. 200
adet/parti siparişi 1. İş emri ile, 150 adet/parti 2.iş emri ile, 250 adet/parti
3. İş emri ile, 200 adet/parti 4. İş emri ile verilmiştir. Y ürünü için, ünite
1’de planlanan üretim süresi 67 saat/parti olurken, gerçekleşen fiili üretim
süresi ise 69 saat/partidir. Ünite 1 için Y ürününde (-)2 saat/parti sapma
meydana gelmiştir. Ünite 2’de ise, 59 saat/parti üretim süresi planmış,
ancak fiilen 60 saat/parti çalışılmıştır. Böylece y ürünü için ünite 2’de (-)
1saat/parti sapma ortaya çıkmıştır.
Model; ortaya çıkan sapmaları ürün, parti ve iş emri düzeyinde
verdiğinden, sapmaların hangi aşamada meydana geldiği sağlıklı olarak
belirlenebilmekte ve buna göre gerekli olan müdahaleler/düzeltmeler
yapılarak üretim düzeyinde verimlilik sağlanabilmektedir. Özellikle
sürecin verimini düşüren aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi
sağlandığından, modelin etkin olduğu söylenebilmektedir.
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Üretilen 1200 adet/parti büyüklüğündeki z ürünü içinse, 5 iş emri
açılmış olup; 200 adet/parti 1. İş emri ile, 300 adet/parti 2.iş emri ile, 200
adet/parti 3. İş emri ile, 300 adet/parti 4. İş emri ile ve 200 adet/parti 5. İş
emri ile verilmiştir. Söz konusu Z ürünü için,, ünite 1’de planlanan üretim
süresi 73 saat/parti olurken, gerçekleşen fiili üretim süresi ise 72
saat/partidir. Buna göre 1 saat/parti sapma ortaya çıkmıştır. Ünite 2’de, 70
saat/parti üretim süresi planmış, ancak fiilen 72 saat/parti çalışılmıştır. Z
ürünü için ünite 2’de (-) 2 saat/parti sapma ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Ayrıca 2. Tabloda Ocak ayına ilişkin bir kapasite ve verim raporu
oluşturulmuştur. Buna göre, iki ünite açısından kapasite ve verim
sapmaları raporda belirtilmiştir.
Planlama sapması; Pratik kapasite ile planlanan kapasite arasındaki fark
biçiminde tanımlanabilir. Planlama sapmasının tespiti kapasitenin
tamamının kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruya cevap vermektedir.
Planlamadaki başarısızlık, talep yetersizliği gibi nedenlerle ortaya
çıkabilmektedir. Sapmaların azaltılmasıyla ilgili hedeflerin konulması ve
böylece işletmedeki verimliliği artırmak suretiyle sapmaların azaltılması
çalışması yapılmalıdır. Buna ilişkin önlemler alınmalıdır.
Pratik
kapasitenin kullanılmayan kısmı atıl kapasitedir. İşletmenin belirli bir
dönemdeki üretim miktarı normal kapasitenin altındaysa aradaki fark atıl
kapasitedir. Bu durum zaten maliyetleri yükseltir. Fazla stok bulundurmayı
gerektirebilir. Atıl kapasite nedeniyle, işletme talebi harekete geçirmek için
fiyatları düşürmesi söz konusu olabilir. Planlama sapmaları, üretim
maliyetlerine fazladan yüklenmiş veya yüklenememiş genel üretim
giderleri tutarının da, hesaplanmasını sağlamaktadır.
Verimlilik sapması; planlanan kapasite ile fiili kapasite arasındaki fark
ile açıklanabilir. Verimlilik sapması temel olarak, üretimdeki sapmaları
göstermektedir. Üretimi yapan ekibin başarısını ve performansını
ölçmektedir. Üretim ekibi, ürünü planlanan sürede yapmışlar mı, büyük
sapmalar var mı? Planlanan kapasitenin ne kadarını gerçekleştirilmiş? Tüm
bu soruların cevabını verimlilik sapması vermektedir. Fiilen üretimin daha
fazla çalışma hacmi (daha fazla çalışma süresi) ile gerçekleştirilmiş olması
verimliliği olumsuz etkilemektedir.
Fiili üretim süresinin fazla olması; daha fazla işçilik, daha fazla enerji
gideri demektir. Genel olarak, genel üretim giderlerindeki artışı işaret
etmektedir. Buna göre, süre uzadıkça ürünün maliyeti artacaktır. Bu
bağlamda; oluşturulan model sapmalar aracılığıyla, planlama kararlarının
başarısını da verecektir. Buna göre oluşturulan model, iş emirleri temelinde
ve buna bağlı olarak ürünler temelinde sapmaları görmeye yardımcı
olmaktadır.
SONUÇ:
Bugün işletme düzeyinde ele alınan önemli ve güncel konuların başında
verimlilik ve iş gücünün verimli ve daha rasyonel kullanılması
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gelmektedir. İşletmelerin genel performansını ölçmek, rakip işletmeler ile
karşılaştırma yaparak gerekli olan stratejleri belirlemek, performansı
işletme birimleri düzeyinde kontrol ederek geliştirmek, üretim kapasitesi,
kaynak ihtiyacı ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun olarak
yapılabilmesini sağlamak adına (Öncer, 2013) işletmelerde “verimlilik”
konusu önemlidir.
Döküm sektöründe bir işletmede, verimlilik değerlemesi ile ilgili
sapmaların hem planlama aşamasında hem de üretim aşamasında sapma
analizi yapılarak oluşturulan modelle birlikte, planlama ve verimlilik
sapmalarının tespiti yapılmıştır. Ürünler itibariyle verimliliğin tespit
edilebilmesi, ürünlerdeki başarının da tespiti anlamına gelmektedir. Bu
durum da işletme açısından başarılı olan ve olmayan ürünlerin ayrılması
açısından önem taşımaktadır. Oluşturulan bu model; sapmaların
azaltılmasıyla ilgili hedeflerin konularak, işletmedeki verimliliği artırmak
suretiyle sapmaların minimize edilmesini sağlamaktadır. Model, ürünler
itibariyle verimliliği ölçebilirken, kapasite planlamasını ve kapasite
kullanımını karşılaştırmak suretiyle de planlamadaki başarının tespitini
sağlamaktadır. Aynı zamanda model; planlama aşamasında kapasite
kullanım sapmasını göstermektedir. Buna göre, üretim aşamasına
geçmeden, planlama aşamasında hatalı planlama kararlarının da önüne
geçilmesini sağlamaktadır.
İşletmelerin sahip oldukları kapasitelerini etkin ve verimli şekilde
kullanmaları gerekmektedir. Yalnızca planlanmış bir kapasite yönetimiyle
bu etkinliğe ulaşılır. Kapasite planlamasının doğru yapılmaması
durumunda, işletmelere atıl veya eksik kapasite sorunuyla karşı karşıya
bırakacaktır. Bu durumda da işletmenin verimliliği, dolayısıyla da karlılığı
istenilen seviyeye ulaşamayacaktır. Kapasite planlama kararları, mevcut
kapasitelerim değerlendirilmesi, gelecekteki kapasite düzeylerinin tahmin
edilmesi, kapasiteyi etkileyecek faktörlerin belirlenmesi, kapasite
alternatiflerinin finansal, teknolojik yönden değerlendirilmesi ve işletme
amaçlarına uygun kapasitenin seçilmesi kararlarından meydana
gelmektedir. İşletmenin uygun kapasite düzeyinde çalışmaması nedeniyle
maliyetler yükselecek, karlılık düşecek, risk artacak ve işletmenin
verimliliği azalacaktır.
Model, işletme yöneticileri tarafından planlama, kontrol, geri besleme,
verimlilik ve performans değerlendirmede ve bir yönetim aracı olarak
kullanılabilir. Bu yöntem, yöneticilere ileriye dönük alacakları stratejik
kararlarda önemli bilgiler sunarak yönetimin etkinliğini ve başarısını
artırmaktadır. Modelin uygulanması esnasında ulaşılabilir planların
oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Yöntemde kapasite hesaplanırken
verilerin aylık olarak revize edilmesine özen gösterilmelidir. Belirli bir
dönem için hazırlanan verilerin, dönemlerin tamamını içerecek biçimde
kullanıldığında hatalı sonuç ve raporlar meydana gelmesi olasıdır. Model
sonucunda sapma analizlerindeki olumsuz sapmaların sebepleri araştırılıp,
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önlenmesi için ilgili yöneticilerin sürece müdahale etmesi önemlidir.
Yöntemin uygulanmasında; sapma analizindeki bazı rakamların, hem
niteliksel hem de niceliksel boyutuyla değerlendirildiğinde yöneticiler
daha doğru sonuçlara ulaşabilir.
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İŞ YERLERLERİNDE HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE
KURUMSALLAŞTIRILMASI
A. Turan ÖZTÜRK
Jel kodları:J88,M10,M12
1.Giriş
Yaşanan acı deneyimler göstermiştir ki, 21. yüzyıl, klasik üretim
faktörlerinin yanı sıra ,beşeri sermayenin de etkin ve verimli kullanmasını
zorunlu kılmaktadır .Öyle ki, işletmelerin geleceği,kalkınmaya yön
verecek , iş gücüne nitelikli katılım sağlayacak eğitim sisteminin
iyileştirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Çalışmada , kavramsal temellere yer
verildikten sonra, çalışan eğitiminde hizmet içi eğitimin
kurumsallaştırılması için alınması gereken tedbirler izah edilerek, rekabet
için nitelikli işgücünün önemi ortaya konulmuş,değerlendirmelere yer
verilmiştir.
2.Çalışmanın Amacı, Kapsamı, Kısıtları Ve Metodolojisi
Araştırmanın amacı ; varlıklarını sürdürmek ve değer yaratmak
amacıyla kurulan işletmelerde ; çalışanların, işletmelerin kaynaklarından
biri değil,bütün kaynakları kullanan ve onlara yön veren olduğu,temel
argüman olarak kabul edilmiştir. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ise,
çalışan eğitimlerinin kurumsallaştırılması ve hizmet içi eğitime önem
verilmesi ile mümkün olacaktır . Araştırmanın evreni , Türk işletmeleridir.
Çalışmada,literatür taramasına yer verilerek,literatür taranmış ve
çıkarımlar yapılmıştır.
3.Kavramsal Ve Teorik Çerçeve
Planlama ile başlayan insan kaynakları yönetimi yedi temel işlevden
oluşur. Bunlar:


Planlama



Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)



Değerleme



Ödüllendirme



Yetiştirme-Geliştirme



Endüstri ilişkileri



(Dr. Öğr. Üyesi); THK Üniversitesi İF İşletme Bölümü Öğretim
Üyesi,atozturk@thk.edu.tr, ORCID: orcid.org/0000-0002-8678-7734
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Koruma işevleridir(Kaynak,2000:19)

Nihai amaçları kar elde etmek olan işletmelerde, üretimin
optimizasyonu için etkili bir faktör olan eğitimin rolü ve önemi,giderek
artmaktadır.Özlü bir tanım ile eğitim,”çevrenin de etkisiyle istendik
davranış değişikliği oluşturma sürecidir”.Açık bir sistem olarak
eğitim,”girdiler, işlemler, çıktılar ve dönütten oluşan, en az bir hedefi
gerçekleştirmek üzere, örgütlenip uygulamaya konulan bir
süreçtir.İncelemeye geçmeden önce bazı tanımları yapmakta yarar
umulmaktadır.

Çalışma ve iş:Kişinin çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamak amacı ile belirli ödüller karşılığında emeğini
kullanarak üretken faaliyetlerde bulunmasına “çalışma”,bu
faaliyetleri sırasında üstlendiği belirli rol ya da işlevler de “iş”
olarak adlandırılır.

Personel eğitimi:Çalışanların ve onların
oluşturdukları grupların, işletmede şu anda sahip oldukları ya
da ileride sahip olacakları görevleri daha etkin bir şekilde
yapabilmeleri için, onların mesleki bilgilerini geliştiren,
düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve
anlayışlarına olumlu katkılar yapmayı amaçlayan,bilgi ve
becerilerini
arttıran
eğitse
faaliyetlerdir(Sabuncuoğlu,1986,125

Yetiştirme ve geliştirme: Yetiştirme,yeni işe
girmiş personeli kapsamına alan, yeni yeteneklerin
kazandırılması ve işin gereklerine göre, bireye lazım olan
bilgi ve beceri düzeyine ulaşılması için yürütülen
faaliyetleridi.Geliştirme:
Varolan
yeteneklerin
iyileştirilmesidir. Başka bir deyişle,”bir işte çalışan,
deneyimleri olan, fakat tüm istenilen ve tatmin edecek
derecedebilgilere sahip olmayan kişiler yönelik bir eğitim
faaliyetidir” (Tortop,1989:125)Yetiştirme, belirli bir işin
gerektirdiği nitelik ve yeteneklerin bireye kazandırılmasına
ilişkin eğitsel faaliyetlerdir.Ancak geliştirme,kişide bulunan
bilgi ve yeteneklerin mevcut iş içinyeterli düzeyde olsa bile ,
hem bireyin daha verimli çalışması, hem de farklı
pozisyonlarda istihdamı için kendisine yeni bilgi ve
yeteneklerin kazandırılması ya da mevcut olanların
geliştirilmesidir.

İşe alıştırma (Oryantasyon) eğitimi:İşletmeye
yeni giren ya da bölüm değiştiren işgörenlere işe başlama
öncesi veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitime işe
alıştırma, başka bir deyişle oryantasyon eğitimi
denir(Kaynak,2000:194 )
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Hizmet içi eğitim :Çalışanlara mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen
eğitimdir (Türkçe Sözlük,2005:896)
 Eğitim
transferi:Bir
eğitim
programının
başarılı
sayılabilmesi için, o programda öğrenilenlerin gerçek
durumlarda
etkin
ve
sürekli
biçimde
kullanılabilmesidir(Kaynak, 2000:127)

Eğitim
dizaynı:Eğitim
transferlerini
sağlayabilmek
için
eğitim
düzenine
eklenen
unsurlardır(Kaynak,2000:129).

İş dizaynı :Belirli bir iş ya da birbirlerine bağımlı
işlerden oluşmuş sistemlerin , hem çalışanların iş
deneyimlerini, hem de işleri başında verimlerini artırmak
amacı ile değiştirilmesini içeren faaliyetlere iş dizaynı
denir(Hackman,1977:96)

Benzer unsurlar teorisi:Eğitim transferlerinin,
ancak eğitim anında öğrenilenlerin gerçek yaşamdakiyle aynı
olduğunda oluşabileceğini varsayar.Öğrenme ortamındaki
görevler , materyaller, araç ve gereç ile diğer özellikler iş
ortamına
uyduğu
oranda
transfer
başarılı
olur(Kaynak,2000:129).

Yakın transfer:Eğitilenlerin edindiği becerilerin,
iş ortamında tamamen uygulanabilmesidir.Benzer Unsurlar
Teorisi
,yaklaşık
transferin
oluşmasının
göstergesidir.(Kaynak,2000:130 ).

Uzak transfer:Eğitilenin eğitim ortamında
öğrendiklerini, iş ortamıyla eşdeğer olmasa bile
uygulayabilmesini öngörür(Kaynak,2000:131).

Bilişsel Geçiş teorisi:Transfer olasılığı,eğitilenin
edindiği becerileri, gerektiğinde geri çağırabilmesine
bağlıdır(Kaynak,2000:132).

Transfer iklimi:Eğitilen beceri ve davranışların
kullanılmasını artırıcı veya azaltıcı bir etkisi olan iş ortamına
ait bir dizi özellikler hakkında eğitilenlerin algılarını
ilgilendirir.Bu özellikler;yönetici ve iş arkadaşlığı desteği,
beceri kullanım fırsatı ve öğrenilen becerilerin kullanılmasının
sonuçlarını içerir(Kaynak,2000:135).

Yönetici
dcesteği:Yöneticilerin,eğitim
programlarına katılmaya ne derece önem verdikleri ile verilen
eğitim kapsamının işe uygulanmasına verdikleri önemle
bağlantılıdır(Kaynak,2000:137).
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Destek ağı:İş başında öğrenilmiş yeterliliklerini
kullanmadaki gelişmelerini tartışmak üzere bir araya gelmeye
karar vermiş iki veya daha fazla eğitilenin oluşturduğu gruba
denir(Kaynak,2000:140).

Performans fırsatı:Eğitilene ,programdan yeni
öğrendiği bilgi, beceri ve davranışları deneyimleme
fırsatlarının sağlanmas,ı ya da kendilerinin bu fırsatı arama
çabası içinde olmasıdır.Performans fırsatının bileşenleri ise; iş
sırasında
uygulanan
öğrenilmiş
görevlerin
sayısı
olan”genişlik”,iş sırasında uygulanan öğrenilmiş görevlerin
sıklığı olan”etkinlik düzeyi” ve iş sırasında gerçekten
uygulanan öğrenilmiş görevlerin zorluk ve önemini belirten “
görev tipi”dir(Kaynak,2000:141).

Elektronik performans Destek sistemleri
(EPPS):İstenildiği kadar beceri eğitimi, bilgi erişimi ve
uzman tavsiyesi sağlayan bilgisayar uygulamalarıdır.EPSS
sistemlşeri, eğitilenlere elektronik bilgi kaynağı sağlayarak
eğitim
transferlerini
güçlendirmek
için
kullanılabilir(Kaynak,2000:141).

Eğitimin etkinliği:İşletmenin ve eğitilenlerin
eğitimden sağladıkları faydaları ifade eder(Eğitilenler için
faydalar;yeni beceri veya davranışların öğrenimidir. İşletme
için faydalar ise;artan satışlar ve daha fazla tatmin olmuş
müşteri demektir).

Öz yönelimli öğrenim:Öğretimin tüm yönleri
için-ne zaman verileceği ve kimlerin katılacağı—personelin
sorumluluk almasını içermektedir.Eğitilenler önceden
belirlenmiş eğitim içeriğini eğitici olmadan kendi başına
yürütürler.. Yani eğitici,öğrenimi değerlendirmek veya
eğitilenleri
sorularını
yanıtlamak
için
vardır.(Kaynak,2000:195)

Çıraklık:Hem iş başında ,hem sınıf içi yapılan bir
iş- çalışma eğitim metodudur. Çıraklık programlarının büyük
bir
avantantajı,
öğrenciler
öğrenirken
ücret
kazanabilmektedirler. Dezavantajı ise, kadınların girişinin
sınırlanmasıile program tamamlandığı zaman iş bulma
garantisinin olmamasıdır.

Simülasyonlar:Gerçek yaşamda yer alan bir
durumu
temsil
eden
bir
eğitim
metodudur.Simülatör,personelin işte kullandığı fiziki
ekipmanları kopya etmektedir.Simülasyonların kilit özelliği,
eğitilenleriniş başında karşılaşacağı teçhizat ve duruma
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uygunluk derecesidir.Yani simülatörlerin, iş ortamında
bulunanlarla aynı unsurlara sahip olmaları gerekir.

Vak’a çalışması:Personel veya organizasyonun,
zor bir durumun üstesinden nasıl geldiği hakkında bir
betimlemedir. Eğitilenlerden, yapılan eylemleri analiz edip,
eleştirerek uygu davranışları belirtmeleri ve başka türlü
nelerin yapılabileceğini önermeleri istenir.

Takım eğitimi:Ortak hedeflere ulaşmak için
birlikte çalışan bireylerin performansının koordine edilmesi ni
içerir.

Bilgisayar temelli eğitim:(BTE):Bilgisayarın
öğrenmeye uyarıcı etki sağladığı, eğitilenlerin cevapladığı ve
bilgisayarın analiz ederek cevaplayana geribildirim olanağı
verdiği etkileşimli bir eğitimdir.

İnternet temelli eğitim:Genel bilgisayar veya
kişisel bilgisayar ağları kullanılarak verilen eğitimdir.

İntranet temelli eğitim:Bir şirketin
bilgisayar ağını kullanarak eğitim sağlamasıdır.

kendi


Uzaktan öğrenme(Distance Learning):Coğrafi
olarak dağınıklık arz eden şirketler tarafından yeni ürünler,
politikalar prosedürler beceri eğitimleri ve uzmanlık
konferansları
hakkında
bilgi
aktarmak
üzere
kullanılır.Günümüzde bireyselleştirilmiş, bilgisayar temelli
eğitim uzaktan öğrenmeyi kolaylaştıracak enstümanlar
sunmaktadır. Gün geçtikçe bilgi teknolojilerine duyulan
ihtiyaç hem ülkeler bazında hem de uluslar arası bazda
artmaktadır. Bu da bilgi teknolojilerini kullanabilen ve
geliştirebilen insanların eğitimiyle gerçekleşebilir. Eğitimin
teknolojiden sorumlu olması gerekmektedir. Günümüzde
eğitim ve öğretim pahalı olan şeylerdir. Özellikle kısa süreli
eğitim seminerlerinin olduğu bir merkeze yolculuk yapmak
çok miktarlarda parayı gerektirmektedir. Ayrıca böyle bir
organizasyonun düzenlenmesi ulaşım gideri, otel masrafı,
yemek, personel giderleri gibi birçok finansal sorunu da
beraberinde getirmektedir (Duffy, 1997). İşte bu noktada bilgi
teknolojilerinde yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır: Web
Destekli Eğitim

Beşeri sermaye:Üretime katılan kişinin sahip
olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan bilgi,
beceri,
tecrübe
ve
dinamizm
gibi
pozitif
değerlerdir(Karagül,2003:81 ).Beşeri sermayeyi, salt eğitimle
özdeşleştirmek eksik ifade olur.Eğitimin yanında sağlık,
dinamik nüfus miktarı ve beyin göçü gibi diğer faktörler de,
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beşeri sermaye birikimine etki eden unsurlar arasında
değerlendirmek gerekmektedir(Bu gün artık,beşeri sermaye
ile birlikte, güvene dayalı ilişkiye dayanan” sosyal sermaye”
kavramı da sıkça kullanılmaktadır).
4.İnceleme :
4.1.Çalışma Hayatında İşlerin Değişen Özellikleri
Bireyler insanlık tarihi ile beraber, çeşitli gereksinimlerini karşılamak
için, sahip oldukları ya da sonradan edindikleri beceri, yetenek, yatkınlık
ve deneyimlerini kullanarak bazı faaliyetlerde bulunurlar.Bu faaliyetlerden
hangilerinin çalışma, hangilerinin çalışma dışı çabalar olduğu
araştırmacıların konusu olmuştur.Örneğin , iktisatçılar çalışmayı,” kişinin
karşılığında ücret aldığı ve bu ücretin maliyetinin milli hasılaya dahil
edildiği faaliyetler” olarak tanımlarken(Thomas,1974:379),bir Fransız
sosyoloğu ise, kişinin psikolojik dengesinde işinin önemli rolü olduğunu
belirterek , bu dengenin ancak çalışma yolu ile korunduğunu ve çeşitli
ruhsal rahatsızlıkların
da yine çalışarak
önlenebildiğini öne
sürmüştür(Friedmann,1961:131).Gerçekten de küresel krizin izlerinin
görüldüğü 2009 yılında,yurt ve dünya genelinde, işini kaybeden ve/veya
etmek üzere olan insanların hali, bu tespiti doğrulamaktadır.Görüldüğü
üzere ; çalışma, kişilere bir yandan ekonomik yararlar sağlarken,diğer
taraftan da onların bedeni ve ruhi bütünlüğünü koruyucu bir rol
oynamaktadır.Kişiler , bir işe sahip oldukları sürece toplumda
saygınlık,takdir edilme, tanınma , sevgi ve aidiyet duygularını da tatmin
ederler.
Günümüzde teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyut ve toplumsal
faktörler,salt ekonomik yararlar göz önünde tutulduğundan, kişilerin
işlerinden sağladıkları manevi tatmin duygusunu zayıflatmıştır Gerçekten
işlerin bölünebilir en küçük ve basit parçalara ayrılması sonucunda, işler
tekrarlı, rutin ve monoton bir hale gelerek kişi için anlamını yitirmiş ve
çalışanlar kullandıkları alet ve makinaların değişebilir parçaları durumuna
dönüşmüşlerdir Bu durumda çalışanlarda iş tatminsizliği, ruhsal ve fiziksel
yorgunluk, stres , iş ve çevreye yabancılaşma gibi sorunlar ortaya
çıkmıştır..Sanayileşme,toplumları
oluşturan bireylerin inanç,değer,
beklenti ve gereksinimlerini de etkileyerek sosyal dokuda önemli
değişiklikler yaratmıştır..Bu nedenle yönetici ve/veya iş sahipleri,
işyerlerinde, iş ve eğitim dizaynı çalışmalarına başlamışlardır. Böylece
işetmelerde verimlilik, kalite ve maliyetlerde gelişme sağlanırken, iş
görenler açısından da iş tatmini sağlanacağı için işetmenin bütününde
çoğaltan etkisi görülecektir.
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4.2.İş Yerlerinde Eğitimin Önemi ve Amacı
Genel bir yaklaşımla eğitim, toplumların yaratıcı gücünü ve
verimliliğini artırırken, bu süreçte nitelik ve nicelikçe yetişmiş elemanlar
ile de kalkınma çabalarına katkı sağlar.Artık , işletmelerde çalışanlar,
işetmenin en değerli kaynağı olarak kabul edilmektedirler. Jerome
Wiesner ‘in ifade ettiği gibi;”kullanılmayan maddi kaynaklar , mutlaka
kaybolmuş sayılmazlar ,fakat kullanılmayan insan kaynakları daima
kaybolmuş demektir”.Titiz bir seçim süreci sonucu işe alınmış çalışanlara;
ekonomik, teknolojik ve toplumsal değişimlere uyum sağlamak için eğitim
verilmelidir.Eğitim ihtiyacı gösteren kişilere , sistemli ve iş gereklerine
uygu eğitim verilmediği takdirde, zamanla bilgi ve beceriler aşınacak ve
maliyetler yükselecektir.Nihai amacı kar elde etmek olan işletmeler
eğitimi, en düşük maliyetle en fazla üretimin yapıldığı bir enstrüman olarak
kullanarak, üretimin optimizasyononu sağlayacaklardır.
Bu temel amacın yanı sıra, eğitimin ,ekonomik, toplumsal ve bireysel
amaçları da vardır.Eğitimin ekonomik amacı, üretim ve verimliliği
artırmaktır.İşgörenlere gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması
ile işetmelerde, kontol ve denetim azalacağı gibi işletmelerde iş kazaları
azalacak ve hata oranları düşeceğinden hammadde israfı da azalacaktır.
Yeniliklere açık personel ile işletmenin maliyet kayıpları asgari seviyeye
indirilecektir(Taymaz,1981:6). Eğitimin toplumsal ve bireysel amaçları
ise; işgörenlerin motive edilmesi, güven duygusunun yerleştirilmesi, bilgi
ve yeteneklere göre yükselmeye imkan tanınması,koordineli işbirliği ile
örgütsel amaçların , bireysel amaçlarla bütünleştirilmesidir.
4.3. Çalışma Ortamında Bireylerin İhtiyaçları ve Beklentileri
Çağdaş insan kaynakları yöneticileri, çalışanların ihtiyaçlarını ve değer
yargılarını görebildiği ve bunları karşılayabildiği ölçüde
etkili
olabilecektir. İhtiyaçlarının karşılandığına inanan çalışanlar daha verimli
olacaklardır.Çalışma ortamındaki bireylerin İKY tarafından dikkate
alınması gereken bazı ihtiyaçları şunlar olabilir(Locke, 1976:1303):
-Başarı ihtiyacı
-Geri besleme(Feedback)
-Özerklik
-İstikrar ve tutarlılık
-Adalet
-Tanınma, kabul edilme ve statü
-Dürüstlük
-Sorumluluk ve anlamlılık
-Öz saygı
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-Maddi rahatlık
-İş güvenliği ve güvencesi
- ve konforlu bir ortam.
Bireylerin iş yaşamındaki davranış ve tutumlarını, ihtiyaçların
karşılanması kadar, karşılanmaması da etkileyecektir.İhtiyaçları
karşılanmayan bireylerin gösterdiği tipik davranışlardan bazıları , en az
olumsuzdan en çok olumsuza doğru sıralanarak aşağıda verilmiştir(Balzer,
1976:142):
-Olumsuz sonuçlar yaratabilecek söylenti ve rivayetleri yaymak
-İşini kötü ve yanlış yapmak
-İşyerindeki mal, malzeme veya aletleri çalmak
-Mala, ürüne, teçhizata kaza ile zarar vermek ve yetkililere haber
vermemek
-Mala, ürüne veya teçhizata bilinçli olarak zarar vermek.
Diğer taraftan ihtiyaçları tatmin edilmiş, başarı güdüsü yüksek
bireylerden oluşan bir işgücü, üretim kalitesi için elinden gelen her şeyi
yapacaktır.
Çalışanların İKY açısından beklentileri, bireylerin örgütlerden ne
almaları gerektiğidir. İhtiyaçlar gibi, beklentilerin de karşılanmaması
olumsuz sonuçlara yol açacaktır.Bazen de yönetimin iyi bir uygulama
olarak gördüğü bir şeyi , bireyler farklı olarak algılayabilirler.İKY
açısından işlev ve uygulamaların etkinliği , bunların bireylerce nasıl
algılandığına bağlı olacaktır.
4.4.İş Gerekleri ve Çalışanlardan Beklentiler
İş gerekleri , herhangi bir işi uygun bir biçimde yapabilmek için kişide
bulunması gereken özellikleri içerir.İş gerekleri, iş analizi süresinde
toplanan bilgilerle ve genellikle iş tanımlarının hazırlanmasından sonra, iş
tanımlarındaki görev ve sorumlulukları temel alınarak yapılır.İş
gereklerinin içerdiği bilgiler; eğitim, deneyim, yaş, zihinsel ve fiziksel
beceriler v.b. konulardır Ayrıca.İş analizinden elde edilen bilgiler,
tehlikenin işin kendisinden mi? yoksa çevresinden mi ? kaynaklandığını
anlamamızı ve zamanında önlemler almamızı kolaylaştırır.
4.5. Eğitim İhtiyacının Saptanması
Kapsamı

