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Özet
Yoğunlaşma, bir endüstrideki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük çoğunluğunun bu
toplama sahip olan veya kontrol eden birimlerin çok azı tarafından sahiplenilmesi veya
yönetilmesidir. Bu nedenle endüstrideki firma sayısı ve endüstrideki faaliyet ve kaynakların
firmalar arasında nasıl dağıldığı yoğunlaşma düzeyi açısından önemlidir. Endüstrideki
yoğunlaşmayı ölçen endekslerin amacı da bu ekonomik büyüklüklerin, endüstrideki firmalar
arasında nasıl dağıldığını ölçerek endüstride rekabetin ne düzeyde olduğunu belirleyip,
endüstrinin yapısı hakkında bilgi vermektir. Gelişmekte olan ekonomisi ile Türkiye, enerjide
dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle petrol ve türevlerine bağlı bir ekonomik yapısı olan
Türkiye’de petrol hemen hemen tüm sektörlerde ana girdi konumundadır. Ülke ekonomisi ve
toplum refahı için böyle elzem öneme sahip olan enerji kaynağının temini, nihai tüketiciye
ulaştırılması ve bu süreçlerde piyasadaki aksaklıkların giderilmesi konusunda ülke
yönetimine ve enerji alanındaki yönetimi üstlenen kurumlara önemli görevler düşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, petrol sektörü piyasa yapısını ve yoğunlaşma oranını incelemektir.
Çalışmada, 2009-2017 dönemine ait petrol sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı,
ihrakiye teslim lisansı ve rafinerici lisansına sahip firmaların yurtiçi satış miktarları
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan yoğunlaşma hesaplama yöntemleri ise; k-firma
Yoğunlaşma, Herfindahl-Hirschman, Entropi, Hall-Tideman ve Rosenbluth ve Kapsamlı
Yoğunlaşma Endeksleridir. Ampirik çalışma sonucu sektörde yoğunlaşma düzeyinin orta ve
yüksek düzeyde, piyasa yapısının ise oligopolistik karakter gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Petrol Sektörü, Yoğunlaşma Oranı, Piyasa Yapısı
JEL Sınflama Kodları: D22, D40, L10

Market Structure and Concentration Ratio of Turkey
Petroleum Sector
Abstract
Concentration is the ownership or management of the vast majority of the resources and
activities in an industry by very few of those who own or control that collection. For this
reason, the number of firms in the industry and how the activities and resources in the
industry are distributed among firms is important in terms of concentration level. The aim of
the indices that measure the concentration in the industry is to measure how these economic
magnitudes are distributed among the companies in the industry, to determine the level of
competition in the industry and to give information about the structure of the industry. Turkey
with a developing economy is dependent on foreign energy. Especially with an economic
structure dependent on oil and oil derivatives in almost all sectors in Turkey is used as the
main input. For the country's economy and for the welfare of society, there is an important
task for the government and the institutions that undertake the management of the energy
sector in order to supply the source of the energy source having such an essential
conservation and to solve the problems in the market in these processes. The aim of this study
is to examine the market structure and concentration ratio of petroleum sector. In the study,
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domestic sales quantities of distributor licenses, export license and refinery licensees
operating in the petroleum sector of 2009-2017 period were used. Concentration calculation
method used in the study is; k-firm Concentration, Herfindahl-Hirschman, Entropy, HallTideman and Rosenbluth and Comprehensive Concentration Indices. In the empirical study,
it was found that the level of concentration in the sector shows moderate and high level, and
the structure of market shows oligopolistic character.
Keywords— Petroluem Sector, Market Structure, Concentration Ratio
JEL Classification Codes: D22, D40, L10

1. GİRİŞ
Günümüzde farklı sektörlerde firmalar karlarını artırmak, maliyetlerini düşürmek
ve piyasa paylarını genişletmek için çeşitli faaliyetlerde bulunarak piyasalardaki
rekabetçi yapının aksamasına neden olmaktadırlar. Bunu başarmak için de ölçek
ekonomilerinden yararlanmak, mal farklılaştırmasına gitmek, firmalar arasında
anlaşmalar yapmak ve çeşitli pazarlama teknikleri (reklam faaliyetleri gibi)
uygulamak gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Polat, 2007: 98). Dolayısıyla piyasa
düzenleyici ve politika yapıcıları, piyasalardaki aksaklığın ne derecede olduğunu
belirleyip bu doğrultuda önlemler alarak piyasadaki rekabeti iyileştirmek için çeşitli
yöntemler kullanmaktadırlar. En sık başvurulan yöntemlerden birisi Yapı-DavranışPerformans (Structure-Conduct-Performance, SCP) Paradigması kapsamında kfirma Yoğunlaşma Endeksi (۱ )ܓ ܀ve Herfindahl-Hirschman Endeksidir (HHI)
(Önder, 2016: 180). Son zamanlarda bu endekslere ilave olarak Rosenbluth Endeksi
(RI), Entropi Endeksi (EI) ve Kapsamlı Yoğunlaşma Endeksi (CCI) gibi yöntemler
de kullanılmaktadır.
Yoğunlaşma endeksleri kolay hesaplanmasının yanında piyasa yapısının
belirlenmesinde pratik ve yararlı bilgiler sunarak piyasanın ne kadar rekabetçi
olduğu konusunda ipuçları vermektedir. Piyasada faaliyet gösteren firma sayısının
fazla olması ve bu firmaların piyasa payları açısından birbirine yakın büyüklükte
olmaları yoğunlaşma oranını azalmakta ve rekabeti artırmaktadır. Piyasada rekabetin
yüksek olması neticesinde firmaların piyasadaki değişkenleri etkileme kabiliyeti
azalmaktadır. Bu nedenle piyasadaki rekabetin belirlenmesinde yoğunlaşma
oranının ölçülmesi önem arz etmektedir (Durukan ve Hamurcu, 2009: 76-77).
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Enerji, modern yaşamda hem üretim hem de tüketim faaliyetleri içerisinde önemli
bir faktör olup; sanayi, ulaşım ve konut gibi alt sektörlerde kullanılan vazgeçilmez
bir girdidir. Günümüzde tüketilen enerji pek çok yenilenebilir ve yenilenemeyen
kaynaktan sağlanırken; petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar enerji tüketim
ihtiyacının %87’sini oluşturmaktadır. Günümüzde ve geçen 50 yıl içerisinde
özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji tüketimi için ihtiyaç duyulan kaynaklar
arasında petrol ilk sırada yer almaktadır (Uçak ve Usupbeyli, 2015: 770).
Petrol piyasası, petrolün bulunmasından başlayıp, işlenmesi ve dağıtımpazarlama faaliyetleri sonucu nihai tüketiciye ulaşması gibi birçok aşamalara
sahiptir. Akaryakıt sektörü olarak da ifade edilen bu faaliyetler rafineri (üretici), ana
dağıtıcı ve bayiler olmak üzere üç ana kol üzerine inşa edilmiş bir sektördür.
Rafineri, gelen petrolü işleyip akaryakıt ürünlerine çevirerek dağıtıcıya iletir.
Dağıtıcı ise, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2. maddesine göre; rafineriden
aldığı ürünleri bayilere iletir. Bayi, dağıtıcı ile arasında sözleşme bulunan ve
dağıtıcıdan aldığı akaryakıt ürünlerini nihai tüketiciye satma yetkisine sahip tüzel
veya gerçek kişilere denir. Dağıtıcı, rafineri ile bayi arasındaki iletim görevini
üstlenirken bayi ise, dağıtıcıdan aldığı akaryakıt ürünlerini nihai tüketiciye ulaştırır
(ÇTSO, 2017: 4).
Gelişmekte olan ekonomisi ile Türkiye, enerjide dışa bağımlı olup enerji ihtiyacı,
ülke üretim ve tüketim süreçlerinde önemi tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle petrol
ve türevlerine bağımlı bir ekonomik yapısı olan Türkiye’de petrol tüm üretim
sektörlerinde en temel girdi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin petrol tüketiminde
dışa bağımlılık oranı 2017 yılı itibariyle %94,6 düzeyinde olup, her yıl ciddi
miktarlarda petrol ithalatı faturası ödemektedir (TPAO, 2018: 37).
Çalışmanın ilk bölümünde, ulusal ve uluslararası literatürde farklı sektörleri ele
alarak bu sektörlere yönelik yoğunlaşma ve piyasa yapısını inceleyen çalışmalara yer
verilmiş, ikinci bölümde yoğunlaşmanın tanımına ve yoğunlaşmayı etkileyen
etmenlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde yoğunlaşma endeksleri hakkında teorik
bilgiler verilmiştir. Takip eden bölümde Türkiye petrol sektörünün yoğunlaşma
düzeyi ve piyasa yapısı yoğunlaşma endeksleri kullanılarak analiz edilmiştir. Son

1507

bölümde ise çalışma sonucu elde edilen ampirik bulgular sonucu sektör hakkında
değerlendirmeler yapılmış ve sektöre yönelik önerilerde bulunulmuştur.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Ulusal ve uluslararası literatürde, yoğunlaşma oranını ve rekabet yapısını çeşitli
sektör düzeyinde ve ürün bazında inceleyen birçok ampirik çalışma mevcuttur.
Çalışmalarda genellikle k-firma Yoğunlaşma (۱ )ܓ ܀ve Herfindahl-Hirschman
Endeksi (HHI) gibi yoğunlaşma endeksleri kullanılırken, bir kısım çalışmalarda ise
tek denklem, eşanlı denklem sistemi ve panel veri yöntemlerini kullanmıştır. Petrol
sektörünü analiz eden çalışmalar incelendiğinde ise sektörün uluslararası literatürde
yoğunlaşma endeksi boyutunda analiz edilmediği ve ulusal düzeyde ise sadece
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Yıllık
Petrol Piyasası Sektör Raporlarında3 alt başlık altında ele alındığı görülmektedir.
2017 yılı Petrol Piyasası Sektör Raporunda yapılan çalışmada sektörün yoğunlaşma
düzeyi HHI ve ۱ ܓ ܀Endeksleri ile incelenmiştir. 2016 yılı satış miktarı verileri baz
alınarak yapılan çalışmada ۱ ܓ ܀oranı dört ve on firma için incelenmiştir. Yapılan
analiz sonucu ۱ ܀ ’ün değeri %63,17, ۱ ܀’un değeri %82,77 ve HHI’nın değeri
ise 1161 bulunmuştur. Çalışmada piyasa yoğunlaşmasının orta düzeyde olduğu,
piyasa yapısının ise oligopol olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 1’de çeşitli
sektörlerde yoğunlaşma düzeyini ve piyasa yapısını analiz eden yerli ve yabancı bazı
ampirik çalışmalara yer verilmiştir.
Tablo 14 : Çeşitli Sektörlerde Yoğunlaşmanın Analiz Edildiği Yerli ve Yabancı
Ampirik Çalışmaların Bazıları
Yazar

Bulgular

Yöntem

Aktaş ve

Türkiye’deki ve dünyadaki un sektörünün 1985-1997 k-firma

Yurdakul

dönem verileri ile k-firma Yoğunlaşma ve Herfindahl- Yoğunlaşma

(2001)

Hirschman Endeks yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Endeksi, HHI
Çalışmanın sonucunda sektörde düşük yoğunlaşmanın Endeksi
olduğu tespit edilmiştir.

3
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Silk ve King
(2008)

ABD reklam ajansları ve pazarlama hizmetleri sektörleri HHI Endeksi
HHI Endeksi ile yoğunlaşma düzeyleri incelenmiş,
çalışmanın sonucunda yoğunlaşma düzeyinin yüksek
olduğu tespit edilmiştir.

Yuping (2010) Çalışmada, Çin inşaat sektörü k-firma Yoğunlaşma k-firma
Endeksi, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı yöntemleri ile Yoğunlaşma
analiz edilmiştir. Sektörde yoğunlaşma oranının düşük Endeksi, Gini
olduğu tespit edilmesine rağmen, yoğunlaşma oranının Katsayısı,
yükseldiği de gözlenmiştir.

Lorenz Eğrisi

Taru ve Lawal Çalışmada Nijerya’daki perakende ve toptan patates Gini
(2011)

piyasasının yoğunlaşma düzeyi, Gini katsayısı ve Lorenz Katsayısı,
eğrisi ile analiz edilmiş ve piyasanın yüksek yoğunlaşma Lorenz Eğrisi
düzeyine ve oligopolistik bir yapıya sahip olduğu tespit
edilmiştir.

Nolan, Santos Çalışmada 2002-2009 dönemleri arasında ABD mısır k-firma
ve Shi (2012) piyasasının

yoğunlaşma

ve

üretkenlik

düzeyi Yoğunlaşma

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda yoğunlaşma ile Endeksi, HHI
rekabet arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
Pehlivanoğlu
ve Tekçe
(2013)

Endeksi

İstanbul Ticaret Odası verilerinden yararlanılarak 1993- k-firma
2011 yılları arasında Türkiye elektrik enerjisi piyasasında Yoğunlaşma
faaliyet gösteren firmaların net satışları dikkate alınarak Endeksi, HHI
piyasanın yoğunlaşma düzeyi analiz edilmiştir. Yapılan Endeksi
analizde; sektörde yüksek düzeyde yoğunlaşmanın hakim
olduğu ve oligopolistik bir yapıya sahip olduğu tespit
edilmiştir.

Sung (2014)

OECD ülkelerinin 1998-2014 dönem verileri kullanılarak Regresyon
mobil iletişim piyasasının yoğunlaşma düzeyi analiz analizi
edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ülkelerin mobil
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iletişim sektörlerinde yoğunlaşma oranının çok yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Demirel
(2014)

Türkiye’deki bankacılık sektörüne ait 2000-2013 yıllarının Bresnahançeyrek

dönemlik

toplulaştırılmış

makro

verileri Lau Modeli

kullanılarak arz ve talep ilişkilerini ifade eden iki
denklemin olduğu 2-SLS (doğrusal olmayan denklem
sistemi) kullanılarak eş-anlı tahmin edilmiştir. Amprik
uygulamada Bresnahan-Lau Modeli kullanılmış olup,
çalışmanın sonucunda ise Türkiye bankacılık sektörünün
Pazar gücü 0,11, piyasa yapısı ise monopol rekabet olarak
tespit edilmiştir.
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3. YOĞUNLAŞMA VE YOĞUNLAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR
Yoğunlaşma, bir piyasadaki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük
çoğunluğunun bu toplama sahip olan veya kontrol eden birimlerin çok azı tarafından
sahiplenilmesi veya yönetilmesidir. Bu nedenle piyasadaki firma sayısı ve
piyasadaki faaliyet ve kaynakların firmalar arasında nasıl dağıldığı yoğunlaşma
düzeyi açısından önemlidir. Endüstride faaliyet gösteren firma sayısı azaldığında
veya firmalar arasında büyüklük açısından nispi fark arttığında, yoğunlaşma
düzeyinin arttığını söylemek mümkündür. Piyasadaki kaynaklar ve faaliyetlerden
kasıt ise genel olarak çalıştırılan emek gücü, satışlar, elde edilen gelir ve firmaların
sahip oldukları varlıklardır. Piyasadaki yoğunlaşmayı ölçen endekslerin amacı da bu
ekonomik büyüklüklerin, örneğin satışlardan elde edilen gelirin piyasadaki firmalar
arasında nasıl dağıldığını ölçerek piyasada rekabetin ne düzeyde olduğunu
belirleyip, piyasanın yapısı hakkında bilgi vermektir (Yıldırım vd., 2005: 38-39).
Piyasadaki var olan koşullardaki farklılıklar nedeniyle çeşitli piyasa türlerinin
oluştuğu

ekonomik

ortamda,

piyasa

oyuncularının

davranışları

farklılık

göstermektedir. Buna bağlı olarak da yoğunlaşmaya neden olan faktörler
değişmektedir. Bu etmenlerin nispi ağırlığı piyasadan piyasaya farklılık
gösterebileceği gibi, zamana bağlı olarak da değişebilmektedir. Yoğunlaşmaya yol
açan faktörlerin başlıcaları; ölçek ekonomileri, endüstriye giriş engelleri, firma
birleşmeleri, ekonomik büyüme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, reklamlar ile
ekonomik ve hukuki düzenlemelerdir (Hatırlı, 2014: 295).
Ölçek ekonomileri yoğunlaşmayı etkileyen bir unsur olarak düşünülmektedir. Bu
kavram, üretim ölçeğinin büyüdükçe uzun dönem ortalama maliyetlerde azalma
olacağını ifade etmektedir. Firmaların ölçek ekonomileri yoluyla maliyetleri
düşmekte, verimliliğini artmakta ve üretim hacmini yükseltmektedir. Bu durum
firmaya rakiplerine kıyasla avantaj elde etme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede
firmanın piyasa payı artmakta ve piyasada yoğunlaşma derecesi yükselmektedir
(Davut, 1994: 168). Piyasa yoğunlaşma oranı üzerinde etkili olan bir diğer faktörde
endüstriye giriş engelleridir. Endüstriye giriş engeli, endüstrideki mevcut firmaların,
piyasaya yeni girecek firmaları engellemek için fiyat politikalarını uzun dönem
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ortalama maliyetlerinin biraz üzerinde belirlemektir. Bu davranış endüstrinin
oligopol karakter sergilemesine neden olmakta ve yoğunlaşma oranının korunmasına
sebep olmaktadır. Bu duruma ek olarak endüstrideki bir veya birkaç firmanın giriş
engeli neticesinde sahip oldukları avantajları endüstrideki diğer firmalarla rekabette
kullanmaları durumunda da yoğunlaşma oranı etkilenmektedir (Bain, 1968: 204).
Firmaların karlarını maksimize etmek amacı altında rekabeti azaltıcı etkiye sahip
olan firma birleşmelerine gitmesi de yoğunlaşmayı etkileyen bir başka unsurdur
(Utton, 1970: 31-32). Yoğunlaşmayı etkileyen bir diğer unsur ise piyasanın ve
ekonominin büyümesidir. Piyasaların veya ekonominin devamlı büyümesi
durumunda firmalar bu büyümenin gerisinde kalıyorsa, sektörün yoğunlaşma
oranının düşmesi beklenmektedir (Bain, 1968: 210; Low, 1970: 111).
Araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri de yoğunlaşma düzeyini etkileyen bir
diğer unsurdur. Ar-Ge faaliyetleri; üretim teknolojisinin gelişmesine, ürün
çeşitliliğine, üretim miktarında artışa, üretim maliyetlerinin düşmesine ve belirli bir
girdi ile daha fazla çıktı elde etmeye ayrıca üretimde rekabet üstünlüğü sağlamaya
imkan tanımaktadır. Bu gelişmeler firmaların uluslararası ve ulusal firmalar
karşısında rekabet üstünlüğüne sebep olmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak ArGe faaliyetinde bulunmayan küçük firmalar, Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmalar ile
rekabet edemeyerek ya piyasadan çekilecek ya da daha da küçülecektir. Bu
gelişmelerin bir sonucu olarak piyasa yoğunlaşması, Ar-Ge faaliyetinde bulunarak
teknolojik üretim yapan firmaların lehine sonuçlanmaktadır (Önder, 2016: 194).
Yoğunlaşmayı etkileyen bir diğer etmen ana girdinin kontrolü ve yasal engellerdir.
Bir ürünün üretiminde ana girdinin tek firma tarafından veya piyasadaki hakim firma
tarafından kontrol edilmesi ve yine bir ürünün üretiminin patent ve telif hakkının tek
bir firmaya verilmesi de yoğunlaşmayı etkilemektedir (Hatırlı, 2014: 294). Ayrıca
firmaların ürünlerini geniş alıcı kitlelere tanıtıp empoze eden reklamlar ve
devletlerin uyguladıkları etkin olmayan politikalarda yoğunlaşmayı artırırken,
piyasadaki rekabeti düzenleyici ve denetleyici yasal uygulamalarda yoğunlaşmanın
azalmasında etkilidir.
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4. YOĞUNLAŞMA ENDEKSLERİ
Yoğunlaşma endeksleri piyasaya giriş veya çıkışlarda, piyasadaki birleşmeler ve
faaliyetler neticesinde piyasa yapısında meydana gelen değişiklikleri hesaplayıp söz
konusu piyasadaki rekabetin ne yönde değiştiğini göstermektedir. Ayrıca
yoğunlaşma endeksleri vasıtasıyla piyasa yoğunlaşmasını hesaplamak ve hesaplama
için verilere ulaşmak kolaydır. Tüm bu avantajlardan dolayı politika yapıcılar, iktisat
politikası oluştururken bu endekslerden de yararlanmaktadırlar (Demirel, 2014: 57;
Coşkun vd., 2012: 79). Bunun bir sonucu olarak; Türkiye’de dahil olmak üzere
dünyada ki birçok ülkede rekabeti düzenleyen kurumlar, anti-trust yasaları
uygularken yoğunlaşma endekslerinden yararlanmaktadır.
Yoğunlaşma oranını ölçen endeksler başlangıçta tek yöntem olan yoğunlaşma
eğrisinden (k-firma Yoğunlaşma Endeksi, ۱ )ܓ ܀türetilmişlerdir. Zamanla türeme
yöntemleri ve endeks sayıları artmıştır. Endeksler teorik yapıları itibariyle
birbirlerinden farklılık göstermelerine rağmen hiçbirisi diğerinden mutlak üstün
değildir. Farklı durumlara göre endekslerin avantajları ortaya çıkmaktadır. ۱ ܓ ܀ve
HHI endeksleri veri elde edilmesi ve hesaplama kolaylığı nedeniyle en fazla
kullanılan endekslerdir (Demirel, 2014: 60-61). Basit hesaplanabilirliği ve veriye
erişimdeki kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan yoğunlaşma endekslerinden birisi
۱’ܓ ܀dır. Bu endeks, n tane firmanın olduğu bir endüstride k tane en büyük firmanın
endüstrideki toplam payını göstermektedir.


ܴܥ ൌ  ܵ Ͳ  ܴܥ  ͳሺܵ   ڮ ܵ   ڮ ܵ ሻሺͳሻ
ୀଵ

Denklem (1)’de۱ܓ ܀, endüstrideki k sayıda firmanın yoğunlaşma oranını; k,
endüstrideki lider firma sayısını;  ܑ܁, i’ninci firmanın pazar payını göstermektedir.
۱ܓ ܀, genellikle 4 veya 8 firma için hesaplanmaktadır. Endeks sıfır ile yüz arasında
değerler almaktadır. Hesaplanan endeks değerinden piyasanın hangi rekabet
yapısında olduğunu belirlemek için belirli kriter aralıkları vardır. Hesaplanan
değerin yüzdesel ifadesinde endeksin %30 ve altında değerler alması (۱ ܓ ܀ ),
düşük düzeyde yoğunlaşma ve rekabetçi bir yapı; %30 ile %50 arasında değerler
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alması (  ۱ ܓ ܀ ), orta düzeyde yoğunlaşma ve monopolcü rekabet; %50 ile
%70 arasında değerler alması (  ۱ ܓ ܀ ૠ), yüksek düzeyde yoğunlaşma ve
oligopolistik yapı ve son olarak %70’in üzerinde olması (۱ ܓ ܀ ૠ), çok yüksek
düzeyde yoğunlaşma ve monopolistik bir piyasa yapısı olduğunu ifade etmektedir
(TÜİK, 2017).
Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), ilk olarak 1945’de Hirschman tarafından
ortaya atılmış daha sonra 1950’de Herfindahl’ın bireysel çalışmalarıyla
geliştirilmiştir (Önder, 2016: 196). ۱ ܓ ܀yoğunlaşma endeksinin aksine HHI,
endüstrideki tüm firmaları hesaba dahil etmektedir. Endeks, her bir firmanın piyasa
paylarının karelerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır.  ܑ܁, i’ninci firmanın piyasa
payını göstermek üzere endeks aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:


 ܫܪܪൌ  ܵଶ ሺʹሻ
ୀଵ

HHI endeksinde piyasa payı büyük olan firmalara daha fazla ağırlık
verilmektedir.  ܑ܁, yüzde pay olarak alındığında endeks 0 ile 10000 arasında değerler
almaktadır. Endeks, eğer endüstride monopol durumda tek firma varsa endeks 10000
değerini almakta, sonsuz sayıda eşit büyüklükte firma varsa endeks 0 değerini
almaktadır. Ayrıca 1000’in altındaki endeks değerleri rekabetçi piyasayı, 1000-1800
arasındaki değerler orta derece yoğunlaşmış piyasayı ve son olarak 1800’ün
üzerindeki değerler ise yüksek yoğunlaşmış piyasa durumunu ifade etmektedir
(Demirel, 2014: 61; Özütürk, 2005: 14).
Piyasa yoğunlaşmasını ölçen diğer endeksler Hall-Tideman ve Rosenbluth
Endeksleridir. M. Hall ve N. Tideman (1967) ve Rosenbluth (1961) tarafından ortaya
atılan bu endeksler birbirlerine benzer endekslerdir. Hall-Tideman endeksi,
firmaların piyasa payını, büyüklük sırası ile ağırlıklandıran bir endekstir. Bu yüzden
endüstriye giriş çıkışlarda ve endüstrideki firma birleşmeleri sonucu oluşan etkileri
endeks sonucuna yansıtmaktadır. Buna ek olarak firmaların piyasa payı sıralamadaki
yeri ile ağırlıklandırıldığı için endeks değerinin küçük firmalara olan hassasiyeti de
artmış olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi)’dan
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farklıdır. HHI, ağırlıklandırmayı firma sayısından ziyade firma pazar payına önem
vererek hesaplamaktadır (Demirel, 2014: 63-64).


ܫܶܪǡ ܴ ܫൌ ͳȀሺʹ  ݅ܵ െ ͳሻ ሺ͵ሻ
ୀଵ

Denklem (3)’de: n, firma sayısını;  ܑ܁, i’ninci firmanın piyasa payını ifade
etmektedir. Endeks 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Endüstride eğer eşit
büyüklükte sonsuz sayıda firma varsa endeks değeri 0’a; endüstride bir tane tekel
konumunda firma var ise 1’e yaklaşmaktadır.
Rosenbluth Endeksi (RI) sıralama yaparken en küçük firmadan başlamaktadır.
Bu nedenle endeks, küçük firmaların piyasa payına duyarlıdır. Hall-Tideman
Endeksi ve Rosenbluth Endeksi arasındaki tek fark firma sıralamasının farklı
olmasıdır (Demirel, 2014: 64).
Bir diğer yoğunlaşma endeksi Horvath’ın Kapsamlı Yoğunlaşma (CCI)
Endeksidir. Bu endeks; Horvath (1970) tarafından HHI indeksi temel alınarak
geliştirilmiştir ve firmaların pazar büyüklüğü ile pazar büyüklüğünün dağılımı
arasındaki ilişkiyi araştırmaya yöneliktir. Bu nedenle HHI’dan farklı olarak CCI
sadece firmaların pazar payını değil, payları arasındaki yapıyı da dikkate almaktadır
(Horvath, 1970: 446-448; TBB, 2012: 89; Marfels, 1971: 488). Bu endeksin
kapsamlı olarak nitelendirilmesinin altında yatan nedende budur. Endeks;
endüstrideki her bir firmanın oransal büyüklüğünü diğer firmaların oransal büyüklük
toplamı ile ağırlıklandırmaktadır (Coşkun vd., 2012: 89):


 ܫܥܥൌ ܵଵ   ܵଶ ൫ͳ  ሺͳ െ ܵ ሻ൯ሺͶሻ
ୀଶ

Denklem (4)’de; ܁ , sektördeki en büyük firmanın pazar payı ile diğer firmaların
pazar paylarının ağırlıklı toplamını ifade etmektedir. Endeks değeri 1 olduğunda,
piyasanın monopol yapıya sahip olunduğunu; 0 olduğunda ise piyasada sonsuz
sayıda eşit büyüklükte firmanın bulunduğunu işaret etmektedir (Bikker ve Haaf,
2000: 10).
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Entropi Endeksi (EI) ise, ilk olarak Theil (1967) tarafından ortaya atılan daha
sonra Horowitz ve Horowitz (1968) tarafından yapılan çalışmalar ile yaygınlık
kazanmıştır. Endeks endüstrideki firmaların paylarındaki eşitsizliği, firma sayısını
ve firmaların büyüklüğünü dikkate alarak hesaplamaktadır (Coşkun vd., 2012: 97;
Demirel, 2014: 70):


 ܫܧൌ െ  ܵ ݈݃ଶ ܵ ሺͷሻ
ୀଵ

EI, diğer endeksler gibi 0 ile 1 arasında olmayıp, 0 ile  ܗܔ  ܖaralığında değerler
almaktadır. Yine diğer endekslerden farklı olarak endüstri rekabetinin türünü
belirleyen değerlerin yönü farklıdır. Endeks 0 değerini aldığında piyasa monopol
konumundadır. Endeks,  ܗܔ  ܖdeğerini aldığında ise piyasada sonsuz sayıda eşit
büyüklükte firmanın bulunduğuna işaret etmektedir.
Entropi Endeksini, firmaların piyasa paylarının birbirine yakınlığı ve firmaların
sayısı etkilemektedir. Firmaların piyasa payları birbirine yaklaştıkça endeksin değeri
büyümekte, piyasada rekabet artmakta ve piyasa yoğunlaşma oranı ise azalmaktadır.
Firma sayısı arttığında ise endeksin değeri büyümekte, piyasada rekabet artmakta ve
yoğunlaşma azalmaktadır (Horowitz ve Horowitz, 1968: 197-198). Dolayısıyla
firma sayısının sabit olması koşulu altında, firmaların piyasa paylarında eşitsizlik
ortaya çıktığında endeksin değeri azalmaktadır (Bikker ve Haaf, 2000: 13-14).
5. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE AMPİRİK ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
5.1. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın konusu, petrol piyasası sektörüdür. Araştırmanın kapsamını, petrol
sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı, ihrakiye teslim lisansı ve rafinerici
lisansına sahip firmalar oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri seti 2009-2017
dönemlerine ait olup, firmalara ait benzin, motorin, fuel oil, havacılık ve deniz
yakıtları, gazyağı ve diğer ürünlerin yurtiçi satış miktarıdır. Çalışmada kullanılan
veriler Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun web sayfasındaki petrol piyasası
yıllık

raporlarından

yazarlar

tarafından

(https://www.epdk.org.tr, 2018).
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derlenerek

elde

edilmiştir

5.2. Ampirik Çalışma Sonuçları
Petrol sektöründe faaliyet gösteren firmaların yoğunlaşma oranları ۱ܓ ܀, HHI, EI,
HTI-RI, ve CCI endeksleri ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucu elde edilen
değerler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 15 : Petrol Sektöründe Yoğunlaşma Oranları
Yıllar

Firma Sayısı

 ସ

 ଼

HHI

EI

HTI-RI

CCI

2009

52

0,74

0,87

1567

3,30

0,1268

0,55

2010

49

0,71

0,84

1434

3,47

0,1120

0,51

2011

48

0.67

0,80

1321

3,64

0,0980

0,48

2012

52

0,65

0,79

1234

3,72

0,0939

0,45

2013

56

0,67

0,80

1295

3,66

0,0922

0,47

2014

73

0,67

0,82

1344

3,64

0,0980

0,49

2015

90

0,62

0,76

1195

3,89

0,0826

0,46

2016

99

0,62

0,76

1153

3,94

0,0798

0,44

2017

106

0,61

0,76

1129

3,99

0,0769

0,43

Yurt içi satış büyüklük değerleri ile ilk dörtte yer alan firma verilerinin
kullanıldığı ۱ ܀ yoğunlaşma endeksi değerleri incelendiğinde; araştırma yapılan
dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayısında bir artış yaşandığı, bu artışın ilk
dört firmanın sektördeki yoğunluk derecesini olumsuz yönde etkilediği
görülmektedir. Nitekim 2009 yılına ait yoğunlaşma endeksi değeri 0,74’lerdeyken
bu oran 2017 yılına gelindiğinde 0,61’lere kadar düşmüştür. 2009 yılında sektörde
52 firma faaliyet gösterirken yoğunlaşmanın bu kadar yüksek düzeyde olmasının
sebebi; sektördeki lider firmaların piyasaya hakim olmasıdır. 2009 yılında sektördeki
lider firmanın piyasa payı %26,7 gibi yüksek düzeydedir. Lider firmayı takip eden
diğer üç firmanın piyasa payı ise sırasıyla %18,6, %17,6 ve %11,3’dür4. Takip eden
iki yılda firma sayısı azalmasına rağmen sektördeki lider firmaların piyasa payları
azaldığı için ۱ ܀ değeri düşmeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren firma sayısında
sürekli artış görülmektedir. Özellikle 2015 yılında sektöre 17 firmanın dahil

4
2009 yılı petrol sektöründeki lider firmaların piyasa payları için bkz. EPDK (2010: 16),
https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=Tyc6uVt91r0=
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olmasıyla ve sektördeki lider firmaların piyasa paylarının azalmasıyla ۱ ܀
yoğunlaşma oranı ciddi bir şekilde gerileyerek %62 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017
yılında sektörde 106 firma faaliyet göstermiş olup, lider firmanın piyasa payı %22,41
iken, lideri takip eden diğer üç firmanın piyasa payları ise sırasıyla %16,61, %14,98
ve %8,14 düzeyindedir5. Verilerden de açıkça görüleceği üzere hem sektördeki firma
sayısındaki artış hem de sektördeki lider firmaların piyasa paylarının azalması
sonucunda yoğunlaşma düzeyi düşmüş, ۱ ܀ değeri %61 düzeyine gerilemiş,
dolayısıyla da sektördeki rekabet artmıştır. ۱ ܀ değerleri, TÜİK (2017)’in ۱ܓ ܀
kriterleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde, firmaların yurtiçi satış rakamları baz
alınarak hesaplanan ۱ ܀ oranının %61 düzeyinde olup, sektörde yüksek düzeyde
yoğunlaşma olduğu dolayısıyla da piyasadaki rekabetin oligopolistik yapı sergilediği
görülmektedir. Tablo 2’deki ۱ ܀ૡ değerleri incelendiği zaman değerlerin ۱ ܀
değerleri ile hemen hemen aynı karakteristik yapı sergilediği görülmektedir. ۱ ܀ૡ
değeri, 2009 yılında %87 gibi yüksek bir oranda iken, ilerleyen yıllarda ۱ ܀
değerindeki düşüşe sebep olan benzer nedenlerle 2017 yılında %76 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ۱ ܀ૡ değeri çok yüksek düzeyde yoğunlaşma oranını ve
oligopolistik rekabet yapısını ifade etmektedir.
Tablo 2’de HHI ile yapılan analiz sonuçları incelendiğinde; ۱’ ܓ ܀da olduğu gibi
yoğunlaşma oranı ilerleyen yıllarda düşüş göstermiş, dolayısıyla rekabette artış
ortaya çıkmıştır. 2009 yılında 1567 değerini alan HHI, piyasa da orta düzeyde
yoğunlaşmanın olduğunu ifade ederken, 2017 yılında HHI değeri 1129’a gerilemiş
olup sektör rekabetçi piyasa düzeyine çok yaklaşmıştır. HHI sonuçlarının ۱’ ܓ ܀ya
göre daha rekabetçi bir piyasa yapısı ortaya çıkarmasının nedeni hesaplamaya
sektördeki tüm firmaların piyasa paylarının dahil edilmesidir.
Piyasadaki yoğunlaşma ve rekabetin türünü belirleme açısından diğer
endekslerden farklı olan Entropi Endeksinde, 0’a yaklaşan değerler yoğunlaşmanın
arttığı ve rekabetin azaldığını ifade etmektedir. Tablo 2’de endeksin değerleri
incelendiğinde; 2009’da 3,30 olan değer artış göstererek 2017 yılında 3,99 değerine
5

2017 yılı petrol sektöründeki lider firmaların piyasa payları için bkz. EPDK (2018: 20),
https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=TYtQIMgriqU=
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ulaşmıştır. Bu analizden sektörde yoğunlaşmanın azaldığı, rekabetin arttığı sonucu
çıkarılmaktadır. RI ve CCI analiz sonuçları incelendiğinde, diğer endeks
sonuçlarında olduğu gibi araştırmanın kapsadığı 2009-2017 döneminin başında
yoğunlaşmanın yüksek olduğu, takip eden yıllarda azalma trendine girerek
yoğunlaşmanın azaldığı rekabetin ise arttığı görülmektedir.
2009-2017 döneminde petrol piyasasında faaliyet gösteren firmaların yurtiçi satış
miktarı rakamları baz alınarak yapılan ampirik çalışma sonucunda; Tablo 2’den de
görüldüğü üzere; tüm endekslerde olduğu gibi 2009’dan 2017’ye doğru
yoğunlaşmanın azaldığı rekabette iyileşmenin olduğu görülmektedir. ۱ ܓ ܀sonuçları
yüksek yoğunlaşma düzeyi sonucunu verirken HHI sonuçları orta düzeyde
yoğunlaşma düzeyi sonucunu vermektedir. Bunun sebebi HHI’nın hesaplamaya tüm
firmaların piyasa paylarını katmasıdır. Ama sonuç olarak piyasanın oligopolistik
karakter sergilediği görülmektedir.
6. SONUÇ
Türkiye petrol piyasasında faaliyet gösteren firmaların piyasa yoğunlaşma
düzeyleri; dağıtıcı lisansı, ihrakiye teslim lisansı ve rafinerici lisansına sahip firmalar
kullanılarak 2009-2017 dönemi için hesaplanmıştır. Çalışmada sektörde faaliyet
gösteren firmaların yurtiçi satış miktarları kullanılmıştır. Analizde kullanılan tüm
endeks sonuçları incelendiğinde; çalışılan dönemi içinde Türkiye petrol piyasasının
yoğunlaşma düzeyinin azaldığı ve piyasadaki rekabet düzeyinin ise yükseldiği
görülmektedir. ۱ ܀ oranı 2017 yılında, 2009 yılında göre %13 oranında düşüş
göstermiş olup, bu düşüşte firma sayısının 52’den 106’a yükselmesi etkili olmuştur.
۱ ܀ૡ oranı da bu dönemler arasında %11 düşüş olduğu tespit edilmiş olup, endeks
değerinde yaşanan düşüş yine sektörde faaliyet gösteren firma sayısındaki artıştan
kaynaklanmaktadır.
Analizde dikkat çekici bir diğer sonuç ise ۱’ܓ ܀da piyasada yoğunlaşma düzeyi
yüksek iken, HHI’da yoğunlaşma düzeyinin ۱’ܓ ܀ya kıyasla daha yumuşak
olmasıdır. Bunun sebebi, HHI’nın sektördeki tüm firmaların piyasa paylarını
hesaplamaya dahil etmesidir. Ampirik çalışma sonucu hesaplanan HHI, dönem
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başında 1567 iken, dönem sonunda 1129 düzeyine gerilediği görülmektedir. HHI,
1000-1800 arasında orta derecede yoğunlaşmayı ve oligopolistik bir yapıyı ifade
ederken, 0-1000 arasındaki değerlerde rekabetçi yapıyı ve monopolcü bir yapıyı
ifade etmektedir. Dolayısıyla endeks değeri incelendiğinde sektörün rekabetçi
yapıya daha yakın olduğu görülmektedir. Diğer yoğunlaşma endeks değerleri de
incelendiğinde; HHI ve ۱’ܓ ܀ya paralel sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada
kullanılan tüm endeks sonuçları göz önünde bulundurulduğunda; 2009-2017
döneminde petrol piyasasında yoğunlaşma düzeyinin yıllar itibariyle düştüğü ve
rekabetin ise arttığı söylenebilir.
Ulusların toplumsal refahlarının gelişiminin sürükleyici faktörlerinin başında
enerji gelmektedir. Enerji kaynakları günlük hayatımızın, enerji ve sanayi ürünleri
ise, üretimimizin vazgeçilmez ve hayati girdileridir. Dolayısıyla ülkeyi ve enerji
alanındaki yönetimi üstlenen kurumlar, toplumun ve ekonominin gereksinim
duyduğu enerjiyi kesintisiz, güvenilir, zamanında, temiz ve ucuz yollardan temin
etmek ve uygun fiyatlarla sağlamak zorundadır. Yenilenebilir ve yenilenemez birçok
kaynağı olan enerjinin geçmişte ve günümüzde de olduğu gibi en önemli kaynağı
petroldür. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birincil enerji tüketiminde petrol ilk
sıradadır. Dolayısıyla üretim ve tüketim olsun toplumun refah düzeyinin her
alanında elzem öneme sahip olan bu enerji kaynağı piyasasındaki aksaklıklara ve
toplumun refahında ciddi azalmalara neden olacaktır. Bu nedenle yukarıda da ifade
edildiği gibi petrolün kesintisiz, güvenilir, zamanında, temiz ve ucuz yollardan
temini ve nihai tüketiciye ulaştırılması aşamalarında piyasa rekabetinin korunması
ve iyi bir rekabet ortamı yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu aşamada Enerji
Piyasası Denetleme Kurulu ve Rekabet Kurumu gibi kuruluşlara ciddi görevler
düşmektedir. Bu kuruluşlar, piyasayı alanında uzmanlaşmış kişilerle analiz etmeli ve
üretici ile tüketicinin zarar görmesine mani olabilecek her türlü rekabet karşıtı
faaliyetlere ciddi yaptırımlar uygulamalıdır. Rekabeti artırıcı yönde piyasaya yeni
firmaların girmesini sağlayacak ortamın oluşturulması sağlanmalı; kalite ve
verimliliği artırıcı ve olumsuz çevresel etkileri azaltıcı Ar-Ge çalışmalarına destek
verilmelidir.
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1990 Sonrası Türkiye ile Balkan Bölgesi’nin Ticari
İlişkilerinin İncelenmesi
Mustafa Nail Alkan1, Ezgi Önkol2
Özet
Türkiye ile Balkan bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin seyri uluslararası konulardan oldukça
etkilenmiştir. 1990 sonrası canlanan ilişkiler günümüzde daha çok arttırılabilecek
potansiyele sahiptir. Türkiye ile Balkan bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin Avrupa Birliği’ne
üye olan ve Avrupa Birliği’ne üye olmayan Balkan devletleri karşılaştırılmasında
incelenmesi kültürel bağların ticari ilişkiler üzerindeki önemini ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye ile Balkan Devletleri Arasındaki Ticari İlişkiler, Barışı Koruma,
Üye Devletler, Avrupa Birliği, Ekonomik Küreselleşme
JEL Sınıflama Kodları: F020, F510, F550

Trade Relations Between Turkey and Balkan States After 1990
Abstract
The course of trade relations between Turkey and the Balkan region is heavily influenced by
the international issues. The revived relations after 1990 have the potential to be increased
today. Analising trade relations between the Balkan region and Turkey with comparison
Balkan states which are members of European Union and Balkan states which are nonmembers of European Union would demonstrate the importance of cultural ties on trade
relations.
Key Words: Trade Relations Between Turkey and Balkan States, Peace Keeping, Member
States, European Union, Economic Globalization
JEL Classification Codes: F020, F510, F550

GİRİŞ
Balkan devletleri tarihsel gelişimleri bakımından benzerlik arz etmelerine karşın,
ekonomik anlamda oldukça farklı yapılarda ilerleme kaydetmektedirler. Avrupa
Birliği’nin kurulması ve Balkan devletlerinden bazılarının birliğe üye olabilmesi bu
durumun en belirgin göstergesi konumundadır. Enerji kaynaklarının ortak yönetimi
doğrultusunda oluşturulan Avrupa Birliği’nin ekonomik anlamda Balkanlara verdiği
önem, Türkiye ile arasında bu bölgede çakışan bir çıkarıdır.