ve Eğitim Programının

Bir işletmenin işgücü kaynaklarının etkinliğinin artırılması için, eğitim
faaliyetlerinin İş görenlerin ve işletmenin ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde planlanması ve uygulanması gerekir. Eğitim ihtiyacını şu şekilde
formüle etmek mümkündür:Eğitim ihtiyacı=İşin gerekleri-İş görenin şu
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andaki yetenekleri. Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde ağırlık artık, her
yönüyle”tam adam”kavramı ile onun organizasyonun maçlarına
ulaşmasındaki rölü üzerinde toplanmaktadır.(İnal,1982:433).Eğitim
ihtiyaçlarını bir bütünlük içinde belirlenmesi için üç tür analize ihtiyaç
duyulur:
-Örgüt(Organizasyon analizi):Organizasyon içerisinde eğitime
ihtiyacı olan yerlerin, bölümlerin saptanmasıdır.
-İş(Görev) analizi:Kısaca, iş görenin yapacağı işin incelenmesidir.
-Kişi(Performans analizi) :Her iş görenin , işini oluşturan görevleri
ne kadar iyi yapıp- yapmadığının ortaya konulmasıdır.Yani, istenilen
performans düzeyiyle, mevcut performans düzeyi arasındaki farkı ortaya
koymaktır.
Eğitilecek iş görenlerin seçimi, eğitim faaliyetlerinin hangi organlar
tarafından gerçekleştirileceği,eğiticilerin seçilmesi, eğitim konularının
belirlenmesi, eğitimin yeri, zamanı ve süresinin tesbit edilmesidir.Eğitim
alacak iş görenleri belirlemede dikkat edilmesi gereken husus,acilen
eğitime ihtiyaç gösteren ve işlerin en çok aksadığı bölümlerde çalışan
,bireylere öncelik verilmesidir.. Eğitim faaliyetleri, ayrı bir departman
yoksa, İK. bölümü tarafından yürütülmelidir.Eğitim konuları seçilirken , iş
görenlerin en çok ihtiyaç duydukları konulara öncelik verilmeli, ayrıca
konular sınırlandırılmalıdır.Ayrıca eğitim, işetmelere bir maliyet
yükleyeceğinden, eğitim programları verimlilik ilkesi gereği, elverdiğince
kısa tutulmalıdır.
4.6.Eğitim yöntemleri
Eğitim, eğitilecek kişilerin öğrenmelerine yardım etme sanatı ve gerekli
bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için faaliyetleri düzenleme
sanatıdır(Taymaz1981:116).Bu nedenle, eğitim programının hazırlanması
ve uygulanmasında uygun yöntem ya da yöntemlerin seçimi, başarı
sağlamada son derece etkili bir faktördür İş yerlerinde uygulanan eğitim
yöntemleri kısaca aşağıdaki gibidir:
-İşbaşı Eğitim Yöntemleri:İş göreni işletmeden ve işinden
uzaklaştırmadan verilen eğitime dayanır.İş gören bir yandan işini
yaparken, diğer taraftan eğitime tabi tutulur.İşçi bir hata yaptığında
bunu düzeltmesi için kendisine fırsat verilir ve geri besleme yapılır.
-Gözlemci Nezaretinde Eğitim:Maliyetinin düşük ve uygulama
kolaylığı nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.İşletmeye
yeni gelen ya da iş değiştiren bir iş görenin , bilgi, beceri ve tecrübe
sahibi olan bir diğer iş gören veya ustabaşının yanında yetiştirilmek
üzere verilmesidir.Pratik bir yöntem olmakla birlikte, eğiten kişinin
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ehil olması, her zaman onun iyi bir eğitmen olduğunun göstergesi
değildir.
-Yönlendirme(Coaching) Yöntemi:İş görenlerin başarılarının ,
amirleri tarafından, sistemli olarak gözlenerek, denetlenerek
değerlendirilmesi esasına dayanır.Yöntemin başarısı, yöneticinin
yeteneğine bağlıdır.Kolay, ucuz ve iki yönlü anlaşmayı gerektiren
basit bir yöntem olması nedeniyle tercih edilir.
-Kılavuz (Monitör)Aracılığı ile Eğitim:Kalifiye işçi, ustabaşı,
veya teknisyenler arasından seçilen kişilerin, pedagojik ve teknik
bilgilerle
donatılarak
iş
görenlerin
eğitiminde
görevlendirilmeleridir.Seçilen kişilere “kılavuz”ya da monitör
denir.
-Staj Yoluyla Eğitim:İleride yüklenecekleri görevlere ilişkin
çalışma koşullarını tanıma , işleri öğretme, mesleki sorumluluk
taşıma ve işe uyum yeteneklerini geliştirme gibi yararlar sağlayan
bir eğitim yöntemidir.(Güngör,1995:272)
-İş Değiştirme (Rotasyon ) Eğitimi:Organizasyonun çeşitli
bölümlerinde ve belli zaman diliminde , önceden belirlenmiş bir
plana göre , eğitim verilmesidir.Böylece, bir takım bireysel ve
çevresel değişiklikler ve çeşitli departmanların kilit noktaları ,
rotasyon sırasında iş görene gösterilmektedir.İş görenlerin,
işlerinden duydukları tatmin dercesini artırmak için, iş rotasyonunun
etkili bir çözüm olduğu da ifade edilmektedir.
-İşdışı Eğitim Yöntemleri:Teorik bilgiler vermeye yönelik
olarak, işgöreni işinin başından uzaklaştırarak, işletme içinde veya
dışında eğitim verilmesidir.
-Anlatım Yöntemi:Bir eğiticinin ders verme, konferans v.b.
metodlarla bir konuyu geniş bir dinleyici kitlesine anlatmasıdır.
-Örnek olay (Vaka )Yöntemi:İlk kez 1920 yılında Harvard
Üniversitesi tarafından uygulamaya konulmuş, daha sonra yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Burada temel amaç,bir tartışma
ortamı içerisinde gerçek durumu ya da sorunu bütün ayrıntılarıyla
bir gruba incelettirmek ve tartışma sonrası , katılanları daha bilinçli
düşünmeye , etkili karar almaya ve çözümler bulmaya
yöneltmektir.(Sabuncuoğlu, 1986:112)
-İşletme Oyunları Yöntemi :Rol oynamayı da içeren bir
laboratuvar yöntemidir. Rol oynama en çok , etkileşimde bulunan
insanların duyguları üzerinde dururken, bu yöntem idari sorunları
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vurgular.Bu nedenle işletme oyunları yöntemi, rasyonel ve duygusal
öğeler arasında daha iyi bir denge sağlar ve gerçek iş durumuna
daha yakındır(Keith,1982:240).Ancak oldukça pahalı bir eğitim
yöntemi olması nedeniyle, genellikle yönetici personelin eğitiminde
kullanılan bir yöntemdir.
-Rol Oynama Yöntemi:Bireyleri gerçek iş yaşamına alıştıran,
diğerleriyle yakın ilişkiler kuırmayı ve işbirliğini öğreten , sorunlara
çözüm üretmeyi hedefleyen bir yöntemdir.
-Duyarlılık Eğitimi(T Grubu):İnsanların kendi tecrübe, his, tepki,
algı ve davranışlarını inceleyerek fark etmelerini ve bunların
başkalarını ne yönde etkilediğini
öğrenmelerini sağlamaya
çalışır.Duyarlılık eğitimi,yönetici eğitiminde kullanılan bir
yöntemdir. Amerika’lı psikolog K. Lewin ve çalışma arkadaşlarının
“liderlik eğitimi” ile ilgili tartışmaların yapıldığı seminerde
uygulanmıştır.Duyarlılık eğitimi, gerginliğe dayanamayanlar için
uygun bir yöntem değildir, Burada bireylerin gönüllü katılımcı
olmalarına dikkat edilmelidir.
Beklenen Sorunlar (İn –Basket) Yöntemi:Eğitilecek kişilerin,
hayali bir işletme varsayımsal olarak, işten ayrılan yöneticilerden
boşalacak yerleri doldurmaları, o işi yönetmeleri istenir. Adaylar, bir
yöneticinin bir günde maruz kaldığı iletişime tepki gösterirler. Bu
yöntem,
masa
başı
yöntem
olarak
da
isimlendirilmektedir(Sabuncuoğlu, 1986:162).Genellikle yönetici
eğitiminde kullanılan bu yöntemin, hazırlık ve değerlendirme
aşaması ve eğitim amacına uygunluğunun sağlanması oldukça güç
ve zaman alıcıdır.
4.6.İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi
İşe alma sürecini başarı ile tamamlayan işetmelerde , kişinin işetmeye
uyum sorunu, önemli bir problem olarak karşımıza çıkar.İşine uyum
sağlayamayan bir kişinin işine devamsızlık göstermemesi, üstleri ile
çatışmaması ve işten ayrılmaması için , işe alıştırma , özel bir önem
kazanmıştır. İşe alıştırma kavramı yerine ;işe intibak, aşılama, içe geçirme,,
yöneltme,
yön
verme,
oryantasyon
v.b.
kavramlar
da
kullanılmaktadır.Yeni personel, organizasyona girmeden önce gerilim
içindedir.Yaşamındaki izlenimleri ile organizasyonun beklentilerinin
karşılaştığı bir dönemde bulunur.Her organizasyonun kendine özgü
biçimsel normlarının ve diğerlerinden farklı bir kişiliği olduğu
söylenebilir. Bir organizasyonu diğerinden ayıran nitelikler , yeni
personelin huzursuzluğuna yol açabilir (Aldemir ve Diğerleri,1998:145).

477

İşletmeye yeni katılan personel için ilk yılın, bunalımlı geçeceği
kanaati mevcuttur.Bu sürede yeni personel, organizasyonun beklentileri
doğrultusunda değişmeye ve gelişmeye açık bir konumdadır.Bu dönem,
yeni personelin toplumsallaştırılması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi
için organizasyonu kişiselleştirme çabaları içinde olduğu görülür.İşe
alıştırma süreci, yeni personelin, organizasyonuna ve iş çevresine
uyumlaştırılması ile ilgili bir etkinliktir. İşten ayrılmalar,personelin işe
başlamasından itibaren geçen ilk altı aylık sürede olması, yeni personelin
tamamen kendi haline terk edilmesinden ileri gelmektedir.İşe alıştırma,
yalnız işe alınan personeli değil, mevcut personeli de kapsar.
İşe alıştırma bir eğitim türüdür.Ancak , bu süreci salt eğitim olarak
nitelememek gerekir. Eğitim, temel bir bilgi eksikliğinin giderilmesine
yönelik bir çalışmadır. Oysa insan kaynaklarınca planlanan çalışmada,
sadece bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaz.Temel bilgi eğitim ile
elde edilir. Söz konusu Bilgiler ise işe alıştırma programının amacını
oluşturur.İşe alıştırma programını amacı; eski ve yeni personeli kısa sürede
görevlerine intibak etmelerini sağlamaktır.Böylece, personel:
-Güdülenir ve morali yükselir,
-Verimliliği artar,
-İşe alıştırma programının kapsamı ise;Kimin?, Nasıl? bir alıştırma
programına alınacağı ile ilgilidir. Eski ve yeni personeli kapsar.Bir
alıştırma programının içeriğini belirlerken, personelin organizasyon
içerisindeki pozisyonu da göz önüne alınmalıdır.Bir organzasyonda aşağı
kademelere inildikçe, programın daha yoğun olması beklenir.En yoğun
alıştırma programı ise;organizasyona yeni katılan ve alt kademelerde yer
alan personele uygulanması gerektiği hatırda tutulmalıdır
-İşe alıştırma programının Süresi:Kesin bir süre söylenemez.Bir işin
esasını personele birkaç dakikada anlatan ilk kademe yöneticisinin yaptığı
uygulama ile , düzenli kurslar gibi işi tüm ayrıntılarıyla personele
aktarmaya
çalışan
programlar,
birer
alıştırma
programlarıdır.Organizasyonlarda işe alıştırma programının ilk bölümü,
İK. yetkilileri tarafından yerine getirilir.Bu bölümde, yeni personele
organizasyon ile hizmet ve ürünleri tanıtılır.Sağlanan yardımlar ve hakları
açıklanır. Bu tür genel bilgilerin verilmesinden sonra Çalıştığı birimdeki
yöneticinin görevi başlar.Bu görev, yönetici adına kıdemli bir personelce
yerine getirilebilir. İşe alıştırma eğitiminde çeşitli yöntem ve teknikler
kullanılabilir.bunlar:Konferanslar, açık oturumlar, işletme gezileri,
işletmeyi tanıtıcı yayınlar, görsel ve işitsel teknikler, astlarla yapılan
görüşmeler şeklinde olabilir.Yönetim Bilminin kurucusu Peter
F.Drucker’in şu sözü yöneticilerin dikkatlerinden uzak tutmaması gereken
bir öğüttür:” İnsanlarla ilgili kararlarınızı önceliğiniz haline getirin.Bir
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insanı işe almak ve doğru göreve yerleştirmek için dört saatimizi
ayırmazsak, yanlışımızı düzeltmek için 400 saat harcamamız gerekebilir”.
-İşe alıştırma eğitiminin hedefleri aşağıdaki gibidir(Sabuncuoğlu,
1986:151)
-Yeni işe alınan iş görene ,işletme politikaları ,işletmenin örgütsel
yapısı, üretim konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar,
yükselme olanakları, iş koşulları , iş güvenliği tedbirleri v.b.
konularında aydınlatıcı bilgiler vermek,
-İş görene yeteneklerine uygun işi seçme olanağı sağlamak,
-İş görenin işe ve işletmeye yabancılaşmasını önleyerek, sosyal
kaynaşmayı sağlamaktır.
-İş görenlerin işe uyumunu sağlayarak işgücü dönüşüm oranını
azaltmak
-Belirsizlikten doğan şikayet ve yakınmaları önlemek
-İş görenlerin; belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle, deneme – yanılma
yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarına , kural ihlaline engel olmaktır.
İşe alıştırma aynı zamanda ,yönetimin, personel politikalarını gözden
geçirmelerine de olanak tanır ve geri besleme sürecini başlatır. Yöneticiler,
işe alma sürecindeki aksaklıkları , işe alıştırma sonucunda yapılacak
değerlendirmelerin ışığında saptayabilir. Neticede organisayon içerisinde
düzenlemelere gidilebilir.Deneme süresi sonunda , İK. yetkilisi ile işe yeni
başlatılan işgörenin amirinin de hazır bulunduğu bir görüşmede personel
değerlendirilir, iyi ve noksan tarafları ortaya konur. Neticede işe devamı
uygun bulunanlar, işe devam ettirilir.
4.7.Hizmetiçi Eğitim ile Alıştırma Eğitimi Arasındaki İlişki
Günümüzde artık “yeni” diye öğrendiğimiz bir çok bilgi bu hızlı
gelişmeyle kısa süre içerisinde yerini yeni bilgilere bırakmakta ve bu
durum devamlılık göstermektedir. İşte toplumların, kurumların ve
ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu
değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir. Bu hızlı gelişmelere ayak
uydurmanın en etkin ve temel yolu da kuşkusuz “eğitim”dir. Ülkeler,
kurumlar ve insanlar; bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve
yeniliklerden haberdar olmaları için sistemli eğitim çalışmalarına önem
vermeleri gerekmektedir. Bu eğitimin içeriğinde bulunan en önemli
basamaklardan biri de hizmet içi eğitimdir.
Hizmet içi eğitim arasında yer alan en önemli olgulardan biri de işe
alıştırma eğitimi (işe alıştırma) programıdır. İşletmeye yeni giren ya da
bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği
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günlerde uygulanan eğitime i işe alıştırma eğitimi adı verilir. Diğer bir
ifade ile işletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlama
öncesi ve işe girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Bu
eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve
bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde iş görenin en kısa zamanda
işe uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.
Bir işletme için işe alıştırma eğitimi neden gereklidir?
İşe alıştırma eğitiminin çeşitli amaçlarından söz edilebilir. İşe alıştırma
eğitiminin temel amacı personeli işletmeye kazandırmaktır. Yeni
personelin yürüteceği işin koşulları, uyacağı kurallar ve sağlanan sağlık, iş
güvenliği, iş dinlenmesi gibi olanaklarla ilgili eksiksiz bilgi vermektir.
Çalışma koşulları ile ilgili olarak, çalışma saatleri, ücret, eğitim, işinde
yükselme, disiplin gibi konularda personel aydınlatılmalıdır
(Altunbulak,1999:70). İşe alıştırma eğitiminin diğer amacı, bireye işi ile
yetenekleri arasında bir ayarlama yapma ya da yeteneklerini en iyi
gerçekleştireceği işi seçme olanağı vermesidir. Bu eğitim süreci içinde,
personel bir yandan, mesleki yeteneklerinin artmasını sağlarken, diğer
yandan kişiliğinin gelişmesine yönelmektedir (Sabuncuoğlu, 2000:132).
İşe alıştırma sürecinin aşamaları nelerdir?
İşe alıştırma sürecinin ilk bölümü bilgilendirmedir. Personelin
bilgilendirilmesi genelde aşağıdaki alt başlıklar altında yapılmakta ve 1- 3
gün arasında sürmektedir;
-Şirketin tanıtılması,
- Yöneticilerin tanıtılması,
- Departmanın / İşin tanıtılması,
- İnsan Kaynakları uygulamalarının tanıtılması,
- Ofis / Çalışma ortamı kural ve uygulamalarının tanıtılması,
- Şirkette kullanılan (elektronik) araçların tanıtılmasıdır.
İkinci bölüm ise işe alıştırmadır. İşe Alıştırma bölümünde ise yeni
personelin işleri ile ilgili detaylı eğitimler yer almakta (teknik, yönetsel
gibi), personel pratik uygulamalara ve sosyal aktivelere katılmakta (üretim
bantlarının detaylı anlatılması, tüm departmanın yeni personel için beraber
öğle yemeğine çıkması gibi) ve yöneticilerinin koçluğundan
faydalanmaktadır.
İşe alıştırmada kullanılan yöntemler nelerdir?
İşe alıştırma sürecinde kullanılan yöntemler şunlardır; örgütü tanıtıcı
yayınlar, konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları, işletme gezileri,
mülakatlar ve işbaşında eğitimdir.
Başarısız bir işe alıştırma programının yaratabileceği olumsuzluklar
nelerdir?
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Başarısız bir işe alıştırma programı gerek işletmeler gerekse işe yeni
başlayan personel açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları:
zaman kaybı, performans kaybı, maliyet kaybı, işgören tatminsizliği ve
güven kaybıdır.
İşe alıştırma programlarında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
İşe alıştırma, işe alma fonksiyonunun bir parçası olarak görülmelidir.
Personel, grup olarak değil tek tek ele alınmalıdır. Yeni personelin tümüne
uygulanmalıdır. İşe alıştırma faaliyeti, personel işe fiilen başlamadan önce
gündeme gelmelidir. İşe alıştırma uzun dönemli ve sürekli olmalıdır. İşe
alıştırma da personel öğrenmekten sorumlu tutulmalıdır. İşe alıştırma
süreci sonunda katılanlara başarı belgesi verilmelidir. İşe alıştırmada en
büyük sorumluluk ilk olarak amirlerin olmalıdır. Program yeni personele
öğrenmek istediği her konuda bilgili kılmalıdır.
5.Değerlendirme Ve Sonuç
Giderek çok boyutlu hale gelen işetmeler de iş gören eğitimi ve iş
ilişkileri iyi düzenlenmediği zaman; tatminsiz, başarı güdüsü düşük iş
görenler ile optimum verimi yakalamak ve iş yaşamının niteliğini
yükseltmek mümkün görülmemektedir. Yönetici, başkaları vasıtasıyla
hedefe koşan kişidir. Yaratıcı çözümler; beşeri sermayeye önem verilmesi
,işyerlerinde nitelikli işgücünün istihdam edilmesi ve eğitimin
kurumsallaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde klasik üretim
faktörlerine ilave olarak, beşeri sermayenin önemi giderek
artmaktadır.Eğitimin üretkenliğe ve büyümeye olan etkileri Jong ve Soete
tarafından21 OECD ülkesi üzerinde yapılan çalışmada
ortaya
konulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda ilave bir yıllık eğitimin uzun
vadede üretimdeki verimliliği %6 oranında artırdığı ve fiziki sermaye
birikimine önemli katkı sağladığı tespit edilmiştir. Uluslararası Yönetim
Geliştirme Merkezi’nin (İMD) hazırladığı 2006 Dünya Rekabet Yıllığı
verilerine göre , nitelikli işgücü oluşturmak için çalışanların eğitimine
bütçe ayırmada Türkiye, 51. sırada yer alıyor.Bu sıralama ise, övünülecek
bir husus değildir.Artık, iş yapmanın yeni yöntemi,“hizmet içi eğitimi
kurumsallaştırmaktan” geçmektedir. İyi eğitim almış nitelikli işgücü,
kıyasıya rekabetin yaşandığı günümüzde işetmelerin varlıklarını
sürdürmelerinin teminat olacaktır.
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TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM ÜZERİNE BİR ANALİZ
An Analysis on Independent Audit in Turkey
Ersin KIRAL & Bahanur CEREB
18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar işletmeler küçük
ve tek ortaklı olarak faaliyet göstermekteydiler. Ancak bu yapı endüstriyel
değişim ve gelişimle beraber büyük ve çok ortaklı bir hal almıştır. Küçük
ve tek ortaklı yapıdan büyük ve çok ortaklı yapıya geçilmesi işletmelerin
yönetimini daha karmaşık hale getirmiştir ve bu sebeple daha fazla finansal
enstürmana ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Bu değişimle birlikte
işletmeler profesyonel yöneticilerle yönetilmeye başlanmış şirket
yöneticileri ve ortaklar arasında simetrik olmayan bilginin ortaya
çıkmasına ve buna bağlı olarak çıkar çatışmalarının yaşanmasına neden
olmuştur (Messier, 1997; 6).
Ayrıca finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu şirket yöneticileri
ve şirket dışı finansal tablo kullanıcıları arasında da çıkar çatışmaları
yaşanmasına, mali tablolardaki bilgilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak şirket
yönetiminin çıkarlarıyla paralel olarak hazırlandığı düşüncesinin
oluşmasına sebep olmuştur (Kaval, 2008:7).
Son yıllarda gözlemlenen şirket mali tablolarına olan güvensizlik
özellikle sermaye piyasası şirketlerinde bağımsız denetime olan ihtiyacı
ortaya koymuştur. Günümüzde artan ihtiyaçların yanısıra artan şirket sayısı
ve genişleyen faaliyet alanları birbirinden farklı sorunları beraberinde
getirmiştir. Günümüzde ortaya çıkan sorunlara baktığımızda öncelikli
olarak devletin ve yabancı yatırımcıların şirketlerin finansal tablolarında
bulunan bilgilerine duyulan güvensizliği gelmektedir. Gerçek ve güvenilir
bilgiye olan gereksinimin artmasına bağlı olarak bağımsız denetimin
öneminin artmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada; bağımsız denetim, bağımsız denetimin gerekliliği ve
önemi, Sermaye Piyasası Kurumuna (SPK) bağlı şirketlerin bağımsız
denetim konuları incelenmiştir. Ayrıca ülkemizde bağımsız denetim
alanında yapılmış düzenlemeler ve yürürlüğe giren kanunun getirdiği
gereklilikler ele alınmıştır ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak
bağımsız denetim kavramının yerine değinilmiş, ilgili düzenlemelerin
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hangi düzeyde karşılandığı
incelenmiştir.
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1. BAĞIMSIZ DENETİME VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERE
İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
Denetim kelimesinin kökeni Latince audire kelimesinden gelmektedir
ve “işitmek, dikkatlice dinlemek anlamındadır (Erçiçek, 2016, 2).
Literatürde işletme yönetimi incelendiğinde; planlama, örgütleme,
yürütme, koordine etme ve son olarakta denetim olmak üzere yönetimin
beş çeşit fonksiyon ele alınmaktadır. Bu 5 çeşit yönetim fonksiyonuyla
işletme fonksiyonları arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır.
İşletmelerdeki diğer fonksiyonların neyi, nasıl ve ne oranda başardığını
inceleyen ve belirleyen yönetim faaliyetine denetim fonksiyonu
denilmektedir (Pekiner, 1988:4).
Bağımsız denetim, şirketlerin finansal bilgilerinin ve yıllık finansal
tablolarının, bu bilgi ve tablolar için belirlenmiş ölçütlere uygunluğu
konusunda, makul güvence sağlayacak bağımsız denetim kanıtlarının
sağlanması amacıyla, belgeler, defterler ve kayıtlar üzerinden denetimin
yapılması ve değerlendirilmesiyle bağımsız denetim standartlarında
belirtilen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını ve
rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
Finansal piyasaların temel fonksiyonunu, ülkedeki tasarrufların
doğrudan veya dolaylı olarak yatırımların finansmanına yönlendirilmesine
aracılık ederek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır (Özbay, 2004,
s.4). Piyasa aktörlerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması finansal
piyasaların temel fonksiyonunu gerçekleştirmesi için gereklidir. Piyasa
aktörleri elde ettikleri bilgilerle hangi yatırımları yapacaklarına ve bu
yatırımların büyüklüğüne karar verirler. Yatırımcılar bilgiyi iki şekilde
kullanmaktadır. Birincisi yatırımcılar yatırım alternatiflerini belirlemek
için bilgiyi kullanmaktadır. İkinci olarak ise yatırımcı yaptığı yatırımın
yöneticiler tarafından nasıl değerlendirildiğini görmek için bilgiye ihtiyaç
duymaktadır (Healy ve Williston, 2005). Ancak yanlış bilgi olasılığı
yatırımcıların yanlış kararlar almasına neden olarak bilgi riski
yaratmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların doğru yatırımlar yapabilmesi için
bağımsız denetim yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bağımsız denetimin başlıca özelliklerini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
 İşletmenin faaliyette bulunduğu belirli bir dönem için
bağımsız denetim yapılır,
 Denetim sonucu elde edilen bilgiler ile daha önceden
belirlenmiş kriterler kıyaslanır,
 Denetçi bağımsız ve tarafsız olarak denetimini sürdürür,
 Denetçi yeterli seviyede mesleki tecrübeye ve bilgi
birikimine sahiptir,
 Denetçi önceden belirlenmiş yöntemleri kullanarak
uygun seviyede denetim kanıtı toplar ve topladığı kanıtları
düzenler ve denetim sonucunda şirket yetkilileri için şirketin
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durumunu objektif olarak gösteren bir rapor hazırlar (Kandemir
& Akbulut, 2013:41).
Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra bağımsız denetimin başlıca
özelliğinin denetçinin yer aldığı pozisyonla ilgili olduğunu ifade
edilmelidir. Bağımsız denetim faaliyetini sürdüren denetçilerin mesleği
serbest meslek faaliyeti olarak yapması gerekmektedir. Denetim sürecinin
objektif ve yansız olarak devam ettirilmesi, bu sürecin bağımsız
denetçilerle yürütülmesini zorunlu hale getirmektedir (Uluslararası
Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 773).
2.1 BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ VE FAYDALARI
2.1.1 Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve Bağımsız Denetimin
Gerekliliği
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" 28509 sayılı
Resmi Gazete'de 26 Aralık 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız
denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu yönetmeliğe göre bağımsız denetçi: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununa göre bağımsız denetim yapmak üzere, yeminli mali müşavirlik
ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek
mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,
Bağımsız denetim: Finansal raporlama standartlarına uygun, güvenilir
ve doğru, yeterli düzeyde güvence sağlayan finansal tablo ve diğer finansal
bilgiler için uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,
denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin
uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve
değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
Bağımsız denetim ekibi: Sorumlu denetçi ve sorumlu denetçinin
sorumluluğu altında yer alan ve belirli bir bağımsız denetim görevini
yerine getirmek üzere göre görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan
ekibi,
Bağımsız denetim kuruluşu: Yeminli mali müşavirlik ya da serbest
muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış, kurumca bağımsız denetim
yapmakla yetkilendirilen sermaye şirketleri ortaklarından oluşmalıdır.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Seri:X No:22 sayılı
tebliğde; bağımsız denetim şirketlerin kamuya ilan edilecek ya da Kurulca
talep edilecek yıllık mali tablo ve diğer mali verilerinin, finansal raporlama
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kriterleriyle tutarlı ve uygun olması konusunda, yeterli güvence verecek
makul ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının toplanması maktadıyla
bağımsız denetim standartlarında belirtilen tüm bağımsız denetim
yöntemlerinin uygulanarak, tüm belge, defter ve kayıtlar baz alınarak
incelenmesi, denetiminin yapılması ve denetim sonuçlarının incelenerek
rapora bağlanması şeklinde ifade edilmektedir (Seri X No: 22 sayılı Tebliğ
m.1).
2.1.2 Bağımsız Denetimin Faydaları
Bağımsız denetim, denetimi yapılan şirketin muhasebe kayıtlarının
incelenmesini ve inceleme sonucu hataların ortaya çıkarılmasını, şirketin
mali tablolarında belirtilen gelir ve giderlerin doğruyu yansıtıp
yansıtmadığının incelenmesini, şirketin gerçekçi hedefler belirlemesini,
şirketin üst düzey yöneticilerinin ve çalışanlarının hileli işlemlere
girişmesinin engellenmesini amaçlar (Güredin, 2010:25).
Bağımsız denetim şirketle bağlantılı diğer kesimler açısından, kredi
veren finans kuruluşlarına da şirketle ilgili alacakları kararlarda yardımcı
olmasının yanı sıra bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar, şirketle
ilgili karar almak isteyen yatırımcılara da yardımcı olurlar. Ek olarak
bağımsız denetimi yapılmış mali tablolar, işgücü piyasasında işverene ve
işçi sendikalarına ücret ve sosyal yardımlar dahilindeki anlaşmalarda
somut bilgiler verirler (Güredin, 2010:25).
Bağımsız denetim, vergi hesaplamalarında vergiyi doğuran durumla
alakalı işlemlerin doğru olarak kaydedilmesini ve finansal tablolara
yansıtılmasını sağlayacak hesaplamalara temel oluşturur. Vergiyle ilgili
işlemlerin dolaylı olarak denetimini yaparak mevcut mevzuatla tutarlı olup
olmadığının kontrolünü sağlayarak yol gösterici bir yol izler (Demirkan,
1998:176). Bağımsız denetim sayesinde, devletin gelir dağılımında
adaletin sağlanması için kullandığı en önemli araç olan verginin, şirket
faaliyetlerinin mali tablolarda doğru bir şekilde gösterilmesi sonucunda
doğru bir şekilde kullanılması olacaktır. Böylece vergi yükleri toplumda
adaletli bir şekilde dağıtılacaktır. Bağımsız denetimin yararlarını
özetleyecek olursak (Deloitte, 2010:6):
 Yönetime gerçekçi ve tutarlı bilgilerin aktarılmasını
sağlar.
 Yönetime finansal tablolarında doğru ve tutarlı tahmin ve
analiz yapmasında, geleceğe ilişkin sağlıklı kararlar almasında
yardımcı olur.
 Şirkete ve şirketten bağımsız kişi ve kuruluşlara mali
tabloların gerçek mali durum ile tutarlı olup olmadığını da gösterir.
 Şirket yönetiminin ve çalışanlarının hile yapmasının
önüne geçilmesine yardımcı olur.
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 Bağımsız denetimi yapılmış finansal tablolar sayesinde
şirketin düşük maliyetli finansman temin edebilmesine olanak
sağlar.
 Bağımsız denetimi yapılmış bir şirketin ortaklarının
hakları daha iyi korunmuş olur.
Bağımsız denetim standartların, yönetmeliklerin, kanunların, şirketlere
dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüzde faaliyet gösteren şirketler
için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve en
değerli bilgi olan açık, anlaşılır ve şeffaf bilgiye ancak bağımsız denetimle
ulaşmak mümkündür. Şirket yönetimine ve çalışanlarına, şirkete kredi
veren kuruluşlara, şirket hissedarlarına, yatırımcılara ve kamu kurumlarına
güvenilir ve doğru bilgi sağlamak için şirketlerin bağımsız denetim
yaptırması gereklidir
(http://www.denetimnet.net/Pages/ttk_bagimsiz_denetim_nedir.aspx).
Türk Ticaret Kanunu’nun 6102 Sayılı maddesine göre denetime ilişkin
hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları aşağıdaki
gibidir;
Denetime tabi olan şirketler, hazırlanmış olan finansal tablolarının
bağımsız denetimden geçip geçmediğini belirtmek zorundadırlar. Finansal
tablolar
bağımsız
denetimden
geçmişse
finansal
tablonun
başlığında denetçi görüşünü belirtilmek zorundadır. Şirketin yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu için bu hüküm uygulanmaktadır.
Bağımsız denetime tabi olduğu hâlde, bağımsız denetim
yaptırmamış yani denetlenmemiş mali tablolar ile şirketin yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir (TTK Md.
397/2).
Finansal tablolar bağımsız denetimden geçmeyip düzenlenmemiş
hükmünde olduğunda, finansal tabloların genel kurul tarafından
incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamaz.
Bağımsız denetime tabii olduğu halde finansal tabloları bağımsız
denetimden geçmemiş şirketler;



Kar dağıtımı yapamaz,
Sermaye artırımı ve sermaye azaltımı yapamaz.

Şirkete fon sağlayan kuruluşlara ( kredi verenler vb. ) finansal tablolar
verilemez. Fon sağlayan kuruluşlara finansal tabloların ibrası
yapılamadığında şirket kredi alamaz ve Mali Müşavir, finansal tabloları
tasdik edemez.
Şirketin bağımsız denetçi seçilmemesi sebebiyle doğacak zararlarından
yönetim kurulu sorumludur.
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Bağımsız denetime tabii şirketlerde denetimi yapmak üzere seçilen
denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden
duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunun 562. maddesinin 12.
bendi gereği 1524. maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan
şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.
2.2 TÜRKİYE’DE FAALİYET
DENETİM FİRMALARI

GÖSTEREN

BAĞIMSIZ

2.2.1 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmaları
Bağımsız denetim şirketin finansal tablolarına ihtiyaç duyan
kullanıcılara güvenebilecekleri finansal tablolar vermeyi amaçlar. Bu amaç
doğrultusunda bağımsız denetim şirketlerinin sundukları finansal tablolar
uygun ve yeterli denetim kanıtlarıyla hazırlanır ve daha önceden
belirlenmiş denetim standartlarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığına dair
bir görüşle beyan edilir. Bağımsız denetim raporu görüşü temel olarak
denetlenen şirketlerin finansal durumunun yansız, doğru ve gerçek olarak
yansıtılıp yansıtılmadığını ifade eder (IAASB, 2013:14).
Kalite konusu bağımsız denetim hizmeti açısından oldukça önemli bir
konudur. Şirketlerin başlıca amaçları insan ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflediğinden müşteri ihtiyaçlarını karşılamak bağımsız denetim
hizmetinin kalitesi açısından başlıca amaç olarak kabul edilmektedir. Bu
bağlamda müşteriler mevcut veya potansiyel yatırımcılar ve kredi
verenlerdir (PCAOB, 2013:4).
Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan
ve tek başına çalışan uzman kişiler ile bir denetim işletmesinde görevli
kişilerdir.” (İSMMMO, 2008: 38). Kamu Gözetim Kurumu (“KGK”)
bilgilerine göre; Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 254 adet bağımsız denetim
şirketi kurulmuştur ve yine KGK bilgilerine göre Türkiye’de 6 Ağustos
2018 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetim yetkisi onaylanan ve sicile
kaydedilen 15.673 adet kişi bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de bağımsız denetim hizmetlerinin büyük bir bölümünü dört
büyük bağımsız denetim şirketi üstlenmektedir. Bu dört büyük denetim
şirketi; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik
‘Deloitte’, Ernst and Young Private Limited, Klynveld Peat Marwick
Goerdeler Denetim Hizmetleri ‘KMPG’ ve Pricewaterhouse Coopers
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik’tir.
2.3 BAĞIMSIZ
ÖZELLİKLERİ

DENETİME

TABİİ

ŞİRKETLERİN

2.3.1 Bağımsız Denetime Tabii Şirketlerin Özellikleri
Türkiye’de 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
2012/4213 sayılı Karar ile hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi
olacağına ilişkin kriterler ilk kez belirlenmiştir. Bu kriterler 2014, 2015 ve
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2016 yıllarında daha fazla firmayı kapsama alacak şekilde tekrar
belirlenmiştir. 30432 sayılı ve 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de
2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine
Dair Karar yayımlanmıştır. Bağımsız denetime tabi olma kriterleri bu
Karar ile yeniden belirlenmiştir ve bağımsız denetime tabi olacak
şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.
Karar’ı takiben KGK tarafından yayımlanan duyuruda ise 2018 yılında
denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar hükümlerine
göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini
gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar
hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirmesi, yeni Karara göre
denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini
gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmiştir.
KGK’nın bağımsız denetimle ilgili son kararına göre şirketlerin
1.1.2018 tarihi itibarıyla, bağımsız denetime tabi olup olmadıklarını
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmesi gerekmektedir.
1) Bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri;


Şirkette çalışan sayısı 175 kişi ve üstü,



Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası,



Aktif varlıkların toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası
olmasıdır.
Devlet tarafından yukarıda ifade edilen şartları sağlayan şirketler
bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar ancak bağımsız denetim
şirketler için zorunluluk olmaktan ziyade önemli bir ihtiyaçtır. Şirketlerin
günümüz dünyasında ayakta kalabilmesi için faaliyetlerinin neticelerinin
doğru ve ihtiyaç duyulan zamanda, güvenilir, uluslararası geçerliliği olacak
ölçütlerde ve dilde ve diğer şirketlerle karşılaştırılabilir şekilde sunulması
hayati önem taşımaktadır. Ancak bağımsız denetimle bu kalitede veriyi
sağlamak mümkündür.
Yukarıda belirtilen bağımsız denetime tabi olma genel ölçütleri dışında
kalan yani bağımsız denetime tabi olma zorunluluğu bulunmayan
şirketlerde bağımsız denetim yaptırtabilmektedirler. Aşağıdaki şemada
bağımsız denetime tabi olmadığı halde bağımsız denetim yaptıran
şirketlerin elde edeceği avantajlar gösterilmektedir.
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Şema 1: Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Şirketlerin Bağımsız Denetim
Yaptırmasının Avantajları

ŞİRKETİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA
ZORUNLULUĞU VAR MI?

EVET

HAYIR

Bağımsız denetime tabi olmayan bir şirketin
bağımsız denetim yaptırmasının avantajları var mı?

Şirket bağımsız
denetim yaptırtır.

EVET

1) Şirketler gelişmek ve büyümek için kurumsallaşmaya gereksinim duyarlar. Bağımsız denetim,
şirketlerin kurumsallaşma seviyesinin yükselmesine katkı sağlar.
2) Şirketlerin büyümesi ve kurumsallaşması için ihtiyaç duydukları güvenilir ve doğru finansal tablo
bilgilerin temin edilmesini sağlar.
3) Şirket yönetiminin amacı güvenilir bilgiye ulaşmaktır ve bağıımsız denetim sayesinde doğru ve
güvenilir bilgiye ulaşabilir. Yönetim bağımsız denetim sayesinde finansal durumun dürüst resim
ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını görür ve yansıtılmamışsa nedenlerini anlayıp,
düzeltilmesini sağlar.
4) Fon sağlayan kuruluşlara, yatırımcılara, tedarikçilere ve müşterilere daha doğru, güvenilir, şeffaf bir
finansal tablo bilgisi ortaya koyar.
5) Şirketin iç kontrol ve muhasebe sistemiyle ilgili tahmin edilemeyen problemleri engeller, olası
risklerin belirlenmesine olanak sağlar.
6) Hile yapma imkanını azaltır. İhmalleri, kötü niyetli davranışları, noksanlık,yanlışlık ve
yolsuzlukların önüne geçer. Şirket yönetimi ve çalışanların hile yapma eğilimlerini, kayıp kaçaklara
sebep olabilecek girişimlerini kısıtlar.
7) Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, şirket yönetimini ve çalışanları güven içinde
çalışmaya sevk eder. İleriye yönelik bütçe analizleri yapılmasına ve yetkililerin doğru ve tutarlı
kararlar almasına olanak sağlar.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Çalışmanın bu bölümünde, bağımsız denetim yaptıran sermaye piyasası
kurumu şirketleri, bağımsız denetimin faydaları ve gerekliliği, bağımsız
denetim uygulamaları ve bağımsız denetimin sonuçlarına ilişkin yapılmış
olan çalışmalar incelenmektedir.
Lee & Mande (2005), etkin denetim komiteleri ile dış denetçiye ödenen
ücretler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Denetim komitelerinin etkinliği
ile denetim kapsamı ve ücretleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu
belirlemişlerdir. Bu pozitif ilişkinin sebebi denetim ücretinin artışı denetim
süresinin artışıyla paralel olduğundan bu durum daha geniş saatlerde daha
detaylı denetim yapılmasına olanak sağlamasıdır. Bu bağlamda denetim
komitesinin etkinliği ile denetim dışı hizmetler arasında istatistiki olarak
önemli bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir.
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Stewart & Munro (2007), denetim komitesinin varlığını, denetim
komitesi toplantılarının sıklığını ve denetçilerin bu toplantılara katılımının
etkisini bağımsız denetim açısından incelemişlerdir. Şirketlerin
karşılaşabileceği denetim risklerinin denetim komitesi toplantılarının sık
olması ve ilgili toplantılara denetimcilerin katılımıyla azaltmada önemli
olduğu görülmüştür. Denetimde etkinliğin arttırılması ve şirket yönetimi
ile denetçiler arasında çelişkilerin çözülmesinin denetim komitesi
yardımıyla olması beklenmektedir. Denetim komitesi, toplantıların daha
sık yapılması ve ilgili toplantılara denetçilerin katılmasının beklendiğini ve
denetim ücretlerinin artışlarına rehberlik etmeleri yönünde görüş
belirtmişlerdir.
Lin vd. (2008), denetçiler, şirket çalışanları, yatırımcılar ve denetim
komitesi üyelerinin bakış açısıyla denetim komitelerinin başlıca
sorumluluklarını ve özelliklerini araştırmışlardır. Denetim komitelerinin
görevleri ve rollerini, denetimciler ve yönetim kurulu arasındaki iletişimin
arttırılması, kurumsal anlamda yönetimin imajının arttırılması ve
yçnetimle denetimciler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine aracılık
etmek olduğu sonucuna varmışlardır.
Gürol ve Tüysüzoğlu (2016), İngiltere’deki Finansal Raporlama
Konseyi'nin kuruluşunun 2014 yılı için bağımsız denetim firmaları için
hazırladıkları şeffaflık raporlarını, Türkiye’ye uyarlayarak incelemişlerdir.
Bu çalışma kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar gözetiminde
hazırlanmıştır. Çalışmanın neticesinde, bağımsız denetim firmalarının
gelir dağılımları, bağımsızlık ilkesi, sorumlu denetçilerin ücretlendirilmesi
konularında yeterli miktarda şeffaflık sağlamadığı belirlenmiştir.
Okur (2007), gözetim sistemini bağımsız denetimin kalitesinin
sağlanmasını dikkate alarak incelemiştir. Öncelikli olarak çalışmada
Türkiye’deki denetim sisteminin mevcut yapısı açıklanmıştır. Ek olarak,
bazı ülkelerdeki denetimin uygulanması ve işleyişi araştırılmıştır.
Ülkemizde denetim gözetimine istinaden yapılan düzenlemeler çalışmanın
son bölümünde incelenmiştir.
Demir (2006) çalışmasında, muhasebesel hata, hile ve usulsüzlüklerden
arındırılması gerektiğini ifade etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) finansal raporlama standarları açısından muhasebe hata kavramı
incelenmiştir ve bu standartlar kapsamında muhasebe hatalarının nasıl
ortadan kaldırılacağı araştırılmışttır. Şirketlerin finansal tablolarının ilgili
tablo kullanıcılarını yanıltmayacak şekilde ve şeffaf olacak şekilde beyan
edilmesi gerektiği ifade edilmiştir ve muhasebe hatalarının ne şekilde
giderileceği çalışmada ifade edilmiştir.
Altıntaş (2006) çalışmasında, SPK şirketleri ve denetçiler açısından
ülkemizde bağımsız denetim kalitesinin algısını incelemiştir. Bağımsız
denetim kalitesiyle ilgili olarak çalışmada 32 değişken belirlenmiş.
Çalışma için anket formları hazırlanmıştır ve bu formlar belirlenen
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ölçütker doğrultusunda 140 halka açık şirket ile 210 denetçiye
uygulanmıştır. SPK şirketleri yöneticilerinin ve denetçilerin, bağımsız
denetim kalitesine yönelik bakış açılarını belirlemek için varyans analizi
kullanılmıştır. Analiz sonuçları neticesinde; bağımsız denetçinin yeterli
deneyime ve bilgi seviyesine sahip olmasının denetimin daha kaliteli
olmasını sağladığı görülmüştür. Ek olarak yapılan çalışmanın sonucuna
göre,ankete katılan yöneticiler ve denetçiler bağımsız denetime ilişkin
meslek odalarının yaptığı düzenlemelerin yeterli olmadığını
belirtmişlerdir. Bu ifade, ülkemizde denetim mesleği hususunda yeni
düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Uzay (2006), Avrupa Birliği ve Amerika’nın kamu gözetim sistemine
yönelik düzenlemelerini ve ülkemizde bulunan denetçi ve denetim firması
gözetiminin yeterliliğini araştırmıştır ve uzman görüşlerinden yararlanarak
Amerika’da kurulan Kamu Gözetim Kurulu’na benzer bir modelinin
Türkiye’de uygulanabileceğini belirtmiştir.
Elgin (2006), otoritelerin farklı ülkelerde bağımsız denetim kalitesini
sağlamalarına yönelik çalışmalarını ve uygulamalarını araştırmış ve bu
otoritelerin çalışma alanlarını, sorumluluklarını belirlemiştir.
Daugherty ve Tervo (2010), bağımsız denetim firmalarının büyüklüğü
ile denetimin kaliteli olması arasında bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmıştır. Analizinde yıl içinde 100’den daha az bağımsız denetim
yapan firmaları küçük denetim firmaları grubunda sınıflandırmıştır. 416
adet bağımsız denetim firması bu grupta yer almıştır ve ilgili firmalara
anket formu gönderilmiştir. Anket formu gönderilen 416 denetim
firmasının %31,7’den geri dönüş sağlanmıştır. Denetim firmalarının
algılarının tespiti için çalışmada ANOVA analizinden yararlanılmıştır.
Çalışma sonucuna göre denetim kalitesini denetim firmalarının
büyüklüğünün etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Abbott, Park ve Parker (2000) denetim komitesi gibi bazı kurumsal
yönetim unsurlarının küçük ve daha genç firmalar için daha fazla önem
taşıdığı fikrinin oluştuğu ifade edilmi_tir. Bu nedenle, bu konuyla ilgili
olarak yapılacak yeni çalışmalarda analizlerin olgun ve genç şirket
ayırımına göre yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesi ileri
sürülmektedeir.
3. SERMAYE PİYASASI ŞİRKETLERİNİN
DENETİM YAPTIRMASINA İLİŞKİN ANALİZ

BAĞIMSIZ

6102 sayılı kanunun 397’inci maddesi ikinci fıkrasına göre, denetime
tabi şirketler yönetim kurulu raporlarını ve finansal tablolarını denetletmek
zorundadırlar. Finansal tablolar ve yönetim kurulu raporları düzenlendiği
halde denetlenmemişlerse, düzenlenmemiş hükmündedir.
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Araştırma Adana, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır illerinde faaliyet
gösteren Sermaye Piyasası Kurumuna tabii çimento, polyester, kumaş,
demir ve çelik, makarna ve otomobil şirketleri üzerinde yapılmıştır.
Çalışmanın amacı şirketlerin bağımsız denetim sürecini izlemek, yönetim
kurulunun takip ve gözetim görevine yardımcı olmak, bağımsız denetimin
gerekliliğini ortaya koymak ve tüm bunlar ışığında doğru finansal
raporların oluşturulmasına olanak sağlamak, muhtemel hile ve hatalara
engel olmak suretiyle iç denetim ve bağımsız denetim çalışmalarını
inceleyerek ortakların çıkarlarını korumak ve ortaklara yardımcı olmak
görev ve sorumluluğunu üstlenen denetimden sorumlu komitenin bağımsız
denetime olan katkısını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.
Araştırmanın hedef kitlesi olan 8 SPK şirketinin tamamının 31 Aralık
2018 dönemi Vergi Usul Kanunu (VUK) göre hazırlanmış finansal
tablolarının karı/(zararı) ve bağımısz denetimden geçmiş finansal
tablolarının karı/(zararı) ve bu Şirketler’den 3 tanesinin 31 Aralık 2017
dönemi vergi usul kanunu göre hazırlanmış finansal tablolarının
karı/(zararı) ve bağımısz denetimden geçmiş finansal tablolarının
karı/(zararı) incelenmiştir.
Aşağıdaki tabloda bağımsız denetime tabii olan Sermaye Piyasası
Şirketleri’nin bağımsız denetim yaptırmadan önceki ve sonraki dönem
karı/(zararı) gösterilmektedir.
Tablo 1: SPK Şirketleri’nin Bağımsız Denetim Öncesi ve Sonrası
Dönem
Kar
ve
Zararları
(TL)
Yıl
2018
2017
2018
2017
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2018

Şirket
A Firması
A Firması
B Firması
B Firması
C Firması
D Firması
D Firması
E Firması
F Firması
G Firması
H Firması

Dönem Karı VUK
Dönem Karı/Zararı Audit
662.024.574
483.256.341
113.404.473
125.972.459
476.032.604
597.406.000
248.789.104
203.566.000
7.152.534.786
4.108.879.000
111.586.386
91.990.876
94.269.450
92.953.718
3.993.022
1.381.318
3.712.513.153
5.597.990.000
1.413.560
(2.275.007)
4.836.858
(269.013)

Tablo 1’e baktığımızda A Firmasının 2018 yılına ait VUK’a göre
hazırlanmış finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarının dönem karına göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Aynı firma için 2017 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış
finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolarının dönem karına göre daha düşük olduğu görülmüştür.
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B Firmasının 2018 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış finansal
tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş finansal
tablolarının dönem karına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Aynı
firma için 2017 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış finansal tablolarının
dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının dönem
karına göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
C Firmasına baktığımızda 2018 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış
finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolarının dönem karına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
D Firmasına baktığımızda 2018 yılına ve 2017 yılına ait VUK’a göre
hazırlanmış finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarının dönem karına göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
E Firmasına baktığımızda 2018 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış
finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolarının dönem karına göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
F Firmasına baktığımızda 2018 yılına ait VUK’a göre hazırlanmış
finansal tablolarının dönem karınının bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolarının dönem karına göre daha düşük olduğu
anlaşılmaktadır.
G ve H Firmalarına baktığımızda ise 2018 yılı VUK’a göre hazırlanmış
finansal tablolarının dönemde karda olduğu görülürken bağımsız
denetimden geçmiş finansal tablolarında dönemde zararda olduğu
görülmüştür.
4.1 ANALİZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tablo 1’de görülen 8 SPK Şirketi’nin bağımsız denetim öncesi ve
sonrası dönem karı ve zararı sonuçları incelendiğinde; bazı şirketlerin
bağımsız denetim öncesinde karları bağımsız denetim sonrasına göre daha
yüksek iken bazı Şirketler’in karlarının bağımsız denetim sonrasında daha
düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 1’e göre şirketlerin dönem karları/zararları bağımsız denetimden
önceki ve sonraki durumlarına göre gruplandırıldığında iki ana grubun
ortaya çıktığı görülmektedir. Birinci grupta bağımsız denetimden önceki
finansal tablolarında dönem karı bağımsız denetimden sonraki finansal
tablolarına göre daha yüksek olan şirketler bulunmaktadır. Bu gruba A
Firmasının 2018 yılı, B Firmasının 2017 yılı, C Firması, D Firmasının
2018 ve 2017 yılları, E, G ve H Firmaları girmektedir. İkinci grupta ise
bağımsız denetimden önceki finansal tablolarında dönem karı bağımsız
denetimden sonraki finansal tablolarına göre daha düşük olan şirketler
bulunmaktadır. Bu gruba A Firmasının 2017 yılı, B Firmasının 2018 yılı
ve F Firması girmektedir.
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Bağımsız denetimin amacı gözönünde bulundurulduğunda, bir şirketin
finansal tablolarının doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine ve yasal hükümlere uygun olarak yansıtılmasının esas olduğu
kabul edilmektedir. Bağımsız denetim sonucunda ortaya çıkan finansal
tablo dönem karlarının VUK’a göre hazırlanan finansal tablolarda
belirtilen dönem kar/zararından farklı olmasına bağlı olarak bağımsız
denetimin faydaları aşağıda ifade edilmiştir.
4.1.1 BİRİNCİ GRUP ŞİRKETLER
Şirketlerin bağımsız denetimden önceki finansal tablolarındaki dönem
karı bağımsız denetimden sonraki finansal tablolarına göre daha yüksek
olan şirketlerin bulunduğu birinci grubu ele alalım. Bağımsız denetim
sonucunda belirlenen doğru dönem karı tutarına göre kar payı dağıtımı
yapılacak olması en önemli bağımsız denetim avantajı olarak gösterilebilir.
Bağımsız denetim yapılmaması yani kar payının VUK’a göre hazırlanan
finansal tablolarda belirtilen dönem karına göre dağıtılması durumunda
aslında olmayan daha yüksek bir rakam üzerinden kar payı dağıtılmış
olacaktır. Şirketin yöneticileri ve yatırımcıları kararlarını finansal tablolara
göre aldıklarından doğru finansal tablo bilgilerine sahip olunmaması
halinde doğru kararlar alınamayacaktır. Bu durum şirketin sahip
olduğundan fazla bir kar tutarını dağıtması anlamına geldiğinden şirketin
faaliyetlerini doğru planlayamamasına ve kontrol edememesine, şirketin
zarar etmesine neden olacaktır.
Dönem karı tutarı esas alınarak yapılan kar payı dağıtımında; ödenecek
vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler,
ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü
yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar belirlenmektedir. Bu tutarın olması
gereken tutardan fazla belirlenmesi durumunda yukarıda belirtilen tüm
vergi ve yükümlülükler olması gerekenden fazla gösterilecektir.
SPK şirketleri borsada işlem gören şirketler olduklarından esas
sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Birinci
temettü oranı da şirketlerin dönem karına göre belirlenmektedir. Birinci
grupta yer olan şirketlerde olduğu gibi VUK’a göre belirlenen finansal
tablodaki dönem karına göre temettü oranı belirlenecek olursa temettü
tutarı olması gerekenden yüksek belirlenecektir. Bu durumda doğru tutarda
kar payı dağıtılmamış olacaktır.
SPK’ya tabi olan şirketlerin finansal tablolarındaki muhasebe
bilgilerinin doğru ve güvenilir olması finansal tablolarını beyan ettikleri
bilgi kullanıcılarını doğru ve düzgün bilgilendirmeleri açısından esastır.
Bilgi kullanıcıları olarak ifade edilen yatırımcılar, kreditörler, devlet,
satıcılar ve sendikalar finansal amaçlarını gerçekleştirmek için fon talep
eden şirketlere bu bağlamda fon sağlamaktadırlar. Doğru finansal tablolar
üzerinden dönem karı doğru belirlenemez ise şirketlerde amaçlarını doğru
belirleyememiş olacaktır ve bu durumda bilgi kullanıcıları doğru tutarda
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ve doğru amaca yönelik fon sağlayamayacaktır. Şirketin finansal gücü ve
piyasadaki yeri olduğundan yüksek gösterilmiş olacaktır ve bu durumda
yatırımcı yanlış bilgilendirilmiş olacaktır.
4.1.2 İKİNCİ GRUP ŞİRKETLER
Şirketlerin bağımsız denetimden önceki finansal tablolarındaki dönem
karı bağımsız denetimden sonraki finansal tablolarına göre daha düşük
olan şirketlerin bulunduğu ikinci grup ele alalım. Bağımsız denetim
sonucunda belirlenen doğru dönem karı tutarına göre kar payı dağıtımı
yapılacak olması en önemli bağımsız denetim avantajı olarak gösterilebilir.
Bağımsız denetim yapılmaması yani kar payının VUK’a göre hazırlanan
finansal tablolarda belirtilen dönem karına göre dağıtılması durumunda
aslında mevcut olandan daha düşük bir rakam üzerinden kar payı dağıtımı
yapılmış olacaktır.
Şirketlerin finansal tablolarının doğru oluşturulmaması ve dönem
karının aslında olması gerekenden daha düşük belirlenmesi halinde birinci
grup için belirtilen durumların tam tersi yönde sonuçlar ortaya çıkacaktır.
Bağımsız denetim yapılmaması yani kar payının VUK’a göre hazırlanan
finansal tablolarda belirtilen dönem karına göre dağıtılması durumunda
aslında olandan daha düşük bir rakam üzerinden kar payı dağıtılmış
olacaktır. Bu durum şirketin sahip olduğundan az bir kar tutarını dağıtması
anlamına gelmektedir. Dönem karının aslında olandan daha düşük beyan
edilmesi durumunda şirketin piyasalardaki konumu doğru gösterilmemiş,
olduğundan alt seviyede gösterilmiş olacaktır. Bu durumda yatırımcılar
elde etmeleri gereken karı elde edememiş olacaktır.
Dönem karı tutarı esas alınarak yapılan kar payı dağıtımında; ödenecek
vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler,
ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü
yedekler ve kârdan ayrılan özel fonların tutarları olması gerekenden daha
düşük belirlenmiş olacaktır. Bu tutarın olması gereken tutardan düşük
belirlenmesi durumunda yukarıda belirtilen tüm vergi ve yükümlülükler
olması gerekenden düşük gösterilecektir.
Tablo 1’de gösterilen birinci ve ikinci grubu birlikte
değerlendirdiğimizde bağımsız denetim sonucunda ortaya çıkan finansal
tablolarda gösterilen dönem karı/zararının bağımsız denetim yapılmadan
önceki finansal tablolarda gösterilen dönem karı/zararına göre farklı
olmasının finansal tablo okuyucuları, şirket yönetimi, yatırımcılar,
satıcılar, kreditörler ve devlet açısından olumsuzluklara sebep olduğu
görülmektedir. Bu olumsuzluklar yukarıda detaylı olarak ifade edilmiştir.
Şirketlerin doğru finansal tablo rakamlarını ve dönem karını beyan
etmesinin şirketin finansal tablo bilgi kullanıcılarını doğru yönlendirilmesi
açısından bir zorunluluk olduğu görülmektedir.
Tablo 2’de şirketlerin bağımsız denetim
yaptırmamalarının sonuçları gösterilmektedir.
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yaptırmalarının

ve

Tablo 2: Şirketlerin Bağımsız Denetim Yaptırmasının ve
Yaptırmamasının Sonuçları
ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM
YAPTIRMASININ SONUÇLARI

ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM
YAPTIRMAMASININ SONUÇLARI

Finansal tablo rakamlarının ve
dönem kar/zararının doğru belirlenmesi

Finansal tablo rakamlarının ve
dönem kar/zarar tutarının hatalı bulunması

Doğru belirlenen dönem karına göre doğru tutarda kar
payı dağıtılması
Mali tablo okuyucularının, şirket yönticilerinin,
kreditörlerin, satıcıların, hisse sahiplerinin doğru
bilgilendirilmesi
Doğru finansal tablo rakamları ışığında
şirketle ilgili doğru kararların alınabilmesi
Vergi ve yasal yükümlülüklerin doğru
belirlenmesi
Şirketin sürekliliğinin sağlanması
Hissedarların şirketin yönetimine ve hüküm verme
yeteneklerine olan güvenlerinin artması

Hatalı hesaplanan dönem karına göre yanlış tutarda kar
payı dağıtılması
Mali tablo okuyucularının, şirket yönticilerinin,
kreditörlerin, satıcıların, hisse sahiplerinin doğru
bilgilendirilmemesi
Yanlış finansal tablo rakamları sebebiyle
şirketle ilgili yanlış kararlar alınması
Vergi ve yasal yükümlülüklerin yanlış
belirlenmesi
Şirketin sürekliliğinin sağlanamaması
Hissedarların şirketin yönetimine ve hüküm verme
yeteneklerine olan güvenlerinin sağlanamaması

4.