Ortak çıkarlar

doğrultusunda geliştirilebilecek potansiyeli olan ekonomi alanı, çıkarlar çatışması
durumunda da nüfuz elde etme çabasına sahne olabilmektedir.
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Balkan Bölgesinin farklı tanımlamaları ve kabulleri olsa da genel bir ifade ile
belirtmek konu sınırlaması açısından verimli olacaktır. “Balkanlar ya da Balkan
Yarımadası, Güney Avrupa’daki üç büyük yarımadadan en doğuda olanıdır. Balkan
Yarımadası güneyde Akdeniz, batıda Adriyatik Denizi, doğuda Karadeniz ve Ege
Denizi (Adalar Denizi) ile çevrilidir” (Akova, 2012). Jeopolitik açıdan oldukça
önemli olan Balkanlar, birçok aktörün geçmişten bugüne yakından takip ettiği ve söz
sahibi olmak için stratejiler geliştirdiği bir bölgedir. Soğuk Savaş döneminde
Balkanlar, etnik ve dinsel ayrışmasının merkezi olmasının yanında, uluslararası
siyasal sistemin tüm güçlerinin temsil edildiği bir bölgedir (Oran, 2006: 175). Bu
durum günümüzde ticari ilişkiler düzeyinde ve kültürel düzeyde ilerlemektedir.
Bu çalışmada Türkiye ile Balkan devletleri arasındaki ticari ilişkilerin 1990’lı
yıllardan günümüze kadar olan gelişim süreci doğrultusunda Türkiye’nin
Balkanlardaki ticari varlığı ve bunun diğer sektörler ile etkileşimi incelenecektir.
Türkiye ile Balkan devletleri arasındaki ticari ilişkiler ve bunun diğer sektörlere
yansıması Avrupa Birliği’ne dahil olan Balkan devletleri ve Avrupa Birliği’ne dahil
olmayan Balkan devletleri karşılaştırması yapılarak analiz edilecektir.
TÜRKİYE İLE BALKANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TARİHSEL
GELİŞİMİ
Türkiye ile Balkan bölgesi arasındaki ilişkiler tarihsel açıdan oldukça eskilere
dayanmaktadır. Bu ilişkiler sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal
boyuta sahiptir. Ticari ilişkilerin güçlü bağlara dayanmasının sebeplerini iyi analiz
edebilmek için, Türkiye ile Balkan bölgesi arasındaki ilişkilerin bu kültürel ve sosyal
yanının geniş bir bakış açısı ile ele alınması; uzun vadeli planlamalar yapabilmek
adına önem arz etmektedir. İlişkilerin tarihsel gelişimini kısaca incelemek,
Türkiye’nin Balkanlar ile ticaretinin kültürel ve sosyal alanlara yansımasına ışık
tutacaktır.
20. yüzyılın uluslararası alanda meydana getirdiği değişimler Türkiye ile Balkan
bölgesi arasındaki ilişkileri derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküşü ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te kurulması, Yugoslavya
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Krallığı’nın kurulması(1918) ile neredeyse aynı tarihlerde gerçekleşmiştir. Bu
gelişmelerden hemen önce yaşanan Balkan Savaşı bu süreçler için dönüm noktası
olmuştur. “Osmanlı İmparatorluğu Balkan Harbinde, kendi bünyesinden çıkmış olan
dört devlet Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile çarpıştı. Harp sonunda
ise yaklaşık beş asır egemenliği altında bulundurduğu Balkan topraklarının tamamını
kaybetti.” (Görgülü, 2014: 9-44). Yaşanan bu toprak kaybı ve imparatorluktan
cumhuriyete geçiş süreci Türkiye ile Balkanlar arasındaki ilişkilerin özellikle ticari
anlamda kayıp yaşamasına sebep olmuştur. “İmparatorluk parçalandıktan sonra
kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin birincil dış politika amacı kendi sınırlarını
ve güvenliğini sağlamaktı. Bu amaçla Balkanlı devletler ile mümkün olduğu kadar
barışçıl ilişkiler geliştirildi” (Sancaktar, 2010). Balkan bölgesinde dengelerin
değişmesi ve sonrasında 1945 yılında kurulan Yugoslavya Federal Halk
Cumhuriyeti’nin de sosyalist temellere dayanıyor olması Türkiye ile ilişkileri
açısından duraklama dönemi yaşanmasına sebep olmuştur. “2. Dünya Savaşı
sonrasında Balkanlar’da sosyalist rejimlerin kurulması Türkiye’nin Balkanlar’dan
kopuşunu ve dışlanmasını daha da arttırdı. Sosyalizm döneminde Balkanlar adeta
unutuldu” (Sancaktar, 2010). Türkiye’nin bölgede tekrar aktif bir şekilde rol almaya
başlaması ise 1980 yılında Josip Broz Tito’nun ölümünden sonra 1990’lı yıllarda
Yugoslavya’nın dağılma süreci ile mümkün olmuştur. “Yugoslavya’nın dağılması
ile Balkanlar'daki tüm dengeler sarsılmış ve bu süreçte ortaya çıkan istikrarsızlık
uluslararası barış açısından tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bölge, 1990’lı yıllarda
tahripkâr savaşlara ve etnik temizliğe sahne olmuş, bugünkü barış ve istikrar ortamı
ancak uluslararası müdahale sonunda sağlanabilmiştir” (mfa.gov.tr, 2018).
Türkiye’nin Balkanlarda barış ortamının oluşturulması ve sonrasında da
sürdürülmesi için attığı adımlar Balkan devletleri ile ilişkilerini yeniden
canlandırmıştır.
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AVRUPA

BİRLİĞİ’NE

HIRVATİSTAN,

ÜYE

SLOVENYA

OLAN
VE

YUNANİSTAN,

BULGARİSTAN

İLE

ROMANYA,
TÜRKİYE

ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER
Avrupa Birliği’ne üye olan Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya ve
Bulgaristan ile olan ilişkiler Avrupa Birliği’ne üyelik süreci göz önünde
bulundurularak değerlendirilmelidir. Yunanistan 1981’de Avrupa Birliği’ne üye
olarak Balkanlarda ilk Avrupa üyesi devlet konumuna gelmiştir. Slovenya 2004,
Bulgaristan ve Romanya 2007 ve son olarak Hırvatistan 2013 yılında Avrupa
Birliği’ne üye olarak Yunanistan’ı takip etmişlerdir.
Tablo 1: Avrupa Birliği’ne Üye Balkan Devletlerine Türkiye’den Gerçekleşen
İhracat Rakamları (Bin ABD $)
Ülke
Yunanistan
Bulgaristan
Hırvatistan
Romanya
Slovenya
Toplam

1996
236473
156906
27130
314111
24549
759169

2007
2262655
2060171
355520
3644162
486766
8809274

2017
1662638
2803182
313830
3139188
1158253
9077091

Kaynak: TÜİK, 2018
İthalat ve ihracat verileri birlikte incelendiğinde Türkiye’nin Yunanistan ile olan
ticari ilişkisinde 2017 yılında dış ticaret açığı verdiği görülmektedir. Bunun yanında
1996’dan 2017’ye kadar olan yaklaşık 20 yıllık dönemde Türkiye ile Avrupa
Birliği’ne üye olan Balkan devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin 1 milyar
896 milyon ABD Dolarından 16 milyar 762 milyon ABD Dolarına çıktığı
görülmektedir. 20 yıllık bu süreç içinde yıllık ortalama artış miktarı 750 milyon ABD
Dolarına karşılık gelmiştir.
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Tablo 2: Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne Üye Balkan Devletlerinden Gerçekleşen
İthalat Rakamları (Bin ABD $)

Ülke
Yunanistan
Bulgaristan
Hırvatistan
Romanya
Slovenya
Toplam

1996
284959
362771
28542
441290
16793
1136351

2007
950157
1951656
77440
3112752
232317
6324322

2017
1833068
2773127
216867
2480196
381447
7684705

Kaynak: TÜİK, 2018
Avrupa Birliği’ne dahil olmayan Balkan devletleri ile olan ticaret hacimleri
incelendiğinde bu rakamlar oldukça yüksek görünse de Türkiye’nin istediği düzeyde
değildir ve geliştirilmeye oldukça açıktır.
AVRUPA BİRLİĞİ’NE DAHİL OLMAMIŞ OLAN ARNAVUTLUK, BOSNAHERSEK, MAKEDONYA CUMHURİYETİ, SIRBİSTAN, KOSOVA VE
KARADAĞ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER
Avrupa Birliği’ne dahil olmamış olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya
Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova ve Karadağ’a, Türkiye’nin etki alanını genişletmek
ve bu etki alanının kalıcılığını sağlamak açısından ticari partnerler olarak daha fazla
ticari yaklaşımlarda bulunulmalıdır.
“Yaklaşık 500 Türk şirketi Kosova’da faaliyet göstermekte olup, bu ülkedeki
toplam Türk yatırımları 340 milyon Avro değerindedir. Bosna Hersek’te 50
civarında Türk şirketi faaliyet göstermekte olup, bu ülkedeki Türk yatırımlarının
toplam tutarı 145 milyon Dolar’dır. Sırbistan’da 50’yi aşkın Türk şirketi faaliyet
göstermekte olup, toplam Türk yatırımlarının tutarı 113 milyon Dolar’dır.
Ülkemizde 5 adet Sırbistan şirketi faaliyet göstermekte olup, Türkiye’deki Sırp
yatırımlarının tutarı yaklaşık 36 milyon Dolar’dır” (mfa.gov.tr, 2018). Bu
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örneklerden de anlaşılacağı üzere Türkiye için Balkan bölgesinde hala ticari
potansiyel devam etmektedir.
Tablo 3: Avrupa Birliği’ne Üye Olmayan Balkan Devletlerine Türkiye’den
Gerçekleşen İhracat Rakamları (Bin ABD $)

Ülke
Makedonya
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Sırbistan
Karadağ
Kosova
Toplam

1996
74251
53879
22473
22938
173541

2007
271 744
294 508
445 173
475 096
19861
120 429
1 628 818

2017
360 253
387 116
348 618
717 489
60 087
270 363
2 143 926

Kaynak: TÜİK, 2018
İhracat verileri incelendiğinde Bosna-Hersek haricinde rakamlarda artış
gözlemlenmiştir. Buna karşın, bu artış yeterli düzeyde değildir ve arttırılması için
çalışmalar devam etmektedir. Bosna-Hersek’e olan ihracatın düşmesi durumu da
ayrıca incelenmeli ve konu ile ilgili özellikle bölge çalışması yapılmalıdır.

Tablo 4: Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne Üye Olmayan Balkan Devletlerinden
Gerçekleşen İthalat Rakamları (Bin ABD $)

Ülke
Makedonya
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Sırbistan
Karadağ
Kosova
Toplam

1996
31714
9192
2485
29423
72814

Kaynak: TÜİK, 2018
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2007
39879
4694
52059
55897
5845
10178
170559

2017
101147
24166
268974
414375
24081
8507
843267

İthalat ve ihracat rakamları birlikte değerlendirildiğinde Avrupa Birliği’ne üye
olmayan devletlerden özellikle Karadağ, yatırım açısından oldukça cazip bir ülke
konumundadır.
1996 yılından 2017 yılına kadar olan veriler incelendiğinde 90 milyon 165 bin
ABD Doları olan ticaret hacminin 20 yıllık süreç içinde 2 milyar 987 milyon ABD
Dolarına çıktığı görülmektedir. 20 yılda yıllık ortalama artış miktarı 145 milyon
ABD Dolarına karşılık gelmektedir.
Avrupa Birliği’ne üye olan Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki yıllık
ortalama artış miktarı 750 milyon ABD Doları iken, Avrupa Birliği’ne üye olmayan
Balkan devletleri ile olan artış miktarı 145 milyon ABD Doları ile sınırlı kalmıştır.
Burada gelişmişlik düzeyi, eğitim, sosyal yapı gibi unsurlar önem arz etse de; bu
aynı zamanda potansiyel pazar payı anlamına gelmektedir.
TÜRKİYE İLE BALKANLAR ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN
KÜLTÜREL HAYATA VE EĞİTİM ALANINA YANSIMASI
Ticari ilişkilere daha çok önem verilmesi ve bunların arttırılması ile Türkiye’nin
Balkan Bölgesindeki kültürel varlığı hem korunmuş olacak hem de yeni yatırımlar
için sağlam temeller oluşmasına yardımcı olacaktır. Burada Avrupa Birliği’ne üye
olmayan ülkelerden Karadağ örneği ele alınacak olursa, yeni stratejiler için oldukça
uygun bir potansiyel olduğu görülecektir.
“Karadağ ile kültürel ilişkilerimize, tarihi eserlerin restorasyonundan, eğitimde
kapasite geliştirilmesine uzanan geniş bir yelpazedeki birçok projeye imza atmış
olan TİKA Karadağ Ofisi büyük katkı sağlamaktadır. Karadağ’da Türk okulu yoktur.
Ayrıca, ülkede üniversite bünyesinde kurulmuş Türk Dili Edebiyatı, Türkçe veya
Türkoloji bölümü de bulunmamaktadır. Karadağ Üniversitesi bünyesinde bir
Türkoloji bölümü kurulması ayrıca, iki ülke Devlet Arşivleri arasında işbirliği
çalışmaları başlamıştır” (mfa.gov.tr, 2018). Ticari yatırımlar ve sosyal sorumluluk
projeleri ile desteklenip birlikte yürütülebilecek olan kültür alanı ve eğitim sektörü,
Türkiye’nin Balkanlardaki varlığının kalıcılığı açısından önemli bir strateji
bileşenidir.
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SONUÇ
Balkan devletlerinden Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve
Slovenya Avrupa Birliği üyesidir ve ekonomik anlamda Avrupa Birliği’nin
avantajlarından faydalanmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye ekonomisi de yavaş
gelişmekle birlikte, dünya koşullarını ve rekabeti göz önünde tuttuğu için Balkan
ülkelerinin ekonomilerine göre daha elverişli durumdadır (Kalaycı ve Aytekin, 2016:
104). Böylece Türkiye ekonomisinde Balkanlar’da başarılı yatırımlar ve ortaklıklar
sağlayarak ekonomik etkisini daha da güçlendirebilme potansiyeli ortaya
çıkmaktadır (Karpat, 2013: 36). Özellikle Balkan bölgesi ile Türkiye arasında var
olan kültürel, sosyal bağların ve soy bağının Türkiye ile bölge arasındaki ticari
ilişkileri, yatırımları geliştirebilme gücü ortadadır.
Avrupa Birliği’ne üye olan Balkan devletleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesi
özellikler Türk kültürünün Avrupa kültürü ile daha iyi uyum sağlaması bağlamında
önem arz etmektedir. Avrupa Birliği’ne üye olmayan Balkan devletleri ile olan
ilişkilerin geliştirilmesi ise hem kültürel uyum hem de Türkiye’nin kısa ve uzun
vadede Balkan bölgesindeki etki kapasitesini arttırması açısından vazgeçilemeyecek
bir adımdır. Söz konusu ilişkilerin arttırılabilmesi için eğitim ve kültür alanlarında
yatırımlar yapılmalı ve ticari yatırımlar ile bu projeler desteklenmelidir. Türkiye;
Balkan bölgesinde sosyal hayatın birçok alanında gerek ticari olarak, gerekse sosyal
sorumluluk projeleri ve eğitim anlamında mümkün olduğunca yer almalıdır.
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Ekonomik Kalkınmayı Ölçmenin Daha İyi Yolları Var mı?
Ayşegül ÖZKAN1

Özet
Bir ekonominin temel performansı ölçülürken sıklıkla dünyada ve Türkiye’de ekonomik
kalkınmışlığın, büyümenin ve refahın en iyi göstergesi olarak gayri safi yurtiçi hasıla
görülmüştür. Ancak ekonomik kalkınmışlık ve sosyal refah arasındaki ilişki anlaşılır
derecede net değildir. GSYH iklim değişikliği, kaynak tüketimi, güvenlik, özgürlük, çevre ve
benzeri konuları göz ardı ettiği için kalkınma ölçütü olarak kullanımı oldukça sınırlıdır.
Zaten kendisi de bu amaçla tasarlanmamıştır. Dahası GSYH mevcut ekonomik aktivitelere
odaklanan bir makroekonomik göstergedir. Bu yüzden son zamanlarda ekonomik kalkınma
ve refah ölçütü olarak GSYH’nin kullanımı pek çok ekonomist tarafından ciddi eleştiriler
almıştır. Günümüzde ekonomik kalkınma kavramının içeriği, boyutları ve hedefleri değişmiş;
sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel etkenleri de kapsayan çok yönlü bir
yapıya dönüşmüştür. Dolayısıyla kalkınmanın, büyümenin ve refahın etkili bir şekilde
ölçülmesi için GSYH’den daha kapsamlı, sosyal ve çevresel konuları içeren endeksler
gereklidir. Son zamanlarda bu ölçüm sınırlılıklarını dikkate alan ve ekonomik performansı
daha iyi ölçebilen çeşitli endeksler ‘GSYH’nin Ötesi (Beyond GDP)’ konulu çalışmalarda
gündeme gelmeye başlamıştır. Ekonomik kalkınmışlığın ölçülmesinde alternatif endekslerin
kullanılmasını öneren bu çalışmada, GSYH’nin gelişimi ve ekonomik performansın
ölçülmesinde yarattığı güçlükler açıklandıktan sonra, bahsedilen GSYH’nin Ötesi konulu
çalışmalar kapsamında geliştirilen endeksler ve bu endekslerin güçlü ve zayıf yanları
incelenip genel bir değerlendirmeyle son bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: GSYH, Ekonomik Kalkınma, Refah, Kalkınma Endeksleri
JEL Sınıflama Kodları: E01, I30, O11

Are There Better Ways to Measure Economic Development?
Abstract
For measuring the basic performance of an economy has been often used gross domestic
product as the best indicator of economic development, growth and prosperity in the world
and in Turkey. However, the relationship between economic development and social welfare
is not clear. As GDP ignores issues such as climate change, resource consumption, security,
freedom, the environment and so on, its use as a development benchmark is limited. İt was
not already designed itself for this purpose. Moreover, GDP is a macroeconomic indicator
that focuses on current economic activity. Thus, the use of GDP as a measure of economic
development and prosperity in recent times has been seriously criticized by many economists.
Nowadays, the content, dimensions and objectives of the concept of economic development
have changed; it has become a multi-faceted structure that includes not only economic but
also social and environmental factors. Therefore, in order to measure development, growth
and prosperity effectively, indices that include more comprehensive, social and
environmental aspects than GDP are needed. Recently, various indices that take in
consideration these measurement limitations and better measure economic performance
have begun to come to light in studies on ‘Beyond GDP’. In this study, which proposes the
use of alternative indices in the measurement of economic development, after the
development of GDP and the difficulties created in the measurement of economic
performance is explained, indices that developed within the scope of Beyond GDP-related
studies and the strengths and weaknesses of these indices will be explained and will end with
an overall evaluation.
1
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1. GİRİŞ
Yıllardır ekonomik kalkınma ya da ulusal refah kavramı salt olarak ekonomik
performans ile denk tutulmuş ve genel olarak bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla ile
ölçülmeye çalışılmıştır. Bilindiği gibi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH, belli bir
dönemde, bir ülke sınırları içerisinde üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa
fiyatları ile hesaplanmış değeri olarak tanımlanır. Ancak GSYH, ‘ekonomik
büyümenin ne kadar hızlı olduğu’, ‘mal ve hizmetler için ne kadar harcama
yapıldığı’, ‘üretilen gelirin ne kadarının tüketildiği’ gibi sadece parasal işlemleri
ölçmektedir. Son zamanlarda GSYH neyi ölçer, nasıl tanımlanmalı, kalkınmayı nasıl
ölçmeliyiz gibi tartışmalar gündeme gelmeye başlamıştır. Artık ülkelerin nihai amacı
salt olarak büyümek ve kalkınmak değil; aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel
boyutları dikkate alan kalkınmayı ve refahı sağlamaktır. Bu bakış açısıyla 2007’de
elliden fazla ülkenin çeşitli kuruluşlarından altı yüzün üzerinde delegenin katılımıyla
‘GSYH’nin ötesi ya da Beyond GDP’ konulu bir konferans düzenlenmiştir. Bu
konferansta ekonomik politikalar için GSYH’nin bulunmaz bir ölçüt olduğu, ancak
GSYH’nin sosyal, beşeri ve çevresel konulardaki pek çok ayrıntıyı yansıtmadığı
vurgulanmıştır. GSYH’nin ötesi kavramına artan ilgi, bugünün ihtiyaçlarına daha iyi
uyum sağlayan ve kalkınmanın anlaşılması için gelire ek olarak başka birçok
göstergeye bakılması gerektiğini vurgulayan çeşitli endekslerin patlak vermesiyle
sonuçlanmıştır. Öyle ki Bandura (2005) tarafından yapılan kapsamlı bir çalışmada,
1991-2005 yılları arasında ülkelerin performansını değerlendirmeye yönelik 135
tane endeksin mevcut olduğunu bulmuştur. Yazar ayrıca bu endekslerin neredeyse
yarısının 2000’den sonra geliştirildiği ve içeriğinin ise geleneksel konulardan
uzaklaşarak toplumsal ve çevresel konularla genişlediğini belirtmiştir (Bandura,
2005: 8). Bu çalışmanın 2008 yılında güncellenmiş haline yaklaşık iki yıllık süreçte
43 tane daha endeks eklenerek bu sayı 178’e ulaşmıştır (Bandura, 2008). Şüphesiz
bu sayı zamanla daha da artacaktır.
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Ekonomik kalkınmışlığın ölçülmesinde alternatif endekslerin kullanılmasını
öneren bu çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde GSYH’nin gelişimi ve ekonomik
performansın

ölçülmesinde

GSYH’nin

kullanımının

yarattığı

güçlükler

açıklanacaktır. Dördüncü bölümde bahsedilen GSYH’nin Ötesi konulu çalışmalar
kapsamında geliştirilen bazı endekslere yer verilmiş ve devamında bu endekslerin
güçlü ve zayıf yanları tartışılıp çalışma tamamlanacaktır.
2. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN GELİŞİMİ
1900’lü yılların başına gidildiğinde günümüz GSYH’siyle karşılaştırılabilecek
geniş kapsamlı bir milli gelir hesaplaması hiçbir ülkede yapılmamaktaydı. Alfred
Marshall ‘Principles of Economics-İktisadın İlkeleri’ adlı başyapıtını yayınladıktan
sonra, birçok iktisatçı milli gelirin ölçülmesi için istatistikler toplayarak yeni teknik
arayışına girmiştir. Bu amaçla ilk önemli denemeyi Willford I. King, 1915 yılında
yayınlanan ‘The Wealth and Income of the People of The United States’ isimli
eseriyle yapmıştır. 1920’li yıllarda milli gelirin hesaplanmasında ilk kez üç aylık
verileri kullanan Colin Clark bir başka önemli isimdir. Aynı dönemde ABD’de
Simon Kuznets de benzer bir çalışma yürütmüştür (Coyle, 2014: 12). NBER'de (The
National Bureau of Economic Research) milli gelir istatistikleri üzerine çalışan
Kuznets, milli geliri üretim ve gelir yönünden inceleyerek GSYH'nin ilk el örneğini
hazırlayıp, milli gelir hesaplamalarına kavramsal bir bakış açısı getirmiştir. 1929
Bunalımı ve II. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin refahındaki değişimi
belirleyebilmek için başlayan çalışmalar 1937 yılında Simon Kuznets'in Amerikan
Kongresi'ne sunduğu ‘National Income: 1929-1932-Ulusal Gelir: 1929-1932’ isimli
çalışmada

tüm

ekonomik

birimlerin

üretimlerini

ölçmeye

çalışmasıyla

somutlaşmıştır.
1940'lı yıllara gelindiğinde ise milli gelir kavramı kapsamında kullanılan bazı
standartlaşmış terimler ve metodolojiler ekonomide yer edinmeye başlamıştır.
Ayrıca 1940'lı yıllar milli gelir kavramının gayri safi yurtiçi hasılaya dönüştüğü
yıllardır. 1944 yılında gerçekleşen Bretton Woods Konferansı’nda IMF ve Dünya
Bankası tarafından GSYH kavramı resmi olarak ilk defa ekonomilerin
büyüklüklerini belirleyen bir standart olarak kullanılmıştır. Bu konferansın

1537

düzenlenmesinin altında yatan neden, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve
ülkelerin büyük buhrandan kaynaklanan ekonomik ve sosyal bir istikrarsızlık içinde
olmasıdır. Bu tür istikrarsızlıkların tekrarlanmasını önlemek için, Bretton Woods
Konferansı’nda müttefik uluslardan 44 lider bir araya gelmiştir. Bu toplantının
amacı, her yerde ekonomik ilerlemenin hızlanması, politik istikrarın ve barışın
sağlanması, bunun yanı sıra döviz kurları ile ticaret üzerinde uluslararası bir süreç
başlatmaktır. Bu konferanstan sonra, GSYH’nin ekonomik ilerlemenin bir ölçüsü
olarak kullanımı daha da güçlenmiştir. Konferansın başlıca sonuçları ise IMF
(Uluslararası Para Fonu) ve şu anda Dünya Bankası’nın bir birimi olan Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) kurulmasıdır.
Ulusal ekonomiler karşılaştırılırken o ülkenin yarattığı GSYH’si bugün hala
makroekonomik gösterge olarak sıkça başvurulmaktadır. Ekonomistler GSYH'nin
ihtisaslaşmış bir araç olduğunu ama refahın bir göstergesi olarak gösterilmesinin
tehlikeli ve yanlış olduğunu söylemiştir. Hatta GSYH'nin baş mimari Simon
Kuznets, GSYH büyüklüğünün ekonomik ya da sosyal refah ile eşleştirilmesine
karşı uyarıda bulunmuş, bir ülkenin refahına nadiren milli gelir ölçümünden
ulaşılabileceğine ve GSYH'nin kullanım sınırlarının olduğunu belirtmiştir.
Görüldüğü üzere GSYH zamanla ortaya çıkış amacından saparak bir ülkenin
ekonomik refahını ve kalkınmışlığını ölçmede kullanılan gösterge haline gelmiş olsa
da GSYH yeterince iyi bir ölçüt değildir. Aslında GSYH, hiçbir zaman bir ülkenin
yaşam standartlarını ya da ekonomik refahını ölçme iddiasında bulunmamıştır. Bu
ölçüt bir ülke ekonomisi hakkında yani ülkelerin gelişip gelişmediğini belirlemede
sadece fikir verebilir.
3. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA KULLANIMININ YARATTIĞI
GÜÇLÜKLER
GSYH bizim ülkemizde de olduğu gibi, tanımının ötesine geçip toplumsal ve
ekonomik gelişmenin göstergesi haline gelmiştir. Buna karşılık GSYH’nin tespiti
hiç de kolay değildir. GSYH'nin tespitindeki güçlüğün en önemli nedenlerinden biri,
GSYH'nin ölçtüğü şeylerin dışında kalan bir takım üretimin piyasaya çıkmamasıdır.
Örneğin, ev hanımlarının evde kendi tüketimlerine dönük üretimler, devletin ürettiği
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ve vatandaşlarına ücretsiz olarak sunduğu mal ve hizmetlerin büyük çoğunluğu bu
hesaba dahil edilmemektedir. Ayrıca Türkiye gibi tarım ülkesi olan ülkelerde
tarımda çalışanların büyük bir kısmı ücretsiz aile işçileridir. Bunun yanı sıra özellikle
azgelişmiş ülkelerde tarımsal ürünlerin belirli bir kısmı piyasaya çıkmadan aile
içinde tüketilmektedir.
Gizli ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, karaborsa ve kaçakçılığın varlığı
ekonomilerde, olması gerekenin çok altında bir GSYH rakamı ile karşılaşılmasına
neden olmaktadır. Bunların yanı sıra farklı fiyat endeksinin seçilmesi, veri problemi,
üretimin yol açtığı dışsal zararların hesaba katılmaması ayrı birer güçlüktür. Örneğin
çevresel kirliliğinin ve atıkların maliyeti üretimin değerinden indirilmemektedir. Öte
yandan GSYH yalnızca nihai çıktı ile ilgilenmekte, o çıktının ne olduğu, kimin ve
nasıl ürettiği ile ilgilenmemektedir (Erden Özsoy ve Tosunoğlu, 2017: 289). Yani
GSYH, ekonominin sektörel, yapısal, sosyal, beşeri ve çevresel özellikleri ile
verimlilik gibi yapısal ve niteliksel farklılıklarını göz önüne almamaktadır. Ayrıca
GSYH sosyal yapının ve doğal habitatın parçalanması ve yararlı faaliyetlerin
maliyetlerden çıkarılması yerine, her parasal işlemin tanım gereği refahı arttırdığını
varsaymaktadır.
GSYH ile ilgili bir başka sorun, fayda ve maliyetler arasında net bir ayrım
yapamamasıdır (Erden Özsoy ve Tosunoğlu, 2017: 289). GSYH fayda-maliyet
analizinde sadece maliyet ayağı için bilgi verirken fayda yani toplumsal refah
ayağına ilişkin bilgileri vermemektedir (Ersel, 2013: 8). Tüm bu sakıncalarına
rağmen GSYH, uluslararası karşılaştırmalarda sıkça kullanılan bir ölçüttür. Bunun
en önemli nedeni yaygın, düzenli ve sıkça ölçülüyor olmasıdır. Ayrıca karşılaştırma
ölçütü olarak daha iyi bir ölçütün olmadığı yönünde genel bir kanı hakimdir.
4.

KALKINMAYI

ÖLÇÜTÜ

OLARAK

KULLANILAN

ÇEŞİTLİ

ENDEKSLER
Kalkınma, genel anlamda bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda
ilerlemesini, kurumsal kapasitesinin güçlenmesini, insan kaynakları niteliğinin
artmasını, çevreye duyarlılığın gelişmesini ve bireysel refahın yükselmesini ifade
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eden çok boyutlu ve kapsamlı bir kavramdır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 1). Bir
ülkenin gelişmişlik seviyesi o ülkenin ekonomik büyüme, gelir dağılımı, eğitim
düzeyi, sağlık hizmetleri, beslenme düzeyi, iletişim, çevreye duyarlılık ve kadının
statüsü gibi alanlardaki temel göstergelerine bağlı olan çok boyutlu bir olgudur. Son
yıllarda ekonomik kalkınmayı ölçmek için çok sayıda ekonomik, sosyal, yapısal,
çevresel ve kültürel değişkenler ile insani gelişmeyi içine alan değişkenlerin
kullanıldığı ve coğrafi anlamda karşılaştırma imkanı sunan kalkınma endeksleri
oluşturulmaktadır. Bu karşılaştırma yani kalkınmanın ölçülmesi, ülkelerin
gelişmişlik yarışında elde ettikleri başarıyı göstermesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde GSYH’nin ekonomik kalkınmışlığın ve refahın iyi bir
göstergesi olmadığı ve günümüz ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan endekslerin
oluşturulması bütüncül bir anlayışla kabul görmektedir. Bu bakış açısıyla ekonomi,
istatistik, ekoloji, mühendislik ve sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerin
perspektifinden geliştirilen endeksleri üç gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta
GSYH’de düzeltme yapmaya yönelik endeksler (Gerçek Gelişme Göstergeleri,
Gerçek Tasarruflar), ikinci grupta GSYH’yi kullanmayan endeksler (Ekolojik Ayak
İzi, Öznel İyilik, Mutlu Gezegen Endeksi), son grupta ise GSYH’yi içeren bileşik
endeksler (İnsani Gelişme Endeksi, Yaşayan Gezegen Raporu) yer almaktadır
(Costanza vd., 2009: 9-10).
4. 1. GSYH’de Düzeltmeler Yapan Endeksler
Mevcut GSYH ve milli hesapları temel alarak, bunların üzerinde ekleme veya
çıkarma yaparak elde edilen endekslerdir. GSHY ile aynı istatistiki verilere
dayandığı için bu endekslerin hesaplanmasında bazı sınırlılıklar mevcuttur. Bu
sınırlılıklar; parasal terimlerle ilgili düzenli rapor edilmeyen kalemlerin varlığı,
hangi kalemlerin toplama ilave edilip veya hangilerinin çıkarılacağına karar verme
ve tükenen doğal kaynakların maliyetlerinin nasıl belirleneceği şeklindedir
(Costanza vd., 2009: 11-12).
Gerçek Gelişme Göstergesi (Genuine Progress Indicator): İlk olarak 1989 yılında
Herman Daly ve John Cobb tarafından ekonomik refahı ölçmede GSYH’den daha
iyi öncülük edeceği yönündeki önerileri üzerine geliştirilen ve ‘Sürdürülebilir
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Ekonomik Refah Endeksi’nin revize edilmiş bir sürümüdür. Bu gösterge, bir ülkedeki
her türlü parasal işlemin çevresel ve sosyal dışsallık maliyetlerinin refah üzerinde
olumlu veya olumsuz etkisinin olup olmadığını ölçmeye yarayan bir endekstir.
GSYH hesabından gelir eşitsizliği, yenilenemeyen doğal kaynakların tükenmesi,
çevreyle ilgili maliyetler kısaca ekonomik büyümenin istenmeyen maliyetleri
çıkarılıp; dayanıklı tüketim malları ve kamu altyapılarından sağlanan faydalar ile
gönüllü hizmet, evsel işler ve eğitim kazanımlarının sağladığı faydaların
eklenmesiyle hesaplanır (Talberth vd., 2007: 2-3).
Gerçek Tasarruflar (Genuine Savings): 1997 yılında Dünya Bankası çevre
ekonomisti Kirk Hamilton ve onun doktora öğrencisi David Pearce tarafından
geliştirilen ve kalkınma için önemli olan tüm varlıkların değerindeki net değişimi
hesaplamayı amaçlayan bir göstergedir. Düzeltilmiş Net Tasarruf (Adjusted Net
Saving) olarak da bilinen bu gösterge, bir ülkenin toplam sermaye stokunun yıllık
olarak nasıl değiştiğini göstermek için kullanılmaktadır. Dünya Bankası’nın 1998
yılında yayınladığı raporunda Gerçek Tasarruflar aşağıdaki gibi formüle edilmiştir:
Gerçek Tasarruflar = GSYH – Kamu ve Özel Tüketim – Net Dış Borçlanma –
Üretilen Varlıkların Amortismanı + Cari Eğitim Harcamaları – Doğal
Kaynakların Tükenmesi – Kirlilik Hasarı.
Bu göstergenin pozitif bir değer alması refahın zamanla artması ve gelecek
nesiller için mevcut nesillerin sahip olduğu kadar fırsata sahip olacağı anlamına
gelmektedir. Negatif bir değer alması ise uzun dönemde kalkınma ve refah üzerinde
olumsuz etkilere yol açan sürdürülemez bir yol izlendiği anlamına gelmektedir.
4. 2. GSYH’yi Kullanmayan Endeksler
Ekonomik kalkınmayı ölçmek için geliştirilen endekslerden bazıları ekonomik
aktiviteden ziyade çevresel, sosyal veya beşeri sermayedeki değişimleri ölçmeyi
amaçlamaktadır. Ekolojik Ayak İzi, Öznel İyilik, Gayrisafi Milli Mutluluk, Mutlu
Gezegen Endeksi ve Sosyal Gelişme Endeksi bu şekilde oluşturulan endekslere
örnek olarak verilebilir.
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Ekolojik Ayak İzi (Ecological Footprint-EF): Ekolojik ayak izi kavramı ilk olarak
1990’lı yılların başında Mathis Wackernagel ve William Rees tarafından ekolojik
ölçümler yapmak üzere geliştirilmiştir. Ekolojik Ayak İzi bireylerin, toplumların ve
her türlü aktivite sonucunda tüketilen kaynakların var olan teknoloji ve kaynak
yönetimiyle yeniden üretilmesi ve tüketim sonrası ortaya çıkan atıkların bertaraf
edilmesi için gerekli biyolojik açıdan üretken arazi ve su alanını ölçmektedir. Bu
ölçüt, yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğüne denk olan küresel hektar (kha)
cinsinden ifade edilmektedir. Ekolojik Ayak İzi ulusal ölçek hesaplama formülü şu
şekilde ifade edilmektedir (Tosunoğlu, 2014: 162):
݇ܽݕܣ݆݈݇݅݇ܧİ ݅ݖൌ ܶü݇݁ ݉݅ݐൈ Ü  ݈݊ܽܣ݉݅ݐ݁ݎൈ ܰü݂ݏݑ
Ekolojik Ayak

İzi

hesaplamaları;

çevre

üzerindeki

insan

etkilerinin

değerlendirilmesinde, üretken alan miktarının hesaplanmasında, üretilen atıkların
yok edilmesinde ve bireylerin, şehirlerin ve ulusların ne kadar üretken alan
kullandıklarının hesaplanmasında önem taşımaktadır.
Öznel İyilik (Subjective Well-Being): Son yıllarda akademik, politik ve kamusal
alanlarda bireylerin kendi görüşlerine göre refah düzeyinin belirlenmesine yönelik
çalışmalara artan bir ilgi söz konusudur. Bu eğilim, ekonomik davranışların
ölçülmesine psikolojideki gelişmelerin yansıtılması sonucu daha gerçekçi sonuçlara
ulaşılacağı anlamına gelmektedir. Tamamen öznel değerlendirmelere dayanan Öznel
İyilik, refahı bireylerin yaşam kalitesi ve standartları ya da ruh hali ve duygularıyla
ölçmeye çalışmaktadır. Burada amaç insan ihtiyaçlarının gerçekte hangi ölçüde
karşılandığını ölçmektir (Costanza vd., 2009: 16). Bireylere pozitif veya negatif
subjektif değerlendirmeler içeren çeşitli soru yönlendirilerek bireylerin yaşamları ve
deneyimlerinden

yola

çıkarak

verdikleri

duygusal

tepkiler

ölçülmeye

çalışılmaktadır.
Mutlu Gezegen Endeksi (Happy Planet Index): İlk Mutlu Gezegen Endeksi 2006
yılında New Economics Foundation (NEF) tarafından geliştirilmiş olup, ülkelerin
uzun, mutlu ve sürdürülebilir yaşamlar elde etmede ne kadar başarılı olduklarını
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ölçmektedir. Üç tane ölçütün birleşiminden oluşan endeks aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır (NEF):
 ܫܲܪൌ 

ܴ݂݄݁ܽ ൈ ܻܽşܽ݉ ݅ݏ݅ݐ݈݊݁݇݁ܤൈ ܵݑ݊ç݈ܽܧ݊ ݎş݈݅݅ݖ݅ݏݐğ݅
݇ܽݕܣ݆݈݇݅݇ܧİ݅ݖ

Refah, her ülke vatandaşlarının yaşamlarından ne kadar tatmin olduklarını tespit
etmek için sıfır ile on arasında değer vermesiyle oluşan Gallup Dünya Anketi
tarafından toplanan verilere dayanmaktadır. Yaşam beklentisi, Birleşmiş Milletler
tarafından toplanan verilere dayanarak her bir ülke vatandaşı için beklenen ortalama
yaşam süresidir. Sonuçların eşitsizliği ise bir ülke içinde yaşayan bireylerin kendi
aralarında yaşam beklentisi ve refah verileri açısından yaşadıkları eşitsizliğin
yüzdesini gösteren büyüklüktür.
4. 3. GSYH’yi İçeren Bileşik Endeksler
GSYH’yi içeren bileşik endekslerden kastedilen şey, GSYH ile sosyal, çevresel
ve beşeri kalkınmayı birleştirerek yeni bir endeks elde etmektir. Bu kapsamda
geliştirilen endekslerden bazıları aşağıda ele alınacaktır.
İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index-HDR): Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından itibaren hesaplanan İnsani
Kalkınma Endeksi, kalkınmayı gelirin yanı sıra eğitim, sağlık gibi göstergelerle
ölçmeyi hedefleyen ve özellikle uluslararası karşılaştırmalarda sıkça kullanılan bir
endekstir. İnsani Gelişme Endeksi bu göstergeleri kullanarak ülkelerin refah ve
gelişmişlik düzeylerini sayısal değerlere dönüştürerek hesaplayan hem ekonomik
hem de sosyal kalkınmayı dikkate alan çok yönlü bir ölçüttür. Bu raporun amacı
insani gelişmişlik ve ekonomik büyüme yönetiminin aslında dünyadaki insanların
refahını ne kadar arttırdığını göstermektir. İnsani Gelişme Endeksi göreli bir ölçüttür
ve ülkelerin karşılaştırmalı konumunu vermektedir. UNDP ülkeleri çok yüksek,
yüksek, orta ve düşük insani gelişmeye sahip ülkeler olarak dört gruba ayırmaktadır
(UNDP, 2018: 2). Yaşam süresi, eğitim ve gelire ilişkin elde edilen değişim endeks
değerlerinin geometrik ortalaması alınarak İnsani Gelişim Endeksi elde edilmektedir
(UNDP, 2016: 2):
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İ݈݊݅݁ܩ݅݊ܽݏş݅݉݅ݏ݇݁݀݊ܧሺܴܦܪሻ
ൌ యඥܻܽşܽ݉ ݅ݏ݇݁݀݊ܧൈ ܧğ݅ ݅ݏ݇݁݀݊ܧ݉݅ݐൈ ݅ݏ݇݁݀݊ܧݎ݈݅݁ܩ
Yaşayan Gezegen Raporu (Living Planet Report): Dünya Doğayı Koruma Vakfı
(World Wide Fund for Nature ya da WWF) ve birçok işbirlikçi ajansın yardımıyla
1998 yılında ilk Yaşayan Gezegen Raporu yayınlanmıştır. Bu ilk rapor, dünyadaki
doğal çevre durumunu ve insanlık tarafından doğal çevreye verilen yükün kantitatif
bir resminin sunmaktadır. Yaşayan Gezegen Raporu dünyadaki biyolojik
çeşitliliğinin çoğunu içeren orman, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde zaman
içerisinde yaşanan ortalama değişimi gösteren verilere dayanarak küresel
ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin sağlığını ölçmeye odaklanmıştır. 2002’de
yayınlanan rapora ekolojik ayak izi endeksi eklenerek, tüketilen kaynakların yeniden
üretimi ve atıkların yok edilmesinin ölçütü olarak kullanılmıştır (WWF, 2002: 4).
Üzerinde yaşadığımız gezegenin durumunu belgelemek üzere iki yılda bir Yaşayan
Gezegen Raporu yayınlayan WWF'in tahminlerine göre ''işlerin her zamanki gibi
yürütüldüğü'' (business as usual) senaryo, insanlığın, kaynak ve arazi kullanımı için
2030'a gelindiğinde iki, 2050'ye gelindiğinde ise 2,8 gezegene ihtiyaç duyacağını
öngörmektedir (WWF, 2010: 86). 2016’daki son rapora göre ise, gezegenimizdeki
canlı popülasyonlarının yaklaşık üçte biri için tehdit verisi mevcuttur. Canlı
yaşamını tehdit eden sorunları ise habitat kaybı ve bozulması, türlerin aşırı
tüketilmesi, kirlilik, istilacı türler ve hastalık ile iklim değişikliği şeklinde
sıralamaktadır. WWF bu gidişatı tersine çevirmek için beş çözüm önerisi
sunmaktadır. Bunlar; doğal sermayenin korunması, adil kaynak yönetimi, mali
akışların yeniden yönlendirilmesi, üretim ve tüketim için dirençli piyasalar ile enerji
ve gıda sistemlerinin dönüştürülmesidir. Bu önerileri hayata geçebilmesi için
WWF’nin, gezegenin içindeki doğal kaynakların daha doğru tercihlerle
yönetilmesini, kullanılmasını ve eşit bir şekilde paylaşılmasını öngören “Tek Dünya
Yaklaşımı” benimsenmelidir (WWF, 2016).
5. ALTERNATİF ENDEKSLERE YAPILAN ELEŞTİRİLER
Ekonomik performansın ve refahın bir göstergesi olarak GSYH’nin kullanımı son
zamanlarda ciddi eleştiriler alsa da bahsedilen söz konusu GSYH’nin Ötesi konulu
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çalışmalar

kapsamında

geliştirilen

endekslerin

de

önemli

sınırlılıkları

bulunmaktadır. Bunlar genel olarak veri/metodoloji sınırlılıkları ve sosyal/kurumsal
sınırlılıklar olarak kategorize edilebilir (Costanza vd., 2009: 23). Verilerle ilgili
karşılaşılan sınırlılıklar güvenirlik, ulaşılabilirlik, hangi sıklıkta yayınlandığı,
kapsamı ve içeriği şeklinde sıralanabilir. GSYH verileri bütün ülkelerde hemen
hemen aynı teknikle, düzenli ve yıllık olarak standartlaşmış metodolojilerle
ölçülmektedir. Buna karşın sosyal ve çevresel verileri kullanan alternatif endeksler
aynı teknikle ölçülememektedir. Bununla beraber alternatif endeksler farklı zaman
periyotlarında ve farklı sayıda ülke için hesaplanmaktadır. Örneğin İnsani Gelişme
Endeksi her yıl, Yaşayan Gezegen Raporu iki yılda bir, Mutlu Gezegen Endeksi üç
yılda bir hesaplanırken; Gayrisafi Milli Mutluluk sadece Butan’da, Gerçek Gelişme
Göstergesi 17 ülke, birçok eyalet ve bölgede, İnsani Gelişme Endeksi 189 ülkede
hesaplanmaktadır. Metodoloji ile ilgili sınırlılıklar ise hangi verilerin seçileceği,
nasıl ölçüleceği ve hesaplanacağı üzerinedir. Bu bağlamda veri/metodoloji
sınırlılıkları alternatif endekslerin ülkeler arası karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı
için eleştirilmektedir.
Alternatif endekslere yönelik sosyal/kurumsal sınırlılıkların başında ‘büyüme
iyidir’ paradigmasının egemenliği ve politik kaygılar gelmektedir (Costanza vd.,
2009: 27). GSYH’de yaşanan büyümenin tüm ekonomik sorunları çözeceğine ve
GSYH’deki artışın refahı artacağına olan inanç, tüm dünyada GSYH’nin doğru ölçüt
olduğu yönünde genel bir kanı oluşturmaktadır. Alternatif endeksler geçmiş ve
mevcut politikaların sorun yarattığını gösterirse, bu durum mevcut siyasi güçleri
yükümlülük altına sokmaktadır. Dolayısıyla siyasal iktidarın statükoyu korumak
adına politik kaygıları endekslerin hesaplanmasında sınırlılıklar yaratmaktadır.
Bunların yanı sıra doğal kaynakların tükenmesi, çevresel kirliliğin gibi göstergelerin
endekslere nasıl dahil edileceği, çevresel ve beşeri faktörlerin sadece belirli
yönlerinin endekslere dahil edildiği, öznel değer yargılara dayandığı, göstergelerin
seçiminde önemsenen yönlere yoğunlaşılması alternatif endekslere yöneltilen diğer
eleştirilerdir.
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6. SONUÇ
Ekonomik kalkınma ve refahın bir ölçütü olarak GSYH’nin kullanılmasında
ortaya çıkan sorunlar son zamanlarda birçok ekonomistin ve diğer sosyal bilimlerden
araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Aslında GSYH’nin artması, özellikle zaten
zengin olan ülkelerde, herkes için daha iyi bir yaşam anlamına da gelmemektedir.
Çünkü GSYH, bir ülkedeki bireyler arasındaki maddi eşitsizlikleri, bireylerin boş
zamanlarında neler yaptıkları veya neyi önemsediklerini, çevrenin sağlığını,
kaynakların ne oranda tükendiği gibi şeyleri ölçememektedir. Joseph Stiglitz’in ifade
ettiği gibi ‘ölçtüklerimiz, yaptıklarımız hakkında bizi bilgilendirir. Ancak biz yanlış
şeyi ölçersek, yanlışa doğru sürükleniriz’. Bu yüzden refahın ölçümünde alternatif
endekslerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. 2007’de Avrupa
Komisyonu tarafından düzenlenen ‘GSYH’nin Ötesi ya da Beyond GDP’ konulu
konferansta, GSYH’yi düzenleyen, tamamlayan ya da değiştiren göstergelerin
geliştirilmesi için güçlü bir çağrıda bulunulmuştur. Bu konferansın ardından geçen
son 10 yıl içinde bu endekslerin gelişimi hem politik hem de akademik olarak bir
ivme kazanmıştır. Bu alternatif endekslerin bazı güçlü ve zayıf yanları olmakla
birlikte hiçbiri ekonomik, sosyal ve çevresel refahın tüm önemli yönlerini
ölçememektedir. Bu noktada aslında GSYH’yi eleştirmek yerine uygulanabilir
çözümler üzerinde küresel bir işbirliği sağlanmak çok daha uygun olacaktır. Küresel
işbirliği sağlama konusunda atılan adımlardan bir tanesine Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri örnek olarak gösterilebilir. Zaten amaç en kusursuz endeksi hesaplamak
değil, bir yandan iklim değişikliği, yoksulluk, gelir eşitsizliği, çevresel vb. sorunlara
ortak çözümler sunarak tüm insanlığın barış ve refah içinde yaşamasını
sağlamakken, diğer yandan gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınma ve
ilerlemeyi sağlamaktır.
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YALIN DÜŞÜNCE ÇERÇEVESİNDE PAZARLAMAYA
GENEL BİR BAKIŞ
Mustafa Soba1, Özlem Taştepe2
Özet

İşletmelerin esnek bir yapıda devamlılığını sürdürebilmesi ve rakipleri karşısında güçlü
kalabilmesi için klasik üretim sistemleri yerine yalın üretim sistemlerini hayata geçirmeleri
gerekmektedir. Yalın üretim sisteminin işletmelerde uygulanmaya başlanmasıyla daha az
kaynak kullanılmakta ayrıca daha etkin ve verimli çalışma sağlanabilmektedir. Böylece
sistemlerin etkin çalışmasına bağlı olarak süreçlerde iyileştirme sağlanmakta ve ortaya
çıkabilecek israflar önlenebilmektedir. Yalın düşüncenin pek çok alanda başarıyla
uygulanmasına rağmen, pazarlama alanında yeterince uygulanmadığı görülmektedir. Bu
nedenle literatürdeki bu eksikliğe dikkat çekmek amacıyla yalın düşüncenin pazarlama
süreçlerinde uygulanmasına yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Bu çalışmada yalın
düşüncenin pazarlama süreçlerinde uygulanmasıyla elde edilecek avantajlara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalın Düşünce, Yalın düşünce ilkeleri, Pazarlama Süreci
JEL Sınflama Kodları: M31, M11