SONUÇ

Şirketlerin varlığının ve operasyonlarının süreklili ve kesintisiz olarak
devam etmesinin sağlanması, finansal tablolarda ortaya çıkabilecek
hataların en aza indirgenmesi, kayıpların maliyetlerinin azaltılması, gelir
istikrarı, sürdürülebilir şekilde büyüme ve yasal düzenlemelere uyumun
sağlanması ve bir şirketin devamlılığının sağlanabilmesi için bağımsız
denetimin şart olduğu görülmüştür.
Şirketlerin bağımsız denetim yaptırmasının sonunda hazırlanan raporlar
şirket yönetimine şirketin olumlu ve olumsuz finansal ve mali
durumlarının nasıl olduğunu objektif ve somut olarak gösterir. Bağımsız
denetçi tarafından onaylanan bir mali tablo, objektif ve güvenilir bir mali
tablodur. Analiz sonucundan da görüleceği üzere şirket yönetimine daha
doğru karar alabilme imkanı sağlar. Bağımsız denetim yaptıran şirketlerin
yöneticileri, şirkette mevcut olan eksiklik, yolsuzluk, hile, hata,
yanlışlıkları uluslararası muhasebe standartlarıyla bağdaşmayan noktaları
vaktinde, geç kalmadan öğrenme olanağı bulur. Finansal tabloları bağımsız
denetimden geçmiş olan şirketler, alım veya satım ilişkisinde oldukları
firmalar yönünden veya ilişki kurmayı düşündükleri sermaye ve para
piyasası kuruluşları yönünden gerçekleştirilen incelemelerde, mali
tablolarının bağımsız denetimi yapılmamış firmalara nispeten önemli
avantajlara sahiptirler. Analiz sonucunda da ifade edildiği üzere bu durum
bağımsız denetimi yapılmış ve finansal tabloları bağımsız denetim şirketi
tarafından onaylanmış bir şirket denetim raporu görüşünde ifade edilen
şartlar ve kayıtlar dahilinde güvenilir ve bağımsız denetimden geçmemiş
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şirketlere kıyasla tercih edilir bir şirket olduğu görülmektedir. Bağımsız
denetimden geçmiş bir şirkette, ilgili şirketin yönetiminde yer alan
ortakların ve özellikle şirket yönetiminde olmayan ortakların hakları ve
sorumlulukları tarafsız kişilerce yapılan bağımsız denetim ve bağımsız
denetim çalışmalarının tarafsız bir biçimde raporlanması sayesinde daha
iyi bir şekilde korunmuş olur. Şirket içi ve dışında olabilecek tüm eksiklik,
hile, hata, haksızlık ve yanlış uygulama net bir biçimde belirlenir.
Bağımsız denetimin yapılması şirkette doğru ve güvenilir bilgi akışını
sağlar. Bu açıdan finansal tablolarla alakalı ileriye dönük öngörü ve
inceleme yapılmasında rol oynar. Ayrıca ileriye yönelik tutarlı, güvenilir
ve sağlıklı kararlar alınabilmesinde büyük ölçüde etkili olur. Mali
tabloların doğruyu yansıtıp yansıtmadığının anlaşılmasını sağlar. Bir
dönem ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan denetim eksikliği sebebiyle
meydana gelmiş skandalların tekrar yaşanmasının önüne geçer. Şirket
yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önüne geçilebilmesi konusunda
yardımcı olur. Finansal tabloları bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin
düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. Bağımsız denetimden
geçmiş firmaların ortaklarının görevleri ve hakları daha iyi korunmuş olur.
SPK’ya tabi şirketlerde yapılan kar payı dağıtımında; ortaklara
ödenecek temettüler, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler, ayrılan tüm
yedekler ve kârdan ayrılan özel fonların tutarları bağımsız denetim
neticesinde doğru belirlenmiş olacaktır. Bu sayede tüm yasal zorunluluklar
ve vergi ödemeleri doğru tutarlar üzerinden hesaplanacak ve doğru tutar
üzerinden ödemeler yapılabilecektir.
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GEÇİCİ YÖNETİM: KAVRAMSAL ANALİZ
Interim Management: Cenceptual Analysis
Esra AYDIN GÖKTEPE
Giriş
Örgüt ve işletmelerin içinde bulundukları çevresel koşulların dinamik
yapısı ve pazara duyarlı politikaların yönetim vizyonu olarak göz önünde
bulundurulması gerekliliği, rekabet avantajı sağlayacak istihdam biçimleri
yaratmaktadır. Çalışma modelleri, fordist üretimin getirdiği klasik ve
kitlesel standart üretimin uzantısı olan tam zamanlı çalışma olmaktan
çıkmakta ve yerini esnek çalışma eksenli yeni bir yapıya bırakmaktadır
(Demir ve Gerşil, 2008:68). Klasik bakış açısıyla uzun dönemli istihdam
edilen çekirdek yönetim kadrosunun yanı sıra işletmenin durumsal
yapısına uygun olarak farklı noktalardaki çözümleri sağlamak için “geçici
yönetim” görevlendirmesi yapması gerekebilmektedir (Russam, 2005).
Üretim modellerinin değişmesi ve çalışma hayatından beklentilerin
farklılaşması, yeni iş tasarım ve modelleri; istihdamı, kısmi süreli çalışma,
geçici çalışma, telafi çalışması, belirli süreli çalışma ve kısa süreli çalışma
olarak çeşitlendirmektedir (Doğan, 2011:94). Bu değişimler istihdamın
yansıması olan kariyeri de değiştirmekte ve kariyer de benzer şekilde çift
kariyerlilik, değişken kariyer ve esnek kariyer olarak değişen doğasıyla
karşımıza çıkmaktadır (Aydın Göktepe, 2017). Esnek işletmelerin rekabet
avantajı sağlayabiliyor olması için değişimleri yönetebilecek, farklı
uzmanlıkla sahip dönemsel olarak istihdam edilecek yüksek niteliklere
sahip çalışanlara ihtiyaçları olmaktadır. İstihdamın esneklik özelliği
istihdam türlerini de esneklik açısından farklılaştırmaktadır. Avrupa
Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı’nın 2015 yılında
yayınladığı “New Forms of Employment” başlıklı raporda, istihdam; işçi
paylaşımı, iş paylaşımı, geçici yönetim, geçici iş ilişkisi, BİT tabanlı mobil
çalışma, kupon çalışma, portföy çalışma, grup istihdamı ve işbirlikçi
istihdam olarak sınıflandırılmıştır. Strateji olarak ele alınabilecek yeni
istihdam politikalarından biri olan ve henüz çok yaygın olmayan, 1970’li
yıllarda Avrupa’da ortaya çıkan ve popüler hale gelen geçici yönetim ve
geçici yönetici istihdamıdır Bu çalışmada, kavramsal olarak geçici yönetim
ve yönetici kavramlarına, geçici istihdamın getirilerine ve dezavantajlarına
yer verilecektir.
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1. Geçici Yönetim Kavramı ve Nedenleri
Günümüzde kullanım amacı farklı olmakla birlikte, geçici yönetim
kavramının tarihsel gelişimi incelendiğinde; Geçici Yönetim kavramının
işverenin işten çıkardığı işçilere kıdem tazminatı gibi yasal haklarını
vermemek adına başvurdukları bir istihdam şekli olarak karşımıza çıktığı
görülmektedir. Yasanın tanıdığı iş güvencesi haklarından vazgeçen
yöneticilerin, yüksek ücretle çalışmayı iş güvencesi hakları ile takas
etmeleri ile 1970’li yıllarda Hollanda’da geçici yönetici ve yönetim
kavramları ortaya çıkmıştır (Madra ve diğerleri, 2015). Hollanda’da ortaya
çıkan geçici yönetim anlayışı daha sonra Birleşik Krallık’ta (Feltham ve
Hughes, 1999), 1980’lerde ise Almanya’da özellikle Doğu ve Batı
Almanya’nın birleşmesi ve Doğu Almanya’da liderlik ve yönetim
yetkinliğinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle krizin atlatılmasında
önemli bir araç olarak benimsenmeye ve uygulanmaya başlamıştır (Bruns,
2005:514-515). Türkiye’de geçici yönetim kavramı 1980’li yıllarda ilk
defa uygulanmaya başlanmakla birlikte 2000’li yıllarda yaygınlaşmaya
başlamıştır. . Geçici yönetim, işletmenin adaptasyon yeteneğine katkı
sağlayacak, değişken koşullarda rekabet üstünlüğünü sürekli kılacak olan
yüksek nitelikli uzman yöneticilerin bir sorunu çözmek, bir projeyi
yönetmek ya da bir değişimi öncülük etmek ve süreci yönetmek için
istihdam edilmesi sürecidir.
Çıkış amacının haricinde geçici yönetim, işletmelerin coğrafi sınırları
aşan büyümeleri sonucunda oluşan uluslararası ölçekli işletmelerde
rekabeti sürdürebilmek amacıyla kapalı olan bilgi birikiminin ortaya
çıkarılması ve bu bilgiden yararlanılması amacıyla başvurulan bir yöntem
olarak görülerek de kullanılmıştır (Ertaş, 2019:626). İşletmelerin
darboğazların aşılmasında, değişimin yönetilmesinde, bir yıldan az süre
için görevlendirilmek üzere tecrübesinden, bilgisinden ve uzmanlığından
yararlanabileceği, motivasyonu yüksek kişileri yönetici olarak istihdam
etmesi yaklaşımı, geçici yönetim olarak adlandırılmaktadır. Dışarıdan
transfer edilen geçici yönetici, işletmede kadrolu bir yönetici gibi değil
dışarıdan ve bağımsız bir yönetici gibi faaliyet göstermektedir (Bruns ve
Kabst, 2005; Bosch, 2004; Kalleberg, 2000).
2. Geçici Yönetimin Nedenleri ve İşletmeye Sağladığı Faydalar
İşletmelerin, geçici yönetime ihtiyaç duyma nedenleri; uzmanlık
becerileri, yeni strateji geliştirme, özel projeler, yeniden yapılandırma,
mentörlük/koçluk, işletme revizyonu, kadrolaşma dönemi, yeni bölümler
kurulması, geçici pozisyon açıklarını doldurmak olarak belirlenmiştir
(Russam, 2005:160).
Geçici yönetimin faydaları; işletmeye yeni ve tarafsız bir bakış açısı
getirmesi, kısa sürede katkı sağlama, sonuç odaklı olma, hedefleri
gerçekleştirme ve sonrasında ayrılma gibi maliyeti düşüren istihdam süresi
içermesi sayılabilir. Ayrıca, geçici bir yönetici istihdamı ile işletmeye daha
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fazla dinamizm ve yenilik eklenmekte, şirket kültürü ve çalışma düzeni
olumlu etkilenmektedir. Geçici yönetimin iş güvencesi sağlayan uzun
vadeli istihdama kıyasla ekonomik olması, geçici yöneticinin şirket
politikalarında daha özerk hareket edebilmeleri de geçici yönetimin
faydalarındandır (Inkson ve diğerleri, 2001:273). Özel proje ve durumlar
için ihtiyaç duyulan istihdamı sağlama avantajı sunması da geçici
yönetimin faydaları arasında sayılabilir. Geçici yönetimin maliyeti düşüren
ve rekabet avantajı sağlayan önemli bir faydası da bulunmaktadır. Geçici
yönetici istihdamının sağladığı maliyet tasarrufları;

 Geçici yönetici sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi kaynak olarak
işletmeye aktarmakta ve böylece işlem maliyetlerinin düşmesini
sağlamaktadır (Dyer, 1997).
 Sözleşmede belirtilen sürede görevini tamamlayan geçici yönetici,
sözleşmede belirtilen süre sonunda maliyet oluşturmadan ekonomik bir
şekilde işletmeden ayrılmaktadır.
Bu sonuçlar, maliyetin azaltılmasını ve finansal esnekliğin korunmasını
sağlamaktadır (Isidor ve diğerleri, 2014). Yukarıda belirtilenlerin haricinde
geçici yönetici istihdamı; yönetici arama ve işe alma maliyeti tasarrufu, iş
sözleşmesi fesih maliyeti tasarrufu, hastalık ve tatil maliyeti tasarrufu,
sosyal yardımların maliyeti gibi konularda tasarruf sağlamaktadır (Ertaş,
2019:628)
Sağladığı faydaların yanı sıra geçici yönetimin işletmeler için işten
ayrılmalarının ardından aktardıkları bilginin kaybedilmesi, şirkete
adaptasyon sağlayamama, bağlılık duyamama gibi olumsuz yönleri de
olabilmektedir (Inkson ve diğerleri, 2001:275)
3.

Geçici Yöneticiler ve Geçici Yönetici Profili

İşletmeler, stratejik hedefleri doğrultusunda hareket ederken, zaman
zaman koşulları değiştirme ihtiyacı duyarak, bu değişim sürecini
yönetebilecek teknik ve fonksiyonel açıdan yetenek ve yetkinliklere sahip
olan profesyonelleri geçici olarak yönetici olarak görevlendirebilirler
(Bloemer,2003b).
Geçici yöneticiler, yönetim hizmeti sağlayıcıları/ajansları ile, sosyal iş
ağlarıyla/medya araçları ve geçmişte hizmet alınan geçici yöneticinin
önerisi ile sağlanabilmektedir (Instute of Interim Management, 2014:8).
Günümüzde vasıflı yöneticilerin geçici yöneticiliği seçme nedenleri;
geçici işlerin çeşitliliği, çalışma hayatında esnekliğin istenmesi, işsizlik,
bağımsız çalışma isteği, daha yüksek gelir elde etmek olarak belirlenmiştir
(Institute of Interim Management, 2014:5). İş güvencesinin bulunmaması
karşılığında geçici yöneticilere daha fazla ücret ödenme eğilimi olduğu ve
ücretlendirmenin işgünü üzerinden hesaplandığı belirlenmiştir (Webb,
2017: 2). Birleşik Krallık’ta geçici yöneticiler için ücret düzeyinin günlük
600£ - 800£ arasında (Institute of Interim Management, 2018:8),

502

Finlandiya’da ise bu rakamın günlük 1000 € üzerinde olduğu
görülmektedir (K2 Search, 2015:8). Genellikle esnek çalışma isteği duyan,
iş-yaşam dengesine önem veren, farklı iş konularında tecrübe edinmek
isteyen kişiler için geçici yöneticilik bir kariyer fırsatı yaratmaktadır.
Geçici yöneticilik, bireylerin, bireysel anlamda sahip olduğu becerileri
kullanabilme ve geliştirebilme fırsatı da sağlamaktadır (Bloemer, 2003a).
Örneğin, akademisyenler için geçici yöneticilik kariyer yolu olarak tercih
edilebilmektedir. Geçici yönetim modeli ile çalışma, nitelikli profile sahip
çalışanlar tarafından bu nedenlerle tercih edilebilmektedir.
Geçici yöneticiler, belirli günlerde çalışma serbestliğine sahip oldukları
gibi coğrafi olarak da esnektirler. Geçici yöneticiler aynı anda birden çok
firma adına çalışabilirler (Institute of Interim Management, 2014:6).
Geçici yöneticiler ağırlıklı olarak X kuşağından oluşmaktadırlar, ortalama
yirmi yılı geçen iş tecrübesine ve benzeri süreçleri daha önce yönetme
deneyimine sahiptirler. Yapılan çalışmalar, erkek geçici yönetici oranının
kadın geçici yönetici oranından daha fazla olduğunu fakat kadın geçici
yönetici sayısında artış gözlendiğini göstermektedir (Zeytinoğlu,
2012:204-205). Geçici yöneticilerin özellikleri; kısa zamanda eyleme
geçebilecek hıza sahip olmak, tarafsız bakış açısına sahip olmak, gündemi
takip etmek ve analizini yapabilmek, hesap verebilir olmak ve işletmedeki
değişime liderlik edebilmek olarak belirtilmiştir (Collard, 2011). Geçici
yöneticiler kariyer yönetimlerinde iş devamsızlığı, iki istihdam süresi
arasında uzun boşluklar olması, finansal güvencesizlik, işletme
çalışanlarının tepki göstermesi, yabancılaşma, ücretli izin kullanmama gibi
sorunlarla karşılaşabilmektedirler (Inkson ve diğerleri, 2001:276).
Sektörel olarak analiz gerçekleştirildiğinde geçici yöneticilerin,
çoğunlukla mühendislik, tüketim malları, otomotiv ve gıda işletme
endüstrilerinde istihdam edildikleri belirlenmiştir (Brossault ve Jaussoin,
2010:15).
Sonuç
Geçici yönetim, işletmelerin çalışanların kıdem tazminatı gibi yasal
haklarını almalarını engellemek için geliştirilen bir istihdam modeli olarak
karşımıza çıkmakla birlikte, günümüzde sahip olduğu anlam ve tercih
edilme nedenleri hem işletmeler hem de çalışanlar için farklılaşmış olan
modern istihdam biçimlerinden biridir. Geçici yönetimin doğası,
işletmelerin esneklik sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları çeviklikle ve
donanımda yöneticiyi işletmeye fayda sağlayacağına inandığı süre için
istihdam etmesi ve üst düzey yönetim yetki ve sorumluluklarının verildiği
bir bağımsız yapıya sahiptir. Geçici yönetim işe alma maliyeti, iş
sözleşmesi fesih maliyeti, sosyal yardımlaşma maliyeti gibi giderleri
azaltmakla birlikte, işletmelerde maliyeti azaltmanın haricinde stratejik
öneme sahip nedenlerle de uygulanabilmektedir. İşletmelerde değişimin
yönetilmesi, yeni teknolojik değişimlerin adapte edilmesi, krizlerin
çözülmesi ve etkin yönetilmesi için, bu konularda daha önce tecrübe

503

edinmiş olan, fonksiyonel ve teknik yetkinliği olan nitelikli yöneticiye
belirli süre için ihtiyaç duyabilmektedirler. İş güvencesi sağlamıyor
olmasına karşın yüksek beceri ve bilgi düzeyindeki çalışanlar tarafından
geçici yöneticiliğin kariyer yolu olarak tercih edilmesinin nedenleri hem
ekonomik hem psiko-sosyolojiktir. Yüksek nitelikli çalışanların, edinmiş
oldukları bilgiyi kurumsallaştırma isteği, bağımsız çalışma isteği, iş-aile
dengesini sağlama gereklilikleri, istihdam edilebilirliklerini artırmak için
yeni sektör ve alanları keşfetme tecrübe etme isteği, yüksek maaş getirisine
sahip olması nedenleriyle geçici yöneticiliği tercih ettikleri görülmektedir.
Geçici yönetim ve yöneticilik, bir istihdam modeli olarak hem işletmeye
hem de çalışana avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle az sayıda
dezavantajlarının elimine edilmesi ile idealize edilmiş bir istihdam modeli
olarak gelecekte de işletmeler ve çalışanlar tarafından tercih edilecektir.
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İŞ DÜNYASINDA KADIN YÖNETİCİLER
Süreyya ECE
Giriş
Kadınlar, toplum içerisinde başta eğitim olmak üzere birçok alanda
erkeklere tanınan haklara ya hiç erişimi olmamış ya da kısıtlı erişimi
olmuştur. Ailede başlayan cinsiyete dayalı ayrımcılık, kız çocuğunun
formel eğitim almasını da engellemiş, yetişkin bir birey olduğunda kadın,
hem erkeklerden daha az eğitime sahip olduğundan hem de cinsiyetinden
dolayı iş yaşamına girmede de sorunlar yaşamıştır. Bu durum, kadınların
sosyo-ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak toplumun
gelişmesini engelleyerek topluma zarar veren yaşam biçimleri, gelenekler,
normlar vs zaman içerisinde değişmeye başlar. Toplumun yarısını
oluşturan kadınların sosyo-ekonomik durumunun kötü olması, toplumun
refah düzeyini düşürmeye başlar. Bunun farkına varan yeni nesiller de
topluma zarar veren yaşam tarzlarını değiştirmeye çalışır. Bu nedenle
kadınların aleyhine olan toplumsal cinsiyet rollerinde zaman içerisinde
değişmeler olmuş ve kadınlar, geçmişe göre eğitim olanaklarına daha kolay
ulaşabilmiş, iş yaşamına da girerek yönetici kademesine kadar yükselmeyi
başarmış ve bu gelişmeler sonucunda gerek evde gerekse iş yaşamında söz
sahibi olmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, öncelikle dünyada ve ülkemizde kadınların işgücüne
katılımları, iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve yükselmeleri önündeki
engeller ele alınmıştır. İkinci bölümde ücretli çalışan olmak yerine kendine
ait işyeri açan ve iş yaşamında bu şekilde yer alan kadın girişimcilere yer
verilmiştir. Son olarak üst düzey yönetici konumuna gelen kadınlar
incelenmiştir.
1. Çalışma Yaşamında Kadın
Neredeyse her toplumda cinsiyetçi bir yapıya rastlamak mümkündür.
Cinsiyetçilik, kadınlara karşı düşmanlık ve geleneksel toplumsal cinsiyet
rollerin onaylanmasını içeren bir kavramdır. Kadınlara karşı düşmanlık,
kadınlara yönelik düşmanca etki ve olumsuz stereotipleri ifade etmektedir.
Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerin onaylanması ise kadınların
davranışlarını toplumsal yönergelere uyacak şekilde kısıtlama ve kadınları
erkeklere göre daha düşük statü ve güçteki rollerle sınırlandırmayı ifade
eder (Glick & Fiske, 1997). Toplumsal cinsiyete dayalı rol paylaşımında,
kadınlara aile içerisinde görevler verilirken, erkeklere, ailenin ekonomik
sorumluluklarını yerine getirme görevi verilmiştir. Bu nedenle kadınların
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aile dışında çalışmaları uygun görülmemiş ve formel eğitim almaları da
gerekli görülmemiştir. Kadınlara, gerek kendi hayatları gerekse aileleriyle
ilgili söz hakkı tanınmamıştır. Dolayısıyla kadınların, iş yaşamına erişimi
toplumdaki konumlarını iyileştirmeleriyle mümkün olabilmiştir. Bu
kapsamda öncelikle bireysel çabalar ve sonrasında sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları, ülke yönetimlerini cinsiyet ayrımcılığına karşı
düzenlemeler yapmaya yönlendirmiştir. Söz konusu düzenlemeler
sonucunda kadınlar, erkeklerle eşit eğitim alma imkânına kavuşmuş, ayrıca
iş yaşamında da yer almaya başlamışlardır. Ancak gerek ailevi gerekse
toplumsal baskı nedeniyle karşılaştıkları engelleri aşarak iş yaşamına
girmeyi başaran kadın çalışanlar, çalışma yaşamında da cinsiyet temeline
dayanan bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Çoğu kadın çalışan ise
iş yaşamında karşılaştığı sorunları dikkate almama eğilimindedir. Örneğin
Amerika’da yapılan bir çalışmaya katılan kadınların yaklaşık %97’si
cinsiyete dayalı ayrımcı uygulamalara maruz kalmasına rağmen sadece
%8’i ayrımcılığa uğradığını ifade etmiştir. Araştırmayı yapan yazarlara
göre bu durumun olası iki nedeni bulunmaktadır. Söz konusu olası
nedenlerden biri kadınlar, kendilerini erkek çalışanlarla değil, diğer kadın
çalışanlarla karşılaştırmakta, bütün kadın çalışanlar aynı muameleyi
gördüğü için de kadınlar ayrımcılığa uğradığını düşünmemektedir. Bir
diğer olası nedenin ise kadınların, prensip olarak erkeklerle eşit koşullara
sahip olmayacaklarına inanmaları olduğunu ileri sürülmüştür (Levitin,
Quinn, & Staines, 1971).
Dünya genelinde kadınlar temizlik, yemek yapma, ailedeki bireylerin
bakımı gibi ücretsiz bakım işleri olarak adlandırılan işleri yüklenmektedir.
Söz konusu işler ekonominin işleyişi için gerekli olmasına rağmen bu
işlerin ekonomik katkıları hesaplanamamaktadır. Oysaki kadınların
ücretsiz olarak yüklendiği bu işlere parasal bir değer verildiğinde
GSYİH’nin %10 ile %39’u arasında bir katkısı olacağı tahmin
edilmektedir (www.unrisd.org).
Kadınlar, tarih boyunca toplumda üretimin her aşamasına katkıda
bulunmasına rağmen, ekonomik kalkınmadan emekleri ölçüsünde pay
alamadıkları gibi dünya genelinde yoksulluktan en fazla etkilenen kesimi
de oluşturmaktadır. Kadının, emeğinin karşılığında bir ücret almasının ilk
olarak Sanayi Devrimi ile başladığı ileri sürülmüştür. Ancak o dönemin
koşullarına göre istihdam edilen kadınlar, toplumun, ağır ekonomik
koşullar altında en çok zarar gören sınıfını oluşturmuştur. Buna karşılık
İngiltere’de başlayıp diğer ülkelere yayılan Sanayi Devrimi gibi kadın
işgörenlerin, çalışma yaşamını düzenleyen yasaların çıkarılması da
İngiltere’de başlamış ve buradan diğer toplumlara yayılmıştır (Kocacık &
Gökkaya, 2005).
Günümüze gelindiğinde, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu
gelişmiş ülkelerde çalışabilir kadın nüfusunun yarıdan fazlasının işgücüne
katıldığı görülmektedir (bkz Tablo 1).
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Tablo 1: Gelişmiş Ülkelerde Cinsiyete göre İşgücüne Katılım

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ülke

2008

Yıl

62
72,6

61,9
71,8

61,9
71,4

61,6
71,3

61,6
71,9

61,7
70,8

61,1
70,4

60,8
70,5

60,8
70,1

60,7
69,8

52,1
66,7

52,5
66,6

52,8
66,5

53,7
66,7

53,7
66,6

54,3
66,6

54,5
66,5

54,6
66,2

55
66,3

55
66,2

50,7
62,1

51
62,1

50,9
62

50,8
61,5

50,9
61,7

51,1
61,4

50,9
61

50,7
60,7

50,7
60,4

50,6
60,1

55,3
69,5

55,5
68,9

55,5
68,6

55,5
68,3

55,8
68,5

56,1
68,4

56,4
68,3

56,6
68,2

56,8
68,2

56,8
68,1

38,4
60,3

37,9
59,5

37,8
58,9

37,9
58,5

39,2
59

39
58,3

39,4
58,3

39
58,4

39,6
58,7

39,5
58,3

48,6
73,3

48,8
72,6

48,7
72,1

48,3
71,4

48,3
71

49
70,9

49,5
70,8

49,9
70,8

50,6
70,9

50,5
70,5

56,7
70,5

56,9
70,5

56,5
70,8

56,9
71,1

56,9
71,2

56,7
71,4

56,8
71,6

56,8
71,9

56,9
72,1

56,6
71,8

58,5
71,8

58,1
70,8

57,5
69,9

56,9
69,4

56,7
69,3

56,3
69

56,1
68,5

55,8
68,4

56
68,6

55,7
68,3

Kanada
Kadın (%)
Erkek (%)
Almanya
Kadın (%)
Erkek (%)
Fransa
Kadın (%)
Erkek (%)
İngiltere
Kadın (%)
Erkek (%)
İtalya
Kadın (%)
Erkek (%)
Japonya
Kadın (%)
Erkek (%)
Rusya
Kadın (%)
Erkek (%)
ABD
Kadın (%)
Erkek (%)

Kaynak: www.biruni.tuik.gov.tr
Gelişmiş ülkeler arasında Japonya ve İtalya’da kadın nüfusunun
yarısından azının işgücüne katıldığı; diğer ülkelerde ise yarıdan fazlasının
işgücüne katıldığı belirlenmiştir. 2017 yılında, kadınların işgücüne katılım
oranının en yüksek olduğu ülke %61 ile Kanada olmuştur (bkz Tablo 1).
Ülkemizde ise kadınların, 20. yüzyıl ortalarında iş yaşamına aktif olarak
katıldığı ifade edilmiştir (Özçelik, 2017). Cumhuriyet kurulduktan sonra
her alanda olduğu gibi kadınların iş yaşamına katılımına yönelik bazı
reformlar yapılmıştır. Özellikle 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu ile genel
olarak çalışma yaşamında yapılan düzenlemeler kadın çalışanların çalışma
koşullarını biraz daha iyileştirdiğinden kadın işgücü artmıştır (Karcıoğlu
& Leblebici, 2014). Ülkemizde 2010-2017 yılları arasında kadınların
işgücüne katılım oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 2: İşgücüne Katılım Oranları
Yıl/Cinsiyet
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kadın (%)
27,6
28,8
29,5
30,8
30,3
31,5
32,5
33,6

Erkek (%)
70,8
71,7
71
71,5
71,3
71,6
72
72,5

Kaynak: www.biruni.tuik.gov.tr
Tablo 2’deki veriler incelendiğinde kadın nüfusunun işgücüne katılım
oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 2010 yılında yaşları 15
ve üzeri olan kadın nüfusunun yaklaşık %28’I işgücüne katılırken, erkek
nüfusun %71’i işgücüne katılmıştır. 2017 yılında ise kadınların işgücüne
katılım oranı yaklaşık %34’e yükselmiş olup, erkeklerin işgücüne katılım
oranı ise %73’e yükselmiştir. Bu rakamlara göre çalışabilir kadın
nüfusunun yarısı bile iş yaşamında temsil edilememektedir.
Ülkemizde, kadın çalışanların hangi alanlarda istihdam edildiklerine
dair veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 3: Ekonomik Faaliyetlere göre Kadınların İstihdam Oranları
Yıl

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tarım
(%)
Kadın
60,5
63,3
60
58,5
50,8
46,3
43,6
42,7
42,1
41,6
42,4
42,2
39,3
37
32,9
31,4
28,7
28,3
26,1

Sektörü
Erkek
27
27,7
24,8
24,4
21,6
18,6
17,2
16,8
17,1
18,1
18,3
18,7
18,4
17,8
16,1
15,9
15,5
15,4
14,9

Sanayi
(%)
Kadın
13,2
12,1
13,7
13,4
16,1
16,6
16,3
16,1
15,7
15,3
15,9
15,2
14,9
15,3
17,1
16,1
15,9
15,6
16

Kaynak: www.biruni.tuik.gov.tr
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Sektörü

Hizmet Sektörü (%)

Erkek
28
26,7
26,7
26,3
28
29,7
30,5
30,5
30,8
29,1
30,3
31,1
30,7
31,1
32,4
32
31,6
31,4
31,6

Kadın
26,4
24,5
26,2
28,1
33,1
37
40
41,2
42,2
43,1
41,7
42,6
45,8
47,7
49,9
52,5
55,4
56,1
57,9

Erkek
45
45,6
48,4
49,3
50,4
51,7
52,3
52,8
52,1
52,7
51,4
50,3
50,9
51
51,5
52
53
53,2
53,5

Türkiye’de kadınlar 2000 yılında daha çok tarım sektöründe, erkekler
ise hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Söz konusu yılda çalışan kadın
nüfusunun %61’i tarım sektöründe; %13’ü sanayi sektöründe ve son olarak
%26’sı hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Ancak yıllar içerisinde bu
oranlar arasında dikkat çekici değişimler olmuştur. 2018 yılına
gelindiğinde tarım sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların oranı
%26’ya düşerken; hizmet sektöründe istihdam edilen kadınların oranı
%58’e yükselmiştir. Sanayi sektöründe istihdam edilen kadınların oranı ise
%13’ten %16’ya yükselmiştir (bkz Tablo 3). Sanayileşmenin kırsal
bölgelerde de etkili olmaya başlaması, toplumun yapısındaki kültürel
değişimler sonucunda kadınların evi dışında çalışmasının normal
karşılanması gibi nedenler, söz konusu değişimin olası sebeplerinden
sayılabilir. Toplumda kadın çalışanlara yönelik bakışın olumlu olmaya
başlamasına rağmen iş yaşamında kadın işgücü sayısı çok fazla
artmamıştır. Kadınların ülkemizde işgücüne dahil olmama nedenlerine dair
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Tablo 4: Kadınların İşgücüne dahil olmama Nedenleri
Yıl/Neden
2014
2015
2016
2017