A Qualitative Research Toward the Implementation of Lean Thought
in Marketing Processes
Abstract
Businesses need to implement lean manufacturing systems instead of classical production
systems in order to maintain their continuity in a flexible structure and to remain strong
against their competitors. Less resources are used by the implementation of lean
manufacturing system in enterprises. In addition, more efficient and efficient work can be
provided. Thus processes can be improved due to the effective operation of the systems and
wastes that may occur are prevented. Although lean thought is applied successfully in many
areas, it is observed that it is not applied sufficiently in marketing. Therefore, in order to
draw attention to this deficiency in literature, literature research has been conducted in order
to apply lean thought in marketing processes. In this study, the advantages of lean thinking
in marketing processes are mentioned.
Keywords: Lean Thinking, Lean Thinking Principles, Marketing Process
JEL Classification Codes: M31, M11
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1. GİRİŞ
Pazarlarda büyüme gösteren ve tatmin edici kâr marjlarına odaklanarak satış
gücünü arttırmaya çalışan işletmeler uzun yıllar boyunca daha fazla üretebilmenin
yollarını aramışlardır. Bu arayışlar sonucunda “kitle üretim” süreci ortaya çıkmıştır.
Kullanılan tüm araç ve gereçler çok büyük miktarlarda üretimi gerçekleştirmek üzere
tasarlanmıştır. Bu üretim şeklinde standartlaşmış üretim söz konusu olduğundan bir
üründen bir diğer ürüne geçme süreleri çok uzun sürmektedir (Erol, 2012: 19). Bu
nedenle kitle üretim, değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde müşteri istek ve
ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yaşanan değişimlere uyum sağlamada
esneklik gösterememektedir. Oysa günümüzde giderek artan küreselleşme ve buna
bağlı olarak hızlı değişim gösteren pazara daha hızlı yanıt verme zorunluluğunun
ortaya çıkması işletmelerin esnek olması noktasında yeni bir yaklaşıma duyulan
ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Payaro ve Papa, 2016: 2).
Rekabetin giderek arttığı ve zorlaştığı bir ortamında rekabet şartlarına uyumlu
ürün çeşitliliğinin sağlanması, istek ve ihtiyaçların anında karşılanmasının yanında
işletmelerin maliyet avantajı sağlaması, kısa sürede ve hatasız ürün üretimi ve
tesliminin gerçekleştirilmesi için işletmelerin esnek bir yapıda olması ve gelişmiş
teknolojileri kullanması gerekmektedir (Soba, 2008: 103). İşletmelerin esnek bir
yapıda devamlılığını sürdürebilmesi ve rakipleri karşısında güçlü kalabilmesi için
klasik üretim sistemleri yerine yalın üretim sistemlerini hayata geçirmeleri
gerekmektedir. Yalın üretim sisteminin işletmelerde uygulanmaya başlanmasıyla
daha

az

kaynak

kullanılmakta

ayrıca

daha etkin

ve

verimli

çalışma

sağlanabilmektedir. Böylece sistemlerin etkin çalışmasına bağlı olarak süreçlerde
iyileştirme sağlanmakta ve ortaya çıkabilecek israflar önlenebilmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kavramsal çerçevede; yalın düşünce ve ilkeleri, yalın satış ve pazarlama, yalın
ilkelerin pazarlama süreçlerine uygulanması konularına değinilecektir.
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2.1. Yalın Düşünce Kavramı
Yalın kavramı işlerin yapılışına bakılarak işin iyileştirilmesinde farklı yollar
bulunmasını ayrıca çalışanların performanslarından en iyi şekilde yararlanılmasını
isteyen, çalışanlara aşırı yük yüklemeyen bir sistemdir (Graban, 2011: 58-59).
İşletmeler açışından yalın kavramı, işletmenin üretim ve diğer bütün bölümlerinde
ihtiyaç duyulmayan tüm faaliyetlerden ve gereksiz işlem maliyetlerinden kurtulmayı
ifade etmektedir. Bu kavram; işletmelerde en kısa zamanda, daha az bir alanda, daha
az ancak daha vasıflı bir insan gücüyle daha kaliteli üretmek olarak
değerlendirilebilir (Türkan, 2010: 2). Yalın kavramının uygulanabilir olması yalın
düşünceyle mümkün olmaktadır (Maraşlı, Akça ve Kama, 2016: 1). Yalın düşünce
değerin tanımlanması, değer oluşturan adımların en iyi ve doğru biçimde
sıralanması, bu adımların ihtiyaç duyulduğu anda kesintiye uğramadan
gerçekleştirilmesinin yollarını göstermektedir.
Yalın düşünce daha az emek, donanım, zaman ve alan harcayarak daha fazla
üretebilmeyi ve müşterilerin asıl beklentilerine daha çok yaklaşmayı sağladığı için
yalındır (Maraşlı, Çoban ve Topbaş, 2014: 4).Yalın düşünce değerin hammaddeden
başlayarak, değer akışı boyunca kesintiye uğramadan aktarımına ve nihai olarak
müşteriye ulaşmasına dayanmaktadır. Yalın düşüncenin amacı, yalın bir üretim
sistemine, yalın bir işletmeye ve yalın bir değer zincirine sahip olarak mükemmelliğe
ulaşmaktır. Yalın düşüncenin sistemlerde uygulanmasıyla değer kavramı ile israf
kavramı birbirinden ayırt edilebilmektedir, böylece kaynakların ürüne ve ürünü
etkileyecek çalışmalara odaklanması sağlanarak israflardan arınmak mümkün
olmaktadır (Yılmaz, 2012: 35).
2.2. Yalın Satış ve Pazarlama Kavramı
Satış ve pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin analiz edilmesinde
ve hedef kitlenin işletme tarafından sunulan hizmet ve ürünler hakkında bilgili
olmasını sağlamaktadır. Satış ve pazarlama müşterilerin ürünleri satın almalarını
sağlamak ile ilişkilidir (Eraslan, Kuyucu ve Bakan, 2008: 7). Yalın yaklaşım
uygulamalarının satış ve pazarlamaya aktarılmasıyla oluşan yapıya yalın satış ve
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pazarlama denilmektedir (Derin, 2017: 81). Yalın satış ve pazarlama,
küreselleşmenin etkisiyle talepte meydana gelen büyük dalgalanmalara etkili
yöntem, araç ve yaklaşımlar sunmaktadır (Wahba, 2015: 1).Yalın uygulamaların
satış ve pazarlama fonksiyonunda uygulanmasıyla, müşterilerle olan ilişkiler, satış
pazarlama süreç ve organizasyonları geleneksel yapının dışında birçok değişime
uğramıştır (Derin, 2017: 81). Bu değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 1: Yalın Uygulamaların Satış Ve Pazarlama Fonksiyonuna Uygulanması
Müşteri
İş Birliği

Değerin
Satılması

Talep Yönetimi

Takım
Satışı

Değer
Akışları İle
Bütünleşme

Hedef
Maliyet

Sürekli
İyileştirm
e

Müşterini
n sesi ve
deneyimi

Değer
odaklı satış
ve
pazarlama

Talep planlama

Tutarlı satış
süreçleri

Çalışanların
değer
akışlarında
görevlerilmes
i

Müşteri
açısından
değer
oluşturan
ürün
tasarımı

Satış
süreçlerin

Hizmet
odaklı
değer
iyileştirm
e

Değer
odaklı
fiyatlandırm
a

Sık ve küçük
miktarlı talep
oluşturma

Takım bazlı
ücretlendirm
e

Büyüme
stratejisi

Müşteri
açısından
değer
oluşturan
iyileştirmele
r

Kaizenin
bir parçası
olmak

Talebin
dengelenmesi,
seviyelendirilme
si

Yalın
dönüşümü
tetikleyen
davranışların
ölçülebilmes
i

Fırsatları
diğer
bölümlerle
birlikte
değerlendirm
e

Müşteriler
i kaizen
süreçlerin
e dahil
etme

Uzun
dönemli
ilişkiler

de kaizen

Standart iş

Karar verme

Satış,
operasyonlar
ve finansal
planlama

Kaynak: lean.org.tr
x

Müşteri İle İşbirliği

Yalın uygulayan işletmeler müşteri ile tek seferlik alışveriş yerine uzun dönemli
sürdürülebilir ilişkiler kurmayı istemektedir.İşletme ile müşteri arasındaki ilişki
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karşılıklı güvene ve kazanmaya odaklı olup; uzun vadeli ilişkiye dönüşmüştür. Satış
pazarlama bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte hedeflenen faaliyetler ve bu
faaliyetlerin gelişimini ölçen sistemlerin yer alması gerekmektedir. Buradaki temel
amaç ürünün müşteriye sağladığı faydanın yanı sıra, müşterinin en mükemmel
düzeyde satınalma ve sahip olma deneyimini yaşamasını ve hayat boyu müşteri
olmasını sağlamaktır (www.yalindanisman.com).
x

Müşteri İçin Nasıl Değer Oluşturulacağının Anlaşılması

Yalın düşünce ilkelerinde en önemli başlangıç noktası değerin belirlenmesidir.
Değer; müşterinin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ürün ve
hizmetlerin, istenilen zamanda, istenilen yerde müşterinin bedelini ödemeye hazır
bulunduğu ürün veya hizmeti ifade etmektedir. Yalın düşüncenin temel noktası olan
değerin müşteri tarafından tanımlanması, çevrim süresinin aza indirilmesi, süreçlerin
standardize edilmesi, israfın ortadan kaldırılması ve kaliteli ürün sunulması büyük
önem arz etmektedir (Akça vd., 2016: 5). Müşteri için değerin oluşturulması
müşterinin ödediği bedel karşısında, beklediğinden fazlasını elde etmesi durumunu
ifade etmektedir (Cop ve Yüzüak, 2016: 6). Ürün ve hizmetin değerinin
belirlenmesinde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının istenilen zaman ve kalitede
giderilmesi, ürünün güvenilir ve hızlı biçimde müşteriye ulaşması müşteriler
tarafından o ürünü ve üreticiyi değerli kılmaktadır (Akça vd., 2016: 6).
Özellikle, tüm sektörlerde insan unsurunun giderek önem kazanmasıyla
personelin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek, onların rahat, sağlıklı ve güvenilir
ortamda çalışmalarını sağlamak müşterinin değeri oluşturulmasında önemli etkisi
vardır.İşletme çalışanlarının da memnuniyetinin sağlanması müşteri memnuniyeti
üzerinde etki eden bir unsurdur.Çünkü işletme süreçlerinde aksamanın meydana
gelmesi, müşteriye sunulan ürün ve hizmette olumsuz etki meydana getirdiği için
müşteri değerinin oluşturulmasında işletmenin dikkate alması gereken bir noktadır
(Erk, 2009: 7). Müşteri için değerin meydana getirilmesinde yalın işletmelerin ve
yalın satış ekiplerinin; müşterilerine zaman ayırıp onların ihtiyaçlarını anlamaları ve
müşteri isteğinin işletmenin ürün ve hizmetine nasıl uyarlanabileceğine konusuna
dikkat etmeleri gerekmektedir (Derin, 2017: 81). Değerin sağlanması, işletme için
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büyük öneme sahiptir . Aksi takdirde değerin işletme süreçlerine yansıtılamaması,
değerin müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iletilmesini sağlayamayacaktır
(Uzunoğlu, 2007: 12).

x

Talep Yönetimi

İşletmelerde ortaya çıkabilecek olan belirsizliğin azaltılabilmesi için doğru
atılacak olan her adım, işletmelerin sağlıklı karar alması noktasında önemli katkılar
sağlayacaktır. İşletme faaliyetlerinin doğru bir şekilde kesintiye uğramadan sürmesi
açısından tahminler büyük öneme sahiptir. Tahminler, işletmenin gelecekteki
faaliyetlerinin işletme amaçlarına uygun bir şekilde uyarlanmasında, işletme
yöneticilerine yardımcı olacak bilgileri sağlamaktadır (Karahan, 2011: 41). Talep
tahmini, belirli bir ürünün, belirli bir gelecek zaman içindeki satışların tahminini
ifade eden bir kavramdır. Satış tahmini ise bir işletmenin bir pazar dilimine satmayı
istediği mal ve hizmet miktarıdır (Özdemir ve Özdemir, 2006: 2). Ürün özellikleri
ve talep yöntemi, yapılacak tahminleri ve kapsayacağı zaman süresini
etkilemektedir. Eğer ürüne olan talep sabitse, tahminin zaman süresi biraz daha kısa
tutulabilmektedir. Ürüne olan talepte dalgalanmalar mevcutsa, tahmin en az bir
dönemi kapsamına almalıdır.
Talepte uzun dönemde bir eğilim bekleniyorsa, daha uzun dönemli bir tahmin
yapmak gerekmektedir (Ergün ve Şahin, 2017: 4). Talep yönetimi yalın işletmelerde,
satış ekipleri planlama süreçlerinin içerisinde yer almaktadır. Yalın işletmelerde
üretim programlarının dengeli işlemesini etkileyen, yalın üretim anlayışına uygunluk
göstermeyen büyük siparişlere özel iskontolar verilmesi ve her ay düzenlenen satış
kampanyaları gibi politikalar söz konusu değildir. Yalın işletmelerde

büyük

siparişleri veren müşterilerin ödüllendirilmesi yerine daha çok sık ve küçük siparişe
iskonto verilmektedir (Derin, 2017: 82-83). Buna bağlı olarak işletmeler satışlarında
ve kampanya yöntemlerinde sık ve küçük siparişlerin alınmasına daha çok önem
vermektedir.
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x

Takım Satışı

Bir çok işletme satış ekiplerini bireysel ücret ve primlerle motive etmektedirler.
Bu durum sonucunda satıcı yüksek prim almak için bireysel çalışmaya
yönelmektedir. Ancak yalın işletmeler daima takım çalışmasını desteklemektedir.
Satış pazarlama süreçlerinde takım çalışması, satıcıların bireysel çalışması yerine
coğrafi bölge ya da ürün grubu ya da bir pazar için takım halinde çalışmasını ifade
etmektedir (Derin, 2017: 83). Bu işletmelerde satıcılar yaptıkları satışa göre
ücretlendirilebilmektedirler ancak yapılan ücretlendirme bireysel katkıya göre
yapılmamakta, takımın çalışmasına göre ücretlendirme yapılmaktadır. Böylece satış
ekiplerinin müşteriye hizmet götürmesinde ve işletmenin satış beklentilerinin
karşılamasında takım olarak çalışılması sağlanmaktadır.
x

Satışı Değer Akışları ile Bütünleştirmek

Satış süreci, siparişten teslimata kadar geçen süre ya da siparişin gerçekleşmesi,
değer akışının başlangıcıdır. Yalın işletmeler müşteri istek ve

ihtiyaçlarının

karşılanması için değer akışı takımlarını oluşturmaktadırlar. Satış ekipleri üretim,
satınalma, kalite vb ekiplerden oluşturulan bu takımlara katılmalıdırlar. Müşteri istek
ve ihtiyaçlarının birbirinden farklı olmasından dolayı tüm ürün grupları için farklı
değer akışı takımları oluşturulmalıdır; bu durum farklı ürünleri kullanan müşteriye
her ürün grubu için işletmeden farklı çalışanların temas halinde olacağı anlamına
gelmemektedir. Bu müşteri tarafından pek tercih edilen bir durum değildir
(www.yalindanisman.com).
x

Sürekli İyileştirme – Kaizen

Yalın uygulamaların kullanıldığı sistemlerde işletmeler ulaşılan nokta ile
yetinen durağan bir sisteme sahip değildir. Tam aksine işletme süreçlerinde ortaya
çıkabilecek zaman kayıplarını ve israfların saptanmasını ilke edinen bir sistemin
varlığı söz konusudur. Yalın uygulamalara geçen işletmeler değişen koşullara bağlı
olarak sistemlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için sürekli ve düzenli
çalışmalar yapmaktadırlar (Yılmaz, 2012: 53). Bu çalışmalar neticesinde sürece
yönelik küçük adımlı yapılan çalışmalar ve insanı içine alan, bilginin paylaşılmasıyla
sürekli olarak en iyiye ulaşma arzusuna Kaizen denilmektedir.
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Kaizen küçük adımlarla sürekli gelişebilmeyi mükemmele ulaşabilmeyi ifade
etmektedir. Sorunların ortaya çıkarılarak çözülmesi Kaizenin ön şartıdır
(Yalçıntekin, 2015: 38). Sürekli iyileştirme ise Kaizen stratejisinin tamamlayıcısı
niteliğinde olup; Kaizen içerisinde yer alan işin küçük, en küçük adımlar halinde
kesintisiz

iyileştirilmesidir

(Arslan,

2008:

27).Yalın

işletmelerde

yalın

uygulamaların kullanılmasıyla tüm süreçlerde iyileştirme yapılmalıdır. Satış
pazarlama takımları da dahil herkes kendi süreçlerini iyileştirmeli, problemlerini
çözmeli

ve

5S

yöntemi

gibi

yalın

uygulama

tekniklerinden

yararlanmalıdır.Takımlar, siparişten teslimata olan tüm süreçlerdeki iyileştirme
çalışmalarına katılmalarak satış faaliyetleriyle uyum sağlanmalıdır. İşletme
bünyesinde yer alan satış ve pazarlama çalışanları kaizen ekipleri içerisinde rol
üstlenmelidirler. Satış ekipleri sürece yeni katıldıkları için iyileştirilmeye çalışılan
sürece adapte olamayabilirler; ancak müşteri açısından yeni bir bakış açısı
sağlanabilir ve takımın müşteri için değere odaklanması sağlanabilir (Derin, 2017:
83).
2.3. Yalın Düşünce Ve Pazarlama İlişkisi
Pazarlama ve yalın düşünce uygulamalarında müşteri her iki durumda da odak
noktasıdır. Uygulanacak olan tüm süreçlerde faaliyetlerin müşterilere değer sunmak
için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yalın düşünce ilkelerinin pazarlama
karması ile ilişkisi şu şekilde açıklanmaktadır: Son müşterinin bakış açısıyla ürün
ailesi ile değeri belirtilmelidir. Her ürün ailesi için değer akışındaki tüm adımları
tanımlandıktan sonra değer akışında kesintiye neden olan değer oluşturmayan
adımlar ortadan kaldırılmalıdır. Ürünü oluşturan adımların bir sırada olması
sağlanmalıdır. Böylece ürün müşteriye sorunsuz bir şekilde akacaktır. Akışın düzgün
işlemesi sağlanmalıdır,

müşterilerin sonraki akıştan değer almasına izin

verilmelidir. Değer belirtildiği gibi, değer akışları tanımlanır, boşa adımlar atılır ve
akış ve çekme tanımlandıktan sonra süreç yeniden başlatılmalı ve mükemmelliğe
ulaşılana kadar devam edilmelidir. Böylece hiçbir değer kaybı olmadan mükemmel
değer sağlanmış olur (http://www.leansigmasolutions.in).
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2.4. Yalın Pazarlamada Ortaya Çıkan İsraf Türleri
Yalın uygulamalardaki temel amaç israfın ortadan kaldırılmasıdır. İsraf
süreçlerde aksamaya neden olan unsurlardır. Üretimin her aşamasında ortaya çıkan
ve kullanıcısına hiçbir değer katmayan unsurlar en önemli israf unsurları olarak ifade
edilmektedir (Ertaş ve Arslan, 2010: 4). Bu israf unsurlarının pazarlamaya yansıması
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Tablo 2: İsraf Türlerinin Pazarlamaya Yansıması
İsraf Türleri

Pazarlamada Ortaya
Çıkan İsraflar

Kullanılan Araçlar

Fazla Üretim

Gereksiz bilgi, materyal
veya fonksiyonlar

Kalite İşlev Dağıtımı

Stok İsrafı

Yanlış talep tahmini.
satılmayan ürünler

Tam Zamanında Üretim ve
Talep Planlaması

veya stoklar.

Bekleme İsrafı

Hizmet sunumu veya
dağıtım sürelerinden ve
müşterilerden gelecek uzun
yanıt sürelerinden kaynaklı

Değer Akışı Haritalama

bekleme süreleri

Gereksiz İşlem

Müşterilere sunulan
hizmette karmaşık
prosedürler uygulanması
gereksiz işlem adımlarına
yol açmaktadır.

Süreç Haritalama

Taşıma

Lojistik ve taşımacılık
sistemlerinde hammadde
yönetiminden

Satıcı Envanter Yönetimi,
Milkrun Sistemi, İşbirliğine
Dayalı Tahmin ve Planlama

üretim, dağıtım ve satış
süreçlerinde kaynaklanan
israf türünü ifade
etmektedir.
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Gereksiz İnsan Hareketi

Ürün ve hizmetlerin
kullanılabilirliği ve
ulaşılabilirliğinin düşük
düzeyde olması

Ürün ve hizmet
kullanılabilirliğinin
sağlanabilmesi için tasarımın
yeniden düzenlenmesi,
imalat için tasarım ve
montaj süreçlerinin
planlanmasının yapılması

Hatalar

Ürünlerde ortaya çıkan
kusurlar veya yüksek
kaliteli hizmet sunumunu
sağlamada

Hata Türleri Etki Analizi,
Kılçık Analizi

değer katmayan
faaliyetlerden kaynaklı
maliyetlerin ortaya çıkması

Kaynak: Payaro ve papa, 2016

Yalın uygulamalardaki temel amaç; işletme içerisindeki israfa yol açan
adımların belirlenmesi ve bu adımların ortadan kaldırılması için israf türlerine uygun
araçlar kullanılmalıdır. Kalite işlev dağıtımı, tam zamanında üretim ve talep
planlaması, değer akışı haritalama, süreç haritalama, satıcı envanter yönetimi,
milkrun sistemi, işbirliğine dayalı tahmin ve planlama gibi yalın araçların
kullanılmasıyla maliyetlerin minimum düzeye inmesi mümkün olmaktadır. İsrafa
yol açan adımların doğru bir şekilde bulunabilmesi için süreçlerin analizi ve diğer
adımların doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Yalınlaşma sistem içerisinde
yalnızca bir alanda olmamaktadır; tüm sistem ele alınarak ortaya çıkan israflar
belirlenmeli ayrıca israfın yok edilmesi ve kalite düzeyinin arttırılması için gereken
yalın uygulamaların işletme içerisinde tüm sistemlerde özümsenmesi gerekmektedir.
3. SONUÇ
İşletmelerde esnekliği sağlayacak teknolojinin varlığı aynı zamanda müşteri
açısından

değerin

doğru

tanımlanması

ve

değerin kesintiye

uğramadan

gerçekleşmesini sağlayacak bir sistemin var olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın
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yolu da sistemin etkin işlemesini sağlayacak yalın bir yönetim anlayışı ve bu anlayış
doğrultusunda hareket eden işgücünden geçmektedir. Müşteri memnuniyetinin
artırılması, kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve maliyet avantajı
sağlanması, yalın uygulamaların doğru anlaşılması ve tüm süreçlerde etkin
kullanımıyla mümkün olmaktadır.
İşletmelerin yalın bir yönetim anlayışıyla hareket edip, yalın pazarlama, müşteri
kazanımı ve nihayetinde müşteri memnuniyetine yönelik sürekli iyileştirme süreçleri
hakkında gerekli eğitim programları yapılmalı ve çalışanların yalın olma bilinciyle
hareket etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca işletmeler bir ürüne, web sitesine veya
pazarlama kampanyasına önemli miktarda kaynak yatırımı yapmaktan ziyade, yalın
uygulamaların benimsenmesi ve uygulanması işletmelere daha iyi bir yol
izlemelerini ve süreç içindeki ortaya çıkan başarısızlık riskinin azaltılmasını sağlar.
Yalın pazarlamanın işletme süreçlerinde uygulanmasıyla; ürünün pazara daha hızlı
sunulmasını ayrıca büyük ve uzun vadeli teslimatların küçük görevlere ayrılmasıyla
üretim ile teslimat arasındaki sürenin kısa tutulmasını sağlanmaktadır. Yalınla
beraber müşteri açısından değerin doğru tanımlanması ve süreçlerde neyin işe
yaradığını ayrıca israfa yol açan adımların neler olduğunu görmemiz mümkün
olmaktadır.
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İzmir Yahudilerinin Toplumsal ve Siyasal Konumu
Levent YILMAZ1
Özet
İzmir Yahudileri üzerine yapılan sosyolojik ve tarihsel çalışmalar ışığında, bu cemaatin
siyasal ve toplumsal konumlarını belirleyecek araştırmaların kısıtlarını belirlemek, bu
çalışmanın temel amacıdır. Kapsamlı bir alan araştırmasına zemin hazırlamak iddiası
taşıyan çalışmanın bulguları, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek bir araştırma
projesinin eskizlerini oluşturmuştur. Sonuç bölümünde bu genel değerlendirmeler yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Yahudilik, İzmir, Siyasal
JEL Sınflama Kodları: Z19

Social and Political Position of Jews of Smyrna
Abstract
This study was carried out in the light of sociological and historical researches on the Jews
of Smyrna. The main purpose of this study is to determine the constraints of this study that
will investigate the political and social positions of this community. The findings of the study,
which claims to prepare the ground for a field research, have formed the sketches of a
research project to be implemented in the coming days. These general evaluations are
mentioned in the conclusion.
Keywords— Judaism, İzmir, Smyrna, Political
JEL Classification Codes: Z19
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1. GİRİŞ
Türkiye’de yurttaşlık üzerine yapılan çalışmalar, haklı olarak, Osmanlı’nın
XIX. Yüzyılına odaklanır. Özellikle yüzyılın ikinci yarısından sonra meydana gelen
iktisadî ve siyasal gelişmeler, bunlara verilen tepkiler ve bunlarla şekillenen iç
siyasal ortam Türkiye’deki yurttaşlık bilincine ve politikalarına rengini vermiştir.
Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet hareketlerini izleyen 1908 Devrimi ve sonrası
gelişmeler,

Türkiye’deki

yurttaşlık

tartışmalarını

Osmanlı’nın

kozmopolit

ikliminden, daha homojen bir ulus-devlet eksenine dönüştürmüştür. Fakat bu
homojenlik dışında kalan unsurlar da (Ermeni, Levanten, Rum, Yahudi); 1908 ile
başlayan, Cumhuriyet Devrimi ile şekillenen süreçte varlıklarını sürdürmüştür.
Uluslaşma ve yurttaşlık politikalarında en önemli meselelerden biri, bu grupların
nasıl tanımlandığıdır. Bu kapsamda günümüze kadar hem tarih disiplini içinde hem
de siyaset sosyolojisi kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmadaki
amaç ise verili bilgiler ışığında, günümüz İzmir’inde Yahudilerin siyasal ve
toplumsal konumlarını incelemektir.
İzmir, Türkiye Yahudiliği tarihi içinde özel bir öneme sahiptir. Bunun
nedenleri birkaç açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan en başta geleni nüfustur. XVI.
Yüzyıldan itibaren İzmir’de Yahudi nüfusu önemli sayılara ulaşmıştır. İkinci bir açı
olarak, Yahudi cemaatinin etkinlikleri ve kentteki etkisi azımsanmayacak boyuttadır.
Bu, bazen merkezî iktidarla ilişkileri etkilediği gibi bazen de -Sebatay Sevi olayında
olduğu gibi- cemaat içi ilişkileri de derinden etkilemiştir. Bir üçüncü açı ise Yahudi
kimliği ve bu kimliğin kent içindeki diğer kimlikler karşısındaki konumu olabilir.
Çalışmanın kapsamı, günümüzde, bu açılar çerçevesinde, Yahudi
cemaatinin kendini siyasal ve toplumsal olarak nasıl konumlandırdığıdır. Konu,
İzmir ile sınırlandırılarak incelenecektir. İzmir dışında yapılan benzer çalışmalarla
da karşılaştırılabilir bir izlek izlenmeye özen gösterilecektir. Kimlik ile ilgili yapılan
çalışmalarda, özellikle azınlık gruplara mensup örneklemlerde, bir güven sorunu
doğmaktadır.

Bunun

aşılması

açısından

derinlemesine

mülâkat

tekniği

kullanılacaktır. Çalışmanın cevabına ulaşmaya çalışacağı soru; İzmir Yahudilerinin

1566

Türk siyasal yaşamı içindeki konumları ve toplumsal yaşam içinde kendilerini
yurttaş olarak nereye yerleştirdikleridir.
2. KİMLİK VE AZINLIK KAVRMLARI
Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, insanın varlığı, kendisini aidiyet bağıyla
saran bir çevre bağlamında açıklanır. Kimlik kavramı, bu toplumsal durumu
açıklamak için kullanılır. Kimlik üzerine yapılan çalışmalar, en fazla, XX. Yüzyılın
ikinci yarısına kadar geriye götürülebilir (Gleason, 2014: 21). Toplumsal
bilimlerdeki birçok kavram gibi, kimlik kavramının da; üzerine düşünülen ve
yazılanların çokluğundan dolayı, kavram çerçevesinin bulanık bir hâle geldiği, neyi
ifade ettiğinin müphemleştiği söylenebilir (Mollaer, 2014: 11). Kimlik olgusunun
ontolojik yapısı, insanın öncelikle kendisini tanımlaması ve bunun dolayımında
karşısında bulunan diğer bireyleri de sınıflandırmak amacını içerir. Kimlik,
sosyolojik olarak, bireyin ve toplulukların kendilerini tanımlaması ve bunun
neticesinde de diğer birey ve topluluklar karşılısındaki konumunu belirlemesi olarak
tanımlanabilir (Parekh, 2014: 56; Bilgin, 2007: 5). İnsanlar, hayatları boyunca,
birbirinden çok farklı toplumsal etkiler içinde, değişim ve dönüşüme uğrarlar.
Tabiatıyla, toplumsal kimlikler için de aynı durum geçerlidir. İnsanın kendi kimliğini
tanımlama faaliyeti, öteki adı verilen karşı kimliği/kleri tanımlamasını sağlar. Bu
bağlamda bireyin, ilişki kurduğu öteki(ler)nin farklılaşması sonucunda bireyin
mevcut olan kimliğinin değişime uğraması beklenebilir (Altuntaş, 2004: 68). Aynı
beklenti bu durumun tersi içinde geçerlidir. Bu durum, beraberinde yeni kimlik
türlerinin vücut bulmasını da sağlar.
Bu noktada çok açık olan bir nokta da, insanların sahip olduğu çeşitli aidiyetleri
bağlamında çok farklı kimliklerinin bulunduğudur. Toplumsal bir canlı olduğu kabul
edilen insanoğlunun, içinde yaşadığı toplumsal gruplar olacaktır. İnsan bu kolektif
kimliği içinde bireyselleşecektir. Kolektif ve bireysel kimliğin yanında, insanların
kültürel kimliği, resmî/ulusal kimliği gibi kimliksel yapıları da mevcuttur.
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İnsanın kolektif kimliklerinin, sosyolojinin klâsik bakışında, kolektiviteyi
oluşturan bireylerin bizlik vurgusu bağlamında açıklandığı söylenebilir.2 Kolektif
kimliğin şekillenmesi, bireylerin bizlik çerçevesinde gerçekleştirdiği eylemlerde
kaynağını bulur. Kolektif eylem, kolektif kimliğin oluşmasını da beraber getirir
(Melucci, 2014: 84). Bir grubun kolektif kimlik kazanabilmesi için öteki bir grubun
vârolması aslında ontolojik bir zorunluluktur. Kolektif kimliğin inşasında,

bireylerin benzerliği esasken; kolektif kimlikle tanımlandıkları grubun
diğerinden farklılaşması söz konusudur (Habermas, 2017).
Ulusal/resmî kimlik kolektif kimliğin farklı görünümlerinden biri olarak kabul
edilebilir. Ancak bu kolektifliği oluşturan bağ siyasal niteliklidir. Siyasal bağdan
kastedilen, hukukî bir bağın mevcudiyetidir. Bir bakıma, aidiyet, hukukî bir takım
(kurumsal, yasal, ülkesel) unsurların üzerine bina edilir (Smith, 2016: 24). Ulusun
üyeleri üzerinde yaşadıkları coğrafyaya karşı bir bağlılık bilincine ulaşacak ve
kendilerini yaşadıkları ülkeye göre tanımlamaya başlayacaklardır. Modern
zamanların şafağında bu bağlılık, merkezî olarak organize edilen eğitim kurumları
yolu ile sağlanmaya başlanmıştır
Toplumsal bir ürün olan kültürel kimlikler, ortak olan veya olması düşünülen
birtakım unsurların (coğrafya, gelenek, ülküler, tarih, dil, din, vb) etrafında
şekillenen kültürel öğelerin, zaman içerisinde içselleştirilmesi sonucunda
oluşmaktadır. Kültürel kimlik, toplumsal bir ürün olmasına karşın, bireysel anlamda
kişilere sağladığı ortak amaç ve aidiyet duygusu yaratması açısından önemlidir (Tok,
2003: 15). Kendini yaşadığı toplum içinde vâreden birey, güvenli bir kimlik ve
aidiyet duygusuna kavuşur. Bu birey yönlü yaklaşımı, toplumsal alana da

yansıtmak mümkündür. Bir başka değişe, toplumların da belirli kültürel
kalıplar içerisinde şekillendiğini, bu kalıplarla ile toplumdaki bireyler
arasında çeşitli bağların oluştuğunu belirtmek gerekir (Kymlicka, 185-188:
2015).

2

Kolektif bilinç (Durkheim), sınıf bilinci (Marks), cemaat/gemeinschat (Tonnies) gibi
kavramlaştırmalar buna örnek gösterilebilir.
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Hiçbir kolektif kimlik ve dolayısıyla bireysel kimlik; kapalı bir coğrafyada,
otantik ve değişmez özlerle şekillenmez. İşte bu noktada karşımıza kimliklerin
çoğulluğu durumu çıkar. Melez kimlik kavramı bu ilişkiyi anlatmak üzere icat
edilmiştir. Bu kavram ayını zamanda, kavramını göç unsurunu, kimlik kavramına
sokmayı zorunlu kılmaktadır (Chambers, 2014: 44-46). Göç, toplumsal yapılarda
ciddi değişikliklere yol açar. Hem yeni gelenin hem de yerleşiğin kimliğinin yeniden
şekillenmesine; bir başka değişle iki kültüründe değişmesine, yani bir kültürleşmeye
neden olur (Güvenç, 1979: 131) . Bu durum yeni kültürel özellikler doğurmakta, bir
kültür melezleşmesini de beraber getirmekte ve çokkültürlü toplumlar yaratmaktadır
(Taylor, 1996). Melezlik, kimliklerin saf olmadığı, kabulü ile yola çıkar. Ama bu
kaynaşma, aynı zamanda, ötekinin yani büyük farkların da doğmasına neden olur.
Melezleşmeye tepki verenler küçük farklılıklardan beslenirler. Çünkü artık öteki,
yabancı olan değil, saflığı bozma (yerleşik kültür) tehlikesi barındıranlardır (Göle,
2011: 17).
Azınlık kavramının nispeten yeni bir kavram olduğu kabul edilebilir. Her ne kadar
Yahudiler, Ortaçağ Avrupa’sında, sayısal anlamda bir azınlık oluştursalar da;
toplumsal olarak dışlanmış olmaları ve güçten yoksun kalmalarından dolayı çağdaş
anlamda bir azınlık unsuru olarak görülememektedir Tarihsel açıdan, azınlık
kavramının ortaya çıkışı Protestanlık düşüncesinin yayılmasına bağlı olarak
gelişmiştir. Böylece ilk azınlık türü olarak, dinsel azınlıklar kabul edilir (Oran, 2015:
17-18). XIX. Yüzyılda, ulus-devletlerin siyasal kültürünün yaygınlaşmaya
başlamasıyla birlikte, dinsel nitelikli azınlık anlayışı yerini ulusal azınlıklara
bırakmıştır (Preece, 2001: 18). XX. Yüzyılın son çeyreğinde azınlık olarak
tanımlanacakların -daha önceki dönemde kabul gören- hukukî anlayış tartışılmaya
başlanmıştır. Azınlıklar, sosyolojik bir gerçeklik olarakve egemen siyasal kimlik ile
bu kimliğin kültürel iddialarının dışında kalan grupları tanımlamak için kullanılmaya
başlanmıştır. Bu bağlamda, azınlık kavramı günümüzde hukukî ve sosyolojik boyut
içeren bir kavram olsa da (Oran, 2015: 26), sosyolojik boyut, aynı zamanda siyasal
ve kültürel bir çok açıklamayı ve tartışmayı da beraberinde getirecektir.
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3. TÜRKİYE’DE VE İZMİR’DE YAHUDİLİĞİN ÖZETİ
Yahudilerin Anadolu’daki varlıklarının tarihi hakkında birçok tartışma vardır.
Çağdaş anlamdaki Yahudilik araştırmaları, Anadolu ve Balkan coğrafyasındaki
Yahudilik için XV. Yüzyıl’daki göçü mihenk almaktadır. Bilindiği üzere, İber
Yarımadası’nda yaşayan Yahudiler, Reconquista’nın tamamlanması üzerine XV.
Yüzyılın sonlarında; din değiştirerek Hıristiyan olmamaları durumunda ülkelerini
terk etmek zorunda kalmıştır. İlk göçmenlerin tercihi İtalya ve Kuzey Afrika
olmuştur. Buralardaki Seferad Yahudilerinin büyük çoğunluğu ise daha sonra
Akdeniz havzasına göç etmiştir. Osmanlı topraklarına yaklaşık 60 bin Yahudi’nin
geldiği ön görülmektedir (Benbessa ve Rodrigue, 2003: 44-45). Yahudiler Osmanlı
topraklarında İstanbul, Selanik, Edirne, Bursa, Amasya, Tokat gibi yerlere
yerleştirildi. Portekiz’den gelenler de daha sonra bunlara dâhil oldu (Pardo, 2007:
22). İzmir Yahudiliğinin daha sonraki dönemde önem kazındığı bilinmektedir.
XIX. Yüzyılda İzmir’de 15-20 binlik bir Yahudi nüfusundan bahsedilebilir. Aynı
dönemde İzmir’in nüfusu da, 150-200 bin tahmin edildiğine göre, yaklaşık kentin %
10’luk bir Yahudi cemaati barındırdığı söylenebilir (Bora, 1995: 32). İzmir’de
Yahudiler, Ermeniler ile Türkler arasında kalan Havra (Bugünkü Havra Sokağı
civarı) bölgesinde yaşamaktadır. XIX. Yüzyılın ortalarına kadar İzmir Yahudilerinin
çoğunluğunun yoksulluk, sofuluk ve kapalılık içinde yaşadığı bilinmektedir (Pardo,
2007). XX. Yüzyıl’da maddî durumları düzelen Yahudiler Karataş bölgesinde
ikamet etmeye başlamıştır (Nahum, 2000: 21; Bora 1995: 35). Böylece İzmir’de
Yahudi nüfusu bu iki bölgede toplandı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu
topraklarında kalan Yahudiler; İstanbul ve Trakya ile İzmir ve Batı Anadolu
bölgesinde yoğunlaşmışlardır. İzmir, Yahudi nüfusu bakımından ikinci büyük kenttir
(Levi, 1996: 18). 1934 Trakya olaylarından sonra, Yahudilerin Siyonist amaçlar için
düzenledikleri faaliyetlerde artış olmuş, 1940’lı yıllarda göç eden Yahudi sayısı
çoğalmıştır. 1945 yılına gelindiğinde ise İzmir’de 16 bin (1927’de 18 bindir) Yahudi
yaşamaktadır (Bali, 2000: 407-408; Nahum, 2000: 240).
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İzmir Yahudilerinin sayısı 1948’de İsrail devletinin kurulması ile birlikte sürekli
düşüş hâlindedir. Günümüzde ise 1500 nüfusa kadar inmiş durumdadır3 (Pardo,
2007: 64).
3.SONUÇ:

İZMİR

YAHUDİLERİNİN

TOPLUMSAL

VE

SİYASAL

KONUMLANIŞI
Bu kısımda, İzmir Yahudi cemaatinin verili bilgiler ışığında, toplumsal yaşamına
değinildikten sonra, yapılan mülâkatlarda ulaşılan temel meseleler sıralanacaktır.
Bunlar Cumhuriyet dönemi Türk siyasal yaşamında, İzmir Yahudi cemaatinin
bakışına ışık tutacak temel meselelerdir. Çalışmanın gösterdiği noktalarda İzmir ve
akrebinde Türk Yahudi cemaatinin siyasal pozisyonunu araştıracak bir proje
geliştirilecektir.
İzmir Yahudi cemaatinin dinsel konulara yaklaşımının, seküler bir yaşam tarzının
yansıması şeklinde olduğu söylenebilir. Özel bayramlar dışında sinagogda yapılan
törenler pek kalabalık olmamaktadır. Yahudi dininde önemli bir yeri olan Şabat
töreni, cemaatin yetersi katılımı nedeniyle sadece üç sinagogda yapılmaktadır Şabat
günü çalışmayan Yahudilerin sayısın çok az olduğu belirtilebilir. Bunun yanında Bar
ve Bet-Mitzva4 gibi, şölen yanı bulunan törenlere hem önem verilmekte hem de
cemaatin ilgisi yüksek olmaktadır.
Yahudi inancının günlük yaşamdaki en önemli uygulamalarından biri olan Kaşer
ürün tedariki çok sıkıntılı olabilmektedir. Örneğin et kesimi için İstanbul’dan şohet5
getirilmektedir. İzmir Yahudi Cemaatinin çocuklarının büyük çoğunluğu Türk
okullarında eğitim görmektedirler. Küçülmekte olan cemaatin gelir kaynakları da
giderek azalmaktadır. Cemaatin Karataş semtinde bulunan hastanesi, 2013 yılında

3

Sayının her geçen gün azalmasının temel nedeni olarak, gençlerin eğitim ve iş için İstanbul,
Avrupa, Amerika, Çin ve Hindistan gibi dünyanın değişik yerlerine gidip geri dönmemeleri
gösterilmektedir. Ayrıca, nüfusun yaşlanması ve yeni doğum oranlarının azalması da bu
durumu etkilemektedir.
4
Kız ve erkek çocukların ergenliğe geçiş töreni.
5
Yahudi inancında yenilmesi serbest olan hayvanların kesimini belli kurallara göre yapan,
bu işin eğitimini almış, yetkili kasap.
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devredilmiştir. Günlük veya haftalık gazete yayımlanmamaktadır. İstanbul’da çıkan
Şalom gazetesi Türkiye’deki tüm Yahudilere hitap etmektedir.
İzmir Yahudi cemaatin İstanbul’daki Yahudiler, Batı dünyası ve İsrail ile
ilişkileri hayli gelişkindir. Cemaat üyelerinin iktisadî konumlarının İzmir
ortalamasının üzerinde olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İzmir Yahudilerinin kendilerini Türk olarak görmekte olduğu söylenebilir.
Cumhuriyet Devriminin temel ilkelerine sâdık ve bağlı olmaları, siyasal açıdan en
belirgin özelikleridir.
Cumhuriyet döneminde 80’li yıllara kadar Yahudi en çok etkileyen siyasal
olaylar şu şekilde sıralanabilir:
x

Lozan haklarından feragat etme.

x

“Vatandaş Türkçe konuş” kampanyası.

x

Elza Niyego cinayeti.

x

Trakya olayları.

x

Eğitimin Türkçeleştirilmesi.

x

Struma gemisi olayı.

x

Varlık Vergisi.

x

1948 sonrası göç.

x

6-7 Eylül olayları.