Mevsimlik
Çalışanlar
3,3
3,4
3,2
3

Ev
İşleri
57,62
57,33
55,35
55,43

EğitimÖğretim
11,19
11,34
11,57
11,27

Emekli
4,1
4,6
4,8
5,2

Çalışamaz
Halde
12,5
12,6
13,40
13,40

Diğer
14,27
13,78
14,6
14,41

Kaynak: www.tuik.gov.tr
Tablo 4’teki bilgilere göre kadınlar daha çok ev içindeki sorumlulukları
nedeniyle işgücüne katılamamaktadır. Bu durumun yıllar içerisinde de
değişmediği görülmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı rol paylaşımı
sonucunda ev işleri kadına verildiğinden kadın, iş yaşamına girmek istese
bile ev içindeki yükümlülüklerini aksatacağını düşündüğünden
çalışmaktan vazgeçebilmektedir. Çalışan kadınlar ise işyerinde çalışırken
ev içinde kendilerine yüklenen görevleri de yerine getirmek için yoğun bir
çaba sarf etmekte ve bu durumu da bütün kadınlar göze
alamayabilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2013 yılında,
boşanan kadınların işgücüne katılım oranları (%58), evli kadınlara (%54)
ve bekâr kadınlara (%51) oranla daha yüksektir. Bekâr kadınlar aileleri
içinde daha fazla sorumluluğa sahip olabilir ve ailede sadece erkek
bireylere ekonomik sorumluluklar yüklenebilir. Evli kadınlar ise ailenin
gelir seviyesini yükseltmeye katkı sağlamak için ev içi sorumluluklarını
eşleriyle paylaşabilir ve böylece iş yaşamına atılabilir. Boşanan kadınlar,
ekonomik özgürlüklerini kazanarak ev içindeki sorumluluklarını ücretli
olarak birilerine yaptırmayı seçebilir. Üç grup kadın arasındaki farkın
bunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek isteyen bazı kadınlar, ücretli
olarak bir işyerinde çalışma yerine, kendi iş yerlerini açmayı tercih
edebilmektedir. Aşağıdaki bölümde kendi işyerini açarak kendi işini kuran
kadın girişimciler ele alınmıştır.
2. Kadın Girişimciler
Girişimci kavramıyla ilgili çeşitli tanımlar mevcuttur. Güney (2008)
girişimciyi, bir işletmeyi organize eden, işletmede yönetim ve risk alma
konusunda sorumluluk alan kişi olarak tanımlamıştır. Başka bir tanıma
göre ise girişimci, mevcut olmayan bir işletmeyi kurarak risk-kazanç kadar
bulunduğu bölgeyi kalkındırma sorumluluğunu da üstlenen kişidir
(Hisrich, 1984). Smith vd (1982) girişimciyi, bir işletme kurmak için
gerekli olan kaynakların bir araya getirilmesinden sorumlu olan birey
olarak tanımlamıştır. Sözü geçen tanımlara göre girişimcinin, gelir elde
etmek için kendi adına çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunan ve söz
konusu faaliyetlere ilişkin sorumlulukları üstlenen kişi olduğu söylenebilir.
Girişimcilik, risk ve sorumluluk almayı içeren bir davranış olarak da
değerlendirilebilir. Bir toplumdaki yaşam koşulları, değer sistemi ve norm
sistemi davranışların ortaya çıkmasında etkili olduğundan (Aytaç, 2006)
bazı toplumlarda bireyler, diğer toplumlarda yaşayan diğer bireylerden
daha girişimci olma eğilimindedir (Demirel & Tikici, 2004). Bireyselci
kültürün hâkim olduğu toplumlarda girişimcilik desteklendiğinden
girişimci birey sayısının artması beklenebilir. Kadın girişimcilerin ortaya
çıkmasının da bir nevi toplumun yapısına bağlı olduğu söylenebilir.
Girişimciliği destekleyen toplumlar, yeniliklere de açık olduklarından
böyle bir toplumda kadınlar, girişimci olmaya karar verdiklerinde toplum
baskısıyla karşılaşma ihtimalleri düşük olur. Ancak toplumun yapısı
dışındaki bazı faktörler de kadınları girişimciliğe yöneltebilir. Bir ülkenin
genel ekonomik koşulları nedeniyle meydana gelen işsizlik, kadınlar için
uygun olmayan çalışma koşulları, kadınların ücretli işyerlerinde
karşılaştıkları ayrımcı muameleler ve kadınların eğitim olanaklarının
sınırlı olması gibi nedenlerin, kadınları kendi işlerini kurmaya
yönlendirdiği ileri sürülmüştür (Yetim, 2002). Yapılan bir araştırmada
Sahra Altı Afrika bölgesindeki kadın girişimcilerin %36’sının, Kuzey
Amerika’da ise kadın girişimcilerin sadece %13’ünün zorunluluktan
dolayı girişimci olduğu belirlenmiştir (GEM, 2017). Ankara’da yapılan bir
araştırmada, kadınların, girişimci olma nedenlerinin önem sırasına göre,
aile ihtiyaçlarını karşılama, sosyal ilişkiler kurma ve kendini
gerçekleştirme ihtiyacının tatminini sağlamak olduğu tespit edilmiştir
(Ufuk & Özgen, 2001). Pakistan’da yapılan bir araştırmada ise kadınların
%20,3’ü kişisel özgürlük aradığından, %48’i kişisel güvenlik ihtiyacı için
ve %31,7’si ise kişisel tatmin aradığından girişimcilik faaliyetlerine
yöneldiklerini ifade etmişlerdir (Roomi & Parrot, 2008).
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Hangi nedenle olursa olsun kendi işini kuran kadın girişimciler,
ekonominin en hızlı büyüyen sektörü olan hizmet sektörünün ön
cephesinde faaliyetlerini sürdürerek modern iş dünyasının yüzünü
değiştirmektedir. Kendilerine imkân sunulduğu takdirde kadın
girişimciler, çalışanlarına ve kuruluşlarının her bir parçasına hizmet veren,
yenilikçi sistemler ve programlardan oluşan organizasyonlar
oluşturabilmektedir. Ancak iş dünyası hala erkek egemen bir yapıya sahip
olduğundan (Winn, 2005) sadece finansal değil, sosyal açıdan da
problemlerle karşılaştıklarından (Bedük vd., 2012) kadın girişimcilerin
sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanamadıkları söylenebilir.
Dünya genelinde kadınların, erkeklere oranla %60 daha az girişimcilik
faaliyetinde bulunduğu ifade edilmiştir. Buna rağmen günümüzde kadın
girişimcilerin sayısı giderek artmaktadır. Çok sayıda ülkede farklı yıllarda
girişimciler üzerinde araşırma yapan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün
3,5 yıldan daha az faaliyette olan girişimlerin sahipleri üzerinde yaptığı
araştırmada bazı ülkelerde (İran (%5-%10), Bosna Hersek (%1-%5),
Romanya (%1-%10), Güney Afrika (%5-%10), Letonya (%5-%10) Peru
(%15-%30)) kadın girişimcilerin sayısında artış olduğu belirlenmiştir
(Bosma & Levie, 2010; Kelley, ve diğerleri, 2016). Türkiye’de ise 2010
yılında işveren sahiplerinin %93,1’ini erkekler, %6,9’unu ise kadınlar
oluşturmaktaydı. 2014 yılında ise işveren sahiplerinin %92’sini erkeklerin,
%8’ini kadınların oluşturduğu belirlenmiştir. 2017 yılının Nisan-Haziran
arası verilerine göre ise toplam işvenlerin %91’ini erkekler, %9’unu ise
kadınlar oluşturmaktadır (www.tuik.gov.tr).
İş yaşamına girmek isteyen kadınlara, sorumluluğu daha az olan alt
düzeydeki görevler daha çok uygun görüldüğü gibi, girişimcilik gibi büyük
sorumluluk gerektiren bir görevin kadınlara uygun olmadığı yönünde
toplumda bir algı olabilmektedir. Oysa Şırnak’ta kadın ve erkek
girişimcilerle yapılan bir araştırma sonucunda kadın girişimcilerin,
girişimci kişilik özelliklerinden başarma, özerklik ve baskınlık açısından
erkek girişimcilerden farklılaştığı; kadın girişimcilerin, söz konusu
özelliklere ait ortalamalarının erkek girişimcilerden daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir (Ece, 2019a). Konya’da kadın ve erkek girişimcilerle
yapılan bir araştırmada da öz yeterlik açısından kadın ve erkek girişimciler
arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kadın
girişimcilerin, erkek girişimcilere göre girişimde bulunma açısından daha
cesaretli oldukları ileri sürülmüştür (Bedük vd., 2016). Bu sonuç,
kadınların girişimcilik potansiyeline en az erkekler kadar sahip olduğunu
göstermektedir. Dünya çapında başarılı olan kadın girişimcilerin olduğu
göz önüne alındığında kadınların girişimsel faaliyetlerde bulunamayacağı
yönündeki algının toplumsal cinsiyet temeline dayandığı söylenebilir.
Girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınların, bu sayede kendi
yetenek ve potansiyellerini keşfedebildiği ve işlerinde bağımsız karar
alabilme imkânına sahip oldukları ifade edilmiştir. Girişimcilik rolü ile
kadınların, bir işyerinde ücretli çalışan kadınlardan farklı olarak karar alan,
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risk üstlenen ve yöneten konuma gelebildikleri ileri sürülmüştür. Girişimci
kadının ücretsiz aile işçisi konumundan kendi hesabına çalışarak ayakları
üzerinde durabilen bir konuma gelmesi, kadının genel olarak toplum
içerisindeki statüsü üzerinde olumlu bir etki sağlayabilmektedir (Çakıcı,
2006).
3. Üst Yönetimde Kadın
Kadınlar, toplum tarafından kendilerine verilen cinsiyete dayalı rollerin
yanı sıra, çalışma hayatına girmeyi başarmış ve zamanla sahip oldukları
potansiyeli iş yaşamına yansıtmaya başlamıştır. Kadınların başarı ve azim
tutkusu, iş yaşamında ilerlemelerini sağlamış, ancak “çalışan işçi”
pozisyonundan “yönetici” kademesine gelme yolunda çeşitli engellerle
karşılaşmışlardır. Hem bireysel nedenler hem de toplumun baskısına
maruz kalmaktan dolayı, iş yaşamında kadın çalışanlar, kendilerini
geliştirme yolunda sekteye uğramıştır (Negiz & Yemen, 2011).
Yönetim dünyasının, erkek yöneticilerin hâkim olduğu ve bu hâkimiyetleri
aracılığıyla yöneticilik konusunda kalıpların erkekler tarafından çizildiği
bir ortam olduğu iddia edilmiştir (Berberoğlu, 1989). Kadın çalışanların
yönetici konumuna gelme konusunda yaşadıkları bir sıkıntı, yöneticiliğin
erkek mesleği olarak görülmesidir. Risk alma, yapıyı harekete geçirme,
cesaret, rekabet edebilme gibi özellikler, yönetici olmak için gerekli
görülen davranışlar kadınlardan çok erkeklere özgü davranışlar olarak
görülmüş ve bu nedenle kadınlar yöneticilik pozisyonu için uygun
görülmemiştir (Arıkan, 2003). Kadınların, çalıştıkları kurumda terfi
edememelerinin önündeki engellere yönelik yapılan bir araştırmada elde
edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 5: Kadınların Terfi Etmesinin Önündeki Engeller
Engeller
Oran
Kadınların rol ve yeteneklerine dair %66
stereotipler ve önyargılar
Üst düzeyde veya görülebilir başarılı kadın %64
modeli eksikliği
Anlamlı genel yönetim veya hat tecrübesi %63
eksikliği
%62
Aile veya kişisel sorumluluklara bağlılık
%61
Mentor eksikliği
Kaynak: www.catalyst.org
Yapılan araştırmada kadınların üst yönetim kademelerine
yükselememelerindeki en büyük engelin stereotipler ve ön yargılar olduğu
belirlenmiştir. Burada sözü geçen stereotipler erkeklerin, kadınlara göre
daha sert bir mizaca sahip olduğu ve kadınların ise duygusal olduğudur.
Yöneticilik mesleğinde sert ve otoriter olunması gerektiği yönünde bir kanı
olması, kadınların yöneticilik için doğası gereği uygun olmadığı yönünde
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bir algı oluşturmakta ve bu nedenle kadın adaylar yönetim kademesine terfi
edilmeyebilirler.
Kadınların
cinsiyetlerinden
dolayı
bir
takım
görevleri
yapamayacaklarına dair ön yargılar kadınların işyerinde bazı önemli
görevlere gelmesini engelleyebilmektedir. Özellikle kırsal yerleşim
yerlerinde yaşayan kişiler arasında ‘elinin hamuruyla’ deyimiyle
kadınların ev işleri dışındaki işlerden anlamayacağı; ‘kadın aklıyla’
terimiyle de kadınların duygusal yapısından dolayı doğru kararlar
veremeyeceği ifade edilmek istenmiştir (Ece, 2019b). Bu nedenlerden
dolayı yöneticilik gibi fazla sorumluluk gerektiren ve çoğu zaman
duyguların dahil edilmemesi gereken üst düzey görevlerin kadınlara göre
olmadığı ileri sürülmüştür. Oysaki Ankara’da yapılan bir çalışma
sonucunda kadın ve erkek yöneticilerin felsefe, planlama, yürütme ve
performans değerlendirme faaliyetlerinde sergiledikleri liderlik
davranışları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Arıkan, 2003).
Dünya genelinde üst düzey yönetimde kadınların temsil edilme oranları
oldukça düşüktür. Aşağıdaki şekilde Ocak 2019 yılında yayınlanan S&P
500 listesine giren işletmelerde farklı pozisyonlarda görev yapan kadın
çalışanların oranları gösterilmiştir:

Şekil 1: S&P 500 Listesinde Yer Alan Firmalardaki Pozisyonlara Yer Alan
Kadınların Oranı
Kaynak: www.catalyst.org
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Dünyanın en büyük işletmeleri arasında sayılan işletmelerde bile
kadınların üst düzey yönetimde yer alma oranlarının düşük olduğu
görülmüştür. Söz konusu işletmelerde çalışanların yaklaşık %48’ini
kadılar oluşturmakta, ancak üst düzeydeki konumlarda kadın çalışanların
temsil edilme oranı düşmektedir. Başka bir ifadeyle işletmelerdeki
pozisyonun niteliği arttıkça, bu pozisyonlarda yer alan kadınların sayısı
düşmektedir. Bu işletmelerde en çok kazananların %11’ini kadın çalışanlar
oluştururken, CEO olarak görev yapanların sadece %6’sının kadın yönetici
olduğu belirlenmiştir (bkz Şekil 1).
İngiltere’de konaklama, seyahat, eğlence ve turizm sektöründeki
işletmeler incelendiğinde söz konusu işletmelerde çalışanların %60’ını
kadınların oluşturduğu; ancak kadın çalışanların sadece %6’sının üst düzey
yönetici konumunda olduğu tespit edilmiştir (Bickford, 2011). 2003-2004
eğitim-öğretim yılında Kayseri’deki resmi ilk ve ortaöğretim okullarında
yapılan bir araştırmada, kadınların, öğretmenlerin %50’sini oluşturduğu,
ancak okul müdürlerinin sadece %7’sinin kadın öğretmen olduğu
belirlenmiştir (Çelikten, 2004).
Kadınların üst düzey yönetici konumuna gelmeleri önündeki bir engel
cam tavan sendromudur. Cam tavan (glass ceiling), bir işyerinde kadın
çalışanlar ile üst yönetim pozisyonu arasında yer alan ve söz konusu
pozisyona yönetici atanmasında kadın adayların liyakat ve başarılarının
dikkate alınmadığı, dolayısıyla kadın çalışanların yükselmelerini
engelleyen ve aşılamayan engelleri ifade etmektedir (Karcıoğlu &
Leblebici, 2014). Başka bir tanıma göre cam tavan kadınlar çalışanların,
bazı kurumlarda istihdam edilmek için veya çalıştıkları kurumda terfi
edebilmek için bir çaba sarf ettiklerinde önlerine çıkan görünmez
engellerdir (Kolade & Kehinde, 2013). Bir diğer tanımda ise cam tavan,
“kadınların yukarı doğru hareketliliğinin engellenmesi” olarak ifade
edilmiştir (Yamagata, Yeh, Stewman, & Dodge, 1997). Cam tavan
engelinin, sadece özel işletmelerde değil, ülke yönetimlerinde, eğitim
alanında ve kâr amaçlı olmayan kuruluşlarda da görülebildiği ileri
sürülmüştür (Lockwood, 2004). İpçioğlu ve arkadaşlarına (2018) göre bir
işyerinde cam tavanın varlığı, kadınların bu işyerinde yükselmeleri
üzerinde sınırlandırıcı bir etki yaratmakta olup, cam tavan engeli, ön yargı
ve cinsiyetçi yaklaşımlara dayanmaktadır.
Cam tavan engeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
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Şekil 2: Sembolik Cam Tavan
Kaynak: Wirth, 2001
Kadınlar, işletmelerde alt düzeydeki görevlere daha kolay
gelebilmektedir. Bu nedenle alt düzeydeki görevlerde çalışanların çoğunu
kadınlar oluşturmaktadır. Ancak bir kadın çalışanın üst düzey yöneticilik
pozisyonuna gelebilmesi oldukça zordur. Erkek çalışanlar söz konusu
pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olduğunda yönetici konumuna
terfi ettirilmektedir. Buna karşılık aynı niteliklere sahip bir kadın çalışan,
sırf kadın olduğu için yöneticilik görevine getirilmemektedir. Görünürde
kadın çalışanla ulaşmak istediği yönetim pozisyonu arasında hiçbir engel
olmamasına rağmen cinsiyete dayalı önyargılar nedeniyle üst düzey
yöneticiliğe terfi ettirilmemektedir. Başka bir ifadeyle cinsiyete dayalı
önyargılar, yönetici pozisyonu ile kadın çalışan arasında adeta görünmez
bir engel, bir cam tavan oluşturmaktadır (bkz Şekil 2).
Yapılan araştırmalarda faaliyet gösterilen alanın, kadınların yönetici
konumuna gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Örneğin moda sektörü
gibi kadın mesleği olarak kabul edilen bir alanda faaliyet gösteren bir
işletmede kadınların yönetici olma olasılığı, erkek mesleği olarak kabul
edilen otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yönetici olma
olasılığından daha yüksektir. Kadının yönetici olmasını etkileyen bir diğer
faktörün risk olduğu belirlenmiştir. Başarısız olma riskinin yüksek olduğu
işletmelerde kadınların yönetici olma olasılığı, iyi durumda olan
işletmelere göre daha yüksektir. Bunun nedenlerinden biri kriz
dönemlerinde erkek adayların yöneticilik pozisyonuna gelme konusunda
isteksiz olması; buna karşılık kadın adayların bu durumu kendilerini
kanıtlamak için bir fırsat olarak görmeleridir. Bir diğer neden ise
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başarısızlığın faturasının, bir kadın yöneticiye kesilmek istenmesidir.
Başka bir ifadeyle kadın yönetici zaten kötü durumda olan işletmeyi
kurtaramazsa bütün başarısızlık kadın yöneticiye yüklenir ve kadınların
yöneticilik yapamayacağı argümanı da bu şekilde sözde desteklenmeye
çalışılır. Bu durum literatürde ‘cam uçurum’ olarak kavramsallaştırılmıştır.
Son olarak kadınların yönetici konumuna gelmesi üzerinde etkili olan bir
diğer faktör firma büyüklüğüdür. Büyük işletmeler, göz önünde
olduğundan kadınların yönetici olmalarını destekleyen bir işletme imajı
oluşturmaya çalışırlar. Bu nedenle büyük işletmelerde kadınların yönetici
olma olasılığının, küçük işletmelere göre daha yüksek olduğu ifade
edilmiştir (Smith & Monaghan, 2013).
Bütün engellere ve zorluklara rağmen yönetici olmayı başaran kadınlar,
yönetici olarak görevlerini yerine getirmede de yine toplumsal cinsiyete
dayalı bazı zorluklarla karşılaşabilmektedirler. İzmir’de kadın yöneticilerle
yapılan bir çalışmada, kadınların %45’i yöneticilik görevlerini yerine
getirirken karşılaştıkları en büyük zorluğun, erkek çalışanların, kadın
yöneticilerle çalışmakta zorlanması olduğunu ifade etmişlerdir. Kadınların
%32’si herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirtirken, %23’ü iş
seyahatleri ve iş yemeklerine katılmanın bir zorluk olduğunu ifade etmiştir
(Katrinli & Özmen, 1990). Kayseri’de ilk ve ortaöğretim kurumlarında
müdür olarak görev yapan kadın öğretmenlerin çoğu toplumsal ve kültürel
normlardan dolayı kadın yöneticileri kabullenmeme durumu olduğunu,
okula dışarıdan gelen kişilerin karşılarında bir erkek yönetici istediğini
belirtmişlerdir. Aynı çalışmada bir kadın müdür, toplumda bir kadın
müdürün başarılı olamayacağı görüşü hâkim olduğundan, bir kadın müdür
başarılı olduğunda söz konusu görüşe sahip bireylerin bu başarının altında
başka nedenler aradıklarını ifade etmiştir (Çelikten, 2004). Sertkaya ve
arkadaşları (2013) tarafından spor örgütlerinde yapılan bir araştırmada,
kadın çalışanların kadın yöneticilere yönelik tutumlarının, erkek
yöneticilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir (Sertkaya, Onay, &
Ekmekçi, 2013).
Yöneticiler, genel olarak çalışanlar tarafından eleştirilen kişilerdir.
Ancak bir kadın yöneticinin, erkek yöneticilere göre diğer çalışanlardan
daha fazla olumsuz tepki gördüğü ileri sürülmüştür. Özellikle ülkemizde
duyulan ‘kadından emir almam’ ifadesi, çalışma yaşamında kadın
yöneticilerin çalışanlardan nasıl bir tepki alabileceğini göstermektedir
(Berberoğlu, 1989). Çelikten (2004) yaptığı araştırmada görüştüğü bir
kadın müdür, yeni atandığı okuldaki müstahdemin bir kadından emir
almanın zoruna gittiğini ifade ettiği ve bu nedenle başka bir okula nakil
istediğini belirtmiştir. Ancak bu durumun zaman içerisinde kadınlar lehine
değişeceği söylenebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde 1965 ve 1985
yıllarında, farklı işletmelerdeki çalışanlara, kadın yöneticiyi benimseyip
benimsemedikleri sorulmuştur. 1965 yılında araştırmaya katılan erkek
çalışanların %9’u kadın yöneticiyi çok benimsediklerini, %35’i kısmen
benimsemediklerini, %6’sı ise hiç benimsemediklerini ifade etmiştir. 1985
yılındaki araştırmada ise erkek katılımcıların %33’ü kadın yöneticiyi çok
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benimsediklerini; %5’i kısmen benimsemediklerini ifade ederken,
katılımcılardan, 1965 yılından farklı olarak kadın yöneticiyi hiç
benimsemediğini söyleyen olmamıştır (Sutton & Moore, 1985).
Dolayısıyla bu sonuçlar, kadın yöneticilere bakışın zaman içerisinde
olumlu yönde değiştiğini göstermektedir.
Sonuç
Dünya genelinde, kadınların iş yaşamına erişmesi kolay olmamıştır. İş
yaşamında yer almak isteyen kadınlar, özellikle toplumsal normlarla
mücadele etmek zorunda kalmıştır. Oysaki kadınların iş yaşamında yer
almaması, toplumun refahını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü bir ülkede
çalışabilir nüfusun genelinin çalışma yaşamına girerek ekonomiye katkıda
bulunması, o ülkenin sosyo-ekonomik durumunun gelişmesine katkı sunar.
Zaman içerisinde ülke yönetimleri de kadınların çalışma yaşamından
dışlanmasının uzun vadede sadece kadına değil, topluma da zarar verdiğini
anlamış ve kadınların iş yaşamına erişimini kolaylaştıran bir takım yasal
düzenlemeler yapmıştır.
Toplumdaki geleneksel normların değişmesi zaman almaktadır.
Toplumda yaygın olan cinsiyetçi önyargılar hemen değişmediğinden
çalışma yaşamına girmeyi başaran kadınlar bu sefer iş yerinde cinsiyete
dayalı ayrımcı muamelelere maruz kalabilmektedir. Özellikle yönetim
kademesine yükselebilmek için çaba sarf eden kadınlar, cam tavan
sendromuyla karşı karşıya kalmakta ve cam tavan engeli nedeniyle gerekli
niteliklere sahip olmasına rağmen yönetici olarak atanmamaktadır.
Bazı kadınlar aile içi sorumluluklarını aksatmamak, özerklik ve
bağımsız çalışma duygusu vb nedenlerin dışında, yukarıda sözü geçen iş
yaşamında kariyer olanaklarının sınırlandırılması nedeniyle de kendisine
ait işyeri açarak girişimci olmayı tercih edebilmektedir.
Gerek kendisine ait iş yerinde gerekse de çalıştığı kurumda yönetici
olan bir kadın, bu defa çalışanların kadın yöneticiye alışık olmamasından
kaynaklı bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kadın yönetici, kendini
kanıtlayabilmek için bir erkek yöneticiden daha fazla çaba sarf etmek
zorunda kalabilmekte ve buna rağmen kendisinden kaynaklanmayan
faktörlerden dolayı herhangi bir konuda olumsuz bir sonuç ortaya
çıktığında söz konusu olumsuz durum kadın olmasına dayandırılmaktadır.
Bütün engellere rağmen kadınlar, toplumdaki konumlarını yavaş da
olsa iyileştirmeyi başarmış ve bu konuda mücadele etmeye devam
etmektedirler. Kadınların, aile içindeki sorumlulukları bütün zorluklarına
rağmen çoğunlukla tek başına yerine getirdikleri göz önüne alındığında,
büyük bir özveri, azim ve sorumluluk bilincine sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kadınların, çalışma yaşamında cinsiyetlerine
göre değil, emeklerine göre değerlendirildiklerinde ve buna göre yetki ve
sorumlulukların fazla olduğu yöneticilik konumlarına getirildikleri
takdirde, iş dünyasına da büyük katkılar sunabilecekleri şüphesizdir.
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Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların sahip oldukları potansiyelin
ekonomiye kazandırılması, başta bölge ekonomisi olmak üzere ülke
ekonomisinin de gelişmesine katkı sunar.
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AÇIKLARININ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARINA ETKİLERİ
2000-2019 Year Between The Influence of Foreign Direct Investment of
Foreign Trade Deficit in Turkey
Ali PETEK1 & Evren KOÇ KIRDAŞ2
1.Giriş
Gelişmekte olan ülkelerde, yeterli bir ekonomik kalkınmanın
gerçekleştirilebilmesi için, milli gelirin önemli bir kısmını yatırıma
ayırmak gerekmektedir. Yatırımların ise ana kaynağı tasarruflardır.
Böylesi ülkelerde kişi başına gelir düşük olduğundan tasarruf oranı da
düşüktür. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kişiler, gelirlerinin büyük
bir kısmını zorunlu olarak geçinmek için harcamaktadır. Dolayısıyla yurt
içi tasarruf oranı düşük olduğundan, yatırımlar artırılamamakta, ekonomik
büyüme sağlanamamakta ve sonuçta ulusal gelir seviyesi düşük bir ülke
hali sürmektedir. Bir kısır döngü şeklinde devam eden bu kaynak ya da
tasarruf açığını kapatıp, ekonomik kalkınma sağlamanın küresel piyasalara
entegre olmaya çalışan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için getirisi en
yüksek yöntem doğrudan Yabancı sermaye yatırımlarının artmasını
sağlayacak çalışmalara hız vermek olabilir. Yabancı sermaye şeklinde
gelen yatırımların ekonomik kalkınmaya önemli katkıları vardır
(Yavan,2003:1). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yerine dış
borçlanma ve hibe (bağış) şeklindeki yardımlar sayesinde iç tasarruf açığı
kapatılmaya çalışılırsa, bu sayede daha fazla yatırım yapılabilir ancak dış
borçlanma yoluyla sağlanacak ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması,
uzun vadede son derece zordur. Borçların geri ödenmesinin gerekliliği ve
dış ticaretin de sürekli ve artan oranlarda açık verdiği Türkiye gibi
ülkelerde ekonomik büyüme için gerekli olan yatırım ve üretim artışının
yeterince sağlanamaması ülkenin genel makroekonomik göstergelerinin ve
kredi notunun düşmesine neden olacaktır.
2. Yöntem
Çalışmanın hazırlanmasında tümevarım ve karşılaştırmalı analiz
yöntemlerinden yararlanılarak teorik literatür incelenmesi yapılmıştır. Dış
ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin 2000-2019 yılları arasındaki
yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin bir önceki yıla
göre değişimi tablolarda yüzde olarak gösterilmiştir. Dış ticaret açıkları ve
1
2

Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF.
Öğr. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli MYO.
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yabancı sermayeye ilişkin parasal giriş verileri Türk Lirası ve ABD Doları
cinsinden TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TUİK, Strateji ve Bütçe
Başkanlığı verilerinden derlenmiştir.
3. Teorik Literatür
Ülkeleri dış ticaret yapmaya yönelten nedenler ve birbirine eklemli
piyasalardaki üretim süreçlerini çeşitli nedenlerden kaynaklanan krizler
gibi olumsuzlukların ne derece etkilediği pek çok araştırmacının ilgi
alanına girmiştir. Bu çerçevede ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerinin
önemli bir ayağını oluşturan Yabancı sermaye yatırımları araştırmacılar
tarafından inceleme konusu olarak dikkate alınmıştır. Yavan ve Kara
(2003), tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de doğrudan yabancı
sermaye (DYS) yatırımları tarihsel ve bölgesel açıdan incelenmiştir.
Ekonomik kalkınma ve gelişmişlik göstergelerinden biri olan yabancı
sermaye yatırımlarını ve bunları ülkeye çekme konusunda cazibe yaratan
veya problem yaşamalarında önemli bir etken olan dış ticaret dengesinin
ve bu aşamada dış ticaret açıklarının nedenleri ve önlenmesine yönelik
çeşitli görüşler hakimdir. Ergönül (2014) ’e göre, dış ticaret açığını
kapatmak için, mal ve hizmet ihracatının arttırılması, turizm gelirlerinin
çoğaltılması, yurt dışından alınan yabancı sermaye girişlerinin
yükseltilmesi, daha önceden biriktirilmiş olan döviz rezervlerinin
kullanılması ve altın rezervlerinin kullanılması gerekir. Çelik ve ilkay
(2016), yaptıkları çalışmada Türkiye’de 1989-2015 dönemi için ihracat ve
ithalat arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, dış ticaret açığının azaltılmasının,
ihraç üretiminin ithalata bağımlılığının azaltılmasına bağlı olduğunu tespit
etmişlerdir. Özpençe ve Ergen (2017)’ye göre, kısa dönemli ve öncelikleri
bulunan kamu harcamalarının, uzun dönemi dikkate almadan, yapılması
gerekli görülen harcama kalemleri olarak tanımlanması dış ticarette açık
meydana getirmektedir. Terzi ve Pata (2016), tarafından yapılan çalışmada
ise, 1982-2011 dönemi Türkiye ekonomisi için doğrudan yabancı
yatırımlar ile dış ticaret arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada, dış
ticaret artışının yabancı firmaları ülkede yatırım yapmaya cesaretlendirdiği
analiz edilmiş ve Türkiye’nin ithalat ve ihracatını arttırarak dışa açılmaya
devam etmesi ve böylece yabancı sermaye yatırımları girişlerini teşvik
etmesi önerilmiştir.
4. Dış Ticaretin Tanımı Ve Kapsamı
4.1. Dış Ticaret: Dış ticaret, diğer adıyla uluslararası ticaret uluslararası
sınır ve bölgeler arasında karşılıklı mal ya da hizmet alışverişidir. Malların
ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Alım satım
işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde
gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere
sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması
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önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları
kararlar ve tedbirler dış dış ticaret politikasını oluşturur.
4.2. Dış Ticaret Türleri
4.2.1. İthalat: Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemine
ithalat denir. Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar
tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denilmektedir. İhracatın karşıtıdır
ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel
ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından
doğrudan yapılabilir. İthalat çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
- Akreditifli İthalat: Alıcının, malın sevkinden önce bir banka
aracılığıyla satıcının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk
belgesinin teslimi karşılığında ödenmek üzere kredi açtırmasıdır.
- Mal Karşılığı İthalat: Malın gümrüklenmesi işleminden sonra
bedelini ödeyerek belgenin çekilmesi ile gerçekleşen ithalattır.
- Bedelsiz İthalat: Özel eşyalar, hediyeler gibi vergisi olmaksızın
ülkeye sokulan mallardır.
- Belge Karşılığı İthalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat
yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini
ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır.
- Kredili İthalat: Bedeli daha sonra ödenmek üzere yapılan vadeli
ithalattır.
- Geçici Kabullü İthalat: İhraç etme amacıyla yapılan ithalattır.
- Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade
sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır.
4.2.2. İhracat: Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin
yurtdışına yabancı ülkelere döviz karşılığı satılmasına ihracat denir.
Dışsatım da denir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası
standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt
dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının
gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi,
ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli
işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar
uzanan çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleşir.
İhracatçı gerçek usulde vergi mükellefi olup bulunduğu ildeki Ticaret
ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir
engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat yapan firma,
ihracat yapacağı ülke için hazırlamış olduğu formu Odalardan temin
ederek doldurur. Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekleyerek
bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli incelemeden sonra belgeler
tasdik edilir. İhracatçı Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek
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olan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmektedir. Birlik üyelik
belgesine sahip olmadan bu malların ihracı yapılamaz.
4.2.3. Transit Ticaret: Transit ticaret, yurt dışında veya serbest
bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz
üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest
bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır. Transit ticaret
talepleri, "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.
Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin
vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. Gümrük İdarelerince verilebilecek
izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere
fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir.
Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın
madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği
mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması
yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
4.3. Dış Ticaret Nedenleri
Dünyada hiçbir ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kaynağa
sahip olduğu söylenemez. Ülkelerin ihtiyaç duyduklarından fazlasını israf
etmesi ise söz konusu olamaz. Bu sebeple ülkelerin kendilerinde fazla olan
malları satıp, az olanları satın almaları uluslararası ticarette bulunmaktadır.
Ülkeleri birbiriyle ticaret yapmaya iten nedenler şunlardır:
a)Üretim Farklılıkları (Coğrafi Farklılıklar, İklim, Teknoloji, Yetişmiş
işgücü ve gelişmiş girişimcilik ruhu)
b) Malların kalite ve kullanışlılık açısından farklı oluşu
c) Fiyat Farklılıkları
d) Tüketici Zevkler
4.4. Dış Ticaret Açığı ve Nedenleri
Dış Ticaret Dengesi, bir ülkenin aynı dönem içeresinde yaptığı ithalat
(dış alım) ve ihracat (dış satım) arasındaki ilişkiye ait bir göstergedir.
Dolayısı ile bir ülkenin ekonomisinin gücüne de işaret eder. Eğer toplam
ithalat tutarı, toplam ihracat tutarından fazla ise, bu durumda dış ticaret
açığı oluşur.
Yapılan ithalat ve yurt dışından alınan hizmet bedelleri, yurt dışına
giden vatandaşların döviz harcamaları, yurt dışına sermaye çıkışları vb.
kalemler giderleri oluşturur. Ülkenin yapmış olduğu ihracat, yurt dışından
gelen turistlerin harcadığı dövizler, yurt dışına verilen hizmetlerin
getirileri, yurt dışından gelen yabancı sermaye girişleri gibi kalemler de
gelirleri oluşturur.
Ülke giderlerinin, gelirlerinden fazla olması cari açık olarak tanımlanır.
Dış ticaret açığını kapatmanın yolları arasında, mal ve hizmet ihracatının
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arttırılması, turizm gelirlerinin çoğaltılması, yurt dışından alınan yabancı
sermaye girişlerinin yükseltilmesi, daha önceden biriktirilmiş olan döviz
rezervlerinin kullanılması, altın rezervlerinin kullanılması vb. sayılabilir
(Ergönül, 2014:1).