Bu olaylar daha ziyade orta yaş üstü Yahudiler açısından anlam taşımaktadır.
Baskın olanları ise Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olaylarıdır. İsrail-Türkiye ilişkileri
İsrail’in dış politikası Yahudilerin siyasal konumlanış bakımdan önemli kırılma
noktalarıdır. Çok partili hayata geçtikten sonra Demokrat Parti çizgisindeki partilere
oy verme eğilimi, 2000’li yıllarda değişmeye başlamıştır. Son dönemde özellikle
Nesim Malki ve Üzeyir Garih cinayetleri birçok antisemit tavrın medyada yeniden
görünür olduğu olaylardır.
İzmir ve Türkiye Yahudilerinin siyasal konumu üzerine geniş çaplı bir
araştırmanın kapsamı, meselenin yalnızca Yahudi cemaatini ilgilendiren boyutunu
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değil; Türkiye’deki yurttaşlık bilinci, Batı ve Yahudi algısı, modernizm tartışmaları
eksenini de içermelidir. Bugüne kadar, Yahudi cemaatine dışardan bakan az sayıdaki
araştırmacı, genellikle verili bilgiler ışığında, ya anket yolu ile elde edilen veriler ya
da birkaç Yahudi liderle yapılan mülâkatla bir takım çıkarımlarda bulunmuştur.
Kültürel araştırmalar için yeterli gibi görülen bu yöntem, karmaşık toplumsal
ilişkiler ve özellikle siyasal tutamlar için yeterli değildir. Cemaatin farklı
özelliklerdeki üyeleri ile derinlemesine mülâkatlara ihtiyaç vardır. Yahudiler üzerine
yürütülecek böyle bir araştırma, hem Türkiye toplumunu daha iyi tanımayı sağlamak
bakımından hem de kapalı sayılan bu cemaatin yurttaşlık bilincinin ortaya konması
açısından önemli bir özgünlük içerecektir.
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Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Piyasası ve Yatırımcılar
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Özet.
Bu çalışma ile Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasasındaki yatırımcıların yapılan yasal
düzenlemeleri ve teşvik sistemindeki işleyişi nasıl değerlendirdiklerini tespit etmek ve
başarılı bulup bulmadıklarını sınamak amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak birincil
verilerden anket yöntemi kullanılmıştır. Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımcılarından
seçilen örnekleme yapılan uygulama ile elde edilen ampirik bulgular doğrultusunda;
yatırımcıların halen beklentilerini tam olarak karşılamayan bir teşvik sisteminin var olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler— Yenilenebilir Enerji, YEKDEM, Teşvik Sistemi
JEL SınflamaKodları: H22, H29, H32

Renewable Energy Markets and Investors in Turkey in
Terms of Incentives Success / Failure
Abstract
The aim of the study is to determine how these legislative regulations and process in incentive
mechanism are evaluated by investors acting in renewable energy market in Turkey, and to
take their opinion if the incentives are successful or not. As a research method, questionnaire
is used to collect primary data. In the direction of the empirical findings which obtained from
the application on sample selected among renewable energy investors in Turkey; it is found
that there is an incentive system that does not meet the expectations of investors.
Keywords— YEKDEM, Renewable Energy, Support Mechanism
JEL Classification Codes: H22, H29, H32
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1. GİRİŞ
Enerji piyasası sermaye yoğun bir piyasa olduğu için dünyada en çok teşvik
verilen piyasalardan biridir (Marhold, 2016: 2). Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması gün geçtikçe tüm dünyada daha çok önem kazanmaktadır. Bu durum
Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için
gerekli stratejilerin ortaya konulması ve düzenleyici yapının da buna göre
şekillendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur (Batı, 2013: 202). Ayrıca
Türkiye'nin gelişmiş ekonomiler seviyesine ulaşmak için son yıllarda ortaya
koyduğu hızlı ekonomik ve sosyal büyüme hedeflerinin enerjiye olan talebi arttırıyor
olması Türkiye açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale
getirmiştir (Aydın, 2014: 568). Ayrıca Türkiye'deki yatırımcılar için yeni
sayılabilecek bu piyasada etkin işleyen bir teşvik sisteminin de yokluğu
hissedilmiştir. Bu gelişmeler Türkiye için yeni sayılabilecek bir piyasa olan
yenilenebilir enerji piyasasına hareketli bir mevzuat yapısı olarak yansımıştır.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, gelecekte yenilenebilir enerji
piyasasının teşviksiz olarak ayakta durması ve bu bağlamda uygulanan teşviklerin
istikrarlı bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir (Ünlü ve Çeliktaş, 2013: 13).
Çünkü teşvik politikalarının temel fonksiyonu, yeni yatırım projelerini yeterli
kaynakla finanse etmek ve akışkanlığı kolaylaştırmaktır (Duran, 2003: 58). Bu
strateji

çerçevesindeçalışma,Türkiye'de

yenilenebilir

enerji

piyasasındaki

yatırımcıların yapılan bu yasal düzenlemeleri ve teşvik sistemindeki işleyişi nasıl
değerlendirdiklerini tespit etmek ve daha başarılı bir teşvik sisteminin nasıl
oluşturulabileceği konusunda yatırımcılardan görüş almak üzere tasarlanmıştır.
2. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE KURULU
GÜCÜ
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları bakımından Avrupa ile yarışabilecek
ciddi bir potansiyele sahiptir. Türkiye sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelini
iyi değerlendirebilirse hem enerjide dışa bağımlılığını azaltacak hem de uzun vadede
enerji ihraç edebilir konuma gelecektir (TMMOB, 2018: 319,315).
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Tablo 1. Türkiye’de Toplam Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünün Gelişimi

Kaynak cinsi

2017 yıl sonu itibariyle
Kurulu
Santral
Katkı%
güç MW
sayısı adet

31 Ağustos 2018 sonu itibariyle
Kurulu
Santral
Katkı%
güç MW
sayısı adet

Hidrolik (barajlı)

19776

23,2

117

20503,5

23,4

117

Hidrolik (akarsu)

7489,4

8,8

501

7602,7

8,7

510

Güneş

17,9

0

3

31,9

0

4

Rüzgâr

6482,2

7,6

161

6685,1

7,6

167

Jeotermal

1063,7

1,2

40

1163,6

1,3

41

Rüzgâr*

34

0

46

57,3

0.1

68

Hidrolik*

7,4

0

10

7,4

0

10

Güneş*

3402,8

4

3613

4761

5,4

5503

Biyokütle

575,1

0,7

98

622,5

0,7

99

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
*Lisanssız üretim yapan santraller
2016 yılında Türkiye’nin birincil enerji arzının %12,41’lik kısmı
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış, 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle ise
ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücü toplamda 41434,8 MW’ a
ulaşmıştır (YEGM, 2017: 29; www.teias.gov.tr, 2018). Enerji Tabii Kaynaklar
Bakanlığının hedefi ise 2019 yılına kadar 32000 MW hidrolik, 10000 MW rüzgâr,
3000 MW güneş,1000 MW jeotermal ve 700 MW biyokütle kurulu gücüne ulaşarak
elektrik enerjisi arzı içinde yenilenebilir enerji payını arttırmaktır (YEGM, 2017:29).
3.TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ DÜZENLEMELERİNİN VE
POLİTİKALARININ GELİŞİMİ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için yatırım süreçleri ve
yatırımların uygun mevzuat düzenlemeleri ile güvence altına alınması yatırımcılar
açısından öngörülebilir ve sürdürülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesi için önem arz
etmektedir (Boşça, 2009: 21).
Enerji üretimine özel sektörün de dahil olabileceği fikri ilk olarak 1984 ve
1997 yıllarında yapılan düzenlemelerle gündeme gelmiştir. 2001 yılına kadar
elektrik üretimi bir kamu hizmeti olarak nitelendirilmiş; ardından yenilenebilir enerji
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kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi için gerekli düzenlemeleri içeren 4628
Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğegirmiştir (Çelikkaya, 2017: 11). Bu kanun
ile birlikte serbest piyasa modeli Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.Konuyla
ilgili olarak dikkat çekici düzenlemeler ise 2005 yılında yapılmaya başlanmıştır.
Doğrudan veya dolaylı olarak birçok kanun, yönetmelik ve genelge sektörle ilişkili
olarak yayınlanmış ve yasal düzenlemeler sektördeki hukuki boşluklar kapsamında
yapılmaya devam etmektedir (Erdoğan, 2016: 151).
Tablo 2. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Düzenlemelerinin ve Politikalarının
Gelişimi
2005
2007

-5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun
-5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
-Enerji Verimliliği Yılı, Toplumsal Bilinci Artırmak Üzere ENVER Programının
Başlatılması

2008

-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
-Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik

2009

-Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi
-6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2010

-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri
Yönetmeliği,
-Türkiye İklimDeğişikliği Stratejisi
-Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması, 1 Kasım 2011
-Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

2011

-Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelik,
-Binalarda Enerji Performans YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
-Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi
BaşvurularınaİlişkinYarışmaYönetmeliği,

2012

Kurmak

Üzere

Yapılan

Lisans

-Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularınaİlişkin Ölçüm Standardı
Tebliği
-Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ
-Enerji Verimliliği Strateji Belgesi.
-Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ,
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-Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında
Yönetmelik,͒
-6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği,
2013

-Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretilmesine İlişkin Yönetmelik,
-YEN Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt
İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi.
-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik

2014

-Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı
-10. Kalkınma Planı-Yerlı̇ Kaynaklara Dayalı Enerjı̇ Üretı̇ m Programı Eylem Planı
-6719 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,
-Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği

2016

-Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik,
-Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2017

-Rüzgâr Veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans
Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

2018

-Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

Kaynak: Çelikkaya 2017 ve Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’ndan
güncellenerek hazırlanmıştır.
Tablo 2 incelendiğinde dikkati çeken en önemli noktalardan biri
Yenilenebilir Enerji Kanununda özellikle 2010 yılından itibaren yapılan
değişikliklerle lisanssız elektrik üretimine izin verilmiş̧ olmasıdır. Ayrıca enerji
verimliliğine dair yönetmelik yayınlanmış̧ olması Türkiye’de sürdürülebilir enerji
üretimi için önemli bir adımdır. Yapılan düzenlemelerin özellikle rüzgâr ve güneş̧
projelerini arttırmaya yönelik olmaları ayrıca dikkat çekmektedir.
4. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK
MEKANİZMASI
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli
kullanılabilmesi için ciddi yasal düzenlemeler gerekmektedir. Yani kapsamlı bir
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yasal ve düzenleyici çerçevenin bulunmaması, yenilenebilir enerjinin etkin ve
verimli kullanılması ve geliştirilmesi açısından ciddi bir engel oluşturmaktadır
(Nasirov, vd. 2015: 3796). Bu çerçevede Türkiye'nin enerji politikaları ve stratejileri,
enerji arz güvenliğine, alternatif enerji kaynaklarına, enerji kaynaklarının
çeşitliliğine, iç enerji kaynaklarının ekonomiye katma değer yaratmasına, enerji
piyasalarının serbestleştirilmesine ve enerji verimliliğinin arttırılmasına dayandığını
ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en
yüksek öncelikli olarak kullanılmasına özel önem verilmiştir (Kaplan, 2015: 3). Bu
kapsamda Türkiye’ de yenilenebilir enerji piyasasına birebir tanımlanmış bir teşvik
sistemi bulunmamasına rağmen düzenleyici politikalar içinde sabit fiyat garantisinin
varlığı en somut yatırım desteği olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Ekonomi
Bakanlığının “Yatırım Teşvik Programı” özellikle mali teşvikler kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına destekler sunmaktadır.
5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sağlanan desteklerin
piyasadaki yatırımcı açısından etkisinin ölçülmesi, çalışmanın amacıdır. Bu
çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik uygulanan devlet
desteklerinin etkinliğini ve sonuçlarını ölçmek için YEKDEM (yenilenebilir enerji
kaynakları destek mekanizması) çerçevesinde yayınlanan 2017 yek (yenilenebilir
enerji kaynakları) nihai listesindeki 647 (hidrolik, rüzgar, jeotermal, biyokütle)
şirkete ve tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını çalışmaya dahil etmek adına ekonomi
bakanlığı 2017 yılı yatırım teşvik listesinde yayınlanan güneş enerjisi4 yatırımı
yapan şirketlere anket uygulanması planlanmıştır.

Tablo 3.Anket Uygulaması İçin Örneklem Belirleme
YEKDEM'den
Faydalanan Şirket
Sayısı

Enerji Kaynaklarına
Göre Şirketlerin
Toplam İçindeki Oranı

Planlanan
Anket Sayısı

Hidrolik

85

0,53

45

Biyokütle

26

0,17

14

4

2017 YEK Nihai Listesinde güneş enerjisi yatırımı sadece 2 adet bulunduğu için güneş enerjisi
yatırımcıları Ekonomi Bakanlığı 2017 Yatırım Teşvik Listesinden seçilmiştir.
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Jeotermal

9

0,05

5

Rüzgar

41

0,25

21

Toplam

161
Ekonomi Bk. Liste (Güneş)

40

Toplam Planlanan Anket Sayısı

125

Bir çalışmanın güvenilir olup olmadığı ölçeğin Cronbach alfa değeri ile
tespit edilmektedir. Bu çalışmanın güvenilirlik katsayısı 0.848 olarak hesaplanmıştır.
Bu oran 0,7'den büyük olduğu için çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu söylemek
mümkündür.
5.1. Verilerin Demografik Analizi
Çalışmada bulguların elde edilmesi için yatırımcılara 128 anket
uygulanmıştır. Ankete katılan yatırımcıların çalıştıkları şirketlerin genel yapısı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4. Ankete Katılan Şirketlerin Genel Yapısı Frekans Dağılımları

Şirketinizin kuruluş tarihi

Şirketinizin çalışan sayısı

Şirketinizin hukuki statüsü

Şirketinizin üretim faaliyeti
türü

Sıklık

Yüzdelik
Dağılımı

1990 ve öncesi

21

16,4

1991-2000

22

17,2

2001-2010

52

40,6

2011 ve sonrası

33

25,8

Toplam

128

100,0

50 ve daha az

89

69,5

50’den fazla

39

30,5

Toplam

128

100,0

Anonim Şirket

83

64,8

Limited Şirket

36

28,1

Belediye

9

7,0

Toplam

128

100,0

Lisanssız üretim

43

33,6

Lisanslı üretim

85

66,4

Toplam

128

100,0
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Yurt dışı yatırımınız var mı?

Özkaynak sıkıntısı yaşıyor
musunuz?

Şirketinizin bünyesindeki
yenilenebilir enerji santrali
sayısı

Evet

18

14,1

Hayır

110

85,9

Toplam

128

100,0

Evet

34

26,6

Hayır

94

73,4

Toplam

128

100,0

0-10 arası

110

85,9

11-24 arası

12

9,4

25 ve üzeri

6

4,7

Toplam

128

100,0

Şirketlerin kuruluş yoğunluğun olduğu tarih aralığının Türkiye'de
Yenilenebilir enerji düzenlemelerinin başladığı 2000'li yılların başında olması dikkat
çekmektedir. Özellikle 2005 yılından itibaren yenilenebilir enerji teşvikleri için yasal
düzenlemeler başlamış olması bu tarih aralığında meydana gelen sıklığın teşvik
düzenlemesi yapılıyor olmasının etkisi olarak yorumlanabilir.
Yatırımcıların üretim yapmak için kullandıkları yenilenebilir enerji kaynağı
türleri, %34 hidrolik, %34 güneş, %15 rüzgâr, %8 biyokütle, %5 biyogaz, %4
jeotermal olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere Türkiye'de son durum itibariyle en
çok yararlanılan yenilenebilir enerji kaynakları güneş ve hidroliktir.

Tablo 5. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Uygulanan Teşvik Türleri

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Sıklık

Yüzdelik
Dağılım

Evet

59

46,1

Hayır

69

53,9

Toplam

128

100,0

Evet

31

24,2

Hayır

97

75,8

Toplam

128

100,0

Evet

22

17,2

Hayır

106

82,8

Toplam

128

100,0
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Genel Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırımların Teşviki

YEKDEM

Diğer

Sıklık

Yüzdelik
Dağılım

Evet

59

46,1

Hayır

69

53,9

Toplam

128

100,0

Evet

17

13,3

Hayır

111

86,7

Toplam

128

100,0

Evet

94

73,4

Hayır

34

26,6

Toplam

128

100,0

Evet

3

2,3

Hayır

125

97,7

Toplam

128

100,0

Yatırımcıların %73,4'ü YEKDEM' den faydalanmaktadır. YEKDEM' den
sonra en çok faydalanılan teşvik türü %46'lık bir oranla Ekonomi Bakanlığı'nın
Yatırım Teşvik sistemi kapsamında uygulanan "Genel Teşvik Uygulamaları" olarak
göze çarpmaktadır.
5.2. Hipotez Testleri
Hipotez testleri için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Verilerin non parametrik
test gerektirmesi nedeniyle, bu test tercih edilmiştir5. Test için kullanılan 2 grup, öz
kaynak sıkıntısı yaşayıp/yaşamamalarına göre belirlenmiştir. Burada amaç, sektörde
öz kaynak sıkıntısı yaşayan ile yaşamayan üreticilerin sektördeki teşvikler hakkında
hem fikir olup olmadıklarını sınamaktır.
Hipotez: YEN üreticilerinin sektör hakkındaki görüşleri, özkaynak
problemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterir mi?

5Shapiro-Wilk testi anlamlılık düzeyi 0,05'in altında çıktığı için çalışmada verilerin normal
dağılmadığı belirlenmiştir.
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Tablo 6: Yenilenebilir Enerji Teşvik Sistemi Hakkında Öz Kaynak
Sıkıntısına Göre Mann- Whitney-U Testi
Gruplar

Teşviklerden yararlanma prosedürü kolaydır
Mevzuatın değişken yapısı piyasayı yatırımcı açısından
riskli bir hale getirmektedir.
Mevzuatta yapılan değişiklikler sektörü canlandırmaya
yöneliktir
Lisanssız üretimde teknik altyapı sağlamdır

Lisanssız üretimde hukuki alt yapı sağlamdır

Lisanssız üretim yapmak daha avantajlıdır

Yerli aksamlar için verilen ilave primler yeterlidir.

Finansman zorlukları yatırım kararını olumsuz
etkilemektedir.

Yenilenebilir enerji piyasasındaki potansiyel
yatırımcılar için güvenli koşullar vardır.

Destek fiyat süreleri yeterlidir

Yenilenebilir enerji yatırımlarının getirisi beklentileri
karşılamaktadır

Yurt dışında yenilenebilir enerji sektörüne yatırım
yapmak daha az maliyetlidir

Yenilenebilir enerji yatırımları enerji bağımlılığını
azaltmaktadır.
Elde ettiğim kazanç bu sektörde beni kalıcı hale
getirmektedir.
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U

(özkaynak
sıkıntısı)

n

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

93

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

(MannWhitney U)
1409,50

1289,00

1153,00

1578,50

1543,00

1587,00

p
(asymp.sig.)

0,293
0,79

0,17

0,914

0,759

0,952

0,296
1409,50

1294,00

0,082

0,783
1548,50

1156,00

0,014

0,802
1553,00

0,700
1531,50

1577,00

1334,00

0,904

0,142

Gruplar

U

(özkaynak
sıkıntısı)

n

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

yoktur

94

vardır

34

yoktur

94

yoktur

94

Teşviklerden yararlanma prosedürü kolaydır

İleriye dönük KDV artırımı olmamalıdır

(MannWhitney U)
1409,50

p
(asymp.sig.)

0,293

0,515
1485,50

Hipotez testi sonucunda sadece bir değişken dışında, gruplar arasında (özkaynak
sıkıntısı yaşayan/yaşamayan) anlamlı bir farklılık yoktur (p˂0.05). Bu durum genel
olarak ankete katılan üreticiler açısından sektörün mevcut durumu hakkında görüş
birliği vardır, şeklinde yorumlanabilir. Sektörde yer alan çoğu üretici açısından
mevcut sorunlar ya da durumlar hakkında hemfikir kalınması, sorunların tespiti ve
beklentilerin belirlenmesi yönüyle önem arz etmektedir. Sadece bir değişken
hakkında gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öz kaynak sıkıntısı
yaşayanların “Destek fiyat süreleri yeterlidir” görüşüne katılım ortalaması 51.50
iken, öz kaynak sıkıntısı yaşamayanların 69.20 ‘dir. Sonuca göre öz kaynak sıkıntısı
çekmeyenlerin destek fiyat sürelerine katılım oranı daha yüksektir.
Tablo 7: YEN Üreticilerine Göre Sektörün Başarı/Başarısızlığı
YÜZDELİK DEĞERLER

Yen Üreticilerine Göre
TEŞVİKLER Başarılı
mı?

YEKDEM’in süresi yatırımların devamlılığı

Katılan: %42

için uygundur.

% 42 katılım ile
kısmen başarılı

Katılmayan: %36
Kararsız: %22
Katılan: %57
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YEKDEM’in verdiği alım garantisi

Katılmayan: %21

yeterlidir.

% 57 katılım ile
başarılı

Kararsız: %22

YEKDEM mevzuatı açık ve anlaşılabilirdir

Katılan: %23

% 23 katılım ile
başarısız

Katılmayan: %49
Kararsız: %28
Düzenlemeler enerji temin güvenliğini

Katılan: %49

sağlamaktadır.

% 49 katılım ile
kısmen başarılı

Katılmayan: %20
Kararsız: %31
Destek fiyatları potansiyel yatırımcıların

Katılan: %51

beklentilerini karşılamaktadır

% 51 katılım ile
başarılı

Katılmayan: %23
Kararsız: %26
Destekler olmasaydı da bu sektöre yatırım

Katılan: %28

yapardım

% 52 katılmayan
görüşü ile başarılı

Katılmayan: %52
Kararsız: %20
Teşvikler piyasanın ihtiyacına yöneliktir.

Katılan: %45

% 45 katılım ile
kısmen başarılı

Katılmayan: %17
Kararsız: %38
Destekler farklı teknolojilerin gelişmesine

Katılan: %64

katkı sağlamaktadır.

% 64 katılım ile
başarılı

Katılmayan: %14
Kararsız: %22
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Destekler gelecekteki maliyetleri

Katılan: %52

% 52 katılım ile

azaltmaktadır

başarılı
Katılmayan: %24
Kararsız: %24

Bu destekler kendisi için öngörülen amaca

Katılan: %50

% 50 katılım ile

ulaşmaktadır

başarılı
Katılmayan: %14
Kararsız: %36

Sektördeki

yatırımcıların,

sağlanan

teşviklerin

başarı/başarısızlığını

değerlendirmelerine imkan sağlayacak 10 değişkenden oluşan sorulara verdikleri
cevaplardan

anlaşıldığı

üzere,

sağlanan

teşvikler

beklentileri

kısmen

karşılamaktadır. Ancak katılım oranlarının genellikle %50’ler düzeyinde kalması,
halen sektördeki yatırımcıların beklentilerini karşılamayan bir teşvik sisteminin var
olduğunu göstermektedir.
SONUÇ
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının gerekliliğinin ve
yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinin farkında olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını arttırmaya yönelik olarak 2005 yılından itibaren somut
düzenlemeler yapmaya başlamıştır..5346 sayılı kanun yenilenebilir enerji
yatırımlarını "YEK Destekleme Mekanizması" şeklinde tanımladığı destek sistemi
ile arttırmayı hedeflemiştir. Bu düzenleme temel olarak teşvik türlerinden sabit fiyat
garantisini yatırımcılara sunmaktadır. Ayrıca 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan
"Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Programı" da Türkiye'de yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Ancak bu program yenilenebilir enerji
yatırımlarını direk hedef almadığı için bu piyasa açısından yetersiz bulunmaktadır6.

6

Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasasına yönelik direkt olarak hazırlanmış bir teşvik sistemi yoktur.
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Bu çalışmada yapılan anketler ile Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı için uygulanan teşvik mekanizmasının başarılı olup
olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yapılan araştırmanın sonucunda elde

edilen bulgular Türkiye örnekleminde geçerli olduğu için, genel olarak sağlanan
teşviklerin kısmen yeterli olduğu ve başarılı olduğu görüşü hakimdir.

Enerji

kullanımında

enerji

dışa

bağımlılığın

azaltılması

yönüyle,

yenilenebilir

kaynaklarının kullanımının son derece önemli olduğu günümüzde yapılan bu
çalışma; politika yapıcı ve uygulayıcılarına önlemler alınması gereken konular
hakkında fikirler vermesi ve sektörün bu konuda nabzını yoklaması yönüyle de
gerekli bazı bilgileri sunmaktadır.
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TÜRKLERİN “PENS” ÇİNLİLERİN “GO”
OYUNLARININ ÜLKELERİN POLİTİK VE KÜLTÜREL
DEĞERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Mehmet Ali Koçakoğlu1, Özlem Koçakoğlu2
Özet
“GO” doğu Asya ve özellikle Çin de antik çağlardan bu yana oynana gelmektedir.
Çin deki ismi Wei Qin olarak bilinmektedir. İçerdiği derin strateji ve felsefesinden dolayı
1970’lerden itibaren Batı dünyasında da popülerlik kazanmıştır.
“Çivi”,” veya “Saplamaç” olarak da bilinen “Pens“ oyunu ise Türkiye de özellikle
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kısmen de İç Anadolu Bölgelerinde oynanan bir oyundur.
GO oyunun aksine Pens oyunu maalesef sadece sınırlı bir bölgede oynanmakta ve
Türkiye’nin bir çok bölgesinde bilinmemektedir.
GO ve Pens oyunlarının oynanış biçimleri, oyun için gereken araç-gereç ve oyun
alanları arasında bir çok farklılık bulunmasına rağmen oyunların hedefleri benzerdir. Her iki
oyunun da amacı düşmanı veya rakibi yoketmek değil sınırlamalar koyarak mümkün
olduğunca etkisiz hale getirmektir. Kazanan belirli bir sayı üstünlüğü ile veya karşı tarafın
yok olması ile belirlenmez. Her iki oyununda amacı rakibi yok etmekden ziyade daha fazla
avantaj elde etmektir. GO oyunu hakkında geçmişten günümüze gelen çok güçlü bir literatür
ve yazılı kaynak bulunmasına rağmen Pens oyunu için böyle bir kaynak ve altyapı mevcut
değildir. GO ve Pens oyunları ortaya çıkış , oynanış biçimleri ve oyunun amaç ve yöntemleri
itibarıyla kendi kültürlerini yansıtmaktadırlar. Her iki oyunun da temel felsefesi kazanmak
için karşı tarafın yok olmasına gerek duyulmamasıdır. Karşı tarafı yok etmemekle beraber
rakibin hareketlerini sınırlamak, yeri geldiğinde kendi oyununu da oynamasına izin verecek
imkanı tanımak iki oyunun da göze çarpan temel özelliklerdir.
Bu çalışmanın amacı GO ve Pens oyunlarının tarihsel gelişimini, oynanış biçimi ve
felsefelerindeki benzer ve farklı yanlarını ortaya koyarak oyunlardaki temel prensiplerin
ülkelerin politik ve kültürel alandaki kararlarına olan yansımalarını göstermektir.
Anahtar Kelimeler: GO, Pens, Türkiye, Çin
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Giriş
Pens oyunu Türkiye’de sınırlı bir bölgede oynanan oldukça basit bir
oyundur. Pens oyununun kökenleri ile ilgili herhangi bir yazılı kaynak
bulunmamaktadır. Oyun en az iki en fazla dört kişi arasında oynanır. Bir adet
10 cm’lik bir çivi oyunun oynanması için yeterlidir. Oyun alanı çivi veya çivi
benzeri ucu sivri bir metalin fırlatıldığında saplanabileceği yumuşak ve ıslak
bir toprak parçası olmalıdır. Oyuna başlarken yere oyuncu sayısına göre; iki
kişi için V, üç kişi için Y ve dört kişi için X harfi çizilir. Harflerin her bir ucu
bir oyuncuyu temsil edecektir. Ancak bu oyun daha çok iki kişilik olarak
oynanmaktadır.
İki kişinin oynayacağı Pens oyununda ilk oyuncu her hangi bir
noktaya çivisini atarak V’nin kendine ait ucundan çivisini sapladığı noktaya
kadar bir çizgi çizer. Ardından yine farklı bir noktaya çivisini saplamak için
atış yapar. Çivisini saplamayı seçtiği noktanın diğer oyuncunun hareket
alanını sınırlamayı amaçlayan bir nokta olması oyunun temel mantığını
yansıtır. Eğer çivi yere saplanmazsa veya daha önceki bir çizginin üzerine
gelirse atış sırası diğer oyuncuya geçer. Oyun aynı şekilde atış sırasının diğer
oyuncuya geçmesini sağlayan başarısız bir atışa kadar diğer oyuncu
tarafından devam ettirilir. Oyunun temel amacı rakibin hareket alanını
kısıtlamak onu kendisinin çevrelediği çizgi içeresinde tutmak ve hareketini
kısıtlamaktır. Oyunculardan birinin hareketinin artık imkânsız olduğu
durumda oyun biter ve bu kısıtlamayı yapan oyuncu oyunun galibi olur.
Çivi oyununda amaç rakibi yok etmek değil ancak sınırlamaktır. Oyun
alanının büyüklüğü oyuncuların isteğine kalmıştır. İlk oyuncunun sapladığı
ilk nokta V’nin ucundan ne kadar uzak olursa (burada bir mesafe sınırlaması
yoktur) oyun o kadar uzun süre oynanacaktır. Oyun alanının büyüklüğü
rakiplerin asıl amaçları olan rakibinin hareket alanını kısıtlamayı
zorlaştıracağından dolayı oyun uzun saatler sürebilir. Teorik olarak oyun
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alanının büyüklüğü aslında sınırsızdır. Bu çivi oyununda GO oyunundaki Ko
kuralına3 benzer sonsuz bir döngü oluşmasına sebep olabilir bu yüzden çivi
oyununda oyun alanın seçilmesinde oyuncuların üzerinde mutabık kaldıkları
bir alan seçimi varsayımsal olarak oyunun belirli bir saat içinde bitmesini
sağlayacak şekilde belirlenir.
Go oyunu Çince de Wei Qin yani “çevreleyen oyun” olarak
adlandırılmakta ve kökenleri binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Çin’de bir
dönem müzik, resim ve kaligrafiden sonra dördüncü temel beceri olarak Go
oyununun oynanması kabul edilmiştir.4 Go oyunu dünyanın tahta ile oynanan
en eski oyunlarından biri olarak kabul edilir. 1880 li yıllarda Alman seyyah
Oskar Korschelt’in anıları sayesinde Avrupa da bilinmeye başlamıştır.
Uluslararı alanda Go oyununun tanınmaya başlaması ise son 40 yıllık bir
süreçte olmuştur. Go bir alan oyunudur. 19×19’luk bir tahtada 181 siyah ve
180 beyaz taşla oynanır (oyun sırasında bu taşların hepsi kullanılmayabilir).
Yeni başlayanlar oyunu öğrenmek için 9×9’luk, temel teknikleri ve mantığı
kavramak için de 13×13’lük tahtalarda ısınabilirler. Oyuna siyah başlar,

3

Go Okulu Web Sayfası, https://www.gookulu.com/kurallar/, E.T:10.10.2018

Ko Kuralı: A’daki içi dolu üçgen ile
işaretlenmiş taşın durumunu tanımlayalım, bu taşın şu anda bir nefesi var ve yaşıyor, B’deki duruma
bakacak olursak siyah bu tek nefesi ele geçirerek bu taşı esir almıştır. Bunu yapabilmesinin nedeni ise
işaretli beyaz taşı ele geçirerek kendisine yaşam alanı açmış olmasıdır. C deki pozisyon ise bir önceki
pozisyonun tam tersi, yani şimdi de beyaz bu tek nefesi kalmış olan siyah taşı esir alabilecek
durumdadır. Eğer bu nokta iki taraf içinde çok önemli bir nokta ise durmadan sırası ile birbirlerinin
taşını ele geçireceklerdir. Yani hamle sırası tekrar kendilerine geldiğinde tahta üzerinde aynı şekil bir
daha tekrarlanmış olacaktır. Bu ise sonsuz döngüye neden olacağı için “Ko” kuralı ortaya konmuştur.
Kurala göre; siyah şekil A’daki işaretli taşı ele geçirdikten sonra hamle sırası B’de kendisine gelen
beyaz şekil C’de işaretli taşı ele geçiremez. Burada beyazın bir ko hamlesi yapması gerekmektedir. –
bu da genellikle tahtanın diğer bir bölgesinde bu noktadan daha önemli bir noktanın ele geçirilmesi ile
ilgili bir tehdit hamlesi olacaktır– İşte bu ko hamlesine siyah cevap verirse beyaz tekrar bu pozisyonda
siyah taşı ele geçirebilir. Bu sayede daha fazla tehdidi olan bu ko savaşını kazanmış olacaktır.
4Britgo Web Sitesi, https://www.britgo.org/intro/history, E.T:01.09.2018
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oyuncular sırayla tahtadaki yatay ve dikey çizgilerin kesişim noktalarına taş
koyar.5
Go oyununun amacı kuşatmaktır; alanlar kuşatmak ve bunları
kuşatırken de rakibi kontrol altında tutabilmek için rakibi kuşatmak. Oyunun
mutlak amacı rakibinizden daha fazla alana sahip olmaktır. Go oyununda
taşların hareket kabiliyetleri sınırlı değildir ve satranç oyunundaki gibi taşlara
yüklenen değişik anlamlar yoktur. Go’ nun ilk dikkati çeken özelliklerinden
biri, sadece birkaç kurala sahip olmasına karşın sonsuz açılımları
doğurmasıdır.6
Go ve Pens oyunları arasındaki farklar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
x Go tarihsel bir geçmişe sahiptir ve bu tarih yazılı olarak bugüne
kadar koruna gelmiştir. Pens oyunu hakkında ise herhangi bir yazılı kaynak
yoktur ve tarihi hakkında net bir bilgiye sahip değiliz bununla beraber sözlü
ve uygulamalı olarak geçmişten günümüze kadar ulaşmıştır.
x Go dünya çapında bir popülerliğe sahipken Pens oyunu Anadolu
da bile çoğu yerde bilinen bir oyun değildir.
x Go oyunu sınırları belli bir tahta üzerinde siyah ve beyaz taşlarla
oynanırken Pens oyunu teorik olarak sınırları belli olmayan bir alanda
oynanır.
x Yazılı olmanın getirdiği bir avantajla Go oyunu ile ilgili sürekli
olarak gelişen bir literatür varken Pens oyunu ile ilgili elde herhangi bir yazılı
veya görsel bir kaynak bulunmamaktadır.
Yukarıda bahsedilen farklılıklar dikkatlice bakıldığında aslında
sadece oyunların değil Çin ve Türk toplumlarının genel özelliklerini de
göstermektedir. Çin yazılı kaynakları binlerce yıl öncesine gitmekteyken
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Türk kaynakları yazılı değil sözlü olarak gelişmiştir. Bunun sonucu olarak
bugün Türk tarihinin Orta Asya ile ilgili geçmişinde bile başvurulan
kaynaklar Çin tarihi kaynakları olmaktadır. Pens oyunun oynandığı alan onun
mekânsal açıdan bir şehre değil daha çok kırsala ve göçebe bir topluma ait
olduğunu gösterirken Go oyunu daha kentli bir oyun özelliği göstermektedir.
Go oyununda var olan hamle zenginliği ve durum değişkenliği oldukça
yüksek iken Pens oyununda hamle zenginliği yerine mekânın kullanılması ile
ilgili varyasyonlar göze çarpmaktadır.
1.

Oyunlardaki Amaç

Go oyunu ve Pens oyunu oynanış biçimleri ve oyun standartları
bakımından çok farklı özellikler gösterseler de iki oyunun temel mantığı
rakibi yok etmek üzerine değil onu sınırlandırırken yaşamasına izin verme
üzerine kuruludur. Her iki oyunda da sonsuz bir durum oluşmasına izin veren
hamle ve özellikler içerir. Örneğin Pens oyununda başlangıçta çivinin
saplanacağı nokta teorik olarak sonsuz uzaklıkta bir yer olabilirken GO
oyununda yukarıda anlatılan Ko kuralının uygulanmasına yol açan durum
sonsuz bir döngüye yol açmaktadır.
Emekli bir albay ve aynı zamanda Birleşik Devletler Ordu Savaş
Koleji Strateji Enstitüsü’nde araştırmacı olan William “Trey” Braun adlı
amiral Amerikan -Çin ilişkilerinde Go oyununun felsefesini iyi bir şekilde
anlamanın Amerika açısından çok faydalı olacağını söylemiştir. Go oyunun
sonunda satrançtaki gibi bir kazanan olsa da ve Go’ daki “kaybeden” de
yenilmiş sayılsa bile, tahtanın çeşitli bölgelerinde kazanmış olabileceğini ve
oyunun sonunda masadan her şeyini kaybetmiş olarak ayrılmayabileceğini ve
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bunun Go’yu farklı kıldığını açıklamıştır.7 Kaybederken aynı zamanda
kazanma durumu Pens oyunu için de geçerlidir. Sonuç itibarıyla kaybeden de
oynanan alanda rakibini birçok yönden kısıtlamış ve onun bu bölgede oyun
oynamasını engellemiştir. Bu oyunlardaki temel benzerlik “yenilen” tarafın
da aslında birçok yerde “kazanan” olabileceği ve her şeyi kaybetmediği
gerçeğidir. Bu yüzden bu oyunlar sıfır toplamlı bir oyun olmaktan ziyade
birlikte ve paylaşarak kazanan/kaybeden ancak birinin diğerinden biraz daha
“fazla ” kazandığı/ kaybettiği oyunlardır.
Bu tür benzerlikler Çin ve Türk kültürünün olaylara bakış açısına da
yansımaktadır. Batı medeniyetlerinin aksine Çinliler ve Türkler fethettikleri
yerlerde oranın toplumunu sosyal ve kültürel olarak yok etmek yerine
varlıklarını sürdürmelerine izin vermişlerdir. Karşılıklı faydaya dayanan bir
alışveriş Çin ve Türk kültürlerinin fethettikleri bu bölgelerde uyguladıkları
genel politika olmuştur. Örneğin Osmanlılar Balkanlarda yaptıkları
fetihlerden sonra oradaki toplumun kendilerine vergi vermek ve dış işlerde
ortak hareket etmek dışında eskisi gibi yaşamlarını sürdürmelerinde bir sorun
görmemişlerdir.
Pens oyununda teorik olarak sınırsız bir alanda oynanan oyun gibi
Türkler Orta Asya’dan Avrupa içlerine oradan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya
kadar uzanan geniş bir coğrafya da etkinlik gösterirken Çinliler tarih boyunca
sınırları çok az değişen bugünkü Çin topraklarında yaşamışlardır. Hatta 16.
Yüzyılda Çin’li amiral Zeng Hu gemiyle Hürmüz boğazına kadar gelerek
çeşitli keşiflerde bulunmuşsa da sonrasında kendi ülkesine dönüp bir daha
dışarı çıkmayı ve keşif yapmayı gereksiz görmüştür. Bu Go oyunun sınırlı bir
7

Vergun D., “Ancient Game Used To Understand U.S.-Chinastrategy”,
https://www.army.mil/article/168505/Ancient_game_used_to_understand_U_S__China_str
ategy, 2016, E.T: 29.09.2018
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tahta üzerinde oynanmasına benzemektedir. Ancak Çin toprakları içinde
dışarı kapalı yaşayan bu topluluk barutu, kâğıdı ve pusula gibi teknik birçok
buluşa imza atmış ve bugün felsefi anlamda bütün dünyayı etkilemeye
başlayan bir sistem geliştirmiştir. Çinliler kendi topraklarında zengin bir
yazılı kaynağa sahip olarak diğer kültürlerden çok etkilenmemişken Türkler
gittikleri her yerin kültürünü etkilemiş/etkilenmişlerdir. Bugün birçok ülkede
Çin mahallerinin oluşu Çinlilerin kendilerini dünyanın neresine giderlerse
gitsinler belirli bir alanda kendi içlerine kapalı bir şekilde yaşamalarının bir
tezahürü iken Türkler gittikleri ülkelerde bazı mahalleler oluşturmuşlarsa da
Çinlilere nazaran daha geniş bir mekâna yayılmışlardır.
Karşılıklı saygı ve yarar konusunda Çin ve Türk toplumları Go ve
Pens oyunundakine benzer şekilde kaybederken bile kaybedenin de kazandığı
kurumsal yapıları oluşturmayı düşünmüşlerdir. Çinlilerin yüzyılın projesi
olarak adlandırılan Kuşak ve Yol Girişimi’nin (Belt and Road Initiative)
anlatıldığı metinde karşılıklı yarar ve öğrenme kelimeleri 45 kez
kullanılmaktadır.8 Bu durum Go oyununun aslında kaybedenin de kazandığı
bir karakterde olmasının ekonomik ve sosyal alanda bir yansıması olarak
görülebilir.
2. Sonuç
Oyunlar toplumların temel karakteristik özelliklerini taşırlar. Go ve
Pens oyunu da toplumların tarihsel ve kültürel özelliklerini yansıtması
açısından oldukça önemlidir. Go oyunun derin tarihsel kökleri ve geçmişten
günümüze gelen kayıtları Çin toplumunun kurumsal tarihini yansıtması
açısından önemlidir. Buna karşın Pens oyunun Anadolu’nun bazı
bölgelerinde bilinmesi, yazılı değil sözlü bir geleneğin ürünü olması ve

8
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mekânsal olarak geniş bir alanda oynanması Türk tarihinin göçebe geçmişini
yansıtır.
Bununla birlikte her iki oyunun da temel stratejisi; karşısındakine de
oynama hakkı veren ve kazananın kaybedenden sadece biraz daha fazla
kazandığı özellikler içerir. Batı toplumlarının ekonomik, sosyal ve kültürel
alanda benimsediği sıfır toplamlı oyun felsefesi bu iki oyun için geçerli
değildir. Bu oyunlarda da her ne kadar bir kazanan olsa da oyunlar aslında
kaybedenin de kazandığı (Go oyununda kazananın taşlarının sınırlandığı
alanlar ve Pens oyununda kazananın kendi çizgileri içinde kalan alanlar) bir
felsefeye sahiptir.
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KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ
Mehmet Ali Koçakoğlu1, Özlem Koçakoğlu2
Özet
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in “yüzyılın projesi” olarak adlandırdığı Kuşak ve Yol
Girişimi (One Belt One Road-OBOR) 2013 yılının Eylül ayında Jinping’in Kazakistan
ziyareti sırasında Çin ve Orta Asya arasında iş birliği yapılmasını önermesiyle birlikte ilk kez
stratejik bir vizyon olarak anılmaya başlanmıştır.
Kuşak ve Yol Girişimi iki proje halinde tasarlanmıştır. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı;
karayolu, demiryolu, enerji nakil hatları ve diğer altyapı projelerinin yer aldığı kara ulaştırma
ağından oluşmaktadır. Deniz İpek Yolu kuşağı ise, Asya’dan Afrika ve Akdeniz’e kadar
uzanan bölgede planlanmış liman ve diğer kıyı yapılarını kapsamaktadır. Girişim
başladığından bu yana yaklaşık 300 milyar USD’ lik altyapı yatırımı yapılmıştır ve
önümüzdeki 20 yılda bu tutarın bir trilyon USD olması planlanmaktadır.
Kuşak ve Yol Girişimi sadece ekonomik boyutları olan bir proje olarak düşünülmemelidir.
Bu girişimin temelindeki felsefe (karşılıklı fayda, karşılıklı öğrenme ve iş birliği) göz önüne
alındığında yeni bir dünya düzeni kurma amacını taşıdığı görülmektedir. Batı dünyasının
uzun yüzyıllar boyunca süren üstünlüğü karşı tarafı asimile etmeye ve sömürmeye dayalı
iken Çinin Kuşak ve Yol Girişiminin manifestosuna bakıldığında birlikte bir dünya inşa
etmenin ve yeni bir dünya düzeni oluşturma fikrinin ayak izleri görülebilir.
Kuşak ve Yol Girişimi; Çinin var olan tek kutuplu dünyaya karşı çok kutuplu yeni dünya
perspektifi önermesi dünyanın hegemonik gücü olan A.B.D’ye karşı bir meydan okumadır.
Geçtiğimiz şubat ayında Davos da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuşan
Pakistan başbakanı Shadid Khaqan Abbasi’nin sözleri ile “Kuşak ve Yol Girişimi
parçalanmış dünyadan; paylaşılan dünyayı inşa edecektir. Bu girişim ülkeler arasında iş
birliğinin fiziksel manifestosudur ve insanların, malların, fikirlerin, kültürlerin serbestçe
hareket etmesine olanak tanıyacaktır”.
Bu çalışmanın amacı Kuşak ve Yol Girişiminin sadece ekonomik boyutlarını değil sosyal ve
kültürel açılardan da dünyada küresel boyutta ortaya çıkaracağı değişiklikleri analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Kuşak Ve Yol Girişimi, Çin, Çok Kutupluluk
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GİRİŞ
Günümüz dünya düzeni II. Dünya savaşından sonra tekrar bir dünya
savaşının daha gerçekleşmemesi ve ekonomik olarak ülkelerin daha güçlü
olmaları amacıyla oluşturulmuştur. Liderliğini ABD’nin çektiği bu düzen
hukukun üstünlüğüne, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya
dayanan, özgür düşünceye ve serbest ticarete önem veren uluslararası bir
sistem yaratmayı amaçlıyordu. Bu sisteme göre insan hakları ve özgür
düşünce bütün dünya da geçerli temel kurallar olacaktı.
Batılı ülkeler Liberal dünya düzeni olarak adlandırılan bu sistem
içerisinde barışın inşa edilmesi ve sürdürülebilmesi için Birleşmiş Milletler
(BM), ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için Dünya Bankası, ticaret ve
yatırımı geliştirmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) gibi kurumlar sistemin işlemesini sağlamak amacıyla
oluşturuldular. Ancak geldiğimiz nokta bundan iki yüz sene kadar önce
Fransız düşünür Voltaire’nin Kutsal Roma İmparatorluğu için yaptığı “ne
kutsal, ne Roma ne de imparatorluk” tespitine benzer şekilde günümüzde de
yaklaşık yetmiş yıldır süren bu düzenin “ne liberal ne de dünya çapında”
olmadığını göstermektedir.3
II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan Soğuk savaş bu düzenin
dünya genelinde uygulanmasının önündeki en büyük engel olmuştur. Bu
yüzden sistemin uygulanması ve korunmasında sadece bu değerler değil aynı
zamanda nükleer silahlarında yer aldığı sert askeri politikalar da kullanıma
sokulmuştur.

3

Richard N. Haas “Liberal World Order R.I.P”, Project Syndicate: The World’ s Opinion
Page, 21. Mart. 2018, https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-liberal-worldorder-by-richard-n--haass-2018-03?barrier=accesspaylog, ET. 01.09.2018
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Liberal dünya düzeni, Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler
Birliği'nin çöküşüyle her zamankinden daha sağlam görünmüştür ancak
önümüzdeki dönemde bu düzenin geleceği parlak görünmemektedir. Batı
demokrasileri

popülist

politikaların

baş

döndürücü

sarhoşluğundan

etkilenmektedirler. Avrupa'da aşırı sağcı politikalar popüler olmaya
başlamıştır. Milliyetçilik ve içe kapanma Avrupa ve ABD de yeni dönemin
yükselen trendi olmaya başlamıştır. Hiç şüphesiz bu gelişmelerin altında
özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden bu ülkelere gerçekleşen yasadışı
göçün olumsuz sonuçları önemli rol oynamaktadır. Terör saldırıları ve
ekonomik problemler de bu gelişmeyi ciddi şekilde etkileyen diğer
faktörlerdir.
Çin, Rusya ve Türkiye de dahil olmak üzere otoriter sistemler daha da
etkin olmaya başlamıştır. Avrupa’nın görece yeni üyeleri için genç
demokrasilerinin geleceği o kadar da önemli bir konu değildir.
Aynı zamanda, Soğuk savaştan sonra bittiği kabul edilen büyük güç
rekabeti farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu sefer sadece Rusya değil
ondan daha güçlü olarak bu rekabetin içinde Çin’in de yer alması artık dünya
üzerinde ABD’nin hegemonyasının yerine birçok güç noktasının olduğu çok
kutuplu bir dünyaya doğru yol aldığımızı göstermektedir.
KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA YENİDÜNYA DÜZENİ
Uluslararası düzenin temel paradigmalarının yeniden tartışmaya
açıldığı bir dönemde hemen hemen tüm analizlerin odak noktasını,
uluslararası hiyerarşideki konumu dolayısıyla yeni alternatifler geliştirme
potansiyeline en yakın ülke pozisyonunda olan Çin oluşturmaktadır.
Gerçekten de Çin’in, uzun yıllardır özellikle çevre bölgelerde
bağımsız olarak yürüttüğü alt yapı projelerini ve dış yardım temelli
faaliyetlerini son yıllarda yeni bir dünya vizyonu formülasyonuna çevirdiğini
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ifade etmek yanlış olmaz. 2000’lerden itibaren yüksek sesle dillendirilmeye
başlanan bu vizyonun vitrininde ise 2013 yılında Xi Jinping tarafından
açıklanan ilk adıyla ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ şimdiki adıyla ise Kuşak ve Yol
projesi durmaktadır.19. Komünist Parti Kongresi’ndeki konuşmasında Xi
Jinping de vurguladığı gibi Çin artık “yeni” bir dönemde “yeni” bir düzen
arayışı (Çin’e özgü) ile küresel stratejisini şekillendirme arayışındadır. Bu
noktada Kuşak ve Yol projesi ile Çin, dış politikadaki yeni jeo-ekonomik ve
jeo-stratejik

duruşunu

sağlamlaştırırken,

sunduğu

yeni

pragmatik

bölgeselcilik ve bölgeler-arasıcılık yaklaşımı ile uluslararası sistemde daha az
çekici hale gelen Batı kökenli koşullu/normatif entegrasyon projeleri
karşısında kazan-kazan anlayışına dayalı ve muhatap ülkelerin daha kolay
kabul edebileceği kapsayıcı bir model sunmaktadır.4
Asya, Avrupa ve Afrika’yı kara ve deniz yolları ve ekonomik
koridorlar ile birbirine bağlamaya çalışan Kuşak ve Yol projesi ile Çin;
sadece bağlantıları sağlayacak alt yapı projeleri ile değil aynı zamanda bu
bağlantıların işlerliğini kolaylaştıracak şekilde ülkeler arasındaki politika iş
birliği, faaliyetlerin eklemlendirilmesi, engelsiz ticaret, finansal entegrasyon
ve halklar arasında ilişkiler kurulmasına yönelik adımları da projenin
amaçları arasında değerlendirmektedir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında
Çin’in yükselen etkinliğinin, bölgede bir tür soft power şeklinde ortaya
çıkacağı açıktır.5
Çin'in Kuşak ve Yol projesi, güzergâhlarında yer alan gelişmekte olan
ülkelerin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Çünkü mevcut küresel

4
Emine Parlar Dal “Kuşak ve Yol Projesi, Çin’in Yeni Vizyonu ve Türkiye”, Haberler. Com
Web Sitesi, https://www.haberler.com/analiz-kusak-ve-yol-projesi-cin-in-yeni-vizyonu-ve10223379-haberi/, ET. 01.08.2018
5
Mehmet Enes Beşer “Çin’in Dünyaya Açılma Girişimi: Kuşak ve Yol”, Boğaziçi Asya
Araştırmaları Merkezi, http://bogaziciasya.com/cinin-dunyaya-acilma-girisimi-kusak-veyol/, ET. 01.08.2018
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kurumsal yapıda gelişmekte olan ülkeler uluslar arası organizasyonlar ve
mekanizmaları kullanarak yerel altyapı ve sanayi kapasitelerini kendi
başlarına geliştirememektedirler. Bu durum birçok gelişmekte olan ülkede
fiziki ve beşeri gelişmenin önünü tıkamaktadır. Dünya Bankası, Asya
Kalkınma Bankası gibi Batı merkezli finansal kurumlar riskten kaçınmaya ve
yatırımcı ülkelerin çıkarlarını korumaya odaklı oldukları için birçok
gelişmekte olan ülkenin kalkınmasının finansmanında yetersiz kalmaktadır.
Bu nedenle Çin'in ABD öncülüğündeki Batı hegemonyasına karşı inşa
etmeye çalıştığı "Kuşak ve Yol Projesi", "Asya Altyapı Yatırım Bankası" gibi
ikame edici yeni küresel organizasyonlara ve mekanizmalara dayanan
kurumsal

mimari;

gelişmekte

olan

ülkeler

için

büyük

fırsatlar

barındırmaktadır. Bu girişim aynı zamanda diğer ülkelerle kurulan ekonomik
ve kültürel işbirliği nedeniyle Çin'in dünya sorunlarının çözümünde başat bir
oyuncu konumuna gelmesinin önünü açarak "Çok Kutuplu Bir Dünyanın"
oluşmasına katkı sağlayacak gibi gözükmektedir. Adil, kapsayıcı ve
sürdürülebilir bir kalkınmanın küresel ölçekte yaygınlaşmasında, 21. yüzyılın
en önemli kalkınma projesi olan Kuşak ve Yol Projesi kilit bir öneme sahip
bulunmaktadır.6
“Kuşak-Yol” Projesi’nin İlkeleri ÇHC Ulusal Kalkınma ve Reform
Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın Devlet Konseyi
yetkisi ile 28 Mart 2015 tarihinde ortaklaşa yayınladıkları “İpek Yolu
Ekonomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa
Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Faaliyetler ” bildirgesine göre projenin
ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır. 7
6CRI

Online Web Sitesi,

Bir Kuşak Bir Yol: 21. Yüzyılın En Büyük Kalkınma Projesi,

http://turkish.cri.cn/1781/2017/05/16/1s183050.htm, ET. 01.09.2018
7

Arzu Durdular “Çin’in Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etütleri, S.49,
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a) “Kuşak-yol” projesi, öncelikle “barış içinde yaşamanın beş
ilkesi”ni desteklemektedir. Bu ilkeler; egemenlik ve toprak bütünlüğüne
saygı, birbirine saldırmama, birbirinin içişlerine karışmama, eşitlik ve
karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama. İlkeler göz önüne alındığında
uzun yıllar sömürge ve kültürel baskılarla başkalarının medeniyetini yok
sayan batı modeli gelişmecilik yerine karşılıklı saygının esas olduğu bir
gelişme modeli öngörülmektedir.
b) “Kuşak- yol” projesi, öncelikle tarihi İpek Yolu bölgesini
kapsamaktadır. Ancak, daha fazla bölgenin faydalanabilmesi için tüm
ülkelerin ve uluslararası / bölgesel örgütlerin katılımına açıktır.
c) “Kuşak-yol” projesi, uyumlu ve kapsayıcıdır. Proje, uygarlıkların
birbirine karşı hoşgörülü olmasını savunmaktadır, ülkelerin seçtiği farklı
kalkınma yollarına/usullerine saygı göstermekte ve farklı uygarlıklar
arasındaki diyaloğu desteklemektedir. Uyum ve kapsayıcılık Çin kültürünün
en bilinen özeliklerinden biri olarak projenin geliştirilmesinde ana
kavramlardan biri olmuştur.
d) “Kuşak- Yol” projesi, pazar operasyonlarına uyumludur. Piyasa
kurallarına ve uluslararası normlara uyacak, kaynak tahsisinde pazardaki
belirleyici role ve işletmelerin temel rollerine engel olmayacak ve
hükümetlerin kendilerinden beklenen görevlerini yerine getirmelerine imkân
sağlanacaktır.
e) “Kuşak-Yol” projesi, karşılıklı fayda için çabalayacaktır: Projeye
dâhil olacak tüm tarafların ilgilerine ve menfaatlerine uyumludur ve
menfaatler ile “en büyük ortak payda” nın birleştirilmesi için çaba göstererek
tüm tarafların ilmini, yaratıcılığını, güçlü yönlerini ve potansiyellerini
kullanmaları için tam destek verecektir.
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SONUÇ
Dünya içinde bulunduğumuz dönemde son hızla değişmeye
başlamıştır. Bu değişimlerin en önemlilerinden birisi de II. Dünya savaşından
sonra var olan ve batılı devletlerin kendi ahlaki ve ekonomik değerlerini
referans alarak kurdukları liberal dünya düzeninin artık iş göremez hale
gelmesidir.
Bu iş göremezlik hali sadece Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan gibi
ülkelerin sisteme olan eleştirileri ve ekonomik güç olarak oyun sahnesinde
var olmalarından değil aynı zamanda bu düzenin kurucusu ve koruyucusu
olan başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin de artık bu düzene olan
güvensizliklerinden ortaya çıkmaktadır.
Özellikle Çin’in 1978 de Deng Xiaoping önderliğindeki dışa açılma
politikası sonucunda içinde barındırdığı muazzam potansiyelin kırk yıl gibi
bir sürede küresel bir güç odağına dönüşmesi liberal sistemin koruyucusu
ABD’ye karşı bir hegemonya savaşı başlatmıştır. Bu savaş etkilerini daha çok
ekonomik bir alanda göstermekle birlikte kültürel ve sosyal alanda da çok
önemli değişikliklere yol açacaktır. Çin’in, Çin’e ve doğu dünyasının kültürel
ve sosyal değerlerine bağlı olarak geliştirdiği Kuşak ve Yol Girişimi bu
değerlerin biçimlendirdiği ekonomik bir model olması sebebiyle dünya
üzerinde başka bir sistemin ve kurumların oluşması yolunda amiral gemisi
olacaktır.
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Sağlık Çalışanları Sağlıklı Mı?
Rapor Kullanımına Bağlı İşgücü Kaybı:
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Örneği
Y.Gͳ
Özet
Anayasal bir hak olan sağlık hizmetinin sunumu mesleki eğitim gerektiren ve ikamesi kolay
olmayan bir meslek grubu tarafından yerine getirilmektedir. Ülke bütçesinde çok büyük bir
paya sahip olan sağlığın kaliteli, etkili ve verimli olması sağlık çalışanlarının sistem içinde
göz ardı edilmemelerine bağlıdır. Sağlık sektöründe girdi-süreçler-çıktı döngüsü üzerinden
yola çıkıldığında tüm süreçlerin merkezinde insan faktörünün yer aldığı görülmektedir.
Sağlık çalışanı bu sürecin her aşamasında yoğun insan ilişkilerine, ağır iş yüküne, stresli
çalışma ortamına maruz kalmaktadır. Sağlık politikalarının ciddi bir bileşeni olan sağlık
çalışanının maruz kaldığı bu unsurlardan olumsuz etkilenmemesi dikkate alınması gereken
önemli bir konudur. Sürekli gelişen ve yenilenen teknoloji her ne kadar sağlık hizmetinin
sunumunda kolaylıklar sağlasa da sağlık çalışanın verimliliği diğer bütün kaynakları
etkilemektedir. Ülkemizde özellikle sağlık alanındaki kamu kurumlarında gözlemlenen uzun
çalışma süreleri, vardiyalı çalışma ve personel yetersizliği gibi temel sebeplerden dolayı
artan iş yükü, sağlık çalışanlarının sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sağlık
hizmeti sunan kurumlarda yapılan işin niteliği; bu sektördeki işgücü kaybının en az oranda
olması gerekliliğini taşımaktadır.
Bu noktadan hareketle çalışmamız Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan
sağlık çalışanlarının rapor kullanım oranını temel alarak gerçekleştirilmiştir. Ocak-Aralık
2017 yılına ait personel kayıtlarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. 1150 yatak
kapasitesi, 35 yıllık geçmişi ve 1600 civarı çalışanı ile oldukça büyük bir örnekleme sahip
olan çalışma alanımız, farklı istihdam türlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Sağlık
personelinin rapor kullanım oranları yıl bazında hesaplanarak, bu oranlara bağlı işgücü
kayıplarının istihdam türüne, yapılan işin türüne, cinsiyete ve rapor türüne göre
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda incelenmiş olan değişkenlerin işgücü kaybına sebep olma
nedenleri ile bu oranların makul düzeye çekilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi büyüklüğü, yoğunluğu ve sağlık hizmeti
sunumunda sağlık sistemi içindeki yeri göz önünde bulundurulduğunda ikamesi zor olan
sağlık çalışanlarının işgücünden en etkin şekilde yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır. Elde
edilen veriler özellikle sağlık sorunları kaynaklı öngörülemeyen işgücü kayıplarının yüksek
düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bu veriler doğrultusunda rapor kullanımında yaşanan
maddi kayıplara rağmen çalışanların sık rapor kullanımının altında yatan sebeplerin
çalışma psikolojisi açısından da incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler— Rapor kullanım oranı, işgücü kaybı, istihdam türü
JEL Sınıflandırma Kodları: M50, M59
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ARE HEALTH EMPLOYEES HEALTHY?
LOSS OF WORKFORCE DUE TO USE OF SICK LEAVE:
A SAMPLE OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY HOSPITAL
Abstract
Health service, which is a constitutional right, is provided by an occupational group who
need to have vocational training and cannot be easily replaced. Having a big share in the
national budget, a qualified, effective and efficient health system depends on health
employees’ not being ignored in the system. Based on input-process-output cycle of the health
sector, human factor is at the core of all processes. Health employees are exposed to intensive
communication with people, heavy work load, and stressful job environment in every phase
of this process. As being a major component of health policies, health employees’ not being
negatively affected by these factors is an important issue to be taken into consideration.
Although ever growing and renewed technology facilitates health services to be offered,
efficiency of health employees affects all other resources. Heavy work load increased by main
reasons such as long working hours, shift working and insufficient personnel which can be
observed especially in public health institutions in our country has a negative influence on
health of health employees. Due to the qualification of the work in the institutions providing
health service, it is necessary for this sector to have minimum loss of workforce.
From this point of view, this study is conducted based on the rate of use of sick leave among
health employees working in Dokuz Eylul University Hospital. Data obtained from staff
record between January – December 2017 are analyzed. Our field of study whose sample is
quite large with 1150 bed capacity, 35 years of experience and about 1600 employees
includes different types of employment, as well. Rates of use of sick leave among health
employees are calculated and loss of workforce depending on these rates is analyzed
according to type of employment, type of work done, gender and type of sick leave. At the end
of the study, the reasons of loss of work force caused by variables analyzed and proposals
are put forward in order to decrease these rates to a reasonable level. Considering its size,
circulation of patients and its situation in the health system, Dokuz Eylul University Hospital
needs to benefit from workforce of health employees-who are difficult to be replaced- in the
most effective way possible. Data obtained show that unpredictable loss of workforce
particularly due to health problems is high. In accordance with these data, reasons behind
frequent use of sick leave among employees despite pecuniary loss need to be studied in terms
of work psychology.
Key words- rate of use of sick leave, loss of workforce, type of employment
JEL classification codes: M50, M59
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmeti sunum sürecinde yer alan çalışanların rapor kullanma eğilimlerini
ve bunun sonucunda yaşanan işgücü kaybının düzeylerini görebilmek amacıyla
rapor kullanımı; Rapor Kullanım Oranı ve İşgücü Kaybı Oranı olmak üzere iki kriter
çerçevesinde ele alınabilir. Çalışmanın gerçekleştirildiği kurumda farklı statülerde,
farklı unvanlarda çalışanların bulunması ve çeşitli izin türlerine farklı demografik
özelliklerde ki çalışanlar tarafından ihtiyaç duyulması sebebiyle inceleme düzeyleri
bu farklılıklar doğrultusunda belirlenmiştir.
Devlet memuru olarak ifade edilen 657 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi
çalışanlar, sözleşmeli personel olarak tanımlanan 4/b’ye tabi olanlar ve daha önce
4/b maddesine tabi iken 04.06.2011 tarih 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile devlet memuru statüsüne geçirilen giderleri döner sermaye bütçesinden
karşılanan personeller çalışmamızda dikkate alınmıştır. İstihdam türünün farklı
olması özlük hakları açısından da farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Aynı kurumda
aynı işi yapan çalışanların özlük haklarının farklı olmasının rapor kullanım
oranlarına yansıyış şekli çalışmamızda mercek altına alınmıştır.
Kamu kurumlarında çalışanların unvanlarının yapılan işi ifade ettiği göz önünde
bulundurulduğunda, meslekler bazında rapor kullanım oranları ve işgücü
kayıplarının tespit edilmesi son derece önemlidir. Sağlık hizmetinin sürekli ve
sürdürülebilir olması zorunluluğu ile birlikte bu sektörde yaşanan unvanlı personel
sıkıntısı mevcut personeli iyi analiz etmeyi zorunlu kılmaktadır. Çalışmamızda 3
statüde istihdam edilen farklı unvanlar mercek altına alınmış ve 657 sayılı Kanun’un
hizmet sınıflaması doğrultusunda da daha genel bir analiz elde edilmiştir. Bu hizmet
sınıflarının unvan içerikleri şu şekildedir ȋÇǡͳͻͷǡͶȌ :
- Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Diş Tabibi, Diyetisyen,
Eczacı, Fizyoterapist, Hemşire, Psikolog, Sağlık Teknisyen Yrd., Sağlık
Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Tabip
- İdari Hizmetler Sınıfı: Avukat, Bilgisayar İşl., Şef, Veri Hazırlama, Memur
- Teknik Hizmetler Sınıfı: Kimyager, Programcı, Tekniker, Teknisyen,
Teknisyen Yrd.
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- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Aşçı, Bekçi, Hastabakıcı, Güvenlik, Hizmetli, Şoför
İşgücü kaybı konusunda çalışmalar genellikle kadın çalışanlarda işgücü kaybının
erkek çalışanlara oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyet
doğrultusunda yapılan inceleme kadın çalışanların doğum öncesi ve doğum sonrası
almış oldukları analık raporları ile bebeği ile daha uzun zaman geçirebilmek adına
alınan sağlık kurulu raporları ve sonrasında 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanılması
kadın işgücünün rapor kullanım oranının yüksek olması beklentisini doğurmaktadır.
Çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz kurumun bir kamu kurumu olması ve
çalışanların Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde istihdam ediliyor olması bizi
farklı rapor ve izin türleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yıllık izin kullanımının
alternatifi ve/veya desteği olarak hastalık raporu almak kamu kurumlarında
çalışanların sık sık başvurdukları bir yoldur ȋYò òǡʹͲͲͳȌ ve bu raporlar
şu başlıklar altında incelenebilir;
- Hastalık İzni: Tek hekim raporu olarak da adlandırılan bu rapor türü yıl
içerisinde en fazla onar günlük olmak üzere kırk güne kadar alınabilir. Hastalık
izninin yedi günden sonrası maaş kesintisine tabidir. Hastane yatış izni de bu izin
kapsamında ele alınabilir.
- Sağlık Kurulu Raporu: Tek seferde 30 günü aşan veya yıl içinde 40 günü aşan
raporlar 3 imzalı sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenir. Bu raporda maaş
kesintisi yapılamaz.
- Analık İzni: Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam
16 hafta kullanılan analık izni 112 gündür. Bu izin annenin hakkı olup; hiçbir
şekilde azaltılamaz.
- Refakat İzni: Bu izin çalışanın kalıcı veya uzun süreli tedavi gerektiren bir
hastalığı olan birinci derece yakınının bakımı amacıyla aldığı bir izin türüdür. 3
ay olarak alınabilen bu izin doktorun uygun görmesi halinde 6 aya kadar
uzatılabilmektedir. Herhangi bir maaş kesintisi söz konusu değildir.
- Ücretsiz İzin: Askerlik, öğrenim, analık gibi mazeretlerle 5 yıla kadar alınabilen
ücretsiz izin, maaş kesintisi söz konusu olduğu için çok fazla tercih edilmeyen,
zaruri durumlarda çalışanların başvurduğu bir izin türüdür.
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Çalışanların hizmet süreleri dikkate alınarak hesaplanan rapor kullanım oranı ve
işgücü kaybı kamu kurumunda geniş bir yelpaze sunmaktadır. Çalışmamızı
gerçekleştirdiğimiz kamu hastanesi de bize genç çalışanlardan oluşan sözleşmeli
personeller ve 632 SKHK ile memur olanlar ile daha eski olan 657/4-a’ya tabi
memurlar arasında çeşitli kıdem aralıklarını inceleme imkânı vermiştir.
2. YÖNTEM
Çalışmada Ocak 2017 – Aralık 2017 dönemine ait personel veri tabanında yer
alan rapor ve izin kullanımı ile ilgili sayılar kullanılmış olup; Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesinde farklı statülerde istihdam edilen 1551 çalışan örneklemi
oluşturmuştur. 2017 yılında kullanılmış olan rapor, ücretsiz izin, sağlık kurulu
raporu gibi öngörülemeyen izinlerin verileri ilgili formüllerde kullanılarak sonuçlar
özet tablo haline getirilmiştir. Yıllık izin, şua izni, resmi tatiller gibi öngörülebilen
izin türleri inceleme dışında bırakılmıştır (Eren, 1993). Rapor kullanan kişi sayısını
dikkate almaksızın kişi başına düşen rapor oranını belirlemek için kullanılan rapor
sayısı toplam çalışan sayısına bölünerek Rapor Kullanım Oranlarına ulaşılmaktadır.
Bu

amaçla;

ࡾࢇ࢘ࡷ࢛ࢇଓࡻ࢘ࢇଓ=Kullanılan Rapor Sayısı÷Toplam Çalışan Sayısı)
denkleminden yararlanılır. Çalışanların ne kadarının rapor kullanma eğiliminde
olduğunu

belirlemek

üzere

ise;

ሺܚܗܘ܉܀ܔ܍ܖܗܛܚ܍۾۹ܖ܉ܔܔܝÇܖ܉ܚ۽ܕÇ ൌ

۹ܖ܉ܔܔܝÇܡ܉܁ܚܗܘ܉܀ܖ܉ܔÇܛÇ ൊ ܚܗܘ܉܀۹ܖ܉ܖ܉ܔܔܝ.ܔ܉Ççܡ܉܁ܖ܉ÇܛÇሻ

denkleminden

yararlanılmıştır. İşgücü kaybını hesaplamak için; kullanılan raporlu gün sayısı bir
yıllık

dönemdeki

toplam

işgücüne

bölünmektedir.

Toplam

işgücünün

hesaplanmasında aylık çalışma gün sayısı 20 gün olarak kabul edilmiştir.
ሺGçò܋ò۹܊ܡ܉Çܖ܉ܚ۽Ç ൌ ܝܔܚܗܘ܉܀۵òܡ܉܁ܖÇܛÇ ൊ ܕ܉ܔܘܗ܂.ܔ܉Ççܡ܉܁ܖ܉ÇܛÇ ൈ
ò ܖൈ ܡ܉ሻ şeklinde formülüze edilmiştir.
3. BULGULAR VE ANALİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının 01.01.2017-31.12.2017
tarihleri arasında kullanmış oldukları rapor toplamı 1504 olup; 1551 çalışanın
598’inin rapor kullandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Rapor Kullanım Oranı
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%97 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oran rapor alan çalışan sayısı dikkate alınarak
incelendiğinde toplam 598 çalışanın yani çalışanların %39’unun rapor kullandığı
tespit edilmiştir. Bu oran gözardı edilmemesi gereken çok yüksek bir orandır.
Çalışanların yüzde kaçının rapor kullanma eğiliminde olduğunu ortaya koyan
personel rapor kullanım oranı bu çalışmada %252 gibi çok yüksek düzeyde
seyretmektedir.
Tablo 1: Genel Rapor Kullanım Oranları ve İşgücü Kaybı
Rapor

Rapor

Toplam Kullanılan Raporlu Kullanan Rapor

Personel

Kullanan Rapor

İşgücü

Çalışan

Rapor

Gün

Çalışan

Kullanım Personel

Kullanım Kaybı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Oranı

Oranı

Oranı

Oranı

1551

1504

37181

598

%97

%39

%252

%9,99

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde
görev yapmakta olan 1551 çalışandan 598’inin toplam 37181 gün rapor kullandığı
ve bunun sonucu olarak işgücü kaybı oranının %9,99 olduğu tespit edilmiştir. Rapor
kullanımına

bağlı

olarak

1551

çalışanın

yaklaşık

151’inin

işgücünden

yararlanılamamaktadır. %10 gibi oldukça yüksek olan bu kaybı diğer kriterler
açısından da incelemek yararlı olacaktır.
Rapor

kullanım

oranı

verilerini

çalışanların

istihdam

türlerine

göre

incelediğimizde (Tablo 2) yıllık sözleşme ile çalışan 657/4-b’ye tabi sözleşmeli
personellerde %50 ile bu oranın diğer statülere göre daha düşük olduğunu
görmekteyiz. Bunu kurum ile imzalanan yıllık sözleşmenin yarattığı iş
güvencesizliği algısına bağlayabileceğimiz gibi alınan tüm raporların maaş
kesintisine yol açmasına da bağlayabiliriz. Bu statüde istihdam edilenler döner
sermaye kesintisinin yanı sıra kesilen maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
tahsil etmek gibi caydırıcı bir süreç yaşamak durumunda kalmaktadırlar. 632 SKHK
ile devlet memuru olan çalışanlar ile 657/4-a’ya tabi devlet memurları statü olarak
aynı olup; rapor kullanım oranının artış gösteriyor olması iş güvencesine
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bağlanabilir. İşgücü kaybı oranının en düşük olduğu istihdam türü sözleşmeli
personeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce değindiğimiz gibi yıllık
sözleşme ile istihdam ediliyor olmaları bu grubun rapor kaynaklı işgücü kaybı
oranını düşürmektedir. 632 sayılık kanun hükmünde kararname ile devlet memuru
olan çalışanların işgücü kaybı oranı genel işgücü kaybı oranından (%9,99) da yüksek
çıkmış olup; 581 çalışanın yaklaşık 83’ü (%14,32) sistem dışı kalmaktadır.
Tablo 2: İstihdam Türüne Göre Rapor Kullanım Oranı ve İşgücü Kaybı

İstihdam
Türü

Toplam Kullanılan
Çalışan Rapor
Sayısı
Sayısı

Rapor
Raporlu
Kullanan
Gün
Çalışan
Sayısı
Sayısı

Rapor
Kullanım
Oranı

Rapor
Kullanan
Personel
Oranı

Personel
Rapor
Kullanım
Oranı

İşgücü
Kaybı
Oranı

657/4-a

845

694

16248

296

%82

%35

%234

%8,01

657/4-b

125

63

971

28

%50

%22

%225

%3,24

747

19962

274

%129

%47

%273

%14,32

632SKHK 581

Benzer şekilde kullanılan rapor sayısı ile rapor kullanan çalışan sayısı
memurlarda sözleşmeli personellere nazaran daha fazla olup; bu durum rapor
kullanan personel oranı ile personel rapor kullanım oranına da yansımıştır. 657/4-b
sözleşmeli personellerde %22 civarı olan rapor kullanan personel oranı, 657/4-a ve
632 SKHK ile memur olan çalışanlarda %35-%47 civarındadır. Rapor kullanma
eğiliminin de bu grupta fazla olduğunu %234-%273 olan personel rapor kullanım
oranı ile görebilmekteyiz.
Unvan bazında yapılan inceleme ile ilgili özet tablo yerine hizmet sınıfına göre
yapmış olduğumuz tabloya yer verilmiştir. Yapılan inceleme sağlık teknisyenlerinin
657/4-a memurları arasında %11 ile en düşük rapor kullanan personel oranına sahip
olduğunu göstermektedir. Güvenlik görevlileri %233 ile en yüksek orana sahip iken
hemşireler %39 oranı ile dağılımın ortalarında yer almaktadır. Bilgisayar
işletmenleri %91 oranı ile 632 SKHK grubunda en yüksek orana sahip olsa da bu
oran güvenlik görevlilerinin yarısı kadardır. Hemşireler yine bu istihdam türünde de
%51 ile ortalarda yer almaktadır. Personel rapor kullanım oranından elde ettiğimiz
rapor kullanma eğiliminin sağlık teknikerlerinde %88 ile 657/4-a memurları arasında
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en düşük, rapor kullanan sayısının tek kişi olduğu meslekler hariç olmak üzere,
%264 ile hemşirelerin ve %267 ile bilgisayar işletmenlerinin yüksek olduğu tespit
edilmiştir. 632 SKHK ile memur olan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinin
%400 oranının üzerinde olan personel rapor kullanım oranının dikkat çekici
yüksekliği sayılarının az olmasına ve yoğun olarak gece nöbeti tutuyor olmalarına
bağlanabilir. Yine hemşireler %292’lik bir oran ile sıralamanın ortalarında yer
almaktadırlar. Unvan doğrultusunda işgücü kaybı oranı en düşük aşçı, bekçi, şoför
gibi mesleklerde olup; hemşire, sağlık teknisyeni, tabip gibi unvanlarda %10
civarlarındadır. Özellikle sağlık çalışanlarında yaşanan işgücü kaybı ikamesi zor
olan mesleklerde personel sıkıntısı yaşanmasına, kullanılan rapor süresince diğer
çalışanların iş yükünün artmasına sebep olmaktadır. İşgücü kaybının en yüksek
olduğu grup 632 SKHK ile memur olan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarıdır.
%18,93 gibi oldukça yüksek olan bu oranı %9,30 ile diğer memurların sağlık
hizmetleri sınıfı izlemektedir. Genel olarak en düşük oranlar yardımcı hizmetler
sınıfında olup; teknik hizmetler sınıfından da her 100 kişiden yaklaşık 5’inin
işgücünden yararlanılamamaktadır. Sağlık hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler
sınıfında rapor kullanım oranının yanı sıra rapor kullanan personel oranı ile personel
rapor kullanım oranının yüksek olduğu görülebilmektedir. %222-%310 gibi bir oran
sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan çalışanların rapor kullanma
eğiliminin ne denli yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 3: Hizmet Sınıfına Göre Rapor Kullanım Oranı ve İşgücü Kaybı

İstihdam
Türü

Unvan

TÇS

KRS

RGS

RKÇS

RKO

RKPO

İKO
PRKO

YHS

657/4-a

İHS
THS
SHS

66

60

503

28

%91

%42

93

63

844

31

%68

%33

46

33

603

16

%72

%35

640

538

14288

242

%84

%38

1614

%214

%203
%206
%222

%3,18

%3,78
%5,46
%9,30

657/4-b

SHS
YHS

632 SKHK

İHS
THS
SHS

121

63

971

28

%52

%23

10

14

118

6

%140

%60

224

218

4304

100

%97

%45

7

3

96

3

%43

%43

340

512

15444

165

%151

%49

%225
%233
%218
%100
%310

%3,34
%4,92
%8,01
%5,71
%18,93

Kısaltmalar TÇS: Toplam Çalışan Sayısı, KRS: Kullanılan Rapor Sayısı, RGS: Raporlu Gün Sayısı, RKÇS: Rapor
Kullanan Çalışan Sayısı, RKO: Rapor Kullanım Oranı, RKPO: Rapor Kullanan Personel Oranı, PRKO: Personel
Rapor Kullanım Oranı, İKO: İşgücü Kaybı Oranı

Sağlık çalışanlarının ağırlıklı olarak kadın olması ve uzun süreli analık raporları
kadınların rapor kullanım oranı ile erkekler arasında ciddi bir farklılık ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Bu fark tablo 4’de net bir şekilde görülebilmektedir.
Tablo 4: Cinsiyete Göre Rapor Kullanım Oranı ve İşgücü Kaybı
İstihdam
Türü

Cinsiyet TÇS

KRS

RGS

RKÇS

616

540

14073

221

ERKEK 229

154

2175

75

KADIN
657/4-a

KADIN
657/4-b

117

ERKEK 8
KADIN

513

632 SKHK ERKEK 68

63

971

28

0

0

0

678

19396

238

69

566

36

RKO
%88
%67
%54
%0
%132
%101

RKPO

PRKO

İKO

%244
%36

%9,52
%205

%33

%3,96
%225

%24

%3,46
%0

%0

%0
%285

%46

%15,75
%192

%53

%3,47

Kısaltmalar TÇS: Toplam Çalışan Sayısı, KRS: Kullanılan Rapor Sayısı, RGS: Raporlu Gün Sayısı, RKÇS: Rapor
Kullanan Çalışan Sayısı, RKO: Rapor Kullanım Oranı, RKPO: Rapor Kullanan Personel Oranı, PRKO: Personel
Rapor Kullanım Oranı, İKO: İşgücü Kaybı Oranı

Hemşire-ebe meslek grubunun ağırlıklı mensubu olan kadınlar toplam çalışanlar
içinde en fazla rapor kullanan olarak, erkeklerin yaklaşık 3 katı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Personel rapor kullanım oranı da cinsiyet farklılığını yansıtmakta ve
kadınların %225-%285 aralığında değişen yüzdeleri karşımıza çıkarmaktadır. Kadın
çalışanlarda yaşanan işgücü kaybı erkeklerin 3 ila 5 katı arasındadır. Yıl içinde daha
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uzun süre rapor kullananın kadınlar olması sağlık sektörünün meslek özelliğinin de
bir sonucudur. Yıl içerisinde toplam 1246 kadın çalışanın 150’si çalışma hayatının
dışında kalmakta olup; 305 erkek çalışanın yaklaşık 12’si rapor kullanıma bağlı
işgücü kaybı yaşamaktadır.
İzin türü çeşitliliği ile dikkatleri çeken kamu istihdamında özellikle çalışanların
7 güne kadar alınan hastalık izinlerine başvurdukları görülmektedir. Doktorlar ile
çalışanlar arasındaki ilişki tek hekim raporu almanın yolunu kolaylaştırmaktadır. Bu
rapor türünde personel rapor kullanım oranı %244’lere kadar çıkmaktadır. 2011 yılı
itibariyle çalışanlara tanınan refakat izni de son zamanlarda çalışanların sık sık
başvurdukları ve bu yönü ile %380’lerde personel rapor kullanım oranına sahip
olmaktadır. Kadın çalışanların niteliksel fazlalığı doğum nedeniyle alınan rapor ve
ücretsiz izin sayılarının da artmasına sebep olmaktadır. Kullanılan izin türlerinin
dağılımına baktığımızda 2017 yılında çalışanların ağırlıklı olarak hastalık izni
(kullanılan toplam rapor sayısına oranı %65) kullandığı bunu sağlık kurulu raporu
ve analık izni takip etmektedir. Sözleşmeli personellerin refakat izin, ücretsiz izin
gibi haklarının olmaması hastalık izni oranının %80,95’lere yükselmesine sebep
olduğu görülmektedir. En fazla işgücü kaybına sebep olan izin türünün özellikle
gebelik ve doğum sürecini takip eden rapor ve izin türleri olduğu (analık izni, doğum
nedeniyle ücretsiz izin) tablo 5’de görülebilmektedir. Uzun süreli raporları ifade
eden sağlık kurulu raporları da %2,13-%2,77 oranında işgücü kaybı yaşanmasına
sebep olmaktadır.
Tablo 5: İzin Türüne Göre Rapor Kullanım Oranı ve İşgücü Kaybı

İstihdam
Türü
İzin Türü

KRS RGS RKÇS RKO

RKPO

PRKO İKO

Babalık İzni

4

35

2

%0,47

%0,24

%200

2

157

1

%0,24

%0,12

1

180

1

%0,12

%0,12

Görev/Öğrenim nedeniyle
657/4a

Ücretsiz İzin
Askerlik Nedeniyle
Ücretsiz İzin

1616

%200

%100

%0,02
%0,08

%0,09

47

265

19

%5,56

%2,25

Ücretsiz İzin

2

726

2

%0,24

%0,24

Refakat İzni

20

1101 10

%2,37

%1,18

%200

%0,54

Analık İzni

30

1647 14

%3,55

%1,66

%214

%0,81

Hastalık İzni

452

2565 215

%53,49 %25,44 %210

%1,26

Sağlık Kurulu Raporu

123

4315 65

%14,56 %7,69

%2,13

Ücretsiz İzin

13

5437 5

Analık İzni

9

609

Sağlık Kurulu Raporu

3

Hastalık İzni

Hastane Yatış İzni
Kamu Hizmeti Nedeniyle

Doğum Nedeniyle

657/4-b

%100

%189

%0,13
%0,36

%1,54

%0,59

5

%7,20

%4,00

%180

%2,03

81

3

%2,40

%2,40

%100

%0,27

51

281

23

%40,80 %18,40 %222

%0,94

Babalık İzni

4

40

4

%0,69

%0,69

%100

%0,03

Hastane Yatış İzni

24

77

3

%4,13

%0,52

%800

%0,06

Ücretsiz İzin

1

365

1

%0,17

%0,17

Refakat İzni

19

1039 5

%3,27

%0,86

Ücretsiz İzin

4

1078 4

%0,69

%0,69

Hastalık İzni

480

2652 197

%82,62 %33,91 %244

%1,9

Analık İzni

60

3360 31

%10,33 %5,34

%194

%2,41

Sağlık Kurulu Raporu

131

3857 74

%22,55 %12,74 %177

%2,77

24

7494 19

%4,13

%5,37

Görev/Öğrenim nedeniyle

632 SKHK

%247

Kamu Hizmeti Nedeniyle

Doğum Nedeniyle
Ücretsiz İzin

%3,27

%260

%100
%380

%100

%126

%2,68

%0,26
%0,75
%0,77

Kısaltmalar TÇS: Toplam Çalışan Sayısı, KRS: Kullanılan Rapor Sayısı, RGS: Raporlu Gün Sayısı, RKÇS: Rapor
Kullanan Çalışan Sayısı, RKO: Rapor Kullanım Oranı, RKPO: Rapor Kullanan Personel Oranı, PRKO: Personel
Rapor Kullanım Oranı, İKO: İşgücü Kaybı Oranı

Tablo 6’da özetlenen kıdem yılları arasında eski memurların (657/4-a) özellikle
15 yıldan fazla kıdemi olanların daha fazla rapor kullandıkları görülmektedir. Diğer
istihdam türlerinde de yıllar arttıkça kullanılan rapor artmakta, rapor kullanım oranı
artış göstermektedir. Rapor kullanan çalışan sayısı 5-10 yıl aralığı esas olmak üzere
kıdem ile doğru orantılı bir ivme göstermektedir. Rapor kullanma eğiliminin de bu
aralıkta fazla olduğu %323 civarında olan personel rapor kullanım oranı ile
desteklenebilir. Sözleşmeli personeller genel olarak daha genç ve kıdemsiz olmasına
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rağmen %227 lik personel rapor kullanım oranı ile diğer statülerde istihdam edilen
bu kıdem aralığındaki çalışanlarla benzerlik göstermektedirler. Personel rapor
kullanım oranı ile de doğru orantılı olmak üzere işgücü kaybının en yoğun olduğu
kıdem aralığı 5-10 yıl hizmeti olan grupta gözlemlenmektedir. Kıdemin en az ve en
fazla olduğu sınıflandırmada işgücü kaybı oranı daha az olmakla birlikte çan
eğrisinin ortasında ki grupta bu oranda artış söz konusudur. 5 yıldan az ve 25 yıl
üstünde %3’e kadar düşen işgücü kaybı, 5-10 yıl aralığında %22’lere kadar
çıkmaktadır.
Tablo 6: Kıdem Yıllarına Göre Personel Rapor Kullanım Oranı İşgücü Kaybı
İstihdam
Türü

Kıdem

TÇS

KRS

RGS

RKÇS

RKO

RKPO

5 YILDAN AZ

40

32

1124

14

%80

%35

5-10 YILDAN AZ

98

136

3274

42

%139

%43

10-15 YILDAN AZ

90

74

2218

36

%82

%40

Aralığı

PRKO

İKO

%229
%11,71
%323
%13,92
%205
657/4-a

%10,27
%222

15-20 YILDAN AZ

196

157

3737

70

%80

%36

20-25 YILDAN AZ

185

151

3216

70

%82

%38

25 VE ÜSTÜ

236

144

2679

64

%61

%27

5 YILDAN AZ

125

63

971

28

%50

%22

5 YILDAN AZ

16

16

660

5

%100

%31

5-10 YILDAN AZ

145

221

7669

86

%152

%59

10-15 YILDAN AZ

404

488

11489

175

%121

%43

%7,94
%216
%7,24
%226
%4,73
%227

657/4-b

%3,24
%323
%17,19
%258

632 SKHK

%22,04
%281
%11,85
%276

15-20 YILDAN AZ

16

22

144

8

%138

%50

%3,75

Kısaltmalar TÇS: Toplam Çalışan Sayısı, KRS: Kullanılan Rapor Sayısı, RGS: Raporlu Gün Sayısı, RKÇS: Rapor
Kullanan Çalışan Sayısı, RKO: Rapor Kullanım Oranı, RKPO: Rapor Kullanan Personel Oranı, PRKO: Personel
Rapor Kullanım Oranı, İKO: İşgücü Kaybı Oranı
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4.

SONUÇ
Kurumların verimliliğini etkileyen en temel girdilerden birinin işgücü olduğunu

göz önüne aldığımızda bu kaynağı en verimli şekilde kullanmanın kurumların
başarısını arttıracağı gerçeği yadsınamaz. Özellikle çalışmamızın gerçekleştirildiği
alanın bir kamu sağlık kuruluşu olması verilen hizmetin niteliği gereği işgücü
kaybının etkilerinin ağır hissedilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yapılan inceleme bir
yıllık dönemde personel rapor kullanım oranının ve buna bağlı işgücü kaybının tolere
edilebilir normal sınırların oldukça üzerinde olduğunu göstermektedir. Çalışanların
yaklaşık %252 gibi bir oranda rapor kullanma eğilimi göstermesi 24 saat hizmet
veren bir kurumda personel planlaması yapılmasını güçleştirmektedir. Güvencesi
daha az olan bir istihdam türünden (657/4-b) kanun hükmünde kararname ile
güvenceli istihdam türüne (657/4-a) geçirilen personellerde hem rapor kullanım
oranı hem de işgücü kaybı oranı hemen hemen tüm inceleme düzeylerinde oldukça
yüksek çıkmıştır. İstihdam türünün gözle görülür bu etkisi ileride yapılabilecek
çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Bir diğer taraftan sağlık mesleği çalışanlarının
ağırlıklı bayan olması hem cinsiyet hem de hizmet sınıfı incelemelerinde işgücü
kayıplarının fazla olduğunu göstermektedir. Kıdemi az olanlara kıyasla 5-15 yıl
aralığında olanlarda yüzdeler artış göstermekte, kıdem 20 yıl üzerine çıktıkça azalma
başlamaktadır.
Tüm bu göstergeler bize kamu sağlık çalışanlarının rapor kullanımına bağlı
işgücü kayıplarının önlem alınması gereken alarm düzeyinde olduğunu
göstermektedir. Yoğun çalışma temposu, var olan eleman sıkıntısı, yıllık izin
kullanma ile ilgili yaşanan zorluklar çalışanları özellikle tek hekim raporu almaya
itmektedir. Hekimlerle yakın çalışma ortamı içinde bulunan çalışmamız özellikle
sağlık çalışanları bu ilişkiler doğrultusunda rapora ulaşım kolaylığı yaşamaktadırlar.
Kullanılan raporlara uygulanan döner sermaye kesintisi kişiler üzerinde verilen
ödemenin miktarından dolayı istenilen caydırıcılığı sağlamamakta, kişiler rapor
kullanmayı maddi gelire tercih etmektedirler. İş yükünün ağır olduğu kamu sağlık
kurumlarında eleman eksikliğinin giderilmesi yoğun çalışma temposunu düşürecek
ve yasal izinlerin daha kolay kullanılabilmesini sağlayacaktır. Döner sermaye ödeme
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oranlarının arttırılması ile rapor kullanımına bağlı kesintinin caydırıcılığı artacak ve
kişiler maddi kayba uğramayı göze alamayacakları için gerçek dışı rapor kullanma
eğilimleri azalacaktır. Çalışanların aidiyet, memnuniyet, tükenmişlik gibi psikolojik
durumlarının rapor kullanma eğilimlerine etkileri araştırılarak elde edilen veriler
doğrultusunda kurumların iyileştirmeler yapmaları işgücü kayıplarını azaltacaktır.
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Simplifying Association Rules for the Development of
Efficient Business Strategies from Basket Analyses
Joshua D. Cowley1, Güzin Özdağoğlu2, Sabri Erdem3
Abstract
Over the last two decades the amount of data collected by enterprises has grown to
tremendous levels. As the amount of data has grown, the need to develop techniques that
process that data quickly and efficiently has also grown. One of these techniques, data
mining, consists in finding patterns in large sets of data. Association rule mining, also known
as frequent itemset mining, is a descriptive data mining technique which uses specific
probabilities, especially those known as support and confidence, to find significant
associations among items in transactional data. An association rule is a conditional
statement that gives predictions on the occurrence of an itemset given the occurrence of other
items in a particular transaction set. These kinds of rules are often used for basket analysis
in marketing applications. The associations are converted into rules, if their probabilities
are above the thresholds determined at the beginning of the analysis. The analysis can
produce far more rules than can be easily managed. Thus, a common problem for association
rule mining is that the number of association rules found are still too large to be of use to
decision makers. This largely stems from the fact that association rule mining generates
many redundant rules, but it is also because the rules are generated in a logically simple
form which makes it impossible to abstract multiple rules into a single rule.
In this paper we propose an algorithm and a heuristic technique for simplifying the rules
generated by association rule mining algorithms. Our algorithm first introduces a very
simple and effective method of eliminating redundant rules. We then show that by rewriting
the rules in a higher order logic, we can often further reduce the rules. Student preferences
in the elective courses in a faculty of business and sample public data on supermarket baskets
are used as sample applications of our method. In each case, the association rules are
drastically simplified and it is easy to see that these results will generalization to other data
sets.
The FP-Growth algorithm is used as a starting point to extract the frequent itemsets based
on support values. Association rules are then obtained through confidence values calculated
over the frequent items sets. Additional metrics such as lift and p-s ratio are also used to
detect the significance of the associations. Although we apply the FP-Growth algorithm to
extract the rules, the proposed approach for reducing the number of rules is independent
from the algorithm that is used to obtain associations.
Key Words: Association Rule Mining, Rule Reduction, Heuristic Algorithm
JEL Classification Codes: C49, C63
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1. INTRODUCTION

Over the last two decades the amount of data collected by enterprises has
increased tremendously. As the amount of data has grown, the need to
develop techniques that process that data quickly and efficiently has also
grown. One of these techniques, data mining, consists in finding patterns in
large sets of data. The importance of finding these patterns cannot be stressed
enough. There is often simply too much data for a person to process on their
own. Unfortunately, in many cases data mining techniques find so many
patterns that there are still too many to be processed by an individual.
Association rule mining, also known as frequent itemset mining, is a type
of data mining for finding interesting patterns, correlations, associations or
casual structures in data sets related to attribute values that exist together with
particular frequencies (Agrawal et al. 1993; Zhao and Bhowmick, 2003).
More specifically, an association rule is a conditional statement that gives
predictions on the occurrence of one or more items based on the occurrence
of other items in a particular transaction set. These kinds of rules are often
used for basket analysis in marketing applications (Tan et al., 2006).
When there are a large number of items, association rule mining often
produces an intractably large set of association rules. However, a significant
portion of these rules can be simplified or eliminated because they can be
deduced from other rules in the set. The resulting set, often called a closed set
of association rules, can be used to deduce any other rules in the original set.
The most widely used algorithm for the application of association rules is
the Apriori algorithm. Instead of working with the entire data set, the Apriori
algorithm takes a sample in the data set. The algorithm uses two proportional
parameters, ranging from 0 to 1, called support and confidence values.
Support value association determines whether the value of the related
attribute is above a pre-established minimum support value and whether the
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confidence level is higher than the pre-established minimum confidence level.
If the calculated proportions are above the predetermined support and
confidence values, the Apriori algorithm turns it into a rule.
We provide an algorithm which, starting with the original (typically large)
rule set, returns a non-redundant set. We then show that by rewriting the rules
in a higher order language of logic and employing some manual heuristics, it
is often possible to achieve an even further reduction in the rule set without
loss of information.
2.

LITERATURE REVIEW

We review two sets of literature. The first concerns association rule mining
in general and the second concerns minimizing the set of association rules.
2.1 Association Rule Mining
Association rule mining, or frequent itemset mining, is a type of data
mining used to find associations, patterns, correlations, or causal structures
between items in a data set. It accomplishes this by looking at the frequency
with which different items occur together in the data set (Agrawal et al., 1993;
Zhao and Bhowmick, 2003).
More specifically, an association rule is a conditional statement that gives
predictions on the occurrence of one or more items based on the occurrences
of other items in a particular transaction set. For example, an association rule
for supermarket transactions might show that when purchasing meat it is also
common to purchase vegetables. These kinds of rules are often used for
basket analysis in marketing applications (Tan et al., 2006).
A variety of algorithms exist for association rule mining e.g., AIS, Apriori,
FP-Growth, Apriori-TID, Eclat and DIC (Hipp et al., 2000; Han et al., 2000;
Zhao and Bhowmick, 2003; Motoda and Ohara, 2009). Each of these
algorithms has advantages and disadvantages as identified in (Kaur and
Madan, 2015). Differing expectations, data structures, and problem
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characteristics, and the disadvantage of existing algorithms have resulted in
the development of additional methodologies in this field (Tan et al., 2006;
Aggarwal et al., 2014). However, the most commonly used algorithms are
based on the Apriori algorithm.
These algorithms first generate sets of items based on joint occurrences of
items in a transaction. For example, suppose a store sells 10 items, which we
will label I1,…,I10 and they have data on 1000 transactions. If one transaction
contains I1, I3 and I7 then the following itemsets are generated, {I1, I3}, {I1,
I7}, {I3, I7} and {I1, I3, I7}. They then calculate support values in order to
filter the itemsets that should be considered

candidates for creating

association rules. Support is the proportion of transactions which contain the
item set. If {I1, I7} occurs in 350 of the 1000 transactions, then its support is
0.35. The final step is to generate association rules based on the confidence
for each rule. Confidence indicates how often the association rule is true. If I1
occurs in 500 transactions, then the rule I1 → I7 has a confidence of 350/500
= 0.7. On the other hand, if I7 occurs in 700 transactions, then the rule I7 →
I1 has a confidence of 350/700 = 0.5. When all the confidence values have
been calculated the set of association rules is pruned with respect to a
threshold value of confidence (Borgelt, 2005).
Having passed the support and confidence thresholds, it is still possible
for some rules to be the result of arbitrary co-occurrences of statistically
independent items. Therefore several other metrics are employed to insure
statistical dependence between the items in the itemsets. These include the ps ratio, lift, and conviction (Vreeken and Tatti. 2014). However, discussion
of these metrics goes beyond the scope of this paper.
2.2 Reducing the Number of Association Rules
Several researchers have looked closely at reducing the rules generated by an
association algorithm. Zaki (2000) reduces the number of rules by generating what
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he calls closed frequent itemsets. Closed frequent itemsets are a set of association
rules which are sufficient to generate a larger itemset. Zaki’s method produces the
closed frequent itemset during the association rule generation process. He shows that
the resulting closed frequent itemset has a complexity that is linear in the length of
the longest frequent itemset. This compares favorably to the complexity of standard
association rule mining which is exponential in the length of the itemset.

Li et al., (2001) offer a different method of reducing the association rule
set. They generate what they call the informative rule set. The informative
rule set can be generated without first generating all association rules. It will
typically be smaller even than the closed frequent itemset generated by Zaki’s
algorithm. Although the informative rule set is generally smaller than the
closed frequent itemset set, it comes at a cost because not all association rules
can be derived from the informative rule set. They get around this by limiting
themselves to what is arguably the most important use of association rules,
prediction. Under reasonable assumptions, the informative rule set can
generate the same predictions as the non-redundant rule set. For example,
given that a customer has purchased a computer, both informative and nonredundant rule sets would allow one to predict that the customer is likely to
buy a monitor.
3.