CARİ İŞLEMLER
DENGESİ

( TL )

(Mlyn $)

(Mlyn. $)

(Mlyn$)

(Mlyn$ )

2000

64.269

6,6

2.656

170.666.715

0,672

54.503

27.775

-26.728

-9.920

2001

65.166

-6,0

3.766

245.428.760

1,440

41.399

31.334

-10.065

3.760

2002

66.003

6,4

5.445

359.358.871

1,635

51.554

36.059

-15.495

-626

2003

66.795

5,6

7.007

468.015.146

1,396

69.340

47.253

-22.087

-7.554

2004

67.599

9,6

8.536

577.023.497

1,342

97.540

63.167

-34.373

-14.198

2005

68.435

9,0

9.844

673.702.943

1,343

116.774

73.476

-43.298

-20.980

2006

69.295

7,1

11.389

789.227.555

1,413

139.576

85.535

-54.041

-31.168

2007

70.158

5,0

12.550

880.460.879

1,165

170.063

107.272

-62.791

-36.949

2008

71.052

0,8

14.001

994.782.858

1,512

201.964

132.028

-69.936

-39.425

2009

72.039

-4,7

13.870

999.191.848

1,506

140.929

102.143

-38.786

-11.358

2010

73.142

8,5

15.860

1.160.013.97

1,546

185.544

113.883

-71.661

-44.616

2011

74.224

11,1

18.788

1.394.477.16

1,907

240.839

134.906

105.933

-74.402

2012

75.176

4,8

20.880

1.569.672.11

1,783

236.544

152.462

-84.082

-47.963

2013

76.148

8,5

23.766

1.809.713.08

2,134

251.661

151.803

-99.858

-63.642

TİCARET
DIŞ
AÇIĞI

( BİN TL )

İHRACAT

( TL )

İTHALAT

(%)

YIL SONU DOLAR
KURU

KİŞİ
BAŞINA
MİLLİ
GELİR
(GSYH)
GSYH
(2009 bazlı)
(2009 bazlı)

Kişi )

Nüfus

BÜYÜME
HIZI
GSYH (2009 bazlı)

Tablo -1: Ekonomik Göstergeleri ( 2000 - 2019 )

( Bin
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2014

77.182

5,2

26.489

2.044.465.87

2,319

242.178

157.610

-84.568

-43.644

2015

78.218

6,1

29.899

2.338.647.49

2,908

207.234

143.839

-63.395

-32.109

2016

79.278

3,2

32.904

2.608.525.74

3,532

198.619

142.530

-56.089

-33.137

2017

80.313

7,4

38.680

3.106.536.75

3,810

233.801

156.993

-76.808

-47.355

2018
G.T.
***

81.339

3,8

45.987

3.740.519.00

5,261

236.000

170.000

-66.000

-36.000

2019
P.

82.337

2,3

54.023

4.450.278.00

244.000

182.000

-62.000

-26.000

** 2018 G.T. ve 2019 P. verilerinin kaynağı
Programı”dır.

“2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık

*** DOLAR KURU verileri 2018 Yılı gerçekleşme rakamlarıdır.
Kaynak :TCMB, HAZİNE VE MALİYE BAK.,TUİK, STRATEJİ VE BÜTÇE
BAŞKANLIĞI
https://www.bumko.gov.tr/TR,7045/ekonomik-gostergeler-1950-2019.html (Web erişim:
12.05.2019)

Tablo-1’de görüleceği üzere Türkiye’nin 2000 yılında 26,728 Milyon $
olarak gerçekleşen Dış Ticaret açığı, Kasım 2000 ve Şubat 2001 ‘de
yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle ithalat ve İhracat miktarlarındaki
düşmeye bağlı olarak 10,065 Milyon $’a gerilemiştir. Süreç içerisinde
genel itibariyle Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasal
çalkantılara bağlı olarak sürekli artış göstermekle birlikte, Dünya
ekonomisinde 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkilerinin ülkemizde
2009 yılında ortaya çıktığı dikkate alındığında, tabloda da görüleceği gibi
2009 yılında ihracat ve ithalatımızda gerileme yaşanmıştır. Buna bağlı
olarak 2008’de 69.936 Milyon $ olan dış ticaret açığı 2009’da 38.786’ya
gerilemiştir.
Dış ticaret açığı en yüksek seviyesine 2011 yılında ithalattaki aşırı ve
hızlı artışa bağlı olarak 105,933 Milyon $ ile ulaşmıştır. Bu artışın nedeni,
özellikle Çin pazarından ucuz ithalat nedeniyle aldığımız (ithalat) mallara
ödediğimiz döviz ile sattığımız (ihracat) mallardan aldığımız döviz
arasındaki farktır. 2000’li yılların başında Türkiye’nin Çin ile olan dış
ticareti yaklaşık 2 milyar $ fazla verirken bu rakam 2015 yılında yaklaşık
17 milyar $ açığa dönüşmüştür. Çin’de artan üretim ve rekabet gücü sadece
ülkemizi değil, birçok başka ülke dış ticaretini de olumsuz etkilemiştir.
Ayrıca, Arap Baharı hareketinin etkisiyle ve Türkiye’nin Kuzey Afrika
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ülkelerinde yaşanan belirsizlik nedeni ile bu ülkelere olan dış ticareti
azalmıştır ( Çelik ve İlkay, 2016: 963).
Türkiye’de özellikle 1990’lar sonrası ortaya çıkan önemli bir gelişme
de, dış ticaretimizde ihraç malı üretiminin ithal ara girdiye ya da petrol ve
doğal gaz gibi ithal enerji hammaddelerine bağımlılığının artmasıdır.
TÜİK verileri incelendiğinde dönem boyunca yapılan ithalatın önemli bir
bölümünü ara girdiler ve petrol-doğalgaz gibi enerji hammaddelerinden
oluşmaktadır.
AB dışındaki pazarlara yoğunlaşma nedeniyle tekrar yükselmeye
başlayan ihracatta da 2011 yılında rekor kırılarak 134.936 Milyon $’a
ulaşılmış, ancak ithalat daha da hızlı artarak 240.839 Milyon $ olmuştur.
2012’den itibaren ihracatı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik
politikalar sayesinde dış ticaret açığı 2016 yılına kadar kademeli olarak
azalmış ancak, 2017 yılından itibaren tekrar artış seyrine geçmiştir.
Türkiye’nin teknolojik ve katma değeri yüksek ürün ihraç edememesi
ve artan enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan dış ticaret açığı aynı
zaman da cari açığı da beslemektedir.
5. Uluslararası Yatırımlar
Küreselleşme çağında yabancı sermayenin önemi giderek artarken,
çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) büyüyen rolü doğrultusunda dünyada
doğrudan yabancı yatırımlarda son derece önemli dönüşümler
yaşanmaktadır.
Yabancı sermayeyi bir ülkeye geliş biçimine göre iki şekilde
tanımlamak mümkündür:
5.1. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
Bir ülke sınırları dışındaki yatırımcıların ilgili ülkeye fabrika gibi
üretim tesisleri kurarak, şube açarak, taşınmaz mal edinerek veya var olan
bir şirketi tamamen ya da kısmen satın alarak yaptıkları yatırımlardır.
5.1.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı: Bu yatırım şekli, özel
doğrudan yabancı sermaye yatırımı, doğrudan veya dış yatırım ya da
dolaysız yabancı sermaye yatırımı biçiminde de ifade edilebilmektedir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, bir firmanın başka bir ülkedeki bir
firmayı satın alması, yeni bir firma kurması veya o ülkedeki mevcut bir
firmanın sermayesini artırmak yoluyla ortaklık kurması ya da mevcut
firmalara lisans, know-how, teknoloji ve yönetim bilgisi gibi unsurları
getirmesi şeklinde yapılan yatırımlara denilmektedir (Karluk,1996:14; ve
Seyidoğlu,1999:664).
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Bir ülke sınırları dışındaki yatırımcıların ilgili ülkeye fabrika gibi
üretim tesisleri kurarak, şube açarak veya var olan bir şirketi tamamen ya
da kısmen satın alarak yaptıkları yatırımlardır.
5.1.2. Gayrimenkul Yatırımları: Bir ülke sınırları dışındaki
yatırımcıların ilgili ülkede taşınmaz mal edinerek yaptıkları yatırımlardır.
Uluslararası doğrudan yatırımlar içinde en çok tercih edilen doğrudan
yabancı sermaye yatırımıdır. Çünkü bu yolla ülkeye yeni teknoloji girişi
ile sürekli üretim yapan bir birim kurulmuş veya devralınmış olur, yeni
istihdam alanları açılır ve ihracat imkanları ortaya çıkar. Oysa gayrimenkul
satın alma şeklinde yapılan yatırımın katkısı, satın alma için para
getirildiğinde ortaya çıkan bir seferlik katkıdan ibaret kalmaktadır.
5.2. Uluslararası Dolaylı Yatırımlar (Portföy Yatırımı)
Özel mali sermaye de denilen bu yatırım şekli, bir yabancı
sermayedarın, bir ülkenin borsasında işlem gören hisse senetlerini, devlet
garantisi taşıyan tahvilleri/bonoları satın alması şeklinde ortaya çıkan mali
işlemdir.
Türkiye 1986’da İMKB’nin açılmasından bu yana portföy yatırımı
şeklinde yabancı sermaye girişinden faydalanmaktadır. Portföy yatırımları
ile dış borçlanma ve hibe şeklinde gelen sermaye çalışmanın kapsamı
dışında tutulmuştur. Dolaylı yabancı sermaye yatırımları portföy yatırımı
yani sıcak para olarak adlandırılır. Bu tip sermaye hareketleri kısa
vadelidir. Bunun da nedeni, ülkedeki ekonomik ve politik risklerden
kaçınma ve kısa vadeli kar elde etme isteğidir. Bu tip yatırımlar bir kriz
anında çok çabuk ülkeyi terk eder ve çıkan sermayenin büyüklüğüne bağlı
olarak krizin boyutunu derinleştirir (Eğilmez, 2018:1)
Uluslararası doğrudan ve dolaylı yatırımlar arasında üç temel fark
vardır:
1. Doğrudan yatırımlar kalıcıdır (uzun vadeli) buna karşılık dolaylı
yatırımlar geçicidir (kısa vadeli). Bu nedenle dolaylı yatırımlar, borçlar,
krediler, mevduat gibi kaynaklarla birlikte sıcak para kategorisinde
değerlendirilir.
2. Doğrudan yatırımlar, yatırımcısına yönetim yetkisi vermesine
karşılık dolaylı yatırımlar yatırımcısına yönetime karışma yetkisi vermez.
3. Doğrudan yatırım yapanlar, karlılığı artırmak için verimliliği
artırmaya dolayısıyla yeni teknoloji getirmeye veya üretim biçiminde
değişikliğe gitmeye dönük değişiklikler yapmaya odaklanırlar. Oysa
dolaylı yatırımları yapanların bu yatırımları yaptıkları şirketler üzerinde
yönetim yetkisi olmadığı için böyle değişikliklere gitme hakkı yoktur.
Bütün bu nedenlerle özellikle gelişmekte olan ülkeler uluslararası
doğrudan yatırımları çekmeye uğraşırlar. Gelişmiş ülkeler de geliştirmek

532

istedikleri sektörlere, benzer biçimde uluslararası doğrudan yatırımları
çekmeye çabalarlar (Eğilmez, 2018:1).
5.3. Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları
Türkiye ekonomisi özellikle 1980’li yıllardan sonra, dünyada yaşanan
gelişmelere paralel şekilde, hızlı bir liberalleşme sürecine girmiştir.
Ekonominin liberalleşmesinin doğal sonucu olarak Türkiye, daha önceki
dönemlerle kıyaslanmayacak miktarda yabancı sermaye çekmeye
başlamıştır. Bu durum, kaynağın kıt olduğu Türkiye için önemli bir olay
sayılmaktadır. Ancak, 2000’li yıllarda varılan nokta geçmişe göre daha
olumlu olmakla birlikte, Türkiye’nin yabancı sermaye çekmesi diğer bazı
ülkelere göre hala düşük düzeyde kalmaktadır. Türkiye, 2000’li yılların
başında ulaştığı yıllık 2.7- 3 milyar doların çok üzerinde doğrudan yabancı
sermaye çekebilme potansiyeline sahiptir (Güçlü, 2003: 7).
1950 yılında Türkiye’de siyasi iktidarın değişmesiyle birlikte;
hükümetlerin genel ekonomi politikasında bazı önemli sayılabilecek bazı
değişiklikler meydana gelmiştir. Bu bağlamda yeni iktidar, özel sektöre
dayanan liberal bir ekonomi düzenine taraftar oluğunu ifade etmiştir. Bu
dönemde, uluslararası alanda, özel yabancı sermayeden büyük yararlar
umulmuştu. Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarını teşvik amacı ile
önce 1 ağustos 1951 tarihinde 5821 sayılı “Yabancı Sermaye Yatırımlarını
Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır. Bu Kanun, 18 Ocak 1954 tarihinde 6224
sayılı Kanun çıkarılıncaya kadar geçen iki buçuk yıla yakın bir süre
yürürlükte kalmıştır (Tuncer, 1968: 74-75).
5821 sayılı Kanun’a göre, “memleket ekonomisine yarayacak
mahiyette olmak, Türk hususi sermayesine açık işlerde kullanılmak, her
hangi bir inhisar ve imtiyazı tazammun etmemek şartı ile ve sanayii, enerji,
maden, bayındırlık, ulaştırma ve turizme yatırım yapmak üzere getirilecek
yabancı sermaye” aynı Kanun’da yazılı hak ve menfaatlerden
yaralanabilecektir. Kısa sayılabilecek bir sürede bu Kanun’un da,
düşünülen düzeyde yabancı sermaye çekemediği görülmüş, bunun üzerine
mevzuatta yeni bazı değişiklikler yapılması yoluna gidilmiştir. 5821 sayılı
“Yabancı Sermaye Yatırmalarının Teşvik Kanunu” nu yürürlükten
kaldıran, 6224 sayılı “Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu” 18. 01. 1954
tarihinde kabul edilmiş ve 23.01.1954 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu
Kanun’un, yürürlükten kaldırmış olduğu 5821 sayılı Kanun’dan en belirgin
farkı, yabancı sermayenin kabul edileceği alanlarda kar ve sermaye
transferlerini sınırlayan hükümleri kaldırmış olmasıdır (Tuncer, 1968: 7475).
Bu özelliği nedeniyle Türkiye’de yabancı sermayeye ilişkin kabul
edilen ilk yasal düzenleme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı
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Sermayeyi Teşvik Kanunu’dur. Ancak, o yıllarda yaşanan siyasal ve
ekonomik istikrarsızlıklar, bürokratik güçlükler, yetersiz iktisat politikası
uygulamaları, yetişkin insan gücü eksikliği ve alt yapı noksanlığı gibi
nedenlerle, 1980 yılına kadar yabancı sermaye yatırımı girişi
sağlanamamış ve o yıla kadar verilen toplam yabancı sermaye izinleri 228
milyon doları aşamamıştır. 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik istikrar
önlemleri ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi gibi
düzenlemeler ile Türkiye’de yabancı sermaye girişi teşvik edilmiş ve bu
tarihten sonra yabancı sermaye yatırımlarında önemli artışlar görülmüştür.
Alınan bu teşvik önlemleri arasında; yerli ve yabancı sermaye oranı ile kar
ve ana sermaye transferi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, yabancı
teknik ve idari personel istihdamına izin verilmesi ve alt yapı ile ilgili kamu
yatırımlarında “yap-işlet-devret” modelinin kabulü ile çeşitli ortak yatırım
girişimleri yer almaktadır (Oksay, 1998: 8).
Aşağıdaki Tablo-2’de 2002’den bu yana Türkiye’ye gelen uluslararası
doğrudan yatırımlar ve bunun doğrudan yabancı sermaye yatırımı (DYS)
ve gayrimenkul yatırımı formunda bölünüşü gösterilmektedir.
Tablo-2: Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Uluslararası Doğrudan
Yatırımlar (2002-2018)
(Milyon $)

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası doğrudan yatırım istatistikleri 2018.

Tabloya göre Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı
2005 yılı ile küresel krizin çıktığı 2008 yılına kadar (2008 dahil) Türkiye,
tarihinin en yüksek uluslararası doğrudan yatırım miktarını çekmeyi
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başarmış görünmektedir. İzleyen yıllarda Küresel Krizin ve Orta Doğuda
yaşanan çalkantıların da etkisiyle doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarında ivme kaybı yaşanmış, buna karşılık gayrimenkul edinimi
biçimindeki yabancı yatırımlar ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Tablo-3: Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermayenin Sektörel
Dağılımı (Milyon $, %)
Üretim Kesimleri

2006

2006

2010

2015

2018

Pay %

2018
Pay %

TARIM SEKTÖRÜ

6.00

0,03

81.00

31

43

0,79

SINAİ SEKTÖRLER

2.988

16,93

2.887

5.774

2.391

43.97

Madencilik

123

0,70

136

207

165

3.03

İmalat Sanayi

1.701

9,64

924

4.227

1.554

28.58

Gıda, İçecek ve Tütün

277

1,57

124

983

486

8.94

Ana Metal Sanayi

194

1,10

213

100

46

0.85

Elektrik,

1.164

6,60

1.824

1.338

668

12.29

HİZMETLER KESİMİ

14.645

83,02

3.288

6.272

3.004

55.24

Toptan ve Perakende

456

2,59

435

599

753

13.85

Ulaştırma ve Depolama

453

2,57

183

1.524

385

7.08

Finans

Sigorta

6.954

39,42

1.621

3.516

951

17.49

Aracı

6.294

35,68

835

2.776

743

13.66

1.639

100,00

6.256

12.077

5.438

100.00

ve

Taşocakçılığı

Ürünleri İmalatı

Gaz,İklimlendirme

Ticaret

ve

Faaliyetleri
Parasal
Kuruluşlar
TOPLAM(Milyon )

Kaynak:www.tcmb.gov.tr, (Web Erişim: 20.05.2019)

Türkiye’de 1980’ler öncesinde ve 2000’lere kadar sanayi kesimine
yönelişi belirgin olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, 2000’li
yıllarla birlikte büyük ölçüde hizmetler alanında yoğunlaşmaya yöneldiği
görülür. Tarım ise tüm dönemlerde çok fazla rağbet görmeyen bir kesim
durumundadır. 2000’li yılların verilerin incelendiğinde, Türkiye’de tarım
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sektörüne dönük dış yatırımlar oldukça düşük düzeylerdedir. 2006 yılında
tarım kesimine dönük 6 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu iken, bu
miktarın 2018 yılında 29 milyon dolar olduğu görülür. 2018 yılında ülkeye
giren doğrudan yabancı yatırım düzeyiyle (5.438 milyon dolar)
ilişkilendirildiğinde oldukça düşük bir düzeyi ifade eder. Yabancı
yatırımların yatırımı cazip bulduğu hizmetler kesiminde özellikle
yöneldiği alanlar ise Finans ve sigorta faaliyetleri başta olmak üzere,
Parasal aracı kuruluşlar kesimi, Ulaştırma depolama hizmetleri kesimleri
ile Toptan ve perakende ticaret kesimi olmuştur. Doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının hizmetler kesimi sonrasında, ikinci sırada yöneldiği
diğer alan sanayi kesimidir. Dış yatırımların sanayi kesimini 2000’li
yıllarda cazip gördüğü görülmektedir. Sanayi kesiminde yoğunlaşılan alan
ise imalat sanayiidir ve burada da gıda içecek ve tütün imalatı kesimi ve
ana metal sanayi en fazla yönelinen alanlardır (Balkanlı,2019: 2).
Tablo-4:

Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Yabancı Sermaye

Yatırımlarının Ülke Dağılımı

Milyon $)

Kaynak:www.tcmb.gov.tr, (Web Erişim: 20.05.2019)

2000’li yıllarda Türkiye’ye yönelen doğrudan yabancı sermaye
yatırımları ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri kaynaklıdır. 2003 yılı itibarıyla
Türkiye’ ye girişine izin verilen yabancı sermaye yatırımlarının yaklaşık
% 90’ı OECD ülkeleri tarafından yapılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri %
56’lık bir paya sahipken. Geriye kalan % 44’lük kısmın ise, % 33’ü diğer
OECD ülkeleri tarafından olmak üzere, % 9’luk kısmı K.Afrika ülkeleri,
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% 2’lik kısmı diğer İslam ülkeleri tarafından paylaşılmaktadır (Yılmaz,
2003: 1).
Toplam doğrudan yatırımlar içerisinde Avrupa ülkelerinin payı 2005
yılında yüzde 77.9 iken, 2018’de yüzde 65.3’tür. Avrupa ülkeleri arasında
ise Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Lüksemburg ilk
sıralarda yer almaktadır. İncelenen dönem içerisinde A.B.D.’nin payı
yüksek olmayan bir düzeydedir. Bu pay 2005 yılında yüzde 1 iken, 2018
yılında yüzde 6.7’dir. Avrupa bölgesini takip eden doğrudan yatırım
kaynak bölgesi Asya olmuştur. Asya bölgesinin toplam doğrudan yabancı
sermaye yatırımları içerisindeki payı 2005’de yüzde 20.6 iken, 2018’de
yüzde 26.6’dır. Yatırımcı yönelişinde önde olan diğer bir bölge ise
Ortadoğu’dur. Ortadoğu kaynaklı doğrudan yatırımların 2005’de payı
yüzde 19.7 iken, 2018’de yüzde 15.8’dir. Bu yıllarda Türkiye’ye yönelen
dış yatırımlar içerisinde dikkat çekici bir biçimde Azerbaycan’ın payının
arttığı görülmektedir. 2005 yılında Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2 milyon
dolar düzeyinde giriş var iken (Toplam doğrudan yabancı sermaye yatırım
girişi 6.652 milyon dolardır) , 2018 yılında Azerbaycan kaynaklı dış
yatırım payı 503 milyon dolar ile (2017’de bu değer 1.005 milyon dolardır)
yüzde 9.3’tür.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında dikkati çeken diğere bir
durum da, 2016 yılı ile birlikte doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
miktarında yaşanan azalmadır. 2015 yılında 12.077 milyon dolar olan
doğrudan yabancı sermaye yatırım düzeyi, 2016 ve 2017’de düşüş
göstermiş ve 2018 yılında da 5.438 milyar dolara düşmüştür (
Balkanlı,2019:12)
Türkiye 1980’li yıllar sonrasında, özellikle 2000’li yıllarda daha büyük
oranlarda olmak üzere, artan ölçüde doğrudan yabancı sermaye yatırımı
çekmeye başlamıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dikkate
değer artış gösterdiği 2000’li yıllarda doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının daha fazla yöneldiği alanlar ise öncelikle hizmetler kesimi
ve bunun ardından da imalat sanayi kesimi olmuştur. Hizmetler kesimine
yöneliş diğerlerine göre oldukça yüksek düzeylerdedir ve burada da finanssigorta kesimleri ön plandadır. 1985 yılından 2017 yılına kadar geçen
sürede, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış sürerken, artan
yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi net bir biçimde
olumlu etkilediğini belirtmek gerekir. Türkiye’nin teşvikleri kullanarak,
istikrarlı politikalar izleyerek doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
kendine çekmeyi sürdürebilmesi, ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde de
olumlu etki yapacaktır.
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Yabancı Sermaye Açısından Türkiye’nin Avantajları:
Türkiye, yabancı sermayenin kendisini tercih etmesi için önemli bazı
avantajlara sahiptir. Bu avantajları şöyle sıralamak mümkündür (Güçlü,
2003: 11) :
1- Avrupa Birliği’ne adaylık statüsünün tescil ettirilmesi ve Gümrük
Birliğinin gerçekleştirilmesi,
2- Bölgede son yıllarda yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan yeni pazarlar
ve Türkiye’nin yakın bölgesel işbirliği ilişkileri kurması,
3- Türkiye’de birçok serbest bölge ihdas edilmesi,
4- Kambiyo rejiminin serbest, Türk Lirasının “konvertibl” hale
getirilmesi,
5- Gelişmiş alt yapı ve komünikasyon olanakları,
6- Geniş bir iç pazar, nispeten ucuz ve eğitilmiş iş gücü, zengin ham
madde kaynakları ve benzeri klasik etkenler.
Doğrudan yabancı sermayeyi cezbetme açısından Türkiye’nin
avantajları yanında bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu
anlamda, yabancı sermaye açısından Türkiye’nin durumu değişik bakış
açılarıyla aşağıdaki biçimde kısaca özetlenebilir:
Yabancı Sermaye Açısından Türkiye’nin Dezavantajları:
1- Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık,
2- Uzun vadeli planların yapılamaması,
3- Ülke içinde ve komşu ülkelerle yaşanan gerginlikler ve bölgedeki
belirsizlikler.
4- AB ile ilişkilerde belirsizlikler,
5- Kronik enflasyon,
6- Reel faiz oranlarının yüksekliği,
7- Kayıt dışı ekonomi,
8- Sık değiştirilen mevzuat ve bazı alanlardaki mevzuat eksiklikleri,
9- Hukuk sistemi ve adalet mekanizmasındaki aksaklıklar,
10- Bürokratik engeller,
11- Dış tanıtımda yetersizlikler,
12- Özel sektörde iyi yönetişim (good governance) eksiklikleri.
5.4. Dış Ticaret Açıklarının Yabancı Sermaye Yatırımlarına Etkisi
Dış ticaret, döviz arz ve talebini etkileyerek kurlar üzerinde değişikliğe
sebep olmaktadır. İhracatın artmasıyla birlikte ülke ekonomisinde döviz
miktarının artması, kurların düşerek ülke parasının değer kazanmasına
sebep olacaktır. Sonuçta dış ticaretin özellikle de ihracatın artmasıyla
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birlikte piyasada dövizin bollaşmasına bağlı olarak döviz kuru düşecektir.
Aksine ithalat artışında dövize olan talebin artması nedeniyle kur
yükselecektir.
Ülkelerin dış ticarete getirdikleri kota ve tarife gibi uygulamalar bu
ülke ile ticaret yapan ülkelerin mal tercihlerini değiştirmelerine ve
dolayısıyla ticaret akımlarının değişmesine neden olabilmektedir. Bir
ülkede belli bir sanayiyi korumak için tarife uygulamasıyla yabancı
malların fiyatlarının artırılması yabancı ülkenin ihracatını azaltacaktır.
Böylelikle karşılıklı ticarette dengeler değişecek, bu ülkeler de dış ticareti
engellemeye yönelik önlemler alma yoluna gidecektir. Sonuç olarak
ülkelerin ithal mallarla rekabeti artırmak ve yerli üretimi korumak
amacıyla uygulayacakları tarife ve kotalar yabancı ülkelerin ihracatını
azaltarak bu ülkede kur hareketliliği yaratacaktır.

Tablo-5: Yıllara Göre Türkiye’de Dış Ticaret Açığı Miktarları ve
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri ( MİLYAR $)

DIŞ
TİCARET
AÇIĞI

DOĞRUDAN YABANCI
SERMAYE GİRİŞLERİ

YILLAR

( MİLYAR $)

( MİLYAR $)

2000

-26.728

2001

-10.065

2002

-15.495

1.082

2003

-22.087

704

2004

-34.373

1.442

2005

-43.298

8.190

2006

-54.041

17.263

2007

-62.791

19.121

2008

-69.936

15.332

2009

-38.786

6.803

2010

-71.661

6.601
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2011

-105.933

14.101

2012

-84.082

10.650

2013

-99.858

10.514

2014

-84.568

8.798

2015

-63.395

13.846

2016

-56.089

9.453

2017

-76.808

6.261

2018

-66.000

1.556

2019

-62.000

Kaynak TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TUİK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı verileri
ve Ticaret Bakanlığı uluslararası doğrudan yatırım istatistikleri 2018 verileri.

Tablo-5’den ve Grafik-1’den Türkiye’de 2000-2018 yılları arasındaki
dış ticaret verileri ve doğrudan yabancı sermaye girişleri incelendiğinde,
dış ticaret açıklarının yoğun olduğu 2000-2005 döneminde ülkede yaşanan
Ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıkların da etkisiyle yatırım ortamının
güvenli olmaktan çıktığı algısı oluşmuş ve belirtilen gerekçelerle ülkeye
gelen doğrudan yabancı sermaye miktarları düşme eğilimine girdiği
görülmüştür. Ancak 2005 yılından sonra AB ile müzakerelerin
yoğunlaşması ve özellikle 2006 yılından yabancı yatırımcıyı ülkeye
çekebilmek için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması sayesinde
Küresel krizin etkilerini göstermeye başladığı 2009 yılına kadar doğrudan
yabancı sermaye girişleri ciddi artışlar göstererek tarihinin en yüksek
seviyelerine ulaşmıştır. Küresel krizin etkileri sonraki yıllara da yansımış
olmakla birlikte dış ticaret açığının en yüksek seviyede olduğu 2011
yılında tekrar artış göstermiştir. Bu artışların nedeni Türkiye’nin AB
dışındaki pazarlara yönelmesi ve uluslararası ticari ilişkileri farklı ülke
gruplarına doğru yönlendirmesidir.
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Grafik-1: Yıllara Göre Türkiye’de Dış Ticaret Açığı Miktarları ve
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri ( MİLYAR $)
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
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$0

Dış Ticaret Açığı
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Kaynak: TCMB, HAZİNE VE MALİYE BAK.,TUİK, STRATEJİ VE BÜTÇE
BAŞKANLIĞI Verileri ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası doğrudan yatırım istatistikleri
2018 Verileri.

6.