METHODOLOGY

The proposed methodology in this paper can be considered as a decision
support process which starts by generating a set of initial association rules
and ends with a significantly smaller set of non-redundant rules.
3.1 Generating Association Rules

Association mining tends to produce a very large number association rules
about the items in the transaction data set. Often the sheer number of rules
prohibits a decision maker from being able to use them to develop policies or
strategies. This paper combines an algorithmic and a manual heuristic

1625

methodology aiming to reduce the number of association rules to a minimum
number from which all other association rules can be derived. This generally
results in a significantly smaller rule set which is easier to understand by a
decision maker.
We use the FP-Growth algorithm as a starting point to extract the frequent
itemsets. The FP-Growth algorithm follows a divide-and-conquer strategy. This
strategy provides a significant advantage in speed when compared to other related
algorithms, e.g. AIS, SETM, and Apriori. While other algorithms search the data set
multiple times, FP-Growth only searches the entire data twice. In the first pass
through the data set association rules are sorted according to their support values and
in the second pass each transaction is mapped to a path in what is called the FP-Tree.
Multiple transactions can have the same path in the tree if the itemsets in the
antecedent or consequent overlap. In a final step the rules are placed in a tree data
structure (Birant et al., 2010). Although we use the FP-Growth algorithm here, it is
worth noting that our method for reducing the number of rules is independent from
the algorithm used to obtain the associations rules.

FP-Growth can generate frequent itemsets without candidate itemset
generation by following a two-step approach (Tan et al., 2006: 363).
Step 1. Build a compact data structure called the FP-Tree by making two
passes over the data set:
Pass 1:
a) Search the data set and find support for each item in the set.
b) Eliminate items with low frequency depending on the support
values.
c) Sort items passing the support threshold in decreasing order.
d) Build the FP-Tree using this order to determine the common parent
nodes for each itemset.
Pass 2:
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a) Read one transaction at a time and map the transaction to a path in
the FP-Tree (paths will overlap if they have common items, e.g.
having same parent nodes)
b) Use a fixed order where paths can overlap
g) Maintain pointers between the nodes that have the same item to
creating

single links.

Step 2. Extract frequent itemsets directly from the FP-Tree
a) Process each parent path sub-tree recursively by using divide-andconquer

approach to extract the frequent itemsets,

b) Merge the solutions.
As mentioned before, association rules are created from the frequent
itemsets which are filtered with respect to the confidence values (Tan et al.,
2006). We developed a data process in RapidMiner Studio 7.5 to implement
the FP-Growth algorithm and generate the association rules.
3.2 Removing Redundant Rules
After obtaining the initial rule set from the FP-Growth algorithm, we apply
one algorithmic and one manual technique to remove redundant rules and
simplify the rule set. Since all the rules in the rule set have met the minimum
thresholds for support and confidence, we ignore that information in what
follows. Each rule will then have the form {A1, …, An} → {C1, …, Cm},
where Ai are items in the antecedent of the rule and Ci are items in the
consequent. Using standard logical notation this can be written
[(A1&…&An)→(C1&…&Cm)].
Our first technique is to remove all rules that are implied by another rule
with a simpler antecedent. For example, suppose we have a rules, R1: [A1
→ C]. From this it follows trivially that R2: [A1&A2→ C]. Therefore if our
rule set contains both R1 and R2, we can remove R2 knowing that we can derive
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it later if needed. More generally we can say that given any two rules, R1 and
R2, whose consequents are the same, if the antecedent of R1 is a subset of the
antecedent of R2, then we can eliminate R2 without loss of information.
Our second technique is to remove rules that are implied by another rule
with a more complex consequent. For example, if R1: [A → C1&C2], then it
follows that R2: [A → C1]. Therefore, we can remove R2 given that R1 is in
the rule set. We can generalize this by saying that given two rules, R1 and R2,
whose antecedents are the same, if the consequent of R2 is a subset of the
consequent of R1, then we can eliminate R2 without loss of information.
A simple algorithm for the first technique would be to group rules by their
consequents using any standard binning algorithm. Then progress through the
list of rules in each group checking if the antecedent of each rule, Ri is a subset
or a superset of the antecedent of a previous rule. If it is a subset, remove the
previous rule from the group. If it is a superset, remove Ri from the group.
Finally, merge the remaining rules in each group.
A similar algorithm can be constructed to accomplish the second
technique. This time we group the rules by their antecedents. Then progress
through the list of rules in each group checking if the consequent of any rule,
Ri, is a subset or superset of a previous rule, Rj. If it is, a subset, then remove
Ri from the group and if it is a superset, then remove Rj and the rule set.
Finally, merge the remaining rules in each group.
Application of these two algorithms on a set of association rules results in
a non-redundant closed rule set, meaning that all the rules from the original
list are derivable from the new set and that no rule in the new set is derivable
from other rules in the set. Previous research (Zaki, 2000; Li, Shen, and
Topor, 2001) in this area has stopped when they achieved a non-redundant
rule set, or even just slightly redundant closed rule set. In this paper we apply
other heuristic techniques to decrease the number of rules even further.
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However, these further techniques require a shift in the way we represent
rules.
A weakness with the output of association rule mining is that the rules are
represented using propositional logic. The only thing we are able to say about
item I is that it is in a basket. We can use that information to infer that other
items might be in the basket as well, but we cannot say anything more about
I itself. In this language we are unable to make more generalized claims
because we can only refer to individual items. For example while we can state
that “Pencils → Paper”, “Staples → Paper”, and “Scissors → Paper”, we
cannot generalize that to say that “Office supplies → Paper”, because office
supplies are not an item. For this we need to be able to say that multiple items
share a common property. In order to do that we need a more expressive
language such as that of predicate logic.
In the language of propositional logic we have items, and logical
connectives such as ‘&’ and ‘→’. The language of predicate logic extends
and augments that of propositional logic by adding predicates, (i.e. properties
of items), variables (e.g. x, y), and two quantifiers, all ( x) and some ( x).
We now convert our previous example using predicate logic notation.
OfficeSupplies(pencils)

&

OfficeSupplies(eraser)

&

OfficeSupplies(staples)
says that pencils, erasers, and staples are office supplies.
( x), Purchase(x) & OfficeSupplies(x) → Purchase(pencils)
says that if a purchase of office supplies is made, then a purchase of pencils
will also be made.
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Figure 1 gives a summary of our methodology.
Unfortunately, forming generalizations from rules in this way is a task that
cannot consistently be done by a computer. It requires an understanding of
what the items in the basket really are and how they might be related.
Therefore, this step can only be done manually by someone that is familiar
with the content of the items and logic.
4.

RESULTS

Two sample data sets were used to test the proposed algorithm for reducing
and abstracting the association rules obtained from association rule mining.
The first data set was extracted as a query (binary data) from a sample
supermarket database (North, 2013) that included 108,132 transactions
related to 11 product groups. The second data set was obtained from the
students’ elective course registrations including three semesters. For this data
set, course registration lists were transformed into binary matrices for each
semester and then joined with respect to student identity numbers. The final
data set contains 70 students and 60 courses which the students can take.
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Running the FP-Growth algorithm on the sample supermarket basket data
resulted in 20 rules with a support which met the minimum threshold of 0.2.
Running the first step of our pruning algorithm left 10 rules. Running the
second step had no effect because there were no consequents with more than
one item. However, in the final manual step we were able to collapse 7 rules
into just one by recognizing that no matter what people bought, they were
likely to buy juice. This left a total of 4 rules equating to an 80% reduction
from the original rule set.
Running the FP-Growth algorithm on the student elective course
registrations, resulted in 96 association rules with a support that met the
minimum threshold of 0.12.
The first step of our pruning algorithm reduced this to 54 rules. The second
step left 37 rules.
In the manual step we were able to abstract a rule stating that
 x, Course(x)→A(x), where A was one particular course. This essentially says
that A is a popular course and that it has no significant influence on other
classes students will take. This allowed us to eliminate 12 more rules leaving
us with a total of 25 association rules equating to a 74% reduction from the
original rule set.
Further reduction could have been achieved by considering the topics of
the courses. For example, an examination of the remaining rules indicated
that students taking any course in macroeconomics were more likely to take
other macroeconomics courses. However, abstracting away from specific
course titles was not desired in this case.
5.

CONCLUSION

As discussed above, one of the major draw backs of data mining is that
even the mined data can be too much to be of direct use by a decision maker.
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We have detailed a method of mining association rules from large data sets
and a way of reducing the association rules to a manageable number.
There are two things that make the current methodology unique. First,
previous research into reducing the number of association rules generated has
focused the initial process of generation. This tends to dramatically slow
down the association rule mining process. Furthermore, these techniques
cannot be used for sets of pre-existing association rules. Our method allows
us to begin with the FP-Growth algorithm which is arguably the fastest
algorithm for mining association rules. After the rules are generated, we are
able to reduce the number of rules using algorithmic and manual techniques.
The second unique feature of the present work is that we rewrite the
association rules in a more sophisticated logical language. This allows us to
make generalizations over the items. These generalizations allow us to make
more abstract rules which can significantly reduce the total number of rules
in a set.
We tested our methodology on two sets of data. A sample supermarket
database and a database of elective course registrations covering 3 years. In
each case our method dramatically reduced the number of association rules
generated by the FP-Growth algorithm by 80% and 74% respectively.
The methodology employed in this paper can be used both for new
association rule mining cases as well as for already mined association rules.
The result is a set of association rules which are significantly easier to use by
decision maker.
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Osmanlı-Türk Anayasal Tarihinde Kurucu İktidarın
Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Özge ÇELEBİ1

Özet
Anayasalar, iktidarı sınırlandırmak ve temel hakları güvence altına almak için yapılan
toplum sözleşmeleridir. Anayasayı yapan ve değiştiren iktidar “kurucu iktidar” olarak
adlandırılır. Osmanlı’da Anayasacılık hareketleri, 19. yüzyıl başında başlamış olsa da
iktidarın tam anlamıyla sınırlandırılması ve temel hakların güvence altına alınması, ancak
1909’da türev (tali) kurucu iktidarın ortaya çıkması sonucunda olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldığı anayasacılık mirasını, 1921
Anayasa’sı yapımında ortaya çıkardığı kurucu meclisle daha da ileriye taşımıştır.
Cumhuriyet’in kurulmasının ardından yeni devletin ilk ayrıntılı anayasası olan 1924
Anayasası ise, kurucu bir meclisin iradesiyle yazılmamasına rağmen, yine bir asli kurucu
iktidarın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Devletin köklü reformları sadece asli kurucu iktidar
eliyle değil, türev kurucu iktidar eliyle de hayata geçirilmiştir. 1961 ve 1982 Anayasaları ise,
asli kurucu iktidarın darbe sonrası ortaya çıkışına örnektir. 1961 Anayasası, 1982
Anayasası’na kıyasla, kolektif (birlikte) anayasa yapımı ve sivil toplum kuruluşlarının aktif
katılımı bakımından daha demokratik bir paydada yer almaktadır. Ancak türev kurucu
iktidarın ortaya çıkışı bakımından, 1982 Anayasası, Osmanlı-Türk Anayasal tarihinde en çok
değişiklik geçiren anayasa metnidir.
Çalışmada, Osmanlı-Türk Anayasal tarihinde, anayasaların yapımında başat rol
oynayan sebepler ve anayasa yapım yöntemleriyle birlikte, türev kurucu iktidarı ortaya
çıkaran nedenler incelenecektir. Ardından, kurucu iktidarın yapısal bir değişime uğrayıp
uğramadığı, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler— Kurucu İktidar, Anayasa yapımı, Anayasanın değiştirilmesi, OsmanlıTürk Anayasal Hareketi.
JEL Sınflama Kodları: K00, K10.

The Occurrence and Development of Constituent Power in
Ottoman-Turkish Constitutional History
Abstract
Constitutional laws are social contracts that limit the power and assure basic rights. The
power that establishes and amends a constitution called “Constituent Power”. Even if
constitutionalism started in Ottoman Empire in early 19th century, full restriction of power
and assurance of basic social rights occured as a result of appearance of derived constituent
power in 1909.
Turkish Republic developed his constitutinal heritage of Ottoman Empire with the help
of constituent power that occured in making of 1921 Constitution Act. The 1924
Constitutonal Act,the first detailed Constitution of new state after establisment of Republic,
occured as a output of Primary Constituent Power even if it was not written by a selfcontrolled Constituent Power. Radical reforms of new state were implemented not only by
Primary Constituent Power but also Derived Constituent Power.1961 and 1982 Constitutinal
Acts are examples of occurence of Primary Constituent Powers after (military) coup. 1961
Constitutional Act is much more democratic when compared to 1982 Constitutional Act in
terms of collective constitution making and attendence of nongovernmental organizations.
1

Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Hukuk A.B.D., ozgemarmara@gmail.com.

1635

But 1982 Constitutinal Act is the one which was modified many times in Ottoman-Turkish
Constitutional History in regards of derived constituent power.
In this study, principal reasons and different methods of making constitutions in OttomanTurkish Constitutional History and the reasons why derived constituent powers occured will
be examined. Afterwards if the constituent powers were changed structurally will be
determined in accordance with Constitutinal Court Desicions
Keywords— Constituent Power, Make a Constitution,Amendment, Derived Constituent
Power, Ottoman-Turkish Constitutional History.
JEL Classification Codes: K00, K10.

1. GİRİŞ
Anayasalar, iktidarı sınırlandıran, temel hak ve özgürlükleri güvenceleyen
metinlerdir. Bir anayasanın ilk defa yapılması kadar, bu metnin değiştirilmesi de en
az onun kadar önem taşımaktadır. Anayasayı yapma ve değiştirme gücüne “kurucu
iktidar” denmektedir. Kurucu iktidar ise, anayasayı en baştan yapan (asli kurucu) ve
mevcut anayasayı belli kurallar çerçevesinde değiştiren (türev kurucu) iktidar olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dünya anayasacılık tarihi değerlendirildiğinde, Osmanlı-Türk anayasal tarihinde
ilk yazılı anayasanın yüzyıla yakın bir gecikmeyle ortaya çıktığı görülmektedir.
Avrupa’da anayasacılık hareketini başlatan “hak temelli” toplumsal hareketler,
Osmanlı İmparatorluğu’nda yerini “iktidar temelli” hareketlere bırakmıştır. Zira
Osmanlı-Türk anayasacılığında asli kurucu iktidarın çıkış noktasında, olağanüstü
dönemlerde yeni bir devlet düzeninin inşası dikkat çekmektedir.
Anayasa metninin değiştirilmesi gerekliliği ise, sıklıkla 1982 Anayasası
döneminde öne çıkan olgudur. Sadece değiştirilen metinler değil, türev kurucu
iktidarın sınırının belirlenmesi, birçok kez tartışma konusu olmuştur. Anayasa
Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde yarattığı içtihat ile anayasa değişikliklerini
denetleyebilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin kendisine açtığı bu düzenleme alanı,
türev kurucu ve asli kurucu iktidar tarafından da çeşitli sınırlar dahilinde, Anayasa
metinlerinde kendisine yer bulmuştur.
2. TÜRK ANAYASAL DÜZENİNE TARİHİ BİR BAKIŞ
Batı’ya oranla, yüz yıl gecikmeyle yaşanan ilk anayasal hareketlerimizin
başlangıcı, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Dünyadaki
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anayasal gelişmelerin çıkış noktası İnsan Hakları ve Yurttaşlık Belgesi ekseninde yer
alırken, Osmanlıda anayasal gelişmelerin çıkış noktası ise, zayıflayan merkezi
otoriteyi güçlendirmek ve İmparatorluğun çöküşünü önlemekle sınırlıdır.
2.1. Monarşiden Meşrutiyet’e Osmanlı Anayasal Gelişimi
1808 tarihinde imzalanan Sened-i İttifak, yeniçeri ayaklanmaları sonucunda
zayıflayan merkezi otoritenin, ayanların desteğiyle yeniden eski gücüne
kavuşturulması amacını taşımaktadır. Padişahın ilk kez kendi gücünü sınırlayıp
başka bir gücü tanıması ve ona önemli haklar vermesi (vergilerin belirlenmesinde
ayanlarında söz sahibi olacağı ilkesi), belgenin anayasal açıdan önemini vurgulayan
özellikleridir. Bu bakımdan 1215 Manga Carta’ya benzetilen belge, parlamentoya
doğru geçişin ilk adımları olarak yorumlanabilir (Akşin, 1992: 118). Fakat ayanların
desteği, devlet içi ayaklanmaları sonlandırmada başarılı olamamış, aksine Batı’daki
temel hak ve özgürlük odaklı reformlar (özellikle 1789 “İnsan ve Yurttaşlık Haklar
Bildirgesi), Osmanlı içinde çeşitli milliyetlerin ayaklanmalarına sahne olmuştur. İşte
Tanzimat Fermanı’nın çıkışı tam da bu noktadır. Zira, Batı’daki yeniliklerin
İmparatorlukta ayaklanmaları şiddetlendirerek kopuşlara yol açacağını sezen
Osmanlı, toprak kaybetmemek adına iktidar-hürriyet çizgisini yeniden düzenlemiştir
(Tanör, 2011: 84).
1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı, milliyet farkı gözetmeden uyrukluk
esasına göre hürriyetleri düzenlemiş, hükümdar tek taraflı olarak kendi iradesini
sınırlamış ve Fermandaki hükümlerin dışına çıkmayacağı teminatı vermiştir (Tanör,
2011: 85-91). Hürriyet alanındaki reformlar, ilk defa bu belgeyle düzenlenmiş ve
Tanzimat’tan sonra ilan olunan 1856 tarihli Islahat Fermanında da yenilenerek tasdik
edilmiştir (Özbudun, 2014: 26). Islahat’ın Tanzimat’a göre ayrım noktası, uyrukluk
değil dindir. Buna göre din farkı gözetilmeden herkes eşit haklara sahip olacak,
vergi, memuriyet, askerlik, eğitim gibi konularda fark gözetilmeyecektir
(Gözübüyük, 2003: 107). Islahat’ın getirdiği yenilikler ise Osmanlıyı Meşrutiyet’e
bir adım daha yaklaştırmıştır.
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Sened-i İttifak’tan Islahat’a kadar bu üç belge incelendiğinde; belgelerin devlet
ve halk arasında yapılan düzenlemeler yerine sadece devlet tarafından çerçevelenen
maddelerle sınırlı olması ve devletin ilgili maddelere uyulmadığı takdirde herhangi
bir yaptırımla karşılaşmaması bu belgeleri Anayasa niteliğinden uzaklaştırarak, bir
“anayasal belge (Charte)” sınıflamasına sokmuştur (Abadan, 1957: 9).
1876 tarihinde yürürlüğe giren Kanun-i Esasi ise, kendinden önceki belgelerden
hem yapılış hem de uygulanış yönüyle ayrılıp, Osmanlı’nın ilk anayasası sıfatına
haiz olacaktır. Özellikle Fransa’daki gelişmeleri yakından izleyen aydınların
girişimiyle, haklar için daha somut adımlara yönelmek istenmiştir. Kanun-i
Esasi’nin yapımında her ne kadar 1776 Amerika Haklar Bildirgesi ve 1789 İnsan ve
Yurttaşlık Haklar Bildirgesinden esinlenilmiş olsa da örnek olarak alınan unsur
Belçika Anayasası olmuştur (Abadan, 1957: 9). Kanun-i Esasi’nin yapım
aşamasında; devletin ileri gelenleri, ulemalar ve önemli devlet memurlarından
oluşan bir komisyon kurulmuş, komisyonun içinde oluşturulan çalışma grupları
vasıtasıyla tasarılar hazırlanmış ve bu tasarılar vekiller meclisince sırasıyla
incelendikten sonra padişahın onayına sunulmuştur (Kılıç, 1990: 565).
Değiştirilemez maddelerin olduğu, kanun tasarısı ve anayasa değişikliği için
nitelikli çoğunluğun arandığı Kanun-i Esasi’nin en büyük özelliği, beraberinde
getirdiği meclis yapısıdır. Halk tarafından seçilenler (Heyet-i Mebusan) ve padişah
tarafından atananların (Heyet-i Ayan) oluşturduğu meclis, padişahın iznini almak
şartıyla kanun hazırlama ya da anayasa değişikliği yapmaya yetkilidir. Yapılan
kanun tasarıları ya da anayasa değişiklikleri padişahın onayıyla yürürlüğe
girebilecektir. Bir başka ifadeyle, padişahın mutlak veto hakkı vardır. Anayasa’nın
düzenlediği temel hak ve özgürlükler kanunla sınırlıdır, ancak padişahın bu hakların
kullanımı üzerindeki tasarrufu sınırsızdır.
Görülmektedir ki, hem meclisin yetkilerinin yürütmenin (padişahın) iznine bağlı
olması hem de yürütmenin gücünün sınırsızlığı Kanun-i Esasiyi bugün ki anayasa
anlayışının çok gerisinde bırakmaktadır. Meclisin yetki alanının padişahın isteğiyle
sınırlandırılması, her an meşrutiyetten monarşiye dönülebileceği tehlikesini
barındırmaktadır. Bu tehlikeye karşın, meclisin kapatılması durumu seçimlerin altı
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ay içinde yapılması şartına bağlansada,1878’de kaybedilen bir savaş bahane edilip,
meclis süresiz olarak kapatılmış ve monarşi rejimine süresiz olarak geri dönülmüştür
(Tanör, 2011: 159-161).
Otuz yıl boyunca uygulanan baskı rejimi, hürriyet isteğini daha da
şiddetlendirmiş, bu istek geniş kitleler arasında yer bulmuştur. Çıkarılan isyanların
merkezi otoriteyi sarsması sonucunda, 1908’de Kanun-i Esasi yürürlüğe konarak II.
Meşrutiyet ilan edilmiştir (Özbudun, 2014: 26). İlki 1909 yılında olmak üzere,
Kanun-i Esasi’de birçok köklü değişiklik yapılmıştır. Kanun-i Esasi’nin ilk halinde
bireysel özgürlük ve hukuk eşitliği üzerine kurulu haklar mevcutken, dernek kurma,
toplanma, haberleşme ve basın özgürlüğü getirilen yeni düzenlemelerdir (Kaboğlu,
2010: s. 36). Anayasa’da yapılan değişikliklerle iktidar sınırlandırılmış ve yasamaya
geniş yetkiler tanınmıştır. Türev kurucu iktidarın gerçekleştirdiği bu düzenlemeler:
hükümetin padişaha bağlı sadrazam tarafından kurulması ve yasamaya karşı sorumlu
olması, mebusan meclisinin kanun önerebilmesi, mutlak veto yetkisinin kaldırılıp
veto yetkisinin çeşitli sınırlamalar içinde kullanılması, meclisin ancak hükümet ve
meclis arasında çıkan uyuşmazlık sonucu üç ay içinde seçimlerin yenilenmesi
kaydıyla dağıtılmasıdır.
1909’da türev kurucu iktidarın gerçekleştirdiği düzenlemeler özgürlükler
açısından son derece olumludur. Bu değişikliklerle birlikte parlamenter rejim tam
manasıyla uygulanmaya başlamıştır. Fakat içte ve dışta kendini gösteren tehlikeler
sonucunda anayasa askıya alınmış, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın kaybeden
tarafta olması, “bireysel özgürlük” kavramından uzaklaşılıp “ulusal özgürlük”
kavramına doğru yönelmeye sebep olmuştur.
2.2 Milli Egemenliğe Geçiş: 1921 ve 1924 Anayasaları
1921 Anayasası, yeni bir rejim ve yeni bir devletin kuruluşuna zemin hazırlayan
bir çerçeve anayasadır. I. Dünya Savaşı’nın kaybının ardından imzalanan Mondros
Mütarekesi, Osmanlı’nın işgaline izin vermiş ve Meclis-i Mebusan süresiz olarak
padişah tarafından feshedilmiştir (Tanör, 2011: 231-236). 1921 Anayasası, bu
şartlara direnen ve çareyi halk egemenliğinde gören, yeni bir meclisin ürünüdür.
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Büyük Millet Meclisi, 23.04.1920’de “olağanüstü yetkilere sahip meclis”
sıfatıyla toplanmıştır (Gözübüyük, 2003: 119-120). Kanuni Esasi’nin mevcut
sorunlara çözüm getiremeyeceğini düşünülmüş, İcra Vekilleri Heyeti tarafından
“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Layihası” adıyla yeni bir anayasa tasarısı hazırlanmıştır
(Sezer, 2010: 175). 1921 Anayasası’na göre; meclis tüm yetkileri elinde toplamıştır,
devlet idaresi halk yönetimi yani demokrasidir. Temel haklardan söz edilmeyen
anayasa, Kanun-i Esasi’yi tümden kaldırmıştır değildir. Kanun-i Esasi 1924
Anayasası ile yürürlükten kalkacaktır (Kili, 2001: 84-54).
1923 yılında anayasada yapılan değişiklik ile, devletin hükümet şekli Cumhuriyet
olarak kabul edilmiş ve bu değişiklik yeni bir anayasa ihtiyacı doğurmuştur. 1875
Fransa ve 1921 Polonya Anayasası’ndan esinlenerek hazırlanan tasarı, Kanun-i Esasi
Encümeni tarafından hazırlanmış ve genel kurulda görüşülen tasarı meclis tarafından
kabul edilmiştir (Sezer, 2010: 176). Parlamenter rejim ve meclis hükümeti sistemi
özellikleri getiren anayasa, karma hükümet rejimini benimsemiş ve ayrı bir yürütme
organı yaratılmıştır. Anayasa’nın içinde değiştirilemez maddelere yer verilmiştir.
Laiklik, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, çok partili siyasal hayat,
1924 Anayasası’nın getirdiği en önemli yeniliklerdir. Temel haklar ve özgürlükler
bakımından doğal hukuktan esinlenilmiştir.
2.3 Hukuk Devleti’ne Geçiş: 1961 Anayasası
27 Mayıs 1960’ta, askerler tarafından yönetime el konulmuş ve meclis yetkileri,
askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından kullanılmaya
başlanmıştır (Tanör, 2013:3). Yeni bir anayasa yapımı konusunda karar alan MBK,
anayasa ve seçim kanunu hazırlama görevini, içinde sivil kanadın da bulunduğu bir
Kurucu Meclisin (MBK ve Temsilciler Meclisi) yerine getirmesine karar vermiştir
(Gözübüyük, 2003: 134). Temsilciler Meclisi içinden oluşturulan Anayasa
Komisyonu, hazırlanan tasarılar2 ışığında ve demokratik ülkelerin anayasalarından
da esinlenerek (1947 İtalya ve 1949 Almanya) yeni bir tasarı yapmıştır (Sezer, 2010:
2
Temsilciler Meclisi üyeleri; siyasi partiler (DP hariç), meslek kuruluşları, öğrenci birlikleri, iller,
sendikalar, üniversiteler, odalar, yargı organları, devlet başkanı ve MBK tarafından temsilci gönderme
esasına göre belirlenmiştir. Anayasa taslağının hazırlanması Ankara Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi öğretim üyelerine verilmiştir.
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176). MBK’nın da onayından geçen tasarı halk oylamasına sunularak kabul
edilmiştir.
1961 Anayasası ile Cumhuriyet Dönemi’nde ilk kez, parlamenter rejim ve
kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Hukuk devleti, sosyal devlet, demokratik
devlet ilkeleri yine 1961 Anayasası’nın getirdiği yeniliklerdir. Çoğulcu
Demokrasi’nin benimsendiği ve temel haklarla özgürlüklerin geniş anlamda yer
aldığı anayasada, İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi benimsenmiştir.
1961 Anayasası Türkiye’nin şimdiye kadar sahip olduğu en demokratik
anayasadır. Fakat, 1971 yılında askerlerin yönetime el koyması ve devlet otoritesini
güçlendirmek

için

sınırlandırılmıştır.

köklü

anayasa

Yürütmenin

değişiklikler

güçlendirilmesi,

yapmasıyla,
yargının

özgürlükler
zayıflatılması,

özgürlüklerin sınırlandırılması, bu dönem anayasa değişikliklerinin temel
özellikleridir. 1971 anayasa değişiklikleri, 1982 Anayasası’nın getireceği
düzenlemeler için bir köprü görevi üstlenmiştir (Kaboğlu, 2010:41).
1961 Anayasasıyla birlikte ilk defa, türev kurucu iktidarın yaptığı anayasa
değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetiminin önü açılmıştır. Zira
1961 Anayasası’nın ilk halinde mevcut olmayan bu husus, Anayasa Mahkemesi’nin
1965 yılında verdiği bir karar sonucunda ortaya çıkmıştır.3 Nitekim yüksek
mahkeme, 1971 yılında bir anayasa değişikliğini şekil bakımından denetlemiş ve
anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptal etmiştir.4 Böylece ilk defa, asli kurucu
iktidarın çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde anayasayı değiştirme gücünü elinde
bulunduran

türev

kurucu

iktidarın

yetkilerinin,

yargı

erki

tarafından

denetlenebileceği içtihadı ortaya çıkmıştır. Ancak 1971’de yapılan askeri
müdahalenin ardından gerçekleştirilen Anayasa değişikliği sonrasında, Anayasa
değişikliklerinin sadece şekil bakımından Anayasa Mahkemesi tarafından
denetlenebilmesine olanak tanınmıştır (m. 147).5 1982 Anayasası da anayasa

3

E. 1964/38, K. 1965/59, Kt. 16.11.1965.
E. 1970/1, K. 1970/31, Kt. 16.06.1970.
5 20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla.
4
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değişikliklerinin denetimi bakımından, 1961 Anayasası’nda gerçekleştirilen bu
düzenlemeyi benimseyecektir.6
3. 1982 ANAYASASI
1982 Anayasası, askeri darbe sonucunda hazırlanmış bir olağanüstü dönem
anayasasıdır. 1980 harekatını yapan komutanlara göre darbenin amacı, sivil iradenin
sağlayamadığı kamu düzenini ve sarsılan devlet otoritesini yeniden inşa etmektir.
Dolayısıyla hem anayasanın yapımı hem de içeriği bu düşünce etrafında
şekillenmiştir.
3.1. 1982 Anayasası Yapım Aşaması
Dönemin anayasası bir tarafında askerlerin diğer tarafında sivillerin bulunduğu
iki kanatlı kurucu meclis tarafından oluşturulmuştur. Danışma Meclisi (DM)
sıfatıyla Kurucu Meclis içinde yer alan sivil kanatta, hiçbir siyasi aktöre yer
verilmemiştir (Tanör-Yüzbaşıoğlu, 2011: 13-18).
Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve yeni anayasayı yapmakla görevli olan
DM, kendi içinden on beş kişilik bir Anayasa Komisyonu seçmiş ve anayasa metni
bu komisyon öncülüğünde hazırlanmıştır (Özsoy, 2010: 71-78). Halkoyuna
sunulacak Anayasayla ilgili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına hiçbir şekilde
düşüncelerini açıklama ya da bu yolla halkı yönlendirme hakkı verilmemiştir.
1982 Anayasası, kendinden önceki anayasalara oranla içerik bakımından belirgin
farklar göstermektedir. Otorite-hürriyet çizgisinde ağırlığı otoriteden yana kuran
1982 Anayasası, özellikle hak ve özgürlükler üzerindeki sınırlamalarıyla dikkat
çekmiştir. Temel hak ve özgürlükler üzerinde “genel sınırlama” nedenlerinin
uygulanması, sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerle olan ilişkisinin

6

1982 Anayasası, Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetiminde de Türk Anayasa
Mahkemesi’ne sınırlamalar getirmiştir. Buna göre Anayasa değişikliklerinin şekil denetimi, teklif,
oylama çoğunluğu ve ivedilikle görüşülme yasağı bakımından mümkündür. Yüksek mahkemenin
denetlenen Anayasa değişikliğini iptal edebilmesi ise, ancak Mahkeme üyelerinin üçte ikisinin oyu ile
mümkündür (2010 Anayasa değişikliği, m. 149). Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 5 Haziran 2008 tarihli
kararı, Mahkemenin 1961 Anayasası’ndaki içtihadına benzer niteliktedir. Nitekim Anayasa
Mahkemesi, Anayasanın 10. ve 42. Maddelerinde yapılan bu değişikliğin, m. 4’e aykırı olmasından
hareketle, esasa girerek mevcut değişikliğin iptaline karar vermiştir.
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yasaklanması, kamu görevlilerine getirilen grev ve sendika yasakları, seçme
haklarını kısıtlayan uygulamalar 1982 Anayasası’nın radikal düzenlemeleridir.
Devletin erkleri içinde yürütmeye ve özellikle de Cumhurbaşkanına geniş
yetkiler verilirken, yasamanın yetkileri indirgenmiş, yargıya ise bu üç erke oranla
çok daha kısıtlayıcı uygulamalar getirilmiştir. Darbeyi yapanların hem yürütme yasama organları, hem de anayasa içinde yetkilerle donatılması sivil irade ve
hürriyetin geri plana atılmasına neden olmuştur.
3.2. Anayasayı Sürekli Yenileme İhtiyacı: 1982 Anayasası
1982 anayasanın referandum sonrası kabul edilmeme olasılığı karşısında halka
herhangi

bir

seçenek

sunulmayışı,

halkı

olumsuz

yönde

etkilemiş

ve

cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte oylanan anayasa belirsizlik korkusu altında
büyük bir oranla kabul edilmiştir. 1987’de siyasi haklarla ilgili ilk anayasa
değişikliği yapılmıştır. Bundan sonra sırayla 1993, 1995, 1999 (2 kez), 2001 (2 kez),
2002, 2004, 2005 (2 kez), 2006, 2007 (2 kez), 2008, 2010, 2011, 2016 ve nihayet
2017 yılında olmak üzere toplamda on dokuz değişikliğe gidilmiştir.
1982 Anayasası, türev kurucu iktidarın sınırlarını m. 175’te çizmektedir. Buna
göre anayasa değişikliği için 1961 ve 1924 Anayasalarında düzenlenen teklif ve
karar yeter sayısı hususuna yer verilmiştir. Ancak asli kurucu iktidar, daha önceki
anayasalarda yer almayan bir onay safhasını da m. 175’e eklemiş ve bu onay
safhasını da Cumhurbaşkanı ile halk arasında paylaştırmıştır. Zira 1987, 2007, 2010
ve 2017 Anayasa değişiklikleri, onay safhasında “zorunlu referandum”a götürülen
değişikliklerdir.
Yapılan değişiklikler arasında 1995, 2001 ve 2004 değişiklikleri insan hakları
alanında yapılan iyileştirici düzenlemeleri nedeniyle öne çıkan değişikliklerdir. 2001
ve 2004 değişiklikleri 1995’den farklı olarak, AB’ye uyum amaçlı yapılan
düzenlemelerdir. 2007 ve 2010’da yapılan değişiklikler hem değişikliğin yapıldığı
alan hem de yarattığı kutuplaşmalar bakımından diğer üç köklü değişiklikten
farklıdır. 2007’de cumhurbaşkanını halkın seçeceğine dair yapılan değişiklik öne
çıkarken, 2010’daki değişiklikler içinden en önemlileri Anayasa Mahkemesi ve
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HSYK’nın yeniden yapılandırılmasıdır. 2011 yılında m. 59’a eklenen bir fıkra ile ilk
defa anayasal bir kurum olarak Tahkim Kurulu düzenlenmiştir. 2016 yılında yapılan
değişiklikler, geçici nitelikte olup, yasama dokunulmazlıklarının yeniden
düzenlemesiyle ilgili olup, m. 83’e doğrudan atıfta bulunmaktadır.
2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği, 1982 Anayasası’nda türev
kurucu iktidarın gerçekleştirdiği en kapsamlı değişikliktir. Bu değişiklik ile
Anayasanın yetmiş maddesinde revizyon yapılmıştır. Mevcut değişiklikle OsmanlıTürk Anayasal tarihinde benimsenen siyasal rejimlerden ayrık olarak ilk kez
başkanlık rejimi etrafında şekillenen bir rejim türüne geçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Modeli olarak adlandırılan bu rejim doğrultusunda, devlet teşkilatında da
köklü revizyonlar yapılmıştır. Bu anlamda 2017 Anayasa değişiklikleriyle birlikte
türev kurucu iktidar, mevcut siyasal rejimi değiştirerek yeni bir rejim ortaya koymuş
ve yapılandırmıştır.7
SONUÇ
Bir anayasanın olağan dönemde değiştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntem
değildir. Buna rağmen, İsviçre, Finlandiya gibi ülkeler anayasalarını olağan
dönemde hazırlamış, uzlaşma esasına dayanan demokratik bir anayasa metni ortaya
çıkarmıştır. Türkiye’de ise olağanüstü dönemdeki anayasa yapımları dikkat
çekmektedir. 1921 Anayasası, I. Dünya Savaşı sonrası yeni devlet düzeninin
sınırlarını çizen kurucu bir anayasayken, 1924 Anayasası aynı meclis tarafından
yapılmasına rağmen, devrimin ilk anayasası sayılmaktadır. 1961 ve 1982 anayasaları
ise darbe sonucu oluşmuş anayasalardır. Anayasa tarihimize bakıldığında, olağan
dönemde halkın yapım sürecine dahil edildiği bir anayasa mevcut değildir.
Osmanlı-Türk anayasal tarihinde türev kurucu iktidara baktığımızda ise,
anayasanın ilk kez 1909 anayasa değişiklikleri ile gerçekleştirildiği görülmektedir.
1909 Anayasa değişiklikleri, hem iktidarın sınırlarının yeniden çizilerek parlamenter
rejimin getirilmesi hem de kişi haklarının yeniden düzenlenmesi bakımından, en az
asli kurucu iktidar kadar önemli bir nitelik taşımaktadır. 1921 Anayasası’nda yapılan

7

1921 Tek döneminde yapılan 1923 değişikliği ile ilan edilen Cumhuriyet’in ardından,
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1923 değişikliği de ulusal egemenliğe geçiş ve siyasal rejimin parlamenter rejim
yolunda inşası bakımından oldukça önemlidir. 1924 Anayasası’nda ortaya çıkan
türev kurucu iktidar, laik düzenin kurulması, kadınlara tanınan oy hakkı ve çok
partili siyasi hayata geçişi sağlayan düzenlemelerde bulunmuştur. Kanun-i Esasi’den
1961 Anayasası’na kadar türev kurucu iktidarların, mevcut anayasal değerleri çağdaş
ve demokratik değerlere taşıyan düzenlemeleri görülmektedir. Ancak 1961
Anayasası’nda gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri, özellikle yürütmenin
güçlendirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi gibi hususlarda,
Anayasanın sahip olduğu ve koruduğu anayasal değerlerin gerisine düşen
düzenlemelerdir.
1982 Anayasası’nda ise türev kurucu iktidar karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.
Cumhuriyet anayasalarında en fazla anayasa revizyonu 1982 Anayasası’nda
gerçekleştirilmiştir. Bunun en önemli sebebi, asli kurucu iktidarın otorite-hürriyet
çizgisinde, otoriteden yana kullandığı tercihtir. Bu nedenle 2007 yılına kadar yapılan
Anayasa değişiklikleri, temel haklar ve hürriyetler alanında yapılan iyileştirici
düzenlemelerdir. 2007 ve sonrasında yapılan değişiklikler ise doğrudan kurumsal
alanda yapılan düzenlemeleri kapsamakta olup, 2007 ve 2017 Anayasa
değişiklikleriyle birlikte yapılan bir siyasal rejim değişikliği göze çarpmaktadır.
Ancak yapılan bu kapsamlı değişiklik, 1923’den farklı olarak, yeni bir anayasa
yapımını henüz gündeme getirmemiştir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Osmanlı-Türk Anayasal tarihinde asli kurucu
iktidarın ortaya çıkışında olağan nedenlerinin mevcut olmadığı, zayıflayan merkezi
otorite nedeniyle anayasa yapma gereksinimin doğduğu görülmektedir. Cumhuriyet
Anayasalarında ise anayasa yapımının kopuş dönemlerinde gerçekleştirildiği
görülmektedir. Türev kurucu iktidarın sınırları her ne kadar asli kurucu iktidar ile
çerçevelenmiş olsa da Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları da asli kurucu iktidar
kadar önem arz etmiş, bu bakımdan Yüksek Mahkeme’nin kendisi de zaman zaman
türev kurucu iktidar konusu olmuştur. Türev kurucu iktidarda içerik olarak ortaya
çıkan en belirgin özellik ise, 2017 yılında gerçekleştirilen değişikle birlikte,
Osmanlı’dan bu yana parlamenter rejim etrafında şekillenen siyasal rejim tercihinin,
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ilk kez farklı bir siyasal rejim modelinden yana kullanılması ve devlet teşkilatının da
bu yapı üzerine kurulmasıdır.
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Zorunlu Arabuluculuk Anlaşmasının İçeriği: Uygulamada
Yaşanan Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi
Eda KARAÇÖP1, Doğan BAKIRTAŞ2

Özet
İş yargılamasında yapılan reform akabinde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk
müessesesi Türk hukuk sistemine alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak dâhil olmuştur.
Arabuluculuk müessesesi temelde tarafların serbest iradeleri ile tarafsız bir katılımcı
nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlığı gizlilik prensibi çerçevesinde çözmeleri amacını
taşımaktadır. Ayrıca iş yargılamasında ortaya çıkan aksaklıklar ve gecikmeler iş hukukunda
arabuluculuk müessesesinin zorunlu olarak uygulanmasını gündeme getirmiştir. 7036 sayılı
İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren ilgili hükmü uyarınca,
Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak
öngörülmüştür. Arabuluculuk anlaşmasının içeriği bakımından Kanunda ayrıntılı bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum uygulamada özellikle zorunlu arabuluculuk
görüşmeleri sonucunda akdedilen anlaşmanın içeriğinde yer alan alacak ve tazminatların
vergilendirilmesinde belirsizlik ve sorunlara yol açmaktadır. İşbu çalışmada gerek
arabuluculuk anlaşmalarının içeriğinde yeknesaklığın sağlanması gerekse de Devletin vergi
kaybının önüne geçilmesi için stopaj temelli bir çözüm önerisi sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler— Arabuluculuk, Vergilendirme, İşçilik Alacakları ve Tazminatları, İş
Yargılaması, Stopaj
JEL Sınflama Kodları: K10, K 120, K 4

The Content of Mandatory Mediation Agreement: The Evaluation of
Taxation Issues in Application
Abstract
The mediation institution on civil disputes has been included into the Turkish legal system as
an alternative dispute resolution with the reform occurred on the labour procedure. The
mediation institution mainly aims to solve the conflicts between the parties attendance with
a neutral third party pursuant to parties will within the principle of confidentiality. Moreover,
the defects and delays that arise in the labour procedure system have forced the mediation
institution to apply as mandatory in labour law. According to the related Article of Labour
Procedure Act No. 7036 which is entered into force on 01.01.2018, mediation becomes a
condition precedent to litigation in the disputes related to the employee or employer
receivables and compensation and reinstatement claims arising from law, labour or
collective labour agreements. An arrangement related to the content of the mediation
agreement has not been detailed in Act. This situation leads to uncertainty and problems in
practice in the taxation of receivables and compensations that have been written in the
context of the agreement concluded after the mandatory mediation negotiations. In this study,
a stoppage-based solution proposal will be presented to uniform the content of mediation
agreements and to prevent the tax loss of the State.
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1. GİRİŞ
Türk Yargı sisteminde meydana gelen reform süreci iş yargılaması üzerinde de
etkili olmuş, başta Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun3 yürürlüğe
girmesi hukuk uyuşmazlıklarının ve özellikle iş uyuşmazlıklarının çözümünde
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak ihtiyari arabuluculuğun tercih edilmesi
sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler temelde “Torba Yasa” niteliğinde olan 7036
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun4 (“7036 sayılı Yasa”) yürürlüğe girmesinde
büyük rol oynamıştır. 7036 sayılı Yasa ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu5
yürürlükten kalkmış ve dava şartı olarak arabuluculuğun dâhil olduğu yeni bir iş
yargılaması sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 7036 sayılı Yasa’nın Kanuna,
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olunmayı dava şartı
olarak düzenleyen 3. maddesi 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir6.
Bir yıla yakın bir süredir uygulanmakta olan zorunlu arabuluculuk sürecinin iş
uyuşmazlıklarının çözümünde yüksek oranda başarıya ulaştığı mevcut istatistikler
karşısında7 söylenebilecekse de süreçte bazı belirsizliklerin ve sorunların varlığı da
söz konusu olmaktadır.

3

RG. 22.06.2012, 28331.
RG. 25.10.2017, 30221.
5 RG. 04.02.1950, 7424.
6 7036 sayılı Yasa’nın 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…arabulucuya başvurulmuş olması
dava şartıdır.” ibaresi, on ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…yargılama giderlerinin
tamamından sorumlu tutulur.” ibaresi, aynı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…yargılama
giderleri…” ibaresi ile aynı maddenin on dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinin de içerisinde yer
aldığı 7036 sayılı Yasa’nın bir çok hükmünün Anayasa’ya aykırılığı ve iptali istemi ile yapılan başvuru
sonucunda yapılan inceleme akabinde Anayasa Mahkemesi 11.07.2018 tarih, 2017/178 E., 2018/82 K.
numaralı kararında 7036 sayılı Yasa’nın dava şartı olarak arabuluculuğu düzenleyen 3. maddesinin
başvuru konusu hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiş ve başvuruyu reddetmiştir.
RG. 11.12.2018, 30622.
7 İstatistikler için bkz. http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/istatistikler/istatistikler/davasarti.pdf,
08.10.2018.
4
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Belirsizlik ve sorunların çözümü bakımından Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği8 (“Yönetmelik”) 02 Haziran 2018 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eski yönetmeliği yürürlükten
kaldıran ve uygulama akabinde tespitlere dayalı düzenlemeler içeren söz konusu
yönetmelik belirsizlik ve sorunların büyük bir çoğunluğunu ortadan kaldırmakla
birlikte, yönetmeliğin uygulamada mevcut tüm sorunları çözüme kavuşturduğunu
söylemek mümkün değildir. Bu sorunların başında zorunlu arabuluculuk
anlaşmasının içeriğinde yer alan işçilik alacak ve tazminatlarının vergilendirilmesi
ile söz konusu vergilendirme aşamasında devletin karşı karşıya kaldığı vergi kaybı
ve tarafların yaşadığı sorunlar gelmektedir.
Devletin görev ve fonksiyonlarını yerine getirme aşamasında ihtiyaç duyduğu
temel finansman kaynağı vergilerdir. Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal yapı
devletlerin kaynak ihtiyaçlarını da artırmaktadır. Ancak artan kaynak ihtiyacının
yanında mükellefler, vergi yükümlülüklerini azaltma gayesiyle vergi hukuku
kapsamındaki yasaları ve diğer düzenlemeleri ihlal etme davranışı içine girmektedir
(Savaşan ve Odabaş, 2005: 2). Böyle bir davranış ise vergi gelirlerinde bir azalışa ve
nihayetinde kamu giderlerinin karşılanmasında negatif bir etkiye yol açmaktadır.
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk müessesesi sonucunda
imzalanan zorunlu arabuluculuk anlaşmalarının içeriğinde yer alan işçilik alacak ve
tazminatlarının vergilendirilmesi aşamasında da devletin gelir kaybı yaşamasına
neden olan bazı durumların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.
Çalışmada öncelikle işçilik alacak ve tazminatlarının genel tanımları ile
vergilendirilmesine yönelik bilgilere yer verilecektir. Sonrasında ise işçilik alacak
ve tazminatlarına ilişkin zorunlu arabuluculuk anlaşma metninin düzenlenmesine
yönelik açıklamalar yapılacaktır. Son bölümde ise zorunlu arabuluculuk anlaşma
metni içeriğinde vergilendirme aşamasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar tespit
edilerek çözüm önerileri sunulacaktır.