Sonuç ve Değerlendirme

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından gelişmekte olan ülkelerin
aldıkları pay süreç içerisinde giderek artan bir seyir izlemektedir. 1980’li
yılların sonlarından 1990’lı yılların ortalarına kadar, gelişmekte olan
ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırım girişlerinden aldıkları pay
ortalama % 20’ler düzeyinde iken, bu pay 2000’li yıllarda % 30’lara
yükselmiştir. 1980’li yılların sonlarında Sovyetler Birliği’nin dağılması,
özelleştirmelerin yaygınlaşması ve Çin’in artan ölçüde dünya ekonomisi
ile bütünleşme çabaları bu gelişmede etkili olmuştur.
Özellikle Irak ve Suriye bölgeleri olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki
çalkantılı ortam ve Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere dahil olması gibi
nedenlerle ve ayrıca Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik süreç
göz önünde bulundurulduğunda doğrudan yabancı sermaye yatırımları
açısından eski cazibesine sahip olmadığı sonucuna varılabilir.
Bütün bu gerekçeler göz önüne alındığında, Türkiye’de dış ticaret
açıkları yabancı sermaye yatırımlarını genel anlamda olumsuz
etkilemektedir. Ancak yabancı sermaye yatırımlarının miktar değişimi
üzerinde dış ticaret açıkları tek başına belirgin bir etkiye sahip değildir.
Döviz kurlarındaki değişim, siyasal istikrar ortamı, uzun vadeli planların
yapılamaması, Ülke içinde ve komşu ülkelerle yaşanan gerginlikler ve
bölgedeki belirsizlikler, AB ile ilişkilerde belirsizlikler, kronik enflasyon,
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reel faiz oranlarının yüksekliği, kayıt dışı ekonomi, sık değiştirilen
mevzuat ve bazı alanlardaki mevzuat eksiklikleri, hukuk sistemi ve adalet
mekanizmasındaki aksaklıklar, Bürokratik engeller, dış tanıtımda
yetersizlikler, özel sektördeki yönetişim eksiklikleri gibi nedenler de
doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişleri üzerinde etkilidir. Bu
engellerin aşılması ve dış ticaret artışının özellikle ihraç malları üretiminin
arttırılması noktasında sağlanması yabancı firmaları ülkede yatırım
yapmaya cesaretlendirecektir. Türkiye’nin bu yolla dışa açılmaya devam
etmesi böylece yabancı sermaye yatırımları girişlerini teşvik etmesi
gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
A Causality Analysis on the Relationship between Foreign Trade and
Economic Growth in Turkey

Metin SAĞLAM* & Sümeyye UZUN**

1.Giriş
Ekonomik büyüme, yıllar itibariyle ülkelerin üretim kapasitesi
artışlarını ifade etmektedir. Başka bir deyişle, yıllar içerisinde ülkelerin
GSYİH’de meydana gelen sürekli artışlar ekonomik büyüme olarak
adlandırılmaktadır. Kişi başına gelir açısından değerlendirildiğinde,
ekonomik büyüme, kişi başına düşen GSYİH’nin artması anlamına
gelmektedir. Ülkeler, ekonomik büyüme sayesinde kişi başına düşen
GSYİH’yi
artırmakta
ve
toplum
refahının
yükselmesini
sağlayabilmektedir. Toplum refahının artırılabilmesi için ülkenin üretim
kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Ancak, ülkelerin üretim
kapasitesini artırabilmeleri için sahip oldukları kaynakların yetersiz olması
ülkeleri dış ticaret yapmaya yönlendirmektedir (Tunçsiper ve Rençber;
2017: 619).
Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasındaki sermaye hareketleri
ve dış ticaret ülkelerin birbirilerine olan bağımlılığının artmasına neden
olmaktadır. Ülkeler üretim kapasitelerinin durumuna göre bazı mal ve
hizmetleri üretmekte ve bu mal ve hizmetlerin yurtiçi arz fazlasını
yurtdışına ihraç ederek döviz geliri elde etmektedir. Ülkede yeterli
miktarda bulunmayan mal, hizmet ve üretim faktörleri ise ithalat yolu ile
karşılanmaktadır. Ancak, birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede
tasarruf açığı ve yetersiz sermaye gibi kısıtlar, ülkelerin üretim ve
dolayısıyla ihracat yapmasını engellemektedir. Bu durum ise, ülke
üretiminde gerekli olan hammadde ve ara malı gibi girdilerin ithalini ve
ekonominin büyümesini zorlaştırmaktadır (Korkmaz ve Aydın; 2015: 48).
2. Literatür
Literatürde dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin
tespitine yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde birçok çalışma
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yapılmıştır. Bu çalışmalardan seçilmiş literatür ve elde edilen bulgular
aşağıda verilmiştir:
Williamson (1978), çalışmasında ihracat ve ekonomik büyüme
ilişkisini Latin Amerika ülkeleri için incelemiştir. Yatay kesit analizinin
kullanıldığı çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, incelenen
ülkelerde ihracata dayalı büyüme hipotezi geçerlidir.
Lin (2000), Çin ekonomisinde dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisini
1952-1997 dönemine ait veriler ile araştırmıştır. Regresyon analizinin
yöntem olarak belirlendiği çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ihracat
ve ithalat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğunu
doğrulamıştır.
Ramos (2001), 1865-1998 dönemine ait verileri ile Portekiz
ekonomisinde dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmiştir.
Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testlerinin kullanıldığı
çalışmadan elde edilen bulgular, ekonomik büyüme ile ihracat arasında ve
ithalat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi
olduğunu göstermiştir.
Liu ve diğerleri (2002), yaptıkları çalışmada 1981:Q1-1997:Q4 dönemi
verileri ile dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisini Çin ekonomisi
açısından incelemişlerdir. Eşbütünleşme ve nedensellik testlerinin
kullanıldığı analiz sonucunda ihracat, ithalat ile ekonomik büyüme
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilirken; ekonomik büyüme
ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna varılmıştır.
Awokuse (2003), Kanada ekonomisinde ihracata dayalı büyüme
hipotezinin geçerliliğini Granger nedensellik ve VAR analizleri ile test
etmiştir. 1961:Q1-2000:Q4 dönemine ait çeyreklik veriler ile çalışan yazar,
ihracattan GSYİH’ya doğru tek yönlü bir nedensellik tespit etmiştir.
Şimşek (2003), Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin
geçerliliğini 1960-2002 dönemi ait veriler ile Johansen eşbütünleşme ve
Granger nedensellik testleri ile analiz etmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgular, ihracata dayalı büyümenin Türkiye’de geçerli olmadığını ve
ekonomik büyümeden ihracata doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğunu
göstermiştir.
Dritsaki (2004), 1960-2002 dönemi verileri ile Yunanistan ekonomisi
açısından dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testlerinin kullanıldığı
çalışmadan elde edilen bulgulara göre, değişkenler arasında eşbütünleşme
ve nedensellik ilişkisi vardır.
Shirazi ve Abdul Manap (2005), Güney Asya ülkelerinde ihracata
dayalı büyüme hipotezini Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik
analizleri ile test etmiştir. Analizlerinde 5 ülkeyi inceleyen yazarlar, Sri
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Lanka dışındaki ülkelerde ihracat ve ekonomik büyüme arasında uzun
dönemli ve güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Erdoğan (2006), ihracat ve ekonomi büyüme ilişkisini Türkiye
açısından incelemiştir. Yöntem olarak Johansen eşbütünleşme ve Vektör
Hata Düzeltme Modeli’nin (VECM) kullanıldığı çalışma sonucunda
ihracat ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki ve çift yönlü
nedensellik olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.
Yıldız ve Berber (2008), ithalat ve ekonomik büyüme ilişkisini Türkiye
açısından incelemişlerdir. 1989-2007 dönemine ait üçer aylık veriler ile
eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme modelinin kullanıldığı çalışma
sonucunda, Türkiye’de ithalata dayalı büyüme modelinin geçerli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Aktaş (2009), çalışmasında 1996-2006 dönemi için Türkiye
ekonomisinde ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli yardımıyla
incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu gösterirken; ihracat ve ithalat arasında
çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ve büyümeden hem ihracata hem
de ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu doğrulamıştır.
Bilgin ve Şahbaz (2009), Türkiye’de ihracat ve ekonomik büyüme
ilişkisini 1987-2007 dönemine ait aylık veriler ile Toda-Yamamoto ve
Granger nedensellik testlerini kullanarak analiz etmişlerdir. Elde edilen
bulgular, Türkiye’de ihracata yönelik büyüme hipotezini desteklemektedir.
Jayachandran ve Seilan (2010), Hindistan ekonomisinde dış ticaret ve
ekonomik büyüme ilişkisini 1970-2007 dönemi verileri ile analiz etmiştir.
Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli
ilişki olduğu saptanmıştır. Granger nedensellik testi sonuçları ise
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini doğrulamıştır.
Taştan (2010), Türkiye’de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi Spektral Analizi ile incelemiştir. 1985:01-2009:05
dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda elde edilen
bulgular, Türkiye ekonomisi için ithalata dayalı büyüme ve büyüme yönlü
ihracat hipotezlerinin geçerli olduğunu göstermiştir.
Temiz (2010), 1965-2009 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı
çalışmasında Türkiye’de ihracat ve büyüme ilişkisini incelemiştir. Yöntem
olarak Johansen eşbütünleşme testi ve VECM’yi kullanan yazar,
değişkenler arasında kısa dönemde ekonomik büyümeden ihracata doğru
bir nedensellik ilişkisi tespit ederken, uzun dönemde Türkiye’de ihracata
dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğu yönünde bulgular elde etmiştir.
Kogid ve diğerleri (2011), Malezya ekonomisine ait 1970-2007 dönemi
verileri ile ithalat ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemişlerdir.
Çalışmalarında iki aşamalı Engle-Granger eşbütünleşme, Johansen
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eşbütünleşme ve Hsiao’s Granger nedensellik testlerini kullanan yazarlar,
ekonomik büyüme ve ithalat arasında çift yönlü nedensellik olduğunu
tespit etmişlerdir.
Nişancı ve diğerleri (2011), dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisini
inceledikleri çalışmalarında panel veri analizini kullanmışlardır. Arjantin,
İran, Malezya, Brezilya, Meksika ve Türkiye gibi 6 üst orta gelir grubu
ülkesine ait verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda İran dışındaki
ülkelerde ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Gru-Gharana (2012), Hindistan ekonomisi için ihracat ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik analizleri ile test etmiştir.
Çalışmasında 1971-2008 dönemini inceleyen yazarın ulaştığı bulgular,
ihracata dayalı büyüme hipotezini destekleyici niteliktedir.
Hye (2012), çalışmasında dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisini Çin
ekonomisine ait 1978-2009 dönemi verileri ile incelemiştir. Yöntem olarak
ARDL sınır testi yaklaşımını kullanan yazar, yaptığı analiz sonucunda
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Soukiazis ve Antunes (2012), Avrupa Birliğine üye ülkelerde dış ticaret
ve ekonomik büyüme ilişkisini 1980-2004 dönemi için araştırmışlardır.
Panel veri yönteminin kullanıldığı analizden elde edilen bulgular, dış
ticaretin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisi olduğunu
doğrulamıştır.
Çamurdan (2013), Türkiye’de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında 1999:Q2-2013:Q1 dönemine ait
çeyrek dönem verilerini kullanmıştır. Yöntem olarak ise, Johansen
eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testini kullanan yazar, ihracattan
ekonomik büyümeye doğru, ithalattan ihracata doğru ve ithalattan
ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu yönünde
bulgular elde etmiştir.
Arodoye ve Iyoha (2014), 1981:Q1-2010:Q4 dönemi verileri ile Nijerya
ekonomisini incelemişlerdir. Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin araştırıldığı çalışmada, VAR modeli kullanılmıştır. Çalışmadan
elde edilen sonuçlar, dış ticaret ve ekonomik büyüme arasında uzun
dönemli ilişkinin olduğu yönündedir.
Korkmaz (2014), çalışmasında ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisini
Granger nedensellik testi ve 1998:Q1-2013:Q3 dönemi çeyreklik verileri
ile analiz etmiştir. Analiz sonucunda elde edilen ihracattan ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu yönündeki bulgu,
incelenen dönem içerisinde Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin
geçerli olduğunu doğrulamıştır.
Uçan ve Koçak (2014), 1990-2011 dönemine ait üçer aylık verilerle
Türkiye’de ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisini incelemişlerdir.
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Johansen eşbütünleşme testinin yöntem olarak belirlendiği çalışma
sonucunda elde edilen bulgular dış ticaret ve ekonomik büyüme arasında
eşbütünleşme ilişkisinin söz konusu olduğunu göstermiştir.
Öztürk ve Acaravcı (2016), Kıbrıs ve Malta ekonomisi için dış ticaret
ve ekonomik büyüme ilişkisini 1980-2006 verileri ile analiz etmişlerdir.
ARDL sınır testinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen bulgular, Malta
ekonomisi için değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını
doğrularken, Kıbrıs ekonomisi için değişkenler arasında uzun dönemli bir
ilişki bulunamamıştır.
Hüseyni ve Çakmak (2016), Johansen eşbütünleşme, VECM ve
Granger nedensellik testlerini kullanarak Türkiye’de ihracat ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Veri seti olarak 1980-2010
dönemini belirleyen yazarlar, değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin olduğu ve Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli
olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir.
Yüksel ve Zengin (2016), 1961-2014 dönemi verileri ile Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu 6 gelişmekte olan ülkede ekonomik büyüme, ithalat
ve ihracata ilişkisini incelemişlerdir. Engle-Granger eşbütünleşme, VECM
ve Toda-Yamamoto nedensellik analizlerinin kullanıldığı çalışma
sonucunda ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin
incelenen ülkelerde farklı olduğu sonucuna varılmıştır.
Acaravcı ve Akyol (2017), Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme
ilişkisini inceledikleri çalışmalarında 1998:Q1-2015:Q3 dönemi çeyrek
dönem verileri ile Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testlerini
kullanmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgular, değişkenler arasında
uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ve Türkiye’de ithalata dayalı büyüme
hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir.
Dereli (2018), 1969-2016 dönemine ait veriler ile Türkiye’de ekonomik
büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Yöntem olarak
Johansen eşbütünleşme, VECM ve Granger nedensellik testlerini kullanan
yazarın çalışmadan elde ettiği bulgu, ihracat ve ithalat arasında bir
nedensellik ilişkisi olduğu yönündedir.
Kumar (2018), Hindistan ekonomisi için ihracata dayalı büyüme
hipotezini ve ithalata dayalı büyüme hipotezini 1980-2016 dönemi verileri
ile test etmiştir. Çalışmasında Johansen eşbütünleşme, Granger nedensellik
ve Toda-Yamamoto nedensellik testlerini kullanan yazar, ekonomik
büyümenin ihracat ve ithalatın nedeni olduğu sonucuna varmıştır.
Görüldüğü üzere, hem Türkiye için hem de diğer ülkeler için birçok
farklı çalışma yapılmış ve yapılan bu çalışmalardan farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Çalışmalarda ulaşılan sonuçların farklı olmasının nedeni,
kullanılan değişkenlerin, veri setinin ve yöntemin farklılığından
kaynaklandığı söylenebilir.
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3. Veri Seti ve Yöntem
Çalışmada, Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi 19802018 dönemine ait yıllık veriler ile incelenmiştir. Değişken olarak ihracatın
GSYİH içindeki payı, ithalatın GSYİH içindeki payı ve büyüme oranı
kullanılmıştır. Değişkenlere ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir:

Tablo 12: Değişkenlere Ait Bilgiler
Değişken

Açıklama

Kaynak

IHR

İhracatın GSYİH içindeki payı

Dünya Bankası

ITH

İthalatın GSYİH içindeki payı

Dünya Bankası

BO

Ekonomik büyüme oranı

Dünya Bankası

Çalışmada değişkenlere ait durağanlık analizi birim kök testi
yardımıyla yapılmış ve bu amaçla Augmented Dickey Fuller Birim Kök
Testi (Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi-ADF) kullanılmıştır.
Durağanlık analizinden sonra değişkenler arasında herhangi bir
nedenselliğin olup olmadığına dair nedensellik testi uygulanmıştır.
Nedensellik analizi için ise, Granger nedensellik testi kullanılmıştır.
3.1. ADF Birim Kök Testi
Zaman serileri ile yapılan analizlerde serilerin durağan olması temel
varsayımlardan bir tanesidir. Burada durağanlık ile kastedilen ilgili zaman
serisinin ortalaması ve varyansının zaman içerisinde sabit olması ve serinin
iki dönem arasındaki kovaryansının iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı
olmasıdır(Gujarati; 2016: 319).
Durağan olmayan zaman serilerinde, serilerin ortalaması, varyansı veya
her ikisi de sabit değildir, zaman içerisinde değişmektedir. Durağan
olamayan seriler birim kök içermektedir. Bu nedenle, durağan olmayan
zaman serileri ile yapılan analizlerde seriler sadece ele alınan dönem
itibariyle incelenmekte ve diğer zaman dilimlerine yönelik bir genelleme
yapılması söz konusu olmamaktadır (Gujarati ve Dawn; 2019: 741).
Ayrıca, durağan olmayan serilerin kullanıldığı ekonometrik analizlerde
sahte regresyon sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu durum ise, R2 değerinin
yüksek olması, t ve F istatistiklerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmasına
rağmen, yapılan analizin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır (Gujarati;
2016: 320). Bu nedenle, zaman serilerinin kullanıldığı analizlerde
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öncelikle serilerin
gerekmektedir.

durağan

olup

olmadıklarının

test

edilmesi

Zaman serilerinin durağanlık sınamalarında birim kök testleri
kullanılmaktadır. Literatürde, ADF birim kök testi ilgili serinin durağanlık
sınamasında sıklıkla kullanılmaktadır. Dickey-Fuller (1979) tarafından
geliştirilen ADF birim kök testinde aşağıdaki denklemler kullanılmaktadır
(Sevüktekin ve Çınar; 2017: 336):
p

ΔYt = β1 Yt−1 + ∑ βi ΔYt−j + εt

(1)

j=1
p

ΔYt = β0 + β1 Yt−1 + ∑ βi ΔYt−j + εt

(2)

j=1
p

ΔYt = β0 + β1 Yt−1 + β2 trend + ∑ βi ΔYt−j + εt

(3)

j=1

Yukarıdaki denklemlerden 1 no’lu denklem sabit terimsiz modeli, 2
no’lu denklem sabit terimli modeli ve 3 no’lu denklem sabit terimli ve
trendli modeli göstermektedir.
3.2. Granger Nedensellik Testi
İktisat literatüründe değişkenler arasında bazı sebep ve sonuç ilişkileri
bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki söz konusu sebep-sonuç
ilişkilerinin tespit edilmesinde nedensellik testleri kullanılmaktadır Ancak,
nedensellik testlerinin uygulanabilmesi için incelenen serilerin durağan
olması gerekmektedir (Tarı; 2018: 437).
Granger (1969) tarafından ortaya atılan Granger nedensellik testi
ekonometrik analizlerde sıklıkla kullanılan bir testtir. Granger nedensellik,
rastsal olarak belirlenen X değişkeninin geçmiş dönem değerleri ve diğer
olası faktörler göz önüne alındığında, başka bir rastsal değişken olan Y
değişkeninin gelecekte alacağı değerlerin daha iyi öngörülmesi durumunu
ifade eder (Atukeren; 2011: 137-138).
Granger nedensellik testinde nedenselliğin hangi yönde olacağını
modelde kullanılan gecikme değerleri etkilemektedir. Bu nedenle, analiz
yapılırken gecikme uzunlukların belirlenmesi gerekmektedir. Diğer
taraftan, analizde kullanılan serilere ait hata terimleri arasında
otokorelasyon sorununun olmaması ve serilerin durağan olması Granger
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nedensellik testi yapılırken dikkate alınması gereken diğer hususlardır
(Gujarati: 2016: 395-396).
Çalışmada kullanılan Granger nedensellik denklemleri aşağıda
verilmiştir:
p

p

p

IHR t = ∑ αj IHR t−j + ∑ βi ITHt−j + ∑ δj BOt−j + ε1t
j=1

j=1

j=1

p

p

p

ITHt = ∑ ϴj ITHt−j + ∑ τj IHR t−j + ∑ ϕj BOt−j + ε2t
j=1

j=1

p

(5)

j=1

p

p

BOt = ∑ ϑj BOt−j + ∑ Фj IHR t−j + ∑ пj ITHt−j + ε3t
j=1

(4)

j=1

(6)

j=1

4. Bulgular
Çalışmanın analiz kısmında ilk olarak değişkenlerin durağan olup
olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla ADF birim kök testi yapılmıştır.
ADF birim kök testine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre,
sabitli ve trendli modelde değişkenlere ait ADF test istatistiği istatistiksel
olarak anlamlıdır ve %5 anlamlılık düzeyinde IHR, ITH ve BO serileri
birim kök içermemektedir. Bu sonuçlar, serilerin seviye değerinde
durağan, yani I(0) olduklarını göstermektedir.
Tablo 13: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Sabitli ve Trendli
ADF Test İstatistiği

Prob.*

IHR

-3.867102

0.0235

ITH

-4.610515

0.0038

BO

-6.692031

0.0000

Çalışmada yapılan ekonometrik analizin ikinci kısmında değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkini ve nedenselliğin yönünün belirlenmesi için
Granger nedensellik testi yapılmıştır. Granger nedensellik testi sonuçları
Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 14: Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Ki-Kare

Prob.

Sonuç

BO ⇒ IHR

18.94514

0.0008

H0 reddedilir.

IHR ⇒ BO

7.197222

0.1258

H0 reddedilemez.

BO ⇒ ITH

3.565643

0.4680

H0 reddedilemez.

ITH ⇒ BO

6.158996

0.1876

H0 reddedilemez.

ITH ⇒ IHR

7.082050

0.0078

H0 reddedilir.

IHR ⇒ ITH

0.418368

0.5178

H0 reddedilemez.

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre; “Ekonomik büyüme
ihracatın nedenidir.” şeklindeki boş hipotez %1, %5 ve %10 anlamlılık
düzeylerinde reddedilmiştir. Bu durumda, büyüme oranının, ihracatın
Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, “İhracat,
ekonomik büyümenin Granger nedenidir.” boş hipotezi %1, %5 ve %10
anlamlılık düzeylerinde reddedilememiştir. Dolayısıyla, ihracat ekonomik
büyümenin Granger nedeni değildir.
Büyüme oranı ile ithalat arasındaki nedensellik ilişkisi incelendiğinde
ekonomik büyüme ile ithalat arasında herhangi bir nedenselliğin geçerli
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tablodan da görüldüğü üzere, “Ekonomik
büyüme ithalatın nedenidir.” boş hipotezi ve “İthalat ekonomik büyümenin
nedenidir.” boş hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
reddedilememiştir. Bu durum, ithalat ve ekonomik büyüme arasında
herhangi bir nedenselliğin söz konusu olmadığını göstermektedir.
İhracat ile ithalat arasındaki nedensellik analizinde, “İthalat, ihracatın
Granger nedenidir.” şeklindeki H0 boş hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık
düzeylerinde reddedilmiştir. Diğer taraftan, “İhracat, ithalatın Granger
nedenidir.” boş hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
reddedilememiştir. Bu bağlamda, ithalattan ihracata doğru tek yönlü bir
nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5. Sonuç
Bu çalışmada dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye
ekonomisi açısından 1980-2018 dönemi verileri ile incelenmiştir.
Değişken olarak ihracatın GSYİH içindeki payı, ithalatın GSYİH içindeki
payı ve ekonomik büyüme oranının kullanıldığı çalışmada, değişkenlere
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ait durağanlık sınaması ADF birim kök testi yardımıyla yapılmıştır. ADF
birim kök testi sonuçları değişkenlerin seviye değerlerinde durağan, yani
I(0) olduklarını göstermiştir.
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek amacıyla
Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Granger nedensellik testinden
elde edilen ilk bulgu, ekonomik büyümenin ihracatın Granger nedeni
olduğu yönündedir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisinde büyüme yönlü
ihracat hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda,
Türkiye’de ekonomik büyüme ile birlikte ihracatta artış meydana geldiği
ve
ihracata
dayalı
büyüme
hipotezinin geçerli
olmadığı
söylenebilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar Şimşek (2003), ve Taştan’ın
(2010) yaptıkları çalışmaları desteklemektedir.
Granger nedensellik testinin diğer bir sonucunu ise ithalatın ihracatın
Granger nedeni olduğudur. Bu sonuç, Türkiye’de ihracatın ithalata bağlı
olarak gerçekleştiğini kanıtlamaktadır. İthalattan ihracata doğru tek yönlü
bir nedensellik olduğu yönündeki bulgu, Dereli (2018)’in çalışmasını
destekler niteliktedir. Diğer taraftan, ekonomik büyüme ve ithalat
değişkenleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.
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PRESENTEEISM: FİZİKEN VARLIK GÖSTERİRKEN FİİLEN
VARLIK GÖSTEREMEMEK
Presenteeism: Being Physically Present Functionally Absent
Şafak ÖZ AKTEPE1
1.Giriş
Gün geçtikçe daha fazla hissedilen rekabet baskısı; iş yaşamının
kalitesini, çalışan sağlığını ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
Özellikle de çalışan performansının izlendiği, çalışanların diğerleri ile
karşılaştırılarak değerlendirildiği ve sonuçların çalışana ilişkin kararlarda
kullanıldığı günümüz kurumlarında söz konusu baskı oldukça güçlü
hissedilmektedir. Presenteeism bu baskının oluşturduğu sonuçlardan
biridir. Presenteism, kendisini iş görecek durumda hissetmeyen çalışanın
fiziken işinin başında olmak yönünde karar vermesi ile ortaya çıkan,
çalışanın işinde fiilen varlık gösterememesi durumu ile sonuçlanan bir
çalışan davranışıdır. Presenteeism, öznenin örgüt olduğu bağlamda ele
alındığında bir duruma, öznenin birey olduğu bağlamda ele alındığında bir
çalışan davranışına işaret etmektedir (Aronsson, Gustafsson ve Dallner,
2000; Ferreira, Ferreira, Cooper, & Oliveira, 2019). Bu ikilem
presenteeism araştırmalarının odağına da yansımaktadır. Verimlilik
yaklaşımının etkisi altında gerçekleştirilen çalışmalarda presenteeism ile
verimlilik arasındaki ilişkinin analizi temel amaç olarak karşımıza
çıkarken, davranışçı yaklaşımın etkisindeki çalışmalarda temel amacın
presenteeism davranışını ortaya çıkartan etkenlerin tanımlanması olduğu
görülür.
Odağında çalışanın işe devam davranışı ile işteki verimliliği arasındaki
ilişkinin yer aldığı, verimlilik yaklaşımının etkisi altında gerçekleştirilen
presenteeism çalışmaları yazında yaygın olarak yer almaktadır. Fakat işe
devam davranışı ile işteki verimlilik arasındaki ilişkiye odaklanan ilk
kavram presenteeism değildir. Söz konusu ilişkiye odaklanan yazın ilk
önce çalışan devamsızlığı (absenteeism) kavramı ile tanışmıştır.
Devamsızlık yakın geçmişe kadar, çalışan verimliliği ve işe devam durumu
arasındaki ilişkide ilginin merkezinde kalmaya devam etmiştir (Gosselin,
Lemyre ve Corneil, 2013). Presenteeism ise ancak yakın geçmişte ilgi
çekmeye başlamıştır. Bu durumun oluşmasında etkisi olan iki sebepten söz
etmek mümkündür: yerleşmiş varsayımlar ve maliyet hesaplamalarının
karmaşıklığı.
İşe gelen çalışanın verimli çalışacağı yönündeki yerleşmiş ve yaygın
varsayım, yakın zamanlara kadar çalışan devamsızlığı çalışmalarının
dayanağını oluşturmuştur (Quazi, 2013). Devamsızlık yapmayan her
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çalışanın verimli çalıştığı varsayımı; çalışanın işe gelmeye devam ettiği
sürece verimlilikte bir kaybın olmayacağını kabul etmektedir. Oysaki
çalışanın fiziken işyerinde bulunmasına karşın, fiilen var olamadığı
durumlar da söz konusudur. Hastalık veya diğer sebepler, işe gelen
çalışanın bedensel ve zihinsel enerjisini yaptığı işe aktaramamasına neden
olabilmektedir (Gilbreath ve Karimi, 2012). Özellikle de günümüzün
rekabetçi çalışma yaşamında çalışanın işini, pozisyonunu, kariyer
olanaklarını risk altında görmesi, çalışacak durumda olmamasına rağmen
işe devam etmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, işe devam durumu
ile çalışan verimliliği arasındaki ilişki incelenirken, çalışanın sağlık ya da
başka sorunları nedeniyle, aslında çalışamayacak durumda olduğu halde
işyerinde bulunmaya devam etmesi, yani presenteeism de dikkate
alınmalıdır.
Presenteeism araştırmalarının bir başka bölümünün odağında ise
çalışanın işe devam davranışı ile bu davranışı ortaya çıkartan etkenler
arasındaki ilişki yer almaktadır. Bu yaklaşım davranışçı yaklaşım adını
almaktadır, odağında ise iş güvencesizliği ve diğer iş ve/ya işyeri kaynaklı
sorunlar ile presenteeism görülme sıklığı arasındaki ilişki yer almaktadır
(Cooper, 1998; Johns, 2010). Bu yaklaşımla kurgulanmış olan
araştırmalarda işe ilişkin unsurlar, bireysel özellikler, çalışan sağlığı ve
presenteeism arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır (Hemp, 2004). Bu
yaklaşıma göre presenteeism, kurumda yaşanan küçülme ve yeniden
yapılanma gibi değişimler nedeniyle çalışanda oluşan iş güvencesizliği
algısının çalışan sağlığını olumsuz etkilemesi sonucunda ortaya
çıkmaktadır.
Presenteeism kaynaklı maliyetlerin ölçümünün karmaşıklığı,
maliyetlerin büyüklüğünün anlaşılmasını geciktirmiştir. Presenteeism hem
doğrudan hem de dolaylı maliyetlerin oluşmasına neden olabilmekte; bu
durum da ortaya çıkan maliyetlerin ölçümünü güçleştirmektedir. Günümüz
teknolojisinin sunduğu imkânlar ile söz konusu ölçümler daha iyi düzeyde
yerine getirilebilmekte; işgücüne ve verimliliğe ilişkin esnek ve detaylı
raporlar üretilebilmektedir. Teknolojideki gelişmelerin katkısı ve de
yönetici ve araştırmacıların artan ilgisi sonucunda presenteeism
davranışının etkilerinin, devamsızlık davranışının etkilerinden daha küçük
olmadığı konusunda farkındalık oluşmuştur (Caverley, Cunningham ve
MacGregor, 2007; D’Abate ve Eddy, 2007; Goetzel, Long, Ozminkowski,
Hawkins, Wang ve Lynch, 2004; Hemp, 2004).
Presenteeism hem çalışanlar hem de kurumlar açısından önemli
sonuçlara neden olmaktadır. Örneğin, hızla iyileşebilecek sağlık sorunları
hastalığın çalışan tarafından ciddiye alınmaması, yokmuş gibi
davranılması, doktora zamanında başvurulmaması ya da yeterince
dinlenilmemesi nedenleriyle ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilmektedir
(Aronsson & Gustafsson, 2005; Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson, &
Josephson, 2009; Johns, 2010). Bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda,
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hastalığın diğer çalışanlara da bulaşması riski ortaya çıkmaktadır.
Çalışabilecek durumda olmadığı halde işinin başında olmak iş kazalarının
yaşanması riskini de artırmaktadır (Aronsson & Gustafsson, 2005;
Bergström vd., 2009). İş görecek kadar iyi hissetmeyen çalışan üretime
daha düşük düzeyde katkıda bulunmakta, ortaya çıkarttığı ürün ya da
hizmetin hem miktarı hem de kalitesi hedeflenen düzeyin altında
olabilmektedir (Hemp, 2004). Tüm bunlar da verimliliği etkilemektedir.
Presenteeism, çalışma yaşamının yeni keşfedilmiş bir sorunu
olmamakla beraber; sebep olduğu maliyetlere ilişkin farkındalığın artması
konuya olan ilgiyi de artırmıştır. Hem yöneticilerin hem de araştırmacıların
ilgisi, kendisi bilindik fakat ismi göreceli olarak yeni olan bu davranışa
yönelmiştir. Disiplinler arası bir kavram olmasının da etkisi ile gerek
Türkçe yazında ne şekilde, hangi kelime ya da kelimelerle ifade edileceği
konusunda; gerekse tanımı ve kapsamı konusunda fikir birliğine
varılamamıştır. Bu nedenle kavram bu çalışmada evrensel olan ifade ediliş
şekli ile “presenteeism” olarak anılmaktadır (Bkz. Adıgüzel & Erdoğan,
2014; Anık-Baysal, Baysal, Aksu, & Aksu, 2014; Arslaner & Boylu, 2015;
Çoban & Harman, 2012; Güdü-Demirbulat & Bozok, 2015; Koçoğlu,
2007; Öge & Kurnaz, 2017).
Söz konusu ilginin sonucunda ortaya çıkan bu çalışmada; dilimizde
henüz tek kelimelik bir karşılığı bulunmayan presenteeism kavramına
ilişkin yazındaki birikim derlenmekte, farklılaşan yaklaşımlar bir arada
sunulmakta ve kavramın çoklu yüzü okurların ilgisine sunulmaktadır.
2.Presenteeism Kavramı ve Kapsamı
Çalışanın iş ortamında fiziken varlık göstermesine karşın, fiilen varlık
gösterememesi durumunun ifadesi için kullanılan presenteeism, farklı
yaklaşımlarla pek çok defa tanımlanmış; fakat tanımı üzerinde fikir
birliğine varılamamış kavramlardandır (Hansen & Andersen, 2008). Bu
belirsizliğin oluşmasında, disiplinlerarası çalışmalara konu olmasının payı
büyüktür. Sağlık bilimleri, işletme, iktisat ve sosyoloji kavramın en sık
çalışıldığı disiplinler arasında yer almaktadır (Çiftçi, 2010).
Presenteeism bazı araştırmalarda çalışacak durumda hissedilmemesine
karşın daha fazla görünür olmak için işe devam edilmesini (Cooper, 1998),
bazılarında hasta olunmasına karşın işe devam edilmesini (Aronsson,
Gustafsson, & Dallner, 2000; Johns, 2010; Kivimäki, Head, Ferrie,
Hemingway, Shipley vd., 2005); bazılarında sağlıklı hissedilmemesine
ve/ya normalde devamsızlığa sebep olabilecek (çocuk bakımı sorumluluğu
vb.) diğer koşulların varlığına rağmen işe devam edilmesini (Evans, 2004),
bazılarında çalışanın sağlık sorunları yaşarken işbaşında olmalarından
kaynaklanan verim düşüklüğünü (Hemp, 2004; Lowe, 2002) ve bazılarında
da çalışanın verimliliğini düşüren hastalık dışındaki (kurum politikaları
vb.) durumların varlığından kaynaklanan verim düşüklüğünü (Whitehouse,
2005) ifade etmektedir.