8

RG. 02.06.2018, 30439.
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2. İŞÇİLİK ALACAK VE TAZMİNATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
İşçilik alacak ve tazminatları 4857 sayılı İş Kanunu’ndan9 (“4857 sayılı Yasa”),
854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan10, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan11, 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan12 ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’ndan13 doğmuş olabilir. Her bir kanundan kaynaklı işçilik alacak ve
tazminatlarının değerlendirilmesi ayrı birer çalışma konusu oluşturacağından
çalışmada sadece 4857 sayılı Yasa’dan kaynaklanan alacak ve tazminatlar
bakımından değerlendirme yapılmıştır.
4857 sayılı Yasa’dan kaynaklanan ve en çok uyuşmazlık konusu olan işçilik
alacak ve tazminatlarını kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı,
ayrımcılık tazminatı, iş güvencesinden doğan işçilik alacakları, ücret ve ekleri, fazla
çalışma, gece çalışması, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve yıllık izin
ücreti oluşturmaktadır. Bunlardan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet
tazminatı ve yıllık izin ücretinin talebi iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı iken;
ayrımcılık tazminatı, ücret ve ücret niteliğindeki diğer alacaklar her zaman talep
edilebilir niteliktedir. İş güvencesinden doğan alacak ve tazminatlar ise işe iade
talebi kapsamında söz konusu olmaktadır. Her bir alacak vergilendirme bakımından
da farklılık göstermektedir. Zira bir kısım alacak ve tazminatlarda damga vergisi
yanında gelir vergisi kesintisi yapılmaktayken bir kısmında ise sadece damga vergisi
kesintisi uygulanmaktadır.
Çalışmada işbu çalışmanın genel çerçevesini oluşturan ve uygulamada yaşanan
sorunların başında gelen/temel kaynağı olan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, ücret,
boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı kavramsal ve vergisel boyutuyla
incelenmektedir.

9

RG. 10.06.2003, 25134.
RG. 29.04.1967, 12586.
11 RG. 20.06.1952, 8140.
12 RG. 30.06.2012, 28339.
13 RG. 04.02.2011, 27836.
10
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4857 sayılı Yasa’nın 17. maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden
önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Hizmet süresine
göre belirlenen bildirim sürelerine14 tarafların belirsiz süreli iş sözleşmelerini
feshederken uymaması durumunda yine aynı maddenin 4. fıkrasında belirtilen
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında götürü olarak belirlenmiş tazminatın diğer
tarafa ödeneceği ifade edilmektedir. İhbar tazminatı olarak adlandırılan bu tazminat
işçinin fesih anındaki brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
Kıdem tazminatı ise 1475 sayılı İş Kanunu’nun (“1475 sayılı Yasa”) yürürlükte
bulunan 14. maddesinde düzenlenmektedir. Genel olarak kıdem tazminatını yasada
belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin yine yasada
sayılan nedenlerin birinin varlığıyla sona ermesi halinde işçiye/mirasçılarına kıdemi
ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir miktar para olarak
tanımlamak mümkündür (Narmanlıoğlu, 1973: 4; Akyiğit, 2010: 27). İşçinin işe
başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için
işverence işçiye otuz günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Yargıtay kararları dikkate alındığında işçinin son aylık giydirilmiş brüt
ücretinden hesaplanacağı belirtilen kıdem tazminatının hesabında temel alınacak
giydirilmiş ücretin belirlenmesinde “Çıplak brüt ücret, yemek yardımı, kasa
tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek
yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı, elbise veya bedeli,
unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, evde kullanmak için verilen
sabun ve havlu yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye-nitelik zammı,
sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler, kira yardımı,
TIR şoförlerinin ücret eki niteliğindeki sefer primleri, ikramiye ve 6772 sayılı Yasa
gereğince ödenen ilave tediye ücretleri, işçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı

14
4857 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca bildirim süreleri şu şekilde belirlenmiştir: a) İşi altı aydan
az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı
aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört
hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından
başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.
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ya da hayat sigortası prim ödemeleri” dikkate alınırken “yıllık izin ücreti, evlenme
yardımı, hafta tatil ücreti, devamlılık taşımayan bayram harçlığı, hastalık yardımı,
genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri,
teşvik ikramiyesi ve ödemeleri, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler,
fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah (yolluk), bir defalık verilen
ikramiyeler, çalışılmayan dönem için verilen avans ödemesi, geçici iş göremezlik
ödeneği, işçiye sağlanan eğitim giderleri, vergi iadesi alacağı, transfer ücreti, jübile
ikramiyesi, asgari geçim indirimi” dikkate alınmayacaktır (Özcan, 2016: 20-21).
Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayan ödemelerin birçoğu ücret kavramı
altında değerlendirilebilir. Ücret ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun15 (“193
sayılı Yasa”) 61. maddesinde “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayın ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatler” olarak ifade edilmektedir. 4857 sayılı Yasa’nın 32.
maddesine göre ise ücret; “Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar” olarak tanımlanmaktadır. Tanımlara
bakıldığında iş hukukunda dar anlamda asıl ücret karşısında vergi hukukunda
yapılan tanımın daha geniş kapsamlı olduğu, nakden ödemelerin yanında
işverenlerce sağlanan her türlü menfaatin de ücret kapsamına alındığı görülmektedir
(Ekin ve Topçu, 2016: 117).
Uygulamada öne çıkan bir diğer işçilik alacağı ise boşta geçen süre ücretidir16.
Çeşitli nedenler ileri sürülerek iş sözleşmeleri feshedilen iş güvencesine tabi işçiler,
bu durumun haksız veya geçersiz nedenlere dayandığı veyahut yapılan feshin 4857
sayılı Yasa’nın 19. maddesinde belirtilen usuli şartlara uygun yapılmadığı iddiası ile
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle 4857
sayılı Yasa’nın 20. maddesi uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.
Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın

15

RG. 06.01.1961, 10700.
Boşta geçen süre ücretinin ücret mi yoksa tazminat mı sayılması gerekliliği doktrinde tartışmalıdır.
Tartışmalar için bkz. Sami Narter (2013), İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Boşta Geçen Süre İçin
Ödenecek Miktar Ücret Midir? Tazminat Mı?, Kamu-İş Dergisi, C:13, S:2, http://www.kamuis.org.tr/pdf/1321.pdf, 08.10.2018.
16
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düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava
açılabilmektedir. Şayet mahkeme, feshin geçersizliğini tespit eder ve işçinin işe
iadesine hükmederse, işçi çalışmadığı dönem için en fazla 4 aylık ücretini kapsayan
boşta geçen süre ücreti talep edebilmektedir.
4857 sayılı Yasa’nın 21/1 maddesine göre ise “İşverence geçerli sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem
tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir
ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde
işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında
tazminat ödemekle yükümlü olur.” ifadesine yer verilerek işçiye işe iade edilmemesi
halinde ödenecek bir tazminat türü olan işe başlatmama tazminatı (iş güvencesi
tazminatı) tanımlanmıştır. Yine aynı hükmün 3. fıkrasında mahkemenin, boşta geçen
süre ücret ile işe başlatmama tazminatı ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas
alarak parasal olarak belirleyeceği düzenlenmektedir.
İşçi alacak ve tazminatlarına yönelik tanımlamalardan sonra söz konusu alacak
ve tazminatların vergilendirme boyutunu da ele almak gerekmektedir. Kıdem
tazminatı işçinin işyerine aidiyetinin ve yıpranmasının karşılığı olarak iş sözleşmesi
belirli şekillerde sona eren işçiye ödenen ve teknik anlamda tazminat niteliğinde
olmayan kendine özgü bir kurum olup17 193 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin 1.
fıkrasının 7. bendine göre gelir vergisinden istisna edilirken; 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun (“SSGSSK”) 80. maddesinin, 1.
fıkrasının (b) bendi uyarınca da prime esas kazanca tabi tutulmamıştır. Şu hâlde
kıdem tazminatı sadece damga vergisine tabi olup net kıdem tazminatı damga vergisi
düşülerek belirlenmelidir18. Kıdem tazminatında uygulanacak olan damga vergisi;
(1) sayılı Tablo’nun Makbuzlar ve diğer kağıtlar kısmında yer alan b bendinde
“Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve
mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet
17
Kıdem tazminatının niteliğine ilişkin görüşler için bkz. Atilla İnan, Kıdem Tazminatının Gelişimi ve
Hukuki Niteliği, Mali Hukuk Dergisi, S:60, Y:9, Ocak 1980, s. 48; Ünal Narmanlıoğlu, Türk
Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul 1973, s. 337.
18 Yarg. 22. HD., 02.11.2017, 2017/9085 E. 2017/24051 K., www.legalbank.net, 10.10.2018.
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karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu
paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara
nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi
temin eden kâğıtlar” kapsamında değerlendirilmekte ve binde 7,59 oranı damga
vergisi oranı olarak uygulanmaktadır.
Kıdem tazminatının vergilendirilmesi aşamasında kıdem tazminatı tavanı
kavramının da ele alınması yerinde olacaktır. Kıdem tazminatı tavanı; 1475 sayılı
Yasa’nın 14. maddesinde “toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem
tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet
memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı
için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.” ifadesi ile tanımlanmıştır.
2018 yılının ikinci yarısı için uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı bugün
5.434,42 TL olarak belirlenmiştir19. Tavanı aşan kıdem tazminatı ödemeleri ise ücret
niteliğinde değerlendirilerek vergiye tabi olmaktadır. Kıdem tazminatı tutarı,
belirlenen tavan miktarını aşarsa hem gelir vergisi hem de damga vergisinin
uygulanması söz konusu olacaktır.
İşe başlatmama tazminatı da kıdem tazminatı gibi yalnızca damga vergisine
tabidir (Şakar, 2011: 134). Her ne kadar işe başlatmama tazminatından gelir vergisi
alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu olsa da20 193 sayılı Yasa’nın 25. madde
kapsamında “Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt
bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet
sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale
sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve
yardımlar” gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Dolayısıyla işe başlatmama
tazminatında yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

19

Maliye Bakanlığı’nın 04.07.2018 tarih ve 27998389-010.06.02-5278 sayılı Genelgesi (Sıra No:8),
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2018/2018-temmuz-maas-genelge.pdf, 10.10.2018.
20
Danıştay, 3. D., 15.02.2007, 2006/3800 E., 2007/415 K., www.legalbank.net, 10.10.2018.
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Ücret gelirleri ise 193 sayılı Yasa’ya göre gerçek ücretler ve diğer ücretler olarak
iki şekilde vergilendirilmektedir. İşçiler, gerçek usulde vergilendirilir. Gerçek usulde
matrah belirlenirken gayrisafi aylık ücretin yanı sıra para ya da para ile ifade edilmesi
mümkün olan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan menfaatler, hafta tatili ücreti, iş
sözleşmesi, yıllık izin alacağı, fazla çalışma ücreti, ihbar tazminatı, asgari geçim
indirimi, prim ve ikramiyeler de gayrisafi ücret kapsamına dahil edilmektedir.
Gerçek usulde matrahı tespit edilen işçi ücretlerinin vergilendirilmesinde, ücretin
safi tutarı, stopaja (kaynakta kesinti) tabi tutulmaktadır. Söz konusu vergi kesintisi,
193 sayılı Yasa’nın 103. maddesinde ifade edilen artan oranlı tarifeye göre
belirlenmektedir. Bununla birlikte işçi olarak nitelendirilen çalışanların elde ettikleri
ücretler üzerinden gelir vergisinin yanında; %14 oranında sosyal güvenlik primi, %
1 oranında işsizlik sigortası primi, % 0,759 oranında damga vergisi kesintisi de
yapılmaktadır (Ekin ve Topçu, 2016: 119-120).
Bu noktada 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun21 ile 193 sayılı Yasa’nın
kıdem tazminatına ilişkin vergilendirme esaslarına yönelik yapılan değişiklik ve
kıdem tazminatı vergi hesaplamasında yapılan değişikliğin uygulamasına ilişkin usul
ve esasların düzenlendiği 11.06.2018 tarihli 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği’ne22 (“303 Seri No’lu Tebliğ”) değinmekte yarar bulunmaktadır. Değişiklik
1475 sayılı Yasa’nın yürürlükte olan 14. maddesi uyarınca, iş sözleşmesine tabi
çalışanların çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak
hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatlarının tamamının istisna kapsamına girmekte
olduğunu ancak tavanı aşan miktarın ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle
gelir vergisine tabi tutulacağını ifade etmektedir. Yine 303 Seri No’lu Tebliğ’de
açıkça belirtildiği üzere karşılıklı sonlandırma sözleşmesi (ki bu kavramın iş
hukukunda karşılığı ikaledir) veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,
iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi yapılan
ödemelerin de kıdem tazminatına dahil edileceği tavanı aşan miktarın gelir vergisine

21
22

RG. 27.03.2018,30373 (2. Mükerrer).
RG. 11.06.2018, 30448.
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tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. Tavanı aşmayan kısım bakımından ise sadece
damga vergisinin uygulanması söz konusudur.
3. İŞÇİLİK ALACAK VE TAZMİNATLARINA İLİŞKİN ZORUNLU
ARABULUCULUK ANLAŞMA METNİNİN DÜZENLENMESİ
7036 sayılı Yasa’nın 3. maddesinde yer alan düzenleme zorunlu arabuluculuk
görüşmeleri akabinde akdedilecek anlaşma metninin ne şekilde hazırlanacağına
ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirmeyi içermemektedir. İlgili yönetmeliğin 20.
maddesinde

arabuluculuk

faaliyeti

sonunda

tarafların

anlaştıklarının,

anlaşamadıklarının veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığının son tutanak
ile belgelendirileceği, arabulucu tarafından düzenlenecek bu tutanağın arabulucu,
taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanacağı belirtilmektedir. Yine
yönetmeliğin “Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabuluculuk Faaliyeti” başlıklı
25. maddesinin 6. fıkrasında tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya
kısmen anlaşmaları hâlinde sürecin anlaşma son tutanağı ile sonuçlandırılacağı,
bunların haricindeki her durumda tarafların anlaşmamış sayılacağı ve anlaşmama
son tutanağının düzenleneceği ifade edilmektedir. Aynı hükmün 7. fıkrası uyarınca
ise tarafların arabuluculuk sürecinde ileri sürülen taleplerden bir kısmı üzerinde
anlaşmaya varmaları hâlinde, üzerinde anlaşma sağlanan ve sağlanamayan hususlar
son tutanakta açıkça belirtilir. Zorunlu arabuluculuk sürecinde tarafların uyuşmazlık
konusunda tamamen veyahut kısmen anlaşma sağlamaları durumunda arabulucu
tarafından hazırlanacak olan anlaşma metninin içeriği hususunda önemli olan tek
nokta anlaşılan ve/veya anlaşılmayan uyuşmazlık konusu kalemlerin anlaşmada
açıkça belirtilmesinin zorunlu olmasıdır. Bu da arabuluculuk sürecinde anlaşma
sağlanan hususların dava konusu yapılamayacağı hükmünün bir sonucudur.
Uygulamaya baktığımızda her arabulucunun anlaşma metnini hazırlarken farklı
şekillerde hareket ettiği görülmektedir. Bazı arabulucular anlaşma metinlerinde
anlaşılan kalemleri sayarak tümü için ödenmesi kararlaştırılan toplam bedele yer
vermekteyken; bir başka kısmı anlaşma sağlanan her bir kalemi tek tek karşılığı
olarak ödenen bedelle anlaşma metnine yazmaktadır. Bazıları ise uyuşmazlık konusu
alacak ve tazminatlarda anlaşıldığı ve işçinin hiçbir alacağının olmadığı ifadesiyle
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toplam ödenecek bedele metinlerinde yer vermektedir. Üç türde de örneklerine
sıklıkla rastladığımız arabuluculuk anlaşma metinlerinden uyuşmazlık konusu
alacak ve tazminatlarda anlaşıldığı ve işçinin hiçbir alacağının olmadığı ifadesiyle
toplam ödenecek bedele yer verilen metinler kanaatimizce yönetmeliğin yukarıda
belirtmiş olduğumuz maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Yasa koyucu anlaşma
veyahut kısmen anlaşma sağlanan hususların anlaşma metninde tek tek yazılması
iradesinde olduğunu ilgili düzenlemeler ile ortaya koymaktadır. Başvurucu adliye
arabuluculuk bürosuna başvururken uyuşmazlık konusu bakımından eksik bilgiler
paylaşmış olabilir veyahut arabuluculuk görüşmeleri sırasında farklı talepler doğmuş
olabilir. Yine zorunlu arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanan işçilik alacakları ve
tazminatları bakımından dava açılması söz konusu olamayacağından genel ifadelerle
işçinin

alacaklarını

ve

tazminatlarını

aldığının

belirtilmesi

arabuluculuk

görüşmelerinde gündeme gelmemiş bir alacağın veyahut tazminatın söz konusu
olması durumunda onun talep edilmesini engelleyeceğinden Kanuna aykırılık teşkil
edecektir.
Özetle ister alacak ve tazminatlar tek tek karşılıkları ile yazılsın, isterse alacak ve
tazminatlar tek tek belirtilip hepsi için ödenecek olan bedel toplamı yazılsın her iki
anlaşma metni de hukuken geçerli ve mevzuata uygundur. Hatta tüm alacak ve
tazminatlar tek tek belirtildikten sonra hepsi için toplam bedelin yazılmasının
arabuluculuk müessesesinin niteliğine daha uygun olduğu, işçi veyahut işverenden
alacak ve tazminatların her birinin karşılığı olan bedeli belirlemesinin istenmesinin
doğru olmayacağı uygulamacılar tarafından çoğunlukla ifade edilmektedir.
4.

ANLAŞMA

METNİ

İÇERİĞİNİN

VERGİLENDİRİLMESİNDEKİ

SORUNLARA YÖNELİK TESPİTLER
Açıkça belirtmiş olduğumuz üzere işçilik alacak ve tazminatlarına farklı vergi tür
ve oranları uygulanmaktadır. Bu nedenle arabuluculuk anlaşmasında uyuşmazlık
konusu alacak ve tazminatların hepsi için tek bir bedelin belirtilmiş olduğu
anlaşmalar vergilendirme açısından karışıklığa neden olabilmektedir. Bunun dışında
işçilik alacak ve tazminatlarında söz konusu olan vergi uygulamaları farklılıkları
tarafların zorunlu arabuluculuk anlaşması sürecinde vergi avantajı sağlamak
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amacıyla iradeleri ve anlaştıkları hususların dışındaki beyanlarının tutanak altına
alınmasını sağlama eğilimi göstermelerine neden olmaktadır. Yine anlaşmak iradesi
ile masaya oturan taraflar anlaşma sonucunda ödemekle yükümlü olacakları bedelin
vergileriyle birlikte ne kadar olacağını bilmek istemektedirler. Oysa uygulanan
vergilerdeki farklılıklar süreçte farklı kalemlerin ortaya çıkması durumunda
ödenecek bedelin hesabında özellikle işverenler açısından belirsizlik yaratmaktadır.
Bu da arabuluculuk müessesesine olan güveni zedeleyici bir sonuca neden
olmaktadır. Zira ister ihtiyari ister zorunlu olsun arabuluculuk sürecinde taraflar
uyuşmazlık konusu hususunda olmazsa olmazlarını önceden belirleyerek masaya
otururlar ve yine bir bedelin söz konusu olması durumunda minimum ve maksimum
ödeyebilecekleri bedeli önceden hesaplamaktadırlar. Süreçte talepler farklılık
gösterebilmektedir.
Arabuluculuk anlaşması metninde ortaya çıkabilecek sorunların bir kısmı ise
devletin vergi kaybı noktasında doğar. Zira tarafların iradesiyle oluşturulan anlaşma
metnine göre işçilik alacak ve tazminatları vergilendirildiğinde asıl irade ile anlaşılan
kalemlerin vergi avantajı nedeniyle farklı şekilde anlaşma metninde belirtilmesi
büyük vergi farklılıklarına neden olur. Kaldı ki arabuluculuk müessesesinin en
önemli özelliği sürecin ve süreçte kullanılan belge ve bilgilerin gizliliği hususudur23.
Gizlilik prensibine tabi ve içeriği bakımından vergisel sonuçlar doğuran anlaşmanın
vergiyi azaltma iradesi taşıyıp taşımadığının denetlenebilmesi de mümkün
gözükmemektedir. Bu noktada denetim hususunun ayrı bir çalışma konusu olarak
ele alınarak tüm yönleriyle değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmalıdır.
Diğer taraftan, işçilik alacak ve tazminatlarının her birinin karşılığı olarak
ödenecek bedelle belirtildiği anlaşmalarda da vergi avantajı nedeniyle iradelerin
farklı kaleme alınması, işçinin bu nedenle prim ve emeklilik gibi haklarında
kayıplara uğratılması, işverenin ise her bir alacak ve tazminat kalemi için ayrı bir
değerlendirme ve hesaplama yapması zorunluluğu gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
23

6325 sayılı Yasanın 33. maddesi uyarınca, Kanunun 4. maddesindeki yükümlülüğe (gizlilik) aykırı
hareket ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişi altı aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
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Uygulamada yaşanan vergilendirme sorunları ve genel anlamda devletin karşı
karşıya kaldığı vergi kaybını bir örnek ile açıklamak sorunun daha iyi anlaşılması
açısından önem arz etmektedir.
Örnek: 01.01.2016 tarihinde işyerinde çalışmaya başlayan işçi A’nın iş
sözleşmesinin 01.01.2018 tarihinde işveren tarafından geçerli nedenle feshedildiğini
varsaydığımızda, zorunlu arabuluculuk kapsamında işveren ile anlaşma yoluna
giden işçi A’nın brüt ücretinin de 3.000 TL olduğu ve işçi A’nın işverenden bir aylık
ücret alacağı bulunduğu ve yine işçi A’nın işe iade talebinin de söz konusu olduğu,
boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatında anlaşmanın (11) sağladığı
bir senaryoda aşağıdaki şekilde bir durum ortaya çıkacaktır. Söz konusu işçi A’nın
alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamalar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Kanunen Hak Edilen Bedeller
Kıdem Tazminatı

Çalışma

2 yıl

Süresi

Kıdem Günü

İşe Başlatmama
İhbar Tazminatı

Çalışma

2 yıl

Süresi

+731

İhbar

gün

Süresi

Ücret Alacağı

Çalışma

Tazminatı

Boşta Geçen Süre Ücreti

2 yıl

Süre

1 ay

Süre

1ay

420

Brüt Ücret

3000

Brüt Ücret

3000

30

İşe

3.000,00

Boşta

3.000,00

Süresi

6 hafta

Çalışan
SGK
Primi

Kıdem

5.434,42

İhbar Brüt

4.200,00

Tavanı

Çalışan
İşsizlik

Başlatmama

Geçen

Sigortası

Tazminatı

Süre
Ücreti

Hesaplamaya

3.000,00

Esas

Kıdem Brüt

Damga

31,88 (2)

Vergisi

6.008,22

Vergi

45,60(1)

Vergisi

Kıdem
Tazminatı

5.962,62

22,77(4)

Vergisi

%15

Dilimi

Damga

Damga

Damga

22,77 (6)

Vergisi

Vergi

%15

Vergi Dilimi

Damga

22,77 (7)

Vergisi

-

Dilimi

Vergi

%15

Dilimi

Gelir

630,00

Gelir

382,50

Vergisi

(3)

Vergisi

(5)

İhbar

3.538,12

Net Ücret

2.296,94

Tazminatı

Gelir Vergisi

-

Gelir

İşe

2.977,23

Boşta

Başlatmama

Geçen

Tazminatı

Süre

(Net)

Ücreti
(Net)
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450 (8)

Vergisi

2.527,23

Kaynak: Tablo tarafımızca hazırlanmıştır.

Tablo 1’de işçi A’nın zorunlu arabuluculuk sözleşmesi kapsamında kıdem
tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen
süre ücretine dair hesaplamalar Mahkeme kararı söz konusu olsaydı ortaya çıkacak
vergilendirmeye göre gösterilmiştir. Buna göre vergi gelirleri açısından bakıldığında
damga vergisi ve gelir vergisi (1+2+3+4+5+6+7+8) olarak işbu olay kapsamında
toplam 1.608,29 TL tutarında bir vergi gelirinin elde edildiği görülmektedir. Ancak
uygulamada sıklıkla gerek işverenlerin vergi ödeme konusundaki tutumları, gerekse
de işçilerin haklarına yönelik bilgilerinin az olması nedeniyle bazı işçi alacak ve
tazminatlarının özellikle belirli kalemlerde toplandığı ve bu durumun da devlet
açısından bir vergi kaybı ortaya çıkardığı görülmektedir.
Tablo 2. Vergi Kaybına Neden Olan Durum
Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı

İşe Başlatmama Tazminatı

Boşta Geçen Süre Ücreti

2 yıl

Çalışma Süresi

2 yıl

Çalışma Süresi

2 yıl

Süre

1 ay

Süre

1 ay

Kıdem

+731

İhbar Süresi

6 hafta

Çalışan SGK Primi

420

Brüt Ücret

3000

Brüt Ücret

3000

Günü

gün

Kıdem

5.434,42

İhbar Brüt

4.200,00

Çalışan İşsizlik

30

İşe Başlatmama

3.000,00

Boşta Geçen

3.000,00

Çalışma
Süresi

Tavanı

Hesaplama

Sigortası

3.000,00

Damga Vergisi

ya Esas

Kıdem

31,88

Damga Vergisi

Tazminatı

22,77(4)

Süre Ücreti

Damga Vergisi

22,77 (6)

Damga Vergisi

(2)

22,77
(7)

6.008,22

Vergi Dilimi

%15

Vergi Dilimi

%15

Vergi Dilimi

-

Vergi Dilimi

%15

45,60(1)

Gelir Vergisi

630,00

Gelir Vergisi

382,50

Gelir Vergisi

-

Gelir Vergisi

450 (8)

İşe Başlatmama

2.977,23

Boşta Geçen

2.527,23

Brüt

Damga
Vergisi

Kıdem

(3)

5.962,62

İhbar

3.538,12

(5)

Net Ücret

2.296,94

Tazminatı

Tazminatı

Tazminatı (Net)

Süre Ücreti
(Net)

Toplam Vergi: 1.608,29 TL (1+2+3+4+5+6+7+8)

İşe Başlatmama Tazminatı

Kıdem

İhbar
Tazmin

Tazminatı

atı

2 yıl

4.200,00

Ücret Alacağı

3.000,00

İşe Başlatmama Tazminatı Brüt
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9.000,00

3.000,00

31,88

İşe Başlatmama Tazminatı

3.000,00

Damga Vergisi

68,31 (4)

(2)

6.008,22

%15

Boşta Geçen Süre Ücreti

3.000,00

45,60(1)

630,00

Toplam

9.000,00*

Toplam Vergi: 775,79 TL (1+2+3+4)

(3)

5.962,62

3.538,12

* İlgili alacakların tamamının “işe başlatmama
tazminatına” dâhil edilmesi durumu

Kaynak: Tablo tarafımızca hazırlanmıştır.

Tablo 2’de ilk örnekte işçi A için ayrı ayrı hesaplanan alacak ve tazminatlarının
tamamının (kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı dışında) işe başlatmama tazminatı
olarak gösterilmesi senaryolaştırılmıştır. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bu durum
neticesinde ödenmesi gereken toplam vergi miktarının 1.608,29 TL’den sadece
damga vergisi kesintisi yapılan kıdem tazminatı ve işe başlatmama tazminatında
775,79 TL’ye düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla devlet, böyle bir durumda 832,5
TL vergi kaybı yaşamaktadır24. Daha yüksek meblağlı anlaşmalarda söz konusu
vergi kaybının boyutları daha da artmaktadır.
Zorunlu arabuluculuk sözleşmelerinde işçi alacak ve tazminatlarının belirlenmesi
aşamasında uygulamada görülen bu vergiden kaçınma hali, vergi gelirlerinin
aşınmasına yol açmaktadır. Her ne kadar işverenler, vergi yükünün yüksek olması
ve en az maliyetle işçi ile iş akdini bitirme çabasında olsa da bu gerekçeler devletin
vergi kaybına neden olan işlemlerin yapılmasını haklı kılmamaktadır. Bu noktadan
hareketle gerek işçilerin hak ve alacaklarının korunması gerekse de işverenler
üzerindeki vergi yükünün nispeten düşürülmesi adına zorunlu arabuluculuk
sözleşmelerinde ödenmesi gereken tüm kalemler hesaplanarak toplam brüt tutar
üzerinden %5 oranında25 bir tek oranlı vergi kesintisinin yapılmasının uygun olduğu
düşünülmektedir. Tek oranın belirlenmesi vergi kaybının önlenmesi yanında
24

7103 sayılı Yasa ile 193 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik ve 303 Seri No’lu Tebliğ’e göre hesaplama
yapıldığında ise aynı olayda vergi kaybı 212,77 TL (Tablo 1 için vergi 1.608,29 TL iken Tablo 2’ de
vergi toplamı 1.395,52 TL) olmaktadır. Bu bağlamda yapılan değişiklik öncesinde de sonrasında da
vergi kaybının söz konusu olduğu açıktır. Yine yapılan değişikliğin tavan sınırlamasını dikkate alması
işverenler ve işçiler bakımından öngörülen hesaplama sorununu da ortadan kaldırmamaktadır.
25 %5 oranı çok sayıda senaryo ve uygulama örnekleri üzerinde yapılan çalışmada ortaya çıkan vergi
farklılıklarının toplamının yarıya bölünmesi suretiyle elde edilen miktara en yakın oran olması
sebebiyle tarafımızca önerilmiştir.
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işverenler ile işçilerin ödenecek vergi hesabında rahatlık sağlamalarına da hizmet
edecek ve arabuluculuk müessesinin işlevselliğini artıracaktır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Zorunlu arabuluculuk müessesesi yürürlüğe girdiği günden bu yana başta İş
Mahkemeleri’nin yargı yükünün azalması ve uyuşmazlıkların taraflarca iradelerine
uygun kazan-kazan prensibi çerçevesinde çözümlenmesi bakımından yararlı bir
uygulama olarak etki göstermiştir. Ancak uygulamanın vergi mevzuatı karşısında
birçok yönden değerlendirilmeye muhtaç tarafları bulunmaktadır.
Arabuluculuk müessesinin yapısı da dikkate alındığında26 işçi, işveren ve devletin
korunması amacıyla zorunlu arabuluculuk anlaşma metinlerinde kararlaştırılan bedel
üzerinden alacak ve tazminatın niteliğine bakılmaksızın tek bir orandan vergi
kesintisi yapılmasının, bu oranın da hem tarafları hem de devleti korumak amacıyla
%5 olarak belirlenmesinin uygulamada ortaya çıkan ve yine çıkabilecek olan
olumsuz tabloyu engelleyeceğini düşünmekteyiz. Ancak şunu belirtmek gerekir ki
önerdiğimiz vergi oranı sabit/kati olmamakla birlikte farklı görüş ve bakış açılarının
bir araya gelerek ortak/makul bir oran üzerinde uzlaşması sonucunda arabuluculuk
faaliyetlerinde devletin karşı karşıya kaldığı vergi kaybının önüne geçilmesi
mümkün olacaktır.
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İklim Değişikliği ve Kadın Yoksulluğu

Aslı YÖNTEN BALABAN1, İnci ÇOBAN İNCE2
Özet
Günümüzde iklim değişikliği hiç şüphesiz en önemli çevre sorunlarından birisi olarak ortaya
çıkmakta ve giderilmesi adına gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çeşitli adımlar
atılmaktadır. İklim değişikliği içinde farklı boyutlar barındırmakta ve bu boyutların bir
ayağını yoksulluk oluşturmaktadır. İklim değişikliği ve yoksulluk birbiriyle bağlantılı küresel
düzeydeki en önemli sorunlardandır. Zira iklim değişikliğinin neden olacağı çevresel
etkilerin yanı sıra bunlara zincirleme olarak yaşanacak sosyo-ekonomik etkiler de göz ardı
edilemeyecek kadar önemlidir. Bu noktada öne çıkan vurgu iklim değişikliğinin kalkınma
sorununa dönüşebileceği ve yoksulluğu da beraberinde getirebileceğidir. Kaldı ki iklim
değişikliğinin toplumsal cinsiyet boyutunu öne çıkaran kadın yoksulluğu ile olan ilişkisi de
tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü kadınlar iklim değişikliğinden en çok etkilenen
nüfus arasındadır. İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik koşulları olumsuz etkilemekte ve bu
da kadınların yoksulluğuna neden olmaktadır. Bu noktada iklim değişikliğinin kadınlar
üzerindeki etkilerinin ve de iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların üstleneceği rollerin
belirlenmesi önemlidir.
Türkiye de iklim değişikliğinin etkileri açısından risk grubu ülkelerden biridir. İklim
değişikliğiyle ve yoksullukla mücadele birlikte çözüm önerilerinin geliştirilmesini
gerektirmektedir. Nüfusun yaklaşık yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde, iklim
değişikliğiyle mücadelede kadınların faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Çalışmada iklim
değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkileri değerlendirilecek ve kadınların üstlendiği rollerin
iklim değişikliği mücadelesindeki yeri tartışılacaktır. Çalışma yerli ve yabancı literatür
taramasına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler— İklim Değişikliği, Kadın, Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu.
JEL Sınflama Kodları: O54, J16

Climate Change and Women’s Poverty
Abstract
Climate change is undoubtedly one of the most significant environmental problems of our
time and various steps have being taken on both the national and international level in order
to eliminate it. The issue of climate change involves various dimensions, one of which being
poverty. The linking between climate change and poverty constitutes one of the most
important problems on the global level. Alongside many environmental effects, climate
change will also cause a series of socio-economic problems whose consequences might be
too serious to be neglected. From this perspective, it has been emphasized that climate
change may turn into a developmental problem and bring along poverty. The relationship
between climate change and women’s poverty, an issue which highlights the dimension of
gender, comes into prominence at this point. Women are part of the population that has been
most affected by climate change. Social and economic conditions have been adversely
affected by climate change, which leads to poverty among women. It is important to identify
how exactly women have been and will be affected by climate change and what roles they
can play in the climate change struggle.
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Turkey is one of the risk group countries in terms of the effects of climate change. Therefore,
it is necessary to come up with solutions which will struggle against both climate change and
poverty together. Given that half of the population is constituted by women, their activities
have an important place in the climate change struggle. This study will evaluate the impact
of climate change on women and discuss the place of their roles in the climate change
struggle. The study is based on a review of both local and foreign literature.
Keywords— Climate Change, Woman, Poverty, Women’s Poverty
JEL Classification Codes: O54, J16

1. GİRİŞ
Çevre ve kalkınma ilişkisi, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin
aralarında dengeyi sağlamakta zorlandığı iki önemli konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çevreyi göz ardı eden bir kalkınma modeli, hızlı nüfus artışı,
sanayileşme ve kentleşme başta olmak üzere çeşitli insan faaliyetleri sonucunda
doğal kaynaklar üzerinde baskıyı artırarak, günümüzün en önemli küresel çevresel
sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunu gündeme getirmiştir.
Bu çalışmada, öncelikle iklim değişikliği konusuna ilişkin genel bir çerçeve
çizilerek, iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet bağlantısı kurulacaktır. Sonrasında
ise iklim değişikliğinin kadın yoksulluğuna etkileri ortaya konularak, soruna ilişkin
çözüm önerileri tartışılacaktır.
2. KÜRESEL BİR ÇEVRE SORUNU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya, tarihsel süreç içerisinde sürekli ısınan ve soğuyan bir özellik göstermiştir.
Ancak 19. yüzyıldan itibaren iklimde meydana gelen doğal değişimlerin yanı sıra,
bu değişimlere insan faaliyetlerinin de etkisi olduğu konusu gündeme gelmeye
başlamıştır. Yaklaşık olarak son yüz elli yıldır yaşanan hızlı nüfus artışı,
sanayileşme, kentleşme gibi doğal kaynaklar üzerinde baskıyı artıran unsurlar,
atmosferdeki sera gazı miktarında önemli artışlara neden olmuştur. Sera etkisinin
kuvvetlenmesine neden olan bu gazların miktarındaki artış, iklim değişikliği
sorununu ortaya çıkarmıştır. Doğal sera etkisi dünyada yaşam olabilmesi için gerekli
olan sıcaklığı sağlayan doğal bir süreçken, günümüzdeki tehlike, özellikle Sanayi
Devrimi’nden itibaren çeşitli insan faaliyetleri sonucunda sera gazlarının
miktarlarında meydana gelen büyük artışlardır.
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İklim değişikliğinin sonuçları dünyanın çeşitli bölgelerinde etkilerini göstermeye
başlamıştır. İklim değişikliğinin etkileri, çevresel etkiler ve sosyo-ekonomik etkiler
olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. İklim değişikliği, küresel sıcaklık artışı,
buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinde yükselme, sıcak hava dalgalarının frekans
ve şiddetinde, tropikal fırtına, sel gibi meteorolojik felaketlerde artış, yağış miktarı
ve rejiminde değişiklikler, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi pek çok çevresel etkiye
neden olmaktadır (Türkeş, 2014: 8-18).
İklim değişikliğinin çevresel etkileri aynı zamanda sosyo-ekonomik bir boyuta
da sahiptir. İklim değişikliğinin yağış rejimleri üzerinde yarattığı etkinin en önemli
olumsuz sonuçlarından biri de kuraklık olacaktır. Kuraklık gibi tatlı su kaynaklarına
ilişkin riskler, kentsel ve kırsal alanlarda su kıtlığına, elektrik kıtlığına, suya bağlı
hastalıklarda artışa, düşen arzdan kaynaklanan gıda fiyatları artışına ve gıda
güvenliği sorunlarına sebep olacaktır (sertifika.tema.org.tr, 2017: 6). İklim
değişikliğinin bu ve benzer olumsuz etkileri özellikle kırsal alanda toprağa bağlı
geçimini sağlayan kişilerin yaşam koşullarını daha da zorlayacaktır. Dünyada tarım
ürünleri fiyatlarının artışı, bu tür ürünlerin ithalatçısı konumunda olan ülkeleri daha
çok etkileyerek, fiyat artışlarına bağlı olarak bu ülkelerde refah düşüşlerine sebep
olacaktır. Özellikle gelişmekte olan bölgeler olan Afrika, Asya ve Latin Amerika
ülkelerinin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri
nedeniyle tehlikeye girmektedir. İklim değişikliğinin, temiz suya erişimi
zorlaştırarak, yoksul halkın sağlığını da tehdit etmesi beklenmektedir (Akalın, 2014:
354). Bu ve benzer etkiler nedeniyle, iklim değişikliği sorunu, dünyada muhtemel
uluslararası güvenlik tehdidi olarak algılanmaya başlanmıştır.
İklim değişikliği bugün artık bir çevre sorunu olmaktan daha çok, ülkelerin
sosyo-ekonomik kalkınmasını olumsuz etkileyen bir sorun olarak kabul
edilmektedir. Kadınlar ve erkekler, üstlendikleri toplumsal roller itibariyle iklim
değişikliğinin sonuçlarından farklı ölçüde etkilenmektedirler (Alıca, 2017: 163).

1667

3.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumsal cinsiyet, kişilere toplum tarafından atfedilen rolleri, görevleri,
sorumlulukları, toplumun bireyi algılayışını ve bireyden beklentilerini yansıtan bir
kavramdır ve cinsiyetin kişisel özelliklerinin ötesinde bir anlam taşımaktadır (Üner,
2008: 6). Zira cinsiyet kavramı, kadınlar ile erkekler arasındaki evrensel biyolojik
farklılıkları nitelemekte iken; toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlar ile erkekler
arasındaki ilişkileri belli bir bağlamdan hareketle tanımlamakta ve bu ilişkinin
çocukluk döneminden itibaren sosyal boyutunu ele almaktadır (Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, 2008: 15). Bu temelde ortaya çıkan cinsiyet
ayrımcılığı eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal yaşama kadar pek çok alanda
kadın ve erkek arasında eşit olmayan bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki
kadınlar, genel olarak, ev hayatı ile ilişkilendirildiğinden kadınların toplumsal rolü
de bu bağlamda sınırlı kalmaktadır (Demirbilek, 2007: 20-23).
Kadınlar ve erkekler, toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla iklim değişikliğine
gerek katkı ve gerekse sonuçlarından etkilenme bakımından bazı farklılıklar
taşımaktadır. Cinsiyete dayalı toplumsal işbölümü, ekonomik ve doğal kaynaklara
erişimdeki farklılıklar, toplumsal algı ve normlar, kadın ve erkeklerin iklim
değişikliğinden etkilenme düzeylerini farklılaştırmaktadır. Kadınlar aile üyelerinin
bakımı ve ev işlerindeki sorumlulukları, gelir yetersizliği, mali kaynaklara ve
kurumsal desteklere erişememe gibi yapısal ve toplumsal nedenlerle iklim
değişikliğinin olumsuz sonuçlarından daha fazla etkilenmektedir (iklim.cob.gov.tr/,
2018).
Kadınlar, doğal kaynakların birincil kullanıcılarıdır ve geleneksel rolleri
nedeniyle doğal kaynaklara daha bağımlı durumdadırlar. Böylelikle, kadınlar, iklim
değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin yarattığı sonuçlardan daha çok
etkilenmektedir. Örneğin doğal kaynakların tükenmesi ve tarımsal verimliliğinin
azalması, bitki toplamak, yemek yapmak ya da satmak için gereken zamanı
arttıracağından, tarımsal faaliyetlerden sorumlu olan kadınların yükünü artıracaktır
(Alıca, 2017: 163).
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Kadın erkek eşitliği alanında uluslararası alanda tek yasal bağlayıcı doküman
olan ve Türkiye’nin 1985 yılında taraf olarak 1986’da yürürlüğe koyduğu Kadına
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi- CEDAW’da