560

Kavramlaştırmadaki çeşitlilik kavrama ilişkin sınırların tanımlanmasını
da güçleştirmektedir (Johns, 2010). Presenteeism genel bir kavram olarak
ele alındığı gibi, belirli türlerinden söz edildiği de görülmektedir. Örneğin,
sağlık sorunlarından kaynaklanan presenteeism bazı yakın dönem
çalışmalarında ayrıştırılarak hastalık nedenli presenteeism (sicknesspresenteeism) olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Böckerman &
Laukkanen, 2010). Ayrıca, bazı araştırmalarda iş dışı nedenli presenteism
(non-work presenteeism) ifadesi yer almakta; bu ifade ile çalışanların
kurumda geçirdikleri zamanı iş dışı, verimlilik düşüren faaliyetlere
ayırmalarından kaynaklanan verimlilik kayıplarına işaret edilmektedir. Bu
kavramlaştırmada çalışanın sağlık durumu kapsam dışında bırakılmakta;
çalışanın işyerinde sıkılması (D’Abate & Eddy, 2007) ve stres yaşaması
kapsama alınmaktadır. Kavrama ilişkin diğer bir ifade de iş stresi nedenli
presenteeism (job-stress-related presenteeism) şeklinde olup; iş görenin
fiziksel olarak işyerinde bulunmasına rağmen yoğun iş stresi nedeniyle
zihinsel olarak işine odaklanamamasını ifade etmektedir (Arslaner &
Boylu, 2015; Gilbreath & Karimi, 2012).
Kavrama ilişkin belirsizlik, kavramın kapsamı konusunda da devam
etmektedir. Hangi coğrafyada ve hangi yaklaşıma bağlı kalınarak
çalışıldığına göre kapsam da farklılık göstermektedir. Alan yazındaki
araştırmaların iki farklı coğrafyada ortaya çıkmış olan, iki temel akımın
etkisi altında olduğuna işaret edilmektedir (Johns, 2010). Bu akımlardan
ilki ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa’daki araştırmacılar tarafından
benimsenmiş olan davranışçı yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşım iş
güvencesizliği ve diğer iş ve/ya işyeri kaynaklı sorunlar ile presenteeism
görülme sıklığı arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır (Cooper, 1998; Johns,
2010). Bu yaklaşımla kurgulanmış olan araştırmalarda işe ilişkin unsurlar,
bireysel özellikler, çalışan sağlığı ve presenteeism arasındaki ilişkiler
araştırılmaktadır (Hemp, 2004). Bu yaklaşıma göre presenteeism, kurumda
yaşanan küçülme ve yeniden yapılanma gibi değişimler nedeniyle
çalışanda oluşan iş güvencesizliği algısının çalışan sağlığını olumsuz
etkilemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yaklaşımlardan diğeri ise
ağırlıklı olarak Kuzey Amerikalı sağlık bilimi araştırmacılarının ve
danışmanların benimsediği verimlilik odaklı yaklaşımdır. Odağında
verimlilik olan presenteeism araştırmalarında kavramın verimlilik ile ilgili
sonuçlarına vurgu yapılmakta; sebep olduğu iş başındaki verimlilik
kaybının tespiti, önlemlerin alınması ve yönetilmesi hedeflenmektedir
(Hemp, 2004; Lowe, 2002; Whitehouse, 2005). Bu yaklaşım, davranışçı
yaklaşımdan farklı olarak, çalışanların sağlık sorunları yaşamasının
temelindeki nedenler yerine; çalışanların aslında iş göremeyecek durumda
olmalarına rağmen işlerini kaybetme ve/ya kariyer hedeflerine ulaşamama
endişesi gibi nedenlerle işe devam etmeleri sonucunda yaşanan verimlilik
kaybına odaklanmaktadır. Davranışçı yaklaşım devam davranışının ortaya
çıkmasında etkisi olan unsurlara odaklanmakta; presenteeism kaynaklı
sonuçlar geri planda kalmaktadır. Verimlilik odaklı yaklaşımda ise

561

presenteeism davranışının verimlilik ile ilgili sonuçlarına odaklanılmakta;
onu ortaya çıkartan unsurlar geri planda kalmaktadır. Bu durum kavramın
anlaşılmasını ve yönetilmesini güçleştirmektedir.
Kavramın Türkçe yazında ifade edilişine ilişkin yaklaşımlarda da
çeşitlilik gözlenmektedir. Bu konuda üç temel yaklaşımın varlığından söz
edilebilir. İlk yaklaşım, kavramın orijinal hali ile yani “presenteeism”
olarak kullanımıdır (Bkz. Adıgüzel & Erdoğan, 2014; Anık-Baysal,
Baysal, Aksu, & Aksu, 2014; Arslaner & Boylu, 2015; Çoban & Harman,
2012; Güdü-Demirbulat & Bozok, 2015; Koçoğlu, 2007; Öge & Kurnaz,
2017). İkinci yaklaşım kavramın “presentizm” şeklinde kullanımıdır (Bkz.
Bal, 2014; Bayar, 2016; Mandıracıoğlu, 2013). Üçüncü yaklaşım ise
kavrama Türkçe bir isim verilerek ifade edilmesini kapsamaktadır. Çiftçi
(2010) presenteeism kelimesi yerine “işte var ol(ama)ma sorunu” ifadesini;
Yıldız ve Yıldız (2013) ise “sözde var olma” ifadesini kullanmaktadır.
3.Karar Mekanizmasının İki Çıktısı: Presenteeism ve Devamsızlık
Çalışanı devam davranışına yönlendiren etkenleri araştıran çalışmaların
büyük bir kısmı devam davranışını, seçenekleri sınırlandırılmış karar
mekanizmasının bir ucu; devamsızlık davranışını da bu mekanizmanın
diğer ucu olarak tanımlamaktadır (Gerich, 2016). Bu yaklaşıma göre
çalışanın kendini çalışacak durumda hissetmediği durumlarda iki seçeneği
bulunmaktadır: devamsızlık ve düşük verimlilikle olsa dahi devamlılık,
yani presenteeism. Çalışan işyerine gitmiyorsa devamsızlık; işyerine
gidiyorsa fakat fiilen varlık gösteremiyorsa presenteeism söz konusudur
(Mandıracıoğlu, 2013). Presenteeism (devamlılık davranışı) destekleyen,
sıklığını artıran etkenler devamsızlık davranışı ile bağlantılı olarak
açıklanmaktadır (Johns, 2010). Dolayısıyla, devamsızlık davranışını
baskılama özelliğine sahip etkenler (katı prosedürler vb.), çalışanların
çalışabilecek kadar sağlıklı ve formda hissetmediği durumlarda dahi
devamlılık davranışı göstermesini teşvik edebilmektedir (Johns, 2010).
Hansen ve Andersen (2008) devamlılık ve devamsızlık davranışlarını,
bireyin içinde bulunduğu durumu yönetmeye çalışırken içinde bulunduğu
koşulların doğasına göre verdiği tepki olarak tanımlamaktadır. Çalışanın
işe devam edip etmeme yönündeki kararı birden fazla etkenin dinamik
etkileşiminin sonucuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha önce
devamsızlık yönünde karar veren çalışan, başka bir zamanda devamlılık
yönünde karar verebilmekte, zamana ve duruma göre kararında
dalgalanmalar görülebilmektedir (Baker-McClearn, Greasley, Dale ve
Griffith, 2010).
4.Presenteeism Kararına Yönlendiren Etkenler
Kavramın içerdiği belirsizlikleri ortadan kaldırma çabalarının sonucu
olarak, presenteeism oluşmasında katkısı olan etkenler belirli başlıklar
altında sınıflandırılmıştır. Hansen ve Andersen (2008) söz konusu etkenleri
“işletmeden kaynaklanan nedenler”, “kişiden kaynaklanan nedenler” ve
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“kişisel-kurumsal tutumlar” olarak sınıflandırmaktadır. Baker-McClearn
ve arkadaşları (2010) bu etkenleri “bireyi güdüleyen etkenler” ve
“kurumsal baskı kaynakları” olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Collins ve
Cartwright (2012) “iş kaynaklı talepler / baskılar”, “kişiden kaynaklanan
etkenler” ve “kurum politikaları” başlıklarına yer verirken; Gerich (2016)
“kuruma ilişkin etkenler”, “işe ilişkin etkenler”, “kişiye ilişkin etkenler”
başlıklarını kullanmaktadır. Bu çalışmada Gerich tarafından yapılan
sınıflandırma esas alınmaktadır.
Kuruma ilişkin etkenler başlığı altında diğerlerinin ihtiyaçları, çalışma
arkadaşlarına ilişkin endişeler, yöneticinin devamsızlığa ilişkin tutumu ve
örnek davranışları, kurumdaki devamlılık kültürü, iş etiği, çalışma statüsü,
iş güvencesizliği, devamsızlık ve hastalık izni kullanımına yönelik
yönetmelikler yer almaktadır (Garrow, 2016). Yapılan işin sonuçlarından
etkilenen bir grup insan söz konusu olduğu zaman; örneğin, çalışanın işe
devam etmemesi sonucunda üretilen ürün ya da hizmetten mahrum kalan
insanların varlığı durumunda, çalışan devamlılık yönünde karar
vermektedir. Ayrıca, etkin yedekleme yapılmadığı için işlerin aksadığı,
görev ve sorumlulukların çalışma ve/ya ekip arkadaşlarına devredildiği
durumlarda da çalışanın kararı devamsızlık yapıp dinlenmek yerine
presenteeism yönünde olmaktadır (Aronsson vd., 2000; Caverley vd.,
2007; Gerich, 2016; Hansen & Andersen, 2008; Johns, 2010).
Yöneticinin devamsızlıkla ilgili tutum ve uygulamaları da çalışanın işe
devama ilişkin kararını etkilemektedir. Hastalandığı zaman hastalık izni
kullanmayan yöneticilere bağlı çalışanlar da hasta oldukları zaman benzeri
tutumları sergileyerek izin kullanmaktan kaçınmakta, presenteeism
göstermektedir (Baker-McClearn vd., 2010). Çalışanların hastalandıkları
zaman hastalık izni kullanmalarını yasal hak olarak algılayan yöneticiler
çalışanlarına hastalandıkları zaman işe devam etmemeleri gerektiği
mesajını vermektedirler (Mazzetti, Vignoli, Schaufeli ve Guglielmi, 2019).
Böylece presenteeism kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca, yönetici
davranışları çalışanların iş stresi nedenli (job-stress-related) presenteeism
davranışı gösterme kararı üzerinde de etki sahibidir (Gilbreath & Karimi,
2012).
İş etiği ve sorumluluk algısı da çalışanın devamlılık kararı üzerinde
etkili olmaktadır (Baker-McClearn vd., 2010). Hastayken işe devam
edilmemesinin düşük performanslılık ya da işten kaçmak şeklinde
değerlendirildiği iş ortamlarında, çalışanlar çalışamayacak durumda
hissetseler dahi işe gelmeye devam etmektedirler (Baker-McClearn vd.,
2010). Ayrıca, sorumluluğundaki işlerin bizzat takibi konusunda duyarlı
olunması da yine presenteeism davranışını destekler niteliktedir (Aronsson
& Gustafsson, 2005; Gerich, 2016).
Çalışanın çalışma statüsü; yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışıyor
olması da devamlılık ve devamsızlık davranışları arasından seçim yapacak
olan çalışanı etkilemektedir (Garrow, 2016; Johns, 2010). Yarı zamanlı ya
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da sözleşmeli statüde çalışmakta olup, fırsat olması halinde tam zamanlı ve
kadrolu statüde çalışmak isteyen çalışanlarda presenteeism davranışının
sık görüldüğü belirtilmektedir (Bierla, Huver & Richard, 2011; Caverley
vd., 2007). Çalışanın çalışma statüsü, çalışanın iş güvencesi algısı ile
yakından ilişkilidir. Statü gibi iş güvencesi algısı da çalışanın devamlılık
davranışı üzerinde etki sahibidir (Caverley vd., 2007). Düşük düzeyde iş
güvencesine sahip olduğunu düşünen çalışanlar, işlerini kaybetme korkusu
yaşadıkları için, çalışacak sağlık ve formda olmasalar dahi işlerinin başında
olma yönünde karar vermektedirler (Firns, Travaglione & O’Neill, 2006).
İş güvencesizliği algısı ile yakından ilişkili olan genel ekonomik durum da
presenteeism yönündeki karar üzerinde etkili olmaktadır (Garrow, 2016).
Büyümenin olmadığı, ekonomik durgunluğun yaşandığı ekonomilerde
yeni bir iş bulmanın zorluğu, çalışacak durumda hissetmeyen çalışanın
presenteeism yönündeki kararını desteklemektedir.
Diğer bir etken de kurumun politikaları, yönetmelikleri ve
uygulamalarıdır. Kurumun keskin, katı ve sınırlandırıcı devamsızlık
politika ve yönetmelikleri; hastalık iznini kullanan çalışana yaklaşımı,
kurumda hastalık izni almanın ve de izin sonrası işe dönmenin zahmetli
süreçleri gerektirmesi de çalışanın presenteeism kararını desteklemektedir
(Böckerman & Laukkanen, 2010; Collins & Cartwright, 2012; Hansen &
Andersen, 2008). Çalışan performansının değerlendirildiği; değerlendirme
sonuçlarının çalışana ilişkin kararların alınmasında kullanıldığı
işletmelerin çalışanları devamsızlık davranışından kaçınmaktadır
(Mandıracıoğlu, 2013). Kurumdaki yönetmelikler katı ve esneklikten uzak
olduğu zaman, devamsızlık davranışını kontrol altına alabilmek için
geliştirilen
yönetmelikler,
presenteeism
davranışını
besleyen
yönetmeliklere dönüşebilmektedir (George, Chiba, & Scheepers, 2017;
Gosselin vd., 2013).
İşe ilişkin etkenler başlığı altında; ağır iş yükü, zaman baskısının
hissedilmesi, çakışan iş taleplerini gerçekleştirmek zorunda olmak, düzenli
hale gelen fazla mesailer, çalışma arkadaşları ve yöneticiden kaynaklanan
baskı, çalışanın çalışma saati ve miktarı üzerindeki kontrol düzeyi,
yokluğunda yerine geçecek kimsenin olmaması, memnun olunan
vardiyanın değişmesinden duyulan endişe, iş stresi, yöneticinin desteği ve
iş memnuniyeti etkenleri yer almaktadır (Biron, Brun, Ivers & Cooper,
2006; Caverley vd., 2007; Garrow, 2016).
Ağır iş yükü, çalışanların rahatsızlıklarına karşın işe devam etme
yönünde karar vermelerine neden olmaktadır. Yazında sağlık, eğitim, evde
bakım, yaşlılara bakım ve sosyal hizmetler alanında çalışanlarda
presenteeism davranışının daha sık ortaya çıktığı belirtilmektedir
(Aronsson vd., 2000; Mandıracıoğlu, 2013). Söz konusu çalışma
alanlarının ortak özelliklerine bakıldığında bu alanlarda; yedeklemenin
düşük olduğu, işe devam etmeyen çalışanın yerinin doldurulmasının güç
olduğu ve iş yoğunluğunun yüksek olduğu görülmektedir.
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Zaman baskısı, işin düzenlenme biçimi, iş taleplerinin alınış şekli ve
taleplerin işlenme süreci de çalışanın devamlılık kararı üzerinde etki
sahibidir (Aronsson vd., 2000; Mandıracıoğlu, 2013). Devam edilmemesi
halinde işlerin yetiştirilememesi ihtimali çalışanların baskı altında
hissetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca, işe devam edilmemesi işlerin
birikmesine ve izinden dönüldüğü zaman çok daha ağır iş yükü ile başbaşa
kalınmasına da neden olmaktadır. İşe devam edilmemesi, süreçleri aksatan
bir durum olarak da zorlayıcıdır. Çalışanın işe devam etmemesinin
bağlantılı süreçlerin işleyişlerini de aksattığı durumlarda, çalışan
presenteeism yönünde karar almaktadır.
Ayrıca; çalışanın çalışma zamanı ve yoğunluğu üzerindeki kontrol
düzeyinin düşük olması, çalışan özerkliğinin düşük olması ve net olmayan
görev tanımları da çalışanın işe devama ilişkin kararını devamlılık, yani
presenteeism yönünde etkilemektedir (Mandıracıoğlu, 2013). Çalışma
zamanı ve yoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olan çalışanlar, çalışacakları
zamanı ve yapacakları işin miktarını düzenleme hakkına sahip oldukları
için, presenteeism yönünde karar almayacaklardır. Net olmayan görev
tanımları, net olmayan performans değerlendirme kriterleri anlamına
gelmektedir. Net olmayan performans değerlendirme kriterlerinin olduğu
çalışma ortamlarında çalışanlar hedefledikleri kariyer olanaklarını kaçırma
endişesi hissedecekleri için düşük verimlilikle de olsa işe devam etmeyi
tercih edeceklerdir. İşe devam etmemenin olumsuz değerlendirileceği
endişesi, çalışanı çalışacak durumda hissetmediği durumlarda
presenteeism davranışına yönlendirmektedir.
Kişiye ilişkin etkenler başlığı altında da çalışanın arkadaşlık ilişkileri,
gelen taleplere hayır diyememesi ya da sınır koyamaması, ekonomik
durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler yer almaktadır. Çalışanların
devamlılık davranışının bireysel belirleyicilerini anlamak üzere yapılan
görgül araştırmalar sınırlı sayıdadır ve bu araştırmaların büyük bir kısmı
da teorik temele dayalıdır (Johns, 2010). Özellikle de bireyin kişilik
özelliklerinin devam-devamsızlık karar mekanizmasının işleyişi
üzerindeki etkisini test eden görgül araştırmalar sayıca oldukça azdır.
Çalışanın arkadaşlık ilişkilerinin niteliği de devamlılığa ilişkin kararı
üzerinde etkili olmaktadır. Bazı çalışanlar çalışma arkadaşlarından gelen
taleplere “Hayır!” demekte güçlük çekmektedir. Bu durumdaki çalışan,
diğer çalışanlar tarafından istismar edilebilmekte, kendi sorumluluğunda
olmayan işlere zaman ve enerjisini aktarmak zorunda kalmakta ve aşırı iş
yükü ve yorgunluk ile baş başa kalmaktadır. Bu durum sağlık problemi
yaşayan çalışanın, sağlık durumunun kötüleşmesine de neden olmaktadır.
Tüm bunların katkısı ile sınır koyamayan, gelen taleplere hayır demekte
zorlanan çalışan presenteeism yönünde karar vermektedir (Hansen &
Andersen, 2008).
Çalışanın işe devam edip etmeme yönündeki kararını etkileyen diğer bir
etken de çalışanın ekonomik durumudur (Aronsson & Gustafsson, 2005;
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Yıldız & Yıldız, 2013). Deneyimlenen finansal güçlükler, çalışanı
devamlılık kararına yönlendiren bir baskı kaynağı şeklinde fonksiyon
göstermektedir. Ayrıca, işe devam edilmemesi halinde yaşanacak gelir
kaybı, uygun vardiyanın ya da işin kaybı gibi riskler, koşullar ne olursa
olsun devamlılık gösterme yönünde (presenteeism) karar alınmasında
etkili olmaktadır (Aronsson & Gustafsson, 2005).
Çalışanın yaşam tarzı da devamlılığa ilişkin kararında etkili olmaktadır
(Garrow, 2016). Sağlık sorunlarının önemsenmemesi, hastalık
belirtilerinin görmezden gelinmesi ve tedaviye ihtiyaç duyulmadığının
düşülmesi bir çalışanın yaşam tarzının yansıması olarak kabul edilmektedir
(Kivimäki vd., 2005). Bu tarza sahip olan çalışanlar evde dinlenmek ya da
bir sağlık kuruluşunda tedavi görmek yerine, işe devam etmeyi tercih
etmektedirler. Bu tarz, işini çok sevmek ile birleştiğinde çalışanın devam
etmek yönünde karar vermesi neredeyse kaçınılmaz hale gelmektedir
(Biron vd., 2006).
Evdeki koşulların, çalışanın dinlenmesine ve toparlanmasına olanak
verecek durumda olup olmaması da devamlılığa ilişkin kararı
etkilemektedir (Hansen & Andersen, 2008). Evde bakıma ihtiyaç duyan
aile bireylerinin (yaşlı, engelli, bebek vb.) varlığı çalışanın evde bulunduğu
zamanlarda dinlenmesini engelleyebilmekte; bu koşullara sahip olan
çalışan işe gelmeye devam etmeyi seçebilmektedir (Güdü-Demirbulat &
Bozok, 2015). Bir aileye sahip olmak, kadın olmak gibi etkenler çalışanın
presenteeism kararını destekleyen etkenler arasında yer alırken (Arnold,
2016; Güdü-Demirbulat & Bozok, 2015); genç yaşlarda olmak
presenteeism davranışı gösterme ihtimalini düşüren etkenler arasında yer
almaktadır (Mandıracıoğlu, 2013).
5.Presenteeism Kararının Etkileri
Çalışanın presenteeism yönündeki kararının çalışan ve kurum
üzerindeki önemli etkilerini görgül olarak test eden sınırlı sayıda çalışma
vardır; söz konusu çalışmaların büyük bir bölümü de ağırlıklı olarak
presenteeism kararının olumsuz etkilerine odaklanılmaktadır (Lohaus &
Habermann, 2018). Olumsuz etkiler arasında; çalışan sağlığının olumsuz
olarak etkilenmesi, işlerin yavaşlaması, görev performansının düşmesi,
görevlerin tamamlanamaması, üretimin düşmesi, verimliliğin düşmesi,
diğer çalışanların verimliliğinin olumsuz etkilenmesi (Bal, 2014; Goetzel
vd., 2004), düşük kalitede veya hatalı üretimin yapılması (Hemp, 2004),
çalışan motivasyonunun düşmesi, ve memnuniyetsizlik (Koçoğlu, 2007)
yer almaktadır. Sıralanan etkiler kurumları hedeflerine ulaşmaktan
alıkoyacak önemde olduğu için de, presenteeism yönetilmesi gereken bir
olgu olarak görülmektedir.
Bu görüşün yanı sıra, çalışanın çalışabilecek durumda hissetmemesine
karşın işe devam etmesinin tamamıyla olumsuz sonuçlar
oluşturmayacağını ifade eden alternatif bir bakış açısı da mevcuttur.
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Güncel yazında, sayıları çok olmamakla beraber, presenteeism
davranışının kısa vadede olumlu sonuçlar da üretebildiğini ifade eden
çalışmalar da yer almaya başlamıştır (Bkz. Garrow, 2016; Johns, 2010;
Lohaus & Habermann, 2018). Söz konusu çalışmalarda presenteeismin iki
fonksiyonuna vurgu yapılmaktadır: çalışanın özgüveninin korunması ve
diğer çalışanların mevcut iş yüklerinin korunması. Hastayken dahi işinin
başında olabilen çalışan kendisini dayanıklı ve güçlü olarak algılamakta,
moral kazanmaktadır. Ayrıca, çalışacak durumda olunmadığı halde işe
devam edilmesi, yedeklemenin yapılmadığı ya da yapılamadığı
durumlarda ve de işlerin birbiri ile yüksek derecede bağlantılı olduğu
çalışma ortamlarında işleyişin devam ettirilmesine ve diğer çalışanların iş
yüklerinin fazla etkilenmemesine katkıda bulunmaktadır (Garrow, 2016;
Johns, 2010; Lohaus & Habermann, 2018). Bu da diğer çalışan ve
yöneticilerin çalışanın presenteeism yönündeki kararını pek de olumsuz bir
davranışmış gibi algılamaması ile sonuçlanmaktadır.
Alanyazında, çalışanın sağlık sorunları yaşadığı dönemde işinin
başında olmasının iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunacağını ifade
eden yayınlar da yer almaktadır. Özellikle ruhsal rahatsızlıklardan
kaynaklanan “hastalık nedenli” presenteeism (sickness- presenteeism) söz
konusu olduğunda, işe devam etmenin, yalnız başına evde istirahat
etmekten daha iyi olacağı ifade edilmektedir (Garrow, 2016). Bir yandan
da çalışanın doktora gitmemesi (Güdü-Demirbulat & Bozok, 2015),
yeterince dinlenmemesi sağlık sorununun daha ciddi boyutlara ulaşmasına
neden olabilmekte (Aronsson & Gustafsson, 2005; Bergström vd., 2009)
ve bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda hastalığın diğer çalışanlara
bulaştırılması riskini ortaya çıkartmaktadır (Çiftçi, 2010).
Ayrıca, çalışacak durumda hissetmiyorken iş başında olunması, iş
kazalarının oluşması ve hataların yapılması riskini artırmaktadır. İşine
yoğunlaşamayan çalışan; kusurlu ürün ve/ya hizmetin ortaya çıkmasına
neden olarak, hataların düzeltilmesi için daha fazla kaynak kullanımını
gerekli hale getirebilmektedir. Hataların müşterilere yansıması durumunda
müşteri şikâyetlerinin artması, müşteri bağlılığının düşmesi ve kurum
imajının zarar görmesi söz konusu olmaktadır (Fapohunda, 2016; Lohaus
& Habermann, 2018; Miraglia & Johns, 2016).
Devamlılık gösteren çalışanın düşük seviyede de olsa performansı söz
konusu olduğu için, presenteeism uzunca bir süre zararsız olarak
algılanmıştır (Lohaus & Habermann, 2018). Bu algının sonucu olarak
kurumlar oluşturdukları katı devamsızlık politikaları ile devamsızlık
davranışına odaklanmış, onu kontrol altına almaya çalışmışlar; bu arada
farkında olmadan presenteeism davranışını desteklemişlerdir (D’Abate &
Eddy, 2007; Miraglia & Johns, 2016). Çalışanın her koşulda devamlılık
göstermesinin oluşturduğu verimlilik kaybının tahmin edilenden çok daha
yüksek olduğu ancak yakın zamanda anlaşılabilmiştir (Goetzel vd., 2004;
Hemp, 2004). Bu nedenle, presenteeism (devamlılık) davranışı konusunda

567

baskıcı olmayan politikalar geliştirmek; devamsızlık gibi devamlılık
davranışının da etkin olarak yönetimini sağlamak, hem maliyetleri
düşürmek hem de bağlılığı yüksek ve dinamik bir işgücüne sahip olabilmek
açısından önem taşımaktadır (Fapohunda, 2016).
6.Sonuç ve Öneriler
Kendini iyi hissetmeyen çalışan işe devam edip etmeme konusunda
karar verirken bir çeşit kâr-zarar hesabı yapmakta; kararı nedeniyle
yaşayabileceği olumsuzlukları göz önünde bulundurmaktadır. Kurumlar da
benzeri kâr-zarar hesabını kendi üzerlerindeki baskı unsurlarını gözeterek
yapmalıdır. Bu ancak hem devamsızlık hem de devamlılık davranışının
sistematik olarak ölçülmesi ve maliyetlerin karşılaştırılabilir hale
getirilmesi ile mümkün olacaktır. Fakat bir kavramın ölçülebilmesi
kavramın tanımının, sınırlarının, öncellerinin ve sonuçlarının net olarak
tanımlanabilmesini gerektirir. Kurumların hem devamsızlık, hem de
devamlılık davranışından kaynaklanan sorunlara dengeli bir şekilde
odaklanabilmeleri ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Söz konusu ölçüm
ve karşılaştırmaların her bir kurum için özgün bir sonuç üretmesi
beklenmektedir. Bu şekilde her bir kurumun kendine özgü, ihtiyaçlarını
karşılamakta etkili olan, hedefleri ile ilişkilendirilmiş devamsızlık ve
devamlılık politikaları oluşturulabilecektir.
Araştırma sırasında, kavrama ilişkin yazındaki belirsizliklerin devam
ettiği gözlemlenmiştir. Belirsizliğin en yüksek olduğu alanlardan birisi
kavramın kapsamı konusudur. Sadece hastalık sahibi çalışanın işe
devamlılık davranışı mı presenteeism kapsamına dâhil edilmelidir; hastalık
dışı nedenlerle kendini çalışacak durumda hissetmeyen çalışanın
devamlılık davranışı da kapsama dâhil edilmeli midir konusu
araştırmacıların ilgisini beklemektedir. Ayrıca, yine kavramın kapsamı ile
ilgili olarak; yazında genel bir presenteeism kavramından ve genelden
ayrıştırılmaya çalışılan belirli presenteeism türlerinden söz edilmektedir.
Fakat sözü edilen presenteeism türlerinden bazıları yazında yer alan başka
değişkenlerle de yakınlık göstermektedir. Örneğin, “iş dışı nedenli”
presenteeism (non-work presenteeism) ve “sosyal kaytarma”
davranışlarının aynı kapsama sahip iki kavramın farklı isimlerle ifadesi mi
olduğu konusu netlik kazanmayı beklemektedir.
Kavrama ilişkin belirsizlik içeren diğer bir alan da çalışanın kişilik
özelliklerinin işe devam edip etmeme yönündeki karar üzerinde etkiye
sahip olup olmadığı konusudur. Yazında sınırlı çalışmanın yer aldığı bu
alan da araştırılmayı bekleyen, belirsizlik içeren alanlar arasında yer
almaktadır. Bu alanda araştırmaların yapılması, benzer etkenler ile
karşılaşacak çalışanların, benzer davranışlara yönelmeyi tercih edip
etmeyecekleri konusunda bilgi sağlayacak; böylece daha etkili kurum
politikaları geliştirilebilmesine ve çalışma yaşamının kalitesinin
artırılmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.
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Alanyazındaki ortak kanaat iş güvencesizliği algısının presenteeism
davranışının en yaygın belirleyicilerinden biri olduğu yönündedir. İşini,
ödül ve kariyer fırsatlarını kaybetmekten korkan çalışanlar devamsızlık
seçeneğini kenara bırakmakta ve presenteeism davranışına yönelmektedir.
Bununla beraber; çalışma arkadaşları ve yöneticiden gelebilecek
baskılardan çekinmek, kurumdaki diğer çalışanların ya da yöneticilerin
örnek davranışları ve kurumdaki iş etiği anlayışı presenteeism görülme
sıklığını etkileyen diğer kuruma ilişkin etkenler arasında yer almaktadır.
Söz konusu etkenler kurum kültürü ve yönetim tarzı ile yakından ilişkilidir.
Öyleyse, presenteeism davranışı - kurum kültürü - yönetim tarzı arasındaki
ilişkiye odaklanan, görgül çalışmalara da ihtiyaç olduğu ifade edilebilir.
Çalışma yaşamının kalitesinin artırılması, kurum kültürü ve yönetim tarzı
ile yakından ilişkili olduğu için, presenteeism ve kurum kültürü arasındaki
ilişkinin netlik kazanması, aynı zamanda kurumdaki çalışma yaşamının
kalitesinin arttırılmasına da katkıda bulunacaktır.
Bunlara ek olarak; kavramın Türkçe yazında hangi kelimelerle ifade
edileceği konusu da Türkiye’deki araştırmacıların katkısına açık alanlar
arasında yer almaktadır. Presenteeism kelimesi ile ifade edilen tüm
anlamların Türkçe’ de tek kelime ile ifade edilmesi pek mümkün
görünmemektedir. Yazında kavramı ifade etmek için üretilen Türkçe
ifadeler bazı durumlarda kavramın geniş kapsamını ifade etmekte eksik
kalabilmekte; bazı durumlarda ise pratik kullanımı engelleyecek kadar
uzun cümleler halini alabilmektedir. Bu çalışmada kavramı ifade etmek
için devamlılık ifadesi presenteeism ifadesi ile beraber kullanılmıştır. Tüm
bunlar düşünüldüğünde; kapsam konusundaki belirsizlik devam ettiği
sürece, araştırmacıların önerecekleri Türkçe isimler ile orijinal isimin bir
arada kullanılmasının, kavrama ilişkin belirsizliği beslememek adına
uygun bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.
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