“taraf

devletler, ... bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın ve barışın
sağlanmasının, kadınların erkeklerle eşit şartlarda ve her alanda azami katkılarının
gerektiğine inanarak… aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır…” ifadesine yer
verilmektedir. Günümüzde özellikle 1980’li yıllardan sonra sürdürülebilir kalkınma
konusu uluslararası gündemin önemli maddelerinden biri olmuştur. Ayrıca
kalkınma, CEDAW’da da belirtildiği gibi, her alanda kadın-erkek eşitliğinin
sağlanmasını gerektirmektedir. (iklim.cob.gov.tr, 2018: 6). Bu alanlardan biri de
çevre konusudur.
4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI KADIN YOKSULLUĞU VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Dünya yoksullarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan kadınlar, iklim
değişikliğinden de olumsuz etkilenen gruplar arasındadır. Zira kadınların ev içi
sorumlulukları nedeniyle iklim değişikliği kadınlar üzerinde doğrudan bir etki
yaratmaktadır. Öyle ki yemek ve temiz suyun temini, ısınma ve yemek pişirme gibi
görevler kadınların sorumluluğu olarak görülmekte ve iklim değişikliği dolayısıyla
yaşanan olumsuzluklar, kadınların söz konusu sorumluluklarını yerine getirirken
daha fazla zaman harcamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, yüzme ve
tırmanma gibi fiziksel aktiviteler genel olarak erkek çocuklarına öğretilmekte ve
herhangi bir doğal afet karşısında erkeklerin kazanmış olduğu bu beceriler onların
hayatta kalmasını sağlamaktadır (iklim.cob.gov.tr/, 2018: 10). Söz gelimi, 2004
yılında Asya’da meydana gelen tsunamiden etkilenen Sri Lanka’da yüzme ve
ağaçlara tırmanma neredeyse sadece erkekler tarafından yapıldığı için, bu beceriler
erkeklerin söz konusu felaketten kurtulmasına yardımcı olmuştur. Kırsal Bangladeş
örneğinde ise, koşmayı ve yüzmeyi engelleyen sari isimli geleneksel kıyafetler doğal
felaketler karşısında kadınların hayatta kalma olasılığını düşürmektedir. Bu ve
benzeri çeşitli örneklerin yer aldığı 2007 yılında yayımlanan bir çalışma, 141 ülkede
gerçekleşmiş bulunan çeşitli doğal afetlerle toplumsal cinsiyet ilişkisini incelemiş ve
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kadınların doğal afetler karşısında erkeklere göre dezavantajlı konumunu ortaya
koymuştur. Bir başka ifade ile, çalışmanın varmış olduğu sonuç, doğal afetler
karşısında kadınların hayatta kalma oranının erkeklere göre oldukça düşük
olduğudur (Neumayerand and Plümper, 2007).
İklim değişikliğinden kaynaklanmış olsun ya da olmasın, kadınların doğal
felaketler karşısındaki dezavantajlı durumu aşikârdır. Ancak bu durumun doğrudan
iklim değişikliği ile bağlantısı söz konusu olduğunda iki eksende bir değerlendirme
yapılabilir. Öncelikle kadınlara atfedilen toplumsal rolleri nedeniyle ailenin
beslenmesi başta olmak üzere aileyi idare edecek birçok rolü üstlenmiş olduğu
noktasından hareketle, iklim değişikliğine bağlı yaşanacak herhangi bir
olumsuzluğun öncelikle kadınları etkileyeceği ortadadır. Bu noktada özellikle, altı
çizilmesi gereken kırsal alandaki kadınların iklim değişikliğine karşı daha kırılgan
olduklarıdır. Zira yaşam koşulları göz önüne alındığında - ki doğa ile iç içe ve doğaya
daha bağımlı bir yaşamları söz konusudur – kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinden öncelikli olarak etkilenirler. Söz gelimi
UNICEF, Sahra Güneyi Afrika’da eve su taşıma sürelerini günlük ortalama olarak
kırsalda 33, kentlerde 25 dakika; Asya’da ise kırsalda 21, kentlerde 19 dakika olarak
belirtmiştir. Bununla birlikte Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen gibi ülkelerde eve
her gün su taşıma işi bir saatten fazla sürmektedir. Bu görev kadınlara ve başta kız
çocuklarına düşmektedir. Sahra Güneyi Afrika’da 24 ülke üzerinde yapılan bir
araştırmada, her gün eve su taşıma süresinin 30 dakikadan fazla sürdüğü durumlarda
3.36 milyon çocuğun ve 13.54 milyon yetişkin kadınının bu görev ile sorumlu
olacağı belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler’ e göre Malawi’de evlerine su taşıyan
kadınlar ortalama olarak 54 dakika harcamakta iken, erkekler sadece 6 dakika
harcamaktadır. Gine ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde de kadınlar bu iş için
ortalama 20 dakika ile erkeklerin iki katı zamanı su taşıma işine ayırmaktadır. Tüm
verilerden hareketle UNICEF, kadınların ve kız çocuklarının su taşımak amacıyla
her gün harcadıkları toplam 200 milyon saati “çok değerli bir zamanın israfı” olarak
değerlendirmiştir. Gerçekten de akla gelebilecek ilk sonuç çocukların eğitim
hayatlarının bu vesile ile sekteye uğrayabileceğidir (unicef.org.tr/, 2018). Eğitim ile
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işgücüne katılım arasındaki ilişki göz önüne alındığında, sadece özel alanla sınırlı
yetiştirilen ve yeterli eğitimi alamamış kız çocuklarının ileriki dönemlerde işgücüne
katılımının güçlüğü dolayısıyla hayatlarını her daim, eş ya da baba, bir erkeğe bağlı
özel alanda yaşayacakları yüksek bir olasılıktır. Bu durum kadın yoksulluğunun ilk
eksenini oluşturmaktadır.
İkinci eksen kırsal alanda özellikle tarımsal faaliyetlerde çalışan kadınlarla
ilgilidir. Söz konusu kadınların yaptıkları iş kimi zaman yok sayılırken (Arıkan,
1988: 2), iklim değişikliği ile birlikte tarımsal alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklar
kırsal alanlarda çalışan kadınları daha da yoksullaştıracaktır. Türkiye’den hareketle
TÜİK’in, 2016 verileri dikkate alınarak, 2017 yılında yayınladığı bültene göre
çalışan kadınların %28,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır (tuik.gov.tr/, 2018).
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı tarafından 15 Ekim Dünya
Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda 2.7 milyon kadın çiftçinin
günde 16-17 saat çalıştığına vurgu yapılmış, tarımda çalışanların %46,5’inin
kadınlardan oluştuğu belirtilmiştir. Bununla birlikte dikkat çeken bir husus da
tarımda çalışan kadınların %94,3’ünün yüksek primler nedeniyle kayıt dışı olarak
çalıştığı ve sosyal güvenlik kapsamında yer almadığıdır (tzob.org.tr/, 2018). Dünya
genelinde de tarımda çalışan kadınların önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Ülkeler bazında ortalama olarak tarım sektörünün %43’ünde kadınların pay sahibi
olduğu belirtilmektedir. Öyle ki, Kolombiya’dan Kırgızistan’a kadar birçok ülkede
tarımsal faaliyetlerle hayatını sürdüren kadınlar vardır (bbc.com/).
Dolayısıyla hayatlarını tarımla sürdüren ve tarım alanında çalışan kadınlar, iklim
değişikliğinden etkilenecek olan önemli bir kesimdir. Zira son on yılda çeşitli çevre
felaketlerine maruz kalan Mozambik’te kadınların %73’ü tarlalarda çalışmaktadır ve
dolayısıyla iklim değişikliğinin en fazla kadınları etkilediği belirtilmektedir
(bianet.org/, 2018)
Gerçekten de iklim değişikliği ile birlikte yaşanan kuraklık ya da mevsimsel
farklılıklar tarımsal üretimi de doğrudan etkilemekte ve bu alanda çalışan kadınları
da istihdam dışı bırakmaktadır. Dolayısıyla da istihdam dışı kalan kadınların
yoksullaşması kaçınılmaz olmaktadır.
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Bu noktada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile 15 yıl
boyunca UNDP politikasına ve finansmanına yön verecek sürdürülebilir kalkınma
hedefleri 2016’da yürürlüğe girmiştir. Bu hedefler yoksulluğun ortadan kaldırılması,
gezegenimizin korunması ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması adına
yapılan evrensel eylem çağrısıdır. 2030 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan bu
hedeflerin bazıları yoksulluğun son bulması, açlığın son bulması, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin, temiz su ve sıhhi koşulların sağlanması şeklindedir. Yoksulluğun son
bulması hedefinde özellikle iklim değişikliğine de vurgu yapılmış ve yoksulluğun
ortadan kaldırılması taahhüt edilmiştir (undp goals.html, 2018).
SONUÇ
Toplumsal cinsiyet rolleri toplum içinde kadın ve erkeğe farklı roller vermekte
ve bu sayede de bir iş bölümünün oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla toplum
içinde bazı işler kadınlara, bazı işler ise erkeklere atfedilmektedir. Bu noktada genel
olarak söylemek gerekirse kadınlar özel alanla bir değerlendirilmekte, erkekler ise
kamusal alanın hakimi olarak görülmektedir. Bu iş bölümü ile özel alana çekilen ve
erkeklere göre bir çok noktada dezavantajlı konuma düşen kadınların, bu durumu
özellikle geleneksel kırsal alanlarda daha da belirgin bir hale gelmektedir. Zira ev
işlerinin yoğunluğu ile birlikte fiziksel koşulların da zorluğu eklendiğinde kadınların
sınırlı hayatı daha da sınırlanmaktadır. Özellikle kırsal alanda kadınlar, günlük
hayatı idare edebilmek adına bir çok fedakarlığa katlamakta ve kendilerine özel
zaman ayıramamakadır. Bir de iklim değişikliğine paralel olarak yaşanan su kıtlığı,
toprakların verimsizleşmesi gibi çıktılar, kadınların günlük hayatlarının büyük
kısmını bu sorunlara çare aramak için geçirmelerine neden olmaktadır. Sonuçta da
güçleşen ev işlerinin koşulları kadınların eğitim hayatlarını ve sonrasında da iş
gücüne katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İş gücüne kavuşmak noktasında
geri plana düşen kadınların refah seviyesinde bir yaşam sürmesinin de imkansızlığı
ortadadır.
Öte yandan çalışan kadınların önemli bir bölümü tarımsal alanda çalışmaktadır.
Bu sayede geçimini sağlayan kadınların iklim değişikliği nedeniyle çalışma
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hayatının dışında kalması, tarımsal alanda zaten erkeklerle eşit şartlara sahip
olmayan kadınlar açısından, tam anlamıyla bir yoksulluğa itilme nedenidir.
Bu anlamda Birleşmiş Milletler özelinde atılan adımlar önem taşımaktadır.
Özellikle 2030 hedefleri ile birlikte yoksulluğu sona erdirme hedefi başta kadınlar
olmak üzere dünya üzerindeki tüm yoksul insanları ilgilendirmektedir. Ancak bu
noktada kadınlar özelinde yapılacak bir değerlendirme ile bir kaç noktanın altı
çizilmelidir. Öncelikle kadın yoksulluğunun temelinde toplumsal cinsiyet rolleri
bulunmaktadır. Bu durum sosyolojik anlamda bir sorunsala da işaret etmektedir.
Dolayısıyla bu roller, bu katılıkla toplumlarda yer aldığı müddetçe kadınların
dezavantajlı konumunda bir dönüşümün yaşanması oldukça zordur. Buradan
hareketle ikinci olarak da, özellikle kırsal alanda çalışan kadınların erkeklerle eşit
ücret ve şartlara sahip olmasının gerekliliği ve dolayısıyla da “yok”
sayılmamalarının sağlanmasıdır. Aksi durumda kadınların yoksullaşmasının önüne
geçmek de güç görünmektedir.
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Technological Advancements and Innovation in Logistics and
Supply Chain Management: Perspectives of Undergraduate
Students
Cansu Yıldırım1, Nazlı Gülfem Gidener Özaydın2

Abstract
It is getting more difficult to satisfy consumers throughout the world. Consumers
purchase and/or repurchase decisions have become affected by the overall experience a
product and/or service deliver, therefore organizations realize that competing on price is not
enough and drive their attention and resources to differentiate the customer experience
created by their offerings. One way of accomplishing this is fostering innovation which may
be an aspect of an offering which is perceived as new by customers. However, to foster
innovation for differentiating customer experience requires coordination, corporation and
thus, good information flow between all departments of an organization and between the
partners in their supply chain. Therefore, organizations that aim to differentiate customer
experience focus on innovations in their supply chains (SC) to reduce costs as well as satisfy
their customers.
One of the primary drivers of supply chain innovation is the recent advances in
technology which alters ways of doing business. For instance, advances in transportation
and communication industry aid decreasing costs (e.g. by optimizing routes and reducing the
fuel used which also protects environment) and increasing customer satisfaction (e.g. by
allowing customer to trace their delivery). Furthermore, previous literature provides
examples of supply chain innovations: Radio Frequency Identification, Barcodes, Drones,
Driverless Vehicles, and 3D printing, etc.
Although previous literature provides several research on supply chain innovation
and technology, to our knowledge, no study focused on the perceptions of undergraduate
students who are going to work in the field in a few years. These students will be the ones
using and possibly improving these innovations and/or technologies, therefore it is important
to know which of these innovations are more important and more effective according to them.
Therefore, with this study, we aim to shed further light on the perceptions of undergraduate
students who is majoring in Logistics Management, Maritime Business Administration, and
International Business and Trade regarding these innovations and/or technologies. To
accomplish this, we first gave an assignment to fifty-five students regarding the advantages
and disadvantages of these innovations and asked their point of view. Furthermore, we
applied a free association technique by asking seventy-seven students to name the three most
important innovations in logistics and supply chain.
According to the initial results, these innovations help companies to increase overall
efficiency through reducing costs, increasing speed and accuracy, and improving
relationships. The most repeated innovations by students are drones, robots and driverless
vehicles.
Key Words: innovation, logistics, supply chain management, technology
JEL Classification Codes: O32, Z
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Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Kullanılan
Teknolojik Gelişmeler ve İnovasyon: Öğrenci Bakış Açısı
Özet
Dünya çapında tüketicilerin memnuniyetini arttırmak gün geçtikçe zorlaşıyor.
Tüketicilerin satın alma kararları ya da yeniden satın alma kararları ürün ya da hizmet ile
ilgili genel deneyimlerinden etkilenmektedir. Bu durumu ve sadece fiyata dayalı rekabetin
yeterli olmadığını fark eden işletmeler tüketici deneyimini farklılaştırmak üzere çalışmaya
başladılar. Bu amaca ulaşmanın yollarından biri ise müşteriler tarafından yeni olarak
algılanabilecek inovasyonları desteklemek ve teşvik etmektir. Inovasyonu teşvik etmek için
ise bir şirketin tüm departmanları ve tedarik zinciri içindeki tüm ortakların arasında
yaratılacak koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, müşteri deneyimini
farklılaştırmaya çalışan işletmeler, tedarik zincirinde hem maliyeti düşürecek hem de müşteri
tatmini sağlayacak inovasyonlara ve teknolojilere önem vermektedirler.
Tedarik zinciri inovasyonunun birincil itici güçlerinden biri iş yapma şekillerinin
de değişimini sağlayan teknolojik gelişmelerdir. Örneğin, ulaştırma ve haberleşme
endüstrisindeki gelişmeler ve ilerlemeler maliyetlerin azaltılmasına (örn. Güzergahların
optimize edilmesi ve kullanılan yakıtın azalması sayesinde çevrenin korunması, vb.) ve
müşteri memnuniyetinin artmasına (örn. Müşterilerin teslimatlarını anlık takip edebilmesi,
vb.) yardımcı olmuştur. Geçmiş literatür tedarik zinciri inovasyonlarına örnek olarak RFID
(Radyo Frekansı Tanımlama), Barkodlar, Dronlar (İnsansız Hava Aracı), sürücüsüz araçlar
ve 3D baskı, vb. teknolojileri göstermektedir.
Literatür tedarik zinciri inovasyonu ve teknolojisi konusunda birçok araştırma
sunsa da önümüzdeki birkaç yıl içinde sahada çalışacak olan lisans öğrencilerinin yani bu
teknolojileri kullanacak olan kullanıcıların algılarına odaklanan bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu öğrenciler, şu an var olan teknolojileri ve inovasyonları kullanan ve
muhtemelen geliştirecek olan kişilerdir ve bu nedenle hangi teknolojilerin ya da
inovasyonların daha önemli ya da daha etkili olduğunu düşündüklerini öğrenmek önem
kazanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma Lojistik Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik dallarında lisans eğitimi alan öğrencilerin lojistik ve
tedarik zinciri alanındaki teknolojilere ve inovasyonlara yönelik algılarına ışık tutmayı
hedeflemektedir. Bunu başarmak için ilk olarak 55 öğrenciye bu yeniliklerin avantaj ve
dezavantajları konusunda görüşlerini sorulmuş, çalışmanın ikinci kısmında ise, toplamda 77
öğrenciye serbest çağrışım (free association) yöntemi ile lojistik ve tedarik zincirinin
gelişmesine neden olan en önemli üç teknoloji ya da inovasyonu yazmaları istenmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre lojistik ve tedarik zinciri teknolojileri ve inovasyonları
şirketlerin genel verimliliğini maliyetler azaltarak, daha hızlı olmalarını sağlayarak,
bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini yükselterek ve paydaşlarla ilişkileri geliştirerek
arttırmaktadır. Öğrenciler tarafından en çok tekrarlanan teknolojiler/inovasonlar ise
dronlar, robotlar, ve sürücüsüz araçlardır.
Anahtar kelimeler: innovasyon, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, teknoloji
JEL Sınflama Kodları: O32, Z
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INTRODUCTION
The very definition of logistics is providing the right product, at the right quantity
and quality, at the right place and time with the right form, for the right customer at
the right cost (Mangan et al., 2008). To achieve all these rights, a collaborative effort
is required since no organization can achieve this alone, which is associated with the
supply chain concept. Supply chain can be defined as the network of organizations
working towards achieving a mutual objective through flows of products, money and
information, and one of the most crucial aspects of supply chain management (SCM)
is ‘consistent, high- quality logistics services’ (Bienstok et al., 2008). Thus, both
concepts are interrelated and inseparable.
For logistics service providers, providing simple transportation and warehousing
services is no longer sufficient for customer satisfaction or retention. The need to
collaborate and form supply chains has emerged from the need to succeed and sustain
customer satisfaction, similarly the need to innovate and pursue technological
advancements in logistics has also emerged recently in order to satisfy and adapt to
changing customer needs and expectations. The value creation in logistics is
evaluated primarily in terms of time and place (Farias and Akabane, 2006) therefore,
most innovations and technological advancements in the industry focuses on these
aspects of the service.
Aforementioned innovations is logistics and SCM are related with both software and
hardware (e.g. transportation scheduling software, sales- force automation,
production automation, operation automation, robotics and bar code technology,
radio frequency identification (RFID), increased collaboration between supply chain
partners, e-commerce, technological advancements focusing on transparency and
reliability, electronic data interchange (EDI), enterprise resource planning (ERP),
warehouse management systems (WMS), transportation management systems
(TMS), intelligent transportation systems (ITS),

just in time (JIT) practices,

traceability, carbon footprint reduction and decreasing oil dependency) (Germain,
1996; Bienstock et al., 2008; Barreto, 2017; Ryding, 2010; Renko and Ficko, 2010;
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Schilk and Seeman, 2012; Cooper, 1991; Madlenák et al., 2016 Wiesenthal et al.,
2015).
In addition, the internet, technological developments, the increase in individual and
commercial use of information and communication devices, and the availability of
big data has initiated a shift in the way of doing business (Speranza, 2016). This shift
has urged an adaptability requirement for logistics and SCM applications as well.
Due to the change in the way of doing business, most of the innovative business
solutions for logistics are focused on adoption and utilization of appropriate
information technologies (Bowersox and Daugherty, 1995). Moreover, providing
effective logistics services is facilitated by utilization and creation of sufficient
information technology systems support (Prahalad and Krishnan, 1999).
Although the literature on innovation and technological advancements in logistics
industry is extensive on customer perspective, the studies on the perspective of the
users is neglected. The effects of these aforementioned advancements on the
customers are widely available however; the perspectives of the users regarding the
effect of these new trends is unclear. Therefore, the aim of this study is to shed further
light on the perspective of our students who are the future users of these
technological advancements in the industry.
RESEARCH METHODOLOGY
Since the aim of this study is to understand the perceptions of undergraduate students
regarding the innovations fostering the development of logistics and supply chain
management (SCM), an exploratory approach is followed through free-association
technique.
For the first half of the study, we gave an assignment to fifty-five students who
majors in International Business and Trade (Business Faculty). The assignment was
given during a course titled Introduction to Logistics and Supply Chain Management
and the students were asked to write the effect of technological improvements to
logistics and supply chain by providing examples. The student of this department is
selected for this part of the study as they are less opinionated regarding logistics and
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SCM, and as this was the first detailed course for them to develop their knowledge.
With this assignment, students provided their perceptions on advantages and
disadvantages of the technologies and innovations used in logistics and SCM fields.
In total, twenty-three assignments were collected, and all students received course
credit for their participation.
For the second half of the study, due to the aim of the study, we applied freeassociation technique which is used in several studies on psychology, and marketing
especially in research on brands (Koll et al., 2010). With a free association technique,
we gathered opinions of a total of seventy-seven students at Maritime Faculty
through convenience sampling method. The students were majoring in either
Department of Logistics Management, and Maritime Business Administration.
Unlikely to International Business and Trade students, the perspectives and opinions
of these students are more developed as they have courses such as Introduction to
Business and Supply Chain Management from the beginning of their education, and
as majority of them had concluded their internships in related corporations or ports.
Moreover, these students are selecting these majors as they are interested in these
fields, and perceptions of these students are important to investigate as they are going
to be the users of these technologies and innovations.
Common methods for retrieving verbal/explicit knowledge are free association and
written stories (Koll et al., 2010). Free-association technique was selected as “free
association probabilities index the relative accessibility of related words in memory”
(Nelson et al., 2004, p. 402). Students receive a stimulus3, they were asked to
spontaneously write the first three technologies and/or innovations that came to mind
which was meaningfully related and/or strongly associated to the development of
logistics and SCM. The aim was to uncover easily accessible verbal associations
(Deese, 1965) and lexical knowledge which is formed through experience (Nelson
et al., 2004). The created associations are dynamic as they are derived from everyday

3

Before receiving the stimulus, the students were informed that the contribution to the study
is on a volunteer basis. As a result, some of the students (7 students in total) do not choose to
participate.
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experience (e.g. norms, culture, current trends) which alters gradually with time
(Nelson et al., 2004).
After given the stimulus, students were given 10 minutes and a piece of paper to
write down their thoughts, and they were asked not to talk to each other. After data
collection, for analysis, the suggestions of Strauss and Corbin (1990) were followed.
First, one code (axial coding) used for each association students elicited. Then,
selective coding was applied for grouping and comparing data to identify similarities
and differences. The coding process is conducted simultaneously by two researchers
to achieve objectivity. With triangulation across researchers, it is possible to produce
diverse perspectives during data analysis, and through exchange of viewpoints,
various explanations of the findings could be obtained which in turn enhances the
validity of the results (Maylor and Blackmon, 2005).
FINDINGS AND DISCUSSION
The findings of the study will be explained in two parts. The first part of the study
revealed the perceptions of students regarding the effects of technology on logistics
and SCM. According to the findings, all the students thinks that technology helps to
improve overall efficiency and competitiveness. From students’ perspective, this
overall efficiency and competitiveness is achieved through increased speed,
increased accuracy, reduced cost, and improved relationships (See Table 1).
Table 1. Positive Effects of Technology on Logistics and SCM
Second-Order

First-Order Codes from Axial Coding

Codes from

Frequency of
occurrence

Selective Coding
Increased speed

Delivery Speed

10

Time efficiency

13
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Convenience and speed of data

8

collection, processing and analysis
faster transaction between companies or

6

supply chain partners
Increased

Increased reliability

8

Identification and Tracking Systems

22

Real time information sharing

15

Improved security

13

Improved inventory management

9

Efficient storage

5

Detecting malfunctions and problems

5

Increased customer satisfaction

8

Increased employee satisfaction

4

Accuracy

Reduced cost

Improved
relationships

The most mentioned associations under increased speed were related with time and
delivery. Students associate this benefit with the development of driverless vehicles
and drone usage in transportation. Apart from the increased delivery speed and time
efficiency, students mostly mentioned the convenience and speed of data collection,
processing and analysis, and thus faster transaction between companies or supply
chain partners. According to students, this benefit is achieved through advancements
in computing technology such as cloud storage and Electronic Data Interchange
(EDI). The increased efficiency created through increased accuracy may, on the
other hand, include increased reliability via identification and tracking systems such
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as RFID, bar-codes, and GPS, and real-time information sharing through, for
instance, EDI. Due to these systems and real-time information sharing, security is
also improved according to students. Reduced cost also mentioned by all students,
and according to them this reduced cost is achieved through improved inventory
management by using just-in-time, efficient storage and detecting malfunctions and
problems. The last benefit of technology on logistics and SCM mentioned is
improved relationships through increased coordination and integration. This
improved relationship may be both with upstream and downstream partners in supply
chain, and stakeholders. With improved customer service (e.g. increased order and
delivery speed through e-commerce or m-commerce), customer satisfaction is
increased through developments in technology. Apart from the benefits supply chain
partners gained, there also some benefits to governments, and society. For instance,
according to students, labor health could be protected through using robots.
Moreover, new jobs could be created which may increase the level of employment,
and this in turn creates an advantage for governments.
The disadvantages are relatively less mentioned by students. The most mentioned
one was related with the reduction of employment. According to students, with the
use of robots, the role of humans will be reduced in the industry. This perspective
may be related with their employment concerns as the students are juniors.
The second half of the study helped us to better understand the perceptions of
students regarding the technologies and/or innovations they consider relevant for the
development of logistics and SCM. It is possible to classify the technologies and/or
innovations affecting or will affect the (further) development of logistics and SCM
into four headings (See Table 2).
Table 2. Technologies and/or innovations affecting development of logistics
and SCM
Second-Order Codes from

First-Order Codes from Axial

Frequency of

Selective Coding

Coding

occurrence
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Transportation

64
Drones

26

Driverless vehicles, processes

31

Containers (e.g. collapsibles or

7

10 ft. ones)
Manufacturing

33
Industry 4.0

6

Automation

16

Internet of Things

7

ERP

2

3D Printers

2

SCM Processes

63
Robots

15

Coding Algorithms

9

Artificial and Virtual

11

Intelligence
RFID-Barcode

9

Tracking

5

Service Finder

5
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Increasing number of

5

applications (e.g. Uber)
Big data

4

Space Logistics

9

Drones are the most associated technology and/or innovation aiding the development
of logistics and SCM. They help speeding up the delivery process, and as Amazon
started the trials, it is one of the most acknowledged technologies for students. Due
to their majors, nearly half of them wrote down driverless vehicles (e.g. trucks, ships,
trains, etc.). The second classification is labelled as manufacturing as students
mentioned automation, Internet of Things, and Industry 4.0 during production
processes. Although, Turkey is located between Industry 2.0 and 3.0 (Işıkdere,
2018), the perception of students is positive regarding the effect of Industry 4.0 over
their field. The reason of this acknowledgement may be due to a conference held
right before the data collection process regarding Industry 4.0. Furthermore, as the
TechnoPark settled in the university has some companies serving to meet the buyers
and customers with an online portal, students associated coding algorithms, big data
artificial intelligence and service finders. The last classification is rather an
interesting one. Although the students are not exposed to information regarding
space logistics during their education, they believe that this has a positive impact on
the development of the field. The reason of this may be related with the efforts of
Elon Musk. Elon Musk recently launched Tesla to Mars and the information
regarding this was everywhere. We believe that with the effect of social media, the
students followed and learned more on the subject. Thus, they also associated space
logistics with the development of logistics and SCM.
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CONCLUSION
The objective of this study is to shed further light on the perceptions of
undergraduate students who is majoring in Logistics Management, Maritime
Business Administration, and International Business and Trade regarding the
technologies and/or innovations used or are going to be used in logistics and SCM
fields. To achieve this objective, we followed an exploratory approach by employing
free association technique.
The results demonstrate some similarities and differences among students with
diverse majors. For instance, all students associate robots (e.g. during materials
handling), drones, and driverless vehicles (e.g. during transportation) with
technologies and/innovations affecting development of logistics and SCM.
Moreover, all students associate RFIDs and bar-codes with the development of the
field by increasing accuracy. Although they have diverse majors, these technologies
are part of students’ everyday life especially on a retail basis. Differences occur the
technologies used in SCM processes. For instance, tracking services and service
finders, coding algorithms, and big data are only mentioned by students of Maritime
Faculty. The reason for that is they are more opinionated and experience (e.g. due to
their internships) regarding the field. Moreover, as students in Business Faculty
focus more on technologies which would have positive influence on consumers such
as e-commerce and m-commerce, however these technologies were never mentioned
by Maritime Faculty students. For practical purposes, thus, students in Business
Faculty would benefit from courses focusing on logistics and supply chain
management, whereas students of Maritime Faculty could use a customer-oriented
point of view.
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La Médiation en Droit Turc de la Concurrence
ODAMAN Serkan1, TUNCER Zeynep2
Résumé
La médiation qui est une méthode alternative à la résolution des conflits de droit
privé a vu le jour, en droit turc, en 2013, avec l’entrée en vigueur de la Loi noº 6325 sur la
médiation dans les conflits de droit privé (la «Loi sur la médiation»). Depuis, des milliers de
conflits ont été résolus par la médiation, dont 16.056 en 2017. Toutefois, aucun de ces conflits
n’est relatif au droit turc de la concurrence. Ceci est certainement dû au fait que le droit de
la concurrence est admis, pour la plupart, comme une discipline plutôt relative au droit
public qu’au droit privé et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une procédure de médiation.
Toutefois, il est clairement indiqué, dans la Loi sur la médiation, qu’il peut être
recouru à la médiation dans les conflits de droit privé avec l’administration qui est habilitée
à conclure des contrats de droit privé dans les limites qui lui sont reconnues dans la
législation et/ou dans la jurisprudence. Étant donné que l’Autorité de la concurrence est une
autorité administrative indépendante, il est tout à fait possible de recourir à la médiation
dans le cadre des conflits qui pourraient résulter des contrats de droit privé que l’Autorité
de la concurrence aurait conclus.
D’autre part, le champs d’application de la Loi sur la médiation est relatif aux
conflits de droit privé pouvant émaner de tous les domaines du droit, y compris le droit de la
concurrence. Dans ce cadre, bien que les actes et actions contraires au droit de la
concurrence tels que les ententes et les abus de position dominante ne peuvent être résolus
via la médiation dû au fait que l’Autorité de la concurrence est, à travers le Conseil de la
concurrence, l’organe qui est exclusivement compétent concernant l’application des règles
de la concurrence (ce qui signifie que ces conflits sont des conflits d’ordre public), les
demandes d’indemnité qui peuvent être introduites par les personnes tierces au motif qu’elles
ont subi des pertes économiques en raison desdits actes et actions contraires au droit de la
concurrence, pourront être résolues par la médiation.
Similairement, le seul organe compétant dans le cadre du contrôle des
concentrations est aussi l’Autorité de la concurrence. Le recours à une procédure de
médiation n’est donc pas possible étant donné qu’il y a l’intervention de l’Etat à travers
l’Autorité de la concurrence. Or, il n’y a aucune intervention étatique dans la résolution des
conflits qui pourraient résulter de la mise en œuvre de ces mesures correctives. Les conflits
qui pourraient donc résulter des mesures correctives pourront être résolus par la médiation.
A la lumière des informations susmentionnées, il est clair que le recours à la
médiation, dans le cadre du droit turc de la concurrence, n’est pas per se interdit. En effet,
il y a de nombreux domaines relatifs au droit privé dans le cadre du droit turc de la
concurrence qui peuvent faire l’objet d’une procédure de médiation.
Mots-clés: médiation, concurrence, contrôle des concentrations, mesures correctives,
indemnités
Codes De Classification JEL. 199
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Mediation in Turkish Competition Law
Abstract
The Law on Mediation in Civil Disputes No. 6325 (the “Law on Mediation”) has
introduced mediation as an alternative method for the resolution of conflicts related to
private law in 2013. Since then, thousands of conflicts, 16.056 of them being in 2017, have
been resolved through mediation. However, none of these conflicts is related to the Turkish
competition law. This is certainly due to the fact that the competition law is accepted, by most
people, as a field of public law rather than a field of private law, and for this reason thereof,
cannot be subject to a mediation procedure.
Nevertheless, the Law on Mediation clearly stipulates that mediation can be applied
within the scope of private law conflicts with the administration, which is empowered to enter
into private law contracts within the limits set forth in the legislation and/or the
jurisprudence. Considering that the Competition Authority is an independent administrative
authority, it is entirely possible to apply to mediation for the conflicts which may arise from
private law contracts concluded by the Competition Authority.
On the other hand, the scope of application of the Law on Mediation covers the
private law conflicts which may arise from all fields of law, including competition law. In
this extent, even if acts and actions contrary to competition law, such as agreements and
abuses of dominant position, cannot be resolved through mediation; considering that the
Competition Authority, which, through the Competition Board, acts as the exclusive
competent authority to implement the competition rules (which means that such disputes of
public law), indemnity claims which can be made by third persons on the ground that they
have suffered economic damages due to the said acts and actions, can be resolved by
mediation.
Similarly, the Competition Authority is also the only competent authority having
control over the concentrations. In such case, application to mediation is not possible, since
there is a state intervention trough the Competition Authority. However, there is no state
intervention regarding the resolution of conflicts which can arise out of the remedies.
Accordingly, conflicts arising from remedies can be resolved through mediation.
In the light of the foregoing, it is clear that the application to mediation within the
scope of the Turkish competition law is not per se prohibited. Indeed, there are multiple fields
related to the private law under the Turkish competition law which can be put through a
mediation procedure.
Keywords: mediation, competition, control of concentrations, remedies, indemnity
JEL Classification Codes: 199
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1. INTRODUCTİON
La médiation a vu le jour, en droit turc, en 2013, avec l’entrée en vigueur de la
Loi noº 6325 sur la médiation dans les conflits de droit privé (la «Loi sur la
médiation»). Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la médiation, un nombre
important de conflits ont été résolus par la médiation. En effet, d’après les statistiques
publiées par la Direction du Département de la Médiation, au total 16.056 conflits
en été résolus via la médiation en 20173. Toutefois, aucun de ces conflits n’est relatif
au droit de la concurrence.
La non-application ou le non-recours à la médiation jusqu’à aujourd’hui en droit
turc de la concurrence est certainement dû au fait que le droit de la concurrence est
admis, pour la plupart, comme une discipline plutôt relative au droit public qu’au
droit privé. Toutefois, le droit de la concurrence est un domaine du droit regroupant
tant le droit public que le droit privé (Eker Ayhan, 2018: 104; Aslan, 2017: 24;
Sarcevic et Volken, 2003: 265 et ss.; Guven, 2008: 818). Il convient donc d’examiner
comment et dans quelle mesure ces deux domaines, soit la médiation et le droit de la
concurrence peuvent s’intégrer l’un à l’autre.
Afin de déterminer le champs d’application de la médiation dans le cadre du droit
turc de la concurrence, seront successivement examinés, dans le cadre de cette étude,
le champs d’application de la médiation dans le cadre des conflits résultant des actes
et actions de l’Autorité de la concurrence, puis le champs d’application de la
médiation dans le cadre des conflits résultant des actes et actions contraires au droit
de la concurrence.

3

Pour consulter les statistiques publiées par la Direction du Département de Médiation, voir
http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/istatistikler/uygulamalar/adb_uygylamalari/images/
2017yili.jpg (date d’accès: 13.10.2018). Ces statistiques sont relatives à la médiation
volontaire. Pour consulter l’interprétation des statistiques concernant la médiation
obligatoire en droit du travail, voir Odaman et Karacop, 2018: 54.
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2. LE CHAMPS D’APPLICATION DE LA MEDIATION DANS LES
CONFLITS

RESULTANT

DES

ACTES

ET

ACTIONS

DE

L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Deux conditions sont requises pour qu’un conflit ou un différend puisse être
résolu par la médiation ou soit «médiable»: le conflit doit être relatif au droit privé
et à un sujet sur lequel les parties peuvent librement disposer.
2.1. La «médiabilité» des conflits pouvant résulter des contrats conclus par
l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence est, en vertu de l’article 20 de la Loi noº 4054 sur
la protection de la concurrence (la «Loi noº 4054»), une autorité administrative
indépendante. Toutefois, en droit turc, tous les contrats conclus par une autorité
administrative indépendante ne sont pas per se des contrats de droit public. En effet,
un contrat est considéré comme un contrat de droit public s’il est conclu par un
organe étatique ou administratif utilisant le pouvoir public qui lui est reconnu par la
loi (Oguzman et Barlas, 2016: 4, § 11). Dans le cadre d’un contrat de droit public,
les parties au contrat n’ont donc pas des droits et pouvoirs égaux comme il en est
normalement le cas dans le cadre des contrats de droit privé (Sezginer, 2013: 15921593), l’administration a des droits supérieurs par rapport à l’autre partie du contrat,
comme, par exemple, le droit de modifier unilatéralement les dispositions du contrat,
voire même de terminer unilatéralement le contrat ou encore d’imposer des sanctions
à l’autre parties qui aurait agi de façon négligente (Tan, 1995: 294). Les conflits
résultant du droit public ne peuvent de ce fait pas faire l’objet d’une procédure de
médiation, étant donné qu’ils ne constituent pas un conflit de droit privé.
Toutefois, comme aussi susmentionné, les autorités administratives telles que
l’Autorité de la concurrence peuvent aussi conclure des contrats de droit privé. En
droit turc, les contrats principaux considérés comme des contrats de droit privé alors
que conclus par les autorités administratives indépendantes sont en général les
contrat d’achat de marchandises, les contrats d’abonnement relatifs à l’électricité, à
l’eau, au gaz ou au téléphone, les contrats de location, les contrats de vente ainsi que
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les contrats de travail ou de service. Concernant les contrats de travail, il convient
d’indiquer qu’en vertu de la législation actuellement en vigueur, aucune personne ne
peut être employée dans le cadre du Code de travail noº 4857 au sein de l’Autorité
de la concurrence. Ceci était possible jusqu’à l’abrogation, en 20124, du Règlement
sur le personnel de l’Autorité de la concurrence, qui disposait à son article 5 que
l’Autorité de la concurrence était autorisée à employer des personnes dans le cadre
du Code de travail noº 4857 en cas de nécessité. Donc, dans le cadre de la législation
actuellement vigueur, aucun contrat de service conclu par l’Autorité de la
concurrence ne constitue un contrat de droit privé, et ne peut de ce fait, faire l’objet
d’une procédure de médiation.
A la lumière des information susmentionnées, il peut être affirmé que l’Autorité
de la concurrence, bien qu’une autorité administrative indépendante, peut être partie
à divers types de contrats de droit privé. L’une des conditions de la «médiabilité»,
soit la condition qui requiert que le conflit soit relatif au droit privé est ainsi remplie
concernant les disputes qui pourraient émaner de ces contrats. Quant à l’autre
condition de la «médiabilité» qui requiert que le conflit soit relatif à un sujet sur
lequel les parties peuvent librement disposer, elle est aussi remplie étant donné qu’il
n’y a aucune intervention étatique dans la résolution des litiges résultant de ces
contrats.
2.2. La mise en œuvre de la médiation dans les conflits pouvant résulter des
contrats conclus par l’Autorité de la concurrence
La Loi sur la médiation a été récemment modifiée par Loi noº 7036 sur les
Tribunaux du travail (la «Loi noº 7036»)5 qui a clairement indiqué qu’il peut être
recouru à la médiation dans les conflits de droit privé avec l’administration.

4

Le Règlement sur le personnel de l’Autorité de la concurrence est entré en vigueur suite à
sa publication dans le Journal Officiel du 13.06.1997 no° 23018 et a été abrogé par le
Règlement sur l’abrogation du Règlement sur le personnel de l’Autorité de la concurrence
suite à sa publication dans le Journal Officiel du 23.05.2012 no° 28301.
5
La Loi noº 7036 a été publiée dans le Journal Officiel noº 30221 du 25 octobre 2017.
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L’une des modifications apportées par la Loi noº 7036 est relative à l’ajout de la
définition de «l’administration». Selon la définition, «l’administration» signifie «les
administrations et les autorités qui figurent sur les listes noº (I), (II), (III) et (IV)
annexées à la Loi sur la gestion des finances publiques et de contrôle noº 5018 du
10 décembre 2003.». L’Autorité de la concurrence figure sur la liste noº (III) de la
Loi en question. Il n’y a donc aucun doute sur le fait que les conflits de droit privé
auxquels l’Autorité de la concurrence est partie peuvent être résolus via la médiation.
Outre cette modification, un paragraphe (8) a aussi été ajouté à l’article 15 intitulé
«La mise en œuvre des activités de médiation» de la Loi sur la médiation par la Loi
noº 7036. Ce paragraphe détermine comment l’administration ou l’Autorité de la
concurrence sera représentée dans une procédure de médiation. D’après la première
phrase de cet article, «Dans les négociations menées lors de la médiation,
l’administration est représentée par une commission composée par deux membres
nommés par le cadre supérieur et par le directeur du département juridique ou un
avocat déterminé par le directeur ou le conseiller juridique.».
Dans le cadre des information mentionnées ci-dessus, il est clair que les conflits
liés à l’Autorité de la concurrence pourront, à condition qu’ils soient «médiables»,
être résolus par la médiation dans le cadre de la procédure expliquée ci-dessus.
Toutefois, il convient d’indiquer que selon nous, même si la Loi sur la médiation
n’avait pas été modifiée par la Loi noº 7036 et même si le Règlement sur la médiation
n’avait pas été renouvelé6, il aurait quand même été possible de recourir à la
médiation dans le cadre des conflits «médiables» liés à l’Autorité de la concurrence.
En effet, ni la Loi sur la médiation, ni le Règlement relatif à la Loi sur la médiation
dans les conflits de droit privé ne fait aucune distinction quant aux parties en conflit.
Dans ce cadre, les parties peuvent être tout aussi bien des personnes réelles que

6

Le Règlement relatif à la Loi sur la médiation dans les conflits de droit privé a été publié
dans le Journal Officiel noº 28540 du 26.01.2013. Toutefois, ledit Règlement a été abrogé
et remplacé par le nouveau Règlement qui a été publié dans le Journal Officiel noº 30439
du 02.06.2018 (suite à la modification de la Loi sur la médiation).
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légales ou encore des entités de droit privé que de droit public (soit l’administration
ou l’Autorité de la concurrence).
3. LE CHAMPS D’APPLICATION DE LA MEDIATION DANS LES
CONFLITS RESULTANT DES ACTES ET ACTIONS CONTRAIRES
AU DROIT DE LA CONCURRENCE
Dans le cadre de ce chapitre, il convient d’examiner la signification de l’ordre
public en droit turc de la concurrence, puis de voir les conflits qui font partie de
l’ordre public et ceux qui sont directement considérés dans le cadre du droit privé.
3.1. La notion d’«ordre public» en droit turc de la concurrence
Il est admis dans la doctrine, qu’outre les règles de droit public, les règles
impératives du droit sont aussi considérées, la plupart du temps, comme des règles
d’ordre public étant donné que les règles qui découlent de l’ordre public sont en
général des règles impératives du droit (Pala, 2016:19-20; Sanli, Esen et AtamanFiganmese, 2016: 525, § 235).
Dans ce cadre, il faut indiquer que les règles relatives au droit de la concurrence
sont considérées non seulement comme étant des règles d’ordre public parce que ce
sont, d’une part, des règles d’intérêt public (Eker Ayhan, 2018: 104), mais aussi
comme des règles impératives du droit étant donné qu’il ne peut être dérogé à ces
règles par la volonté des parties. En effet, il est précisé à l’article 56 de la Loi noº
4054 que tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations
d’entreprises et toutes les pratiques concertées conclus de façon contraire à l’article
4 de la Loi noº 4054 sont nuls, ce qui signifie que les parties ne peuvent déroger à
ces règles par leurs propres volontés.
Par ailleurs, l’État intervient par le biais du Conseil de la concurrence dans
l’application des règles de la Loi noº 4054. En effet, en vertu de l’article 27 de la Loi
noº 4054, le Conseil de la concurrence doit faire des recherches et conduire une
investigation, sur demande ou par lui-même, sur les activités et opérations interdites
par la Loi noº 4054 et doit, au cas où il serait constaté que les règles imposées par la
Loi noº 4054 ont été violées, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces
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violations et appliquer des amendes administratives aux entreprises qui sont
responsables de ces violations, examiner les demandes relatives aux exemptions et
constatations négatives et accorder une décision d’exemption ou de constatation
négative si les conditions requises sont remplies, reconsidérer les demandes relatives
aux décisions d’exemption et de constatation négative au cas où il y aurait une
modification dans les conditions des marchés concernés ou dans la situation des
parties en question et autoriser les opérations de concentration.
Il n’y a de ce fait aucun doute sur le fait que les règles relatives au droit de la
concurrence sont en relation avec l’ordre public, soit le droit public.
3.2. Les conflits non «médiables» en droit turc de la concurrence
La Loi noº 4054 définit trois types de comportements contraires au droit de la
concurrence. Lesdits comportements sont les suivants: (i) tous accords entre
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques
concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence de façon directe ou indirecte sur un marché précis de biens
ou de services, (ii) l’abus par une ou plusieurs entreprises de leur position dominante
sur un marché de biens ou de services dans l’ensemble ou une partie du pays toute
seule ou par le biais d’ententes avec les autres entreprises ou encore de pratiques
concertées et (iii) la fusion d’une ou de plusieurs entreprises de sorte à créer ou
renforcer une position dominante ayant comme conséquence une entrave importante
à la concurrence sur le marché de biens ou de services dans l’ensemble ou une partie
du pays ou l’acquisition par une personne ou une quelconque entreprise des biens ou
de l’ensemble ou d’une partie des actions d’une autre entreprise ou des instruments
– hormis ceux acquis par succession - lui permettant d’acquérir l’administration de
celle-ci. Chacun de ces comportements est accepté comme étant contraire à Loi noº
4054 et interdit. Ces comportements peuvent aussi bénéficier d’une exemption,
d’une constatation négative ou d’une autorisation du Conseil de la concurrence sous
certaines conditions.
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En vertu de l’article 27 de la Loi noº 4054, dont les détails sont expliqués sous le
titre précédent, l’organe compétent pour examiner et décider de la conformité des
comportements des entreprises aux règles de la concurrence ainsi que pour décider
des exemptions, constatations négatives ou autorisations est l’Autorité de la
concurrence. Étant donné qu’il y a l’intervention de l’Autorité de la concurrence en
tant qu’autorité administrative indépendante, il n’y a aucun doute sur le fait que les
comportements susmentionnés sont des questions d’ordre public. Les conflits
émanant de ces comportements ne peuvent donc pas être réglés via une procédure de
médiation.
3.3. Les conflits «médiables» en droit turc de la concurrence
Les conséquences de la limitation de la concurrence sur le droit privé sont
réglementés dans la Loi noº 4054.
3.3.1. La nullité des accords conclus dans le cadre de l’article 4 de la Loi noº
4054
L’article 56 de la Loi noº 4054 dispose que «Tout accord ou toute décision
d’association d’entreprises conclu de façon contraire à l’article 4 de cette Loi est
nul. L’exécution des obligations résultant de ces accords ou décisions ne peut être
réclamée. En cas de réclamation des obligations qui ont été précédemment
exécutées, ces réclamations seront soumises aux articles 63 et 64 du Code des
obligations7.[ …].».
A la lumière de l’article 56 de la Loi noº 4054, il peut être clairement affirmé que
la nullité d’un accord ou d’une décision signifie l’anéantissement ou la disparition
rétroactive dudit accord ou de ladite décision (Aslan, 2017: 1126). Suite à la nullité,
les parties à l’accord ou à la décision devront être remises dans la situation dans

7

Le Code des obligations noº 818 a été abrogé avec l’entrée en vigueur du Code des
obligations noº 6098 à la date du 1er juillet 2012. Cependant, bien qu’une période d’environ
six ans se soit écoulée suite à l’entrée en vigueur du Code des obligations noº 6098, les
références aux articles 63 et 64 du Code des Obligations noº 818 figurant à l’article 56 de
la Loi noº 4054 n’ont pas été modifiées.
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laquelle elles se trouvaient avant sa conclusion, et ce par le recours aux dispositions
relatives à l’enrichissement sans cause du droit turc des obligations.
Cependant, bien que la nullité des accords ou décisions contraires à la Loi noº
4054 soit réglementée comme étant une conséquence du droit privé, la question est
de savoir si l’Autorité de la concurrence est, à travers le Conseil de la concurrence,
l’organe exclusivement compétent dans la détermination de la nullité d’un accord ou
d’une décision.
Même si cette question n’a pas encore été discutée dans la doctrine turque en ce
qui concerne la procédure de médiation, les opinions à ce sujet sont divergentes
concernant la procédure d’arbitrage. En effet, selon une opinion, la constatation de
la nullité d’un accord ou d’une décision constitue un acte de droit privé dû au fait
qu’une telle constatation repose sur l’existence d’un acte illicite et que les actes
illicites peuvent être résolus par la volonté des parties (Guven, 2008: 821-822; Yigit,
2013: 345). Selon une autre opinion, la constatation de la nullité d’un accord ou
d’une décision peut être acceptée comme un acte de droit privé à condition qu’elle
soit limitée à la détermination des indemnités devant être payées ou des actes devant
être déterminés à la base de l’enrichissement sans cause (Huysal, 2010: 122 et ss.).
Outre ces opinions, certains affirment aussi qu’aucune disposition ou règlementation
n’interdit la constatation de la nullité d’un accord ou d’une décision dans le cadre du
droit privé (Eker Ayhan, 2018: 240). Contrairement à ces opinions, d’autres
soutiennent, dans la doctrine, que la constatation de la nullité d’un accord ou d’une
décision ne constitue pas un acte de droit privé car le droit de la concurrence inclut
des règles impératives du droit dans le but de protéger l’intérêt public. La
constatation de la nullité d’un accord ou d’une décision ne peut de ce fait dépendre
de la volonté des parties (Gokyayla, 2005: 494-495).
La dernière opinion mentionnée ci-dessus semblerait plus adaptée à la procédure
de médiation étant donné que la nullité d’un accord ou d’une décision découle
automatiquement du fait que ledit accord ou ladite décision soit contraire au droit de
la concurrence (Gurzumar, 2002: 37-38). Or, une telle non-conformité ne peut être
déterminée que par le Conseil de la concurrence. Nous pensons donc que le côté du
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droit privé qui est réglementé dans cet article est seulement relatif à la réclamation
des obligations qui ont été exécutées avant la constatation de la nullité d’un accord
ou d’une décision, soit à l’enrichissement sans cause. Les conflits résultant de
l’enrichissement sans cause pourront donc, contrairement à la constatation de nullité,
faire l’objet d’une procédure de médiation. Toutefois, il faut d’abord que ledit accord
ou ladite décision ait été déclarée contraire au droit de la concurrence et/ou nul par
le Conseil de la concurrence.
3.3.2. Les demandes d’indemnités basées sur les actes et actions contraires
au droit de la concurrence
Les articles 57 et 58 de la Loi noº 4054 disposent que les personnes ayant subi un
dommage en raison de la limitation de la concurrence peuvent demander à ce que
leurs dommages soient compensées.
Il est clairement admis que la réclamation des dommages constitue un conflit de
droit privé et que les tribunaux compétents dans la résolution de tels litiges sont les
tribunaux civils (Gurzumar, 2002: 42; Aslan, 2017: 1137). Il n’y a donc aucun doute
sur le fait que les demandes de compensation peuvent faire l’objet d’une procédure
de médiation étant donné qu’elles sont soumises à la volonté des parties. Toutefois,
afin qu’il puisse être question d’un dommage, un acte contraire au droit de la
concurrence causant ce dommage doit avoir été effectué. Il est donc important de
déterminer si une telle constatation peut être faite dans une procédure de médiation.
Cette question n’a non plus pas été discutée dans la doctrine turque jusqu’à
aujourd’hui en ce qui concerne la procédure de médiation. Toutefois, les décisions
des tribunaux relatives aux procédures d’arbitrage présentent des divergences. En
effet, les tribunaux ainsi que la Cour d’Appel ont décidé, dans certaines de leurs
décisions, que la détermination de la conformité d’un acte au droit de la concurrence
est de la compétence de l’Autorité de la concurrence8. La Cour d’appel est même

8

Voir par exemple les arrêts de la 19ème Chambre civile de la Cour d’Appel de 1999 No.
99/3350, et de 2002 No. 2002/2827, de la 13ème Chambre civile de la Cour d’Appel de 2002
No. 2002/12626, de la 19ème Chambre civile de la Cour d’Appel 29.11.2002 No. 2002/2827
E., 2002/7580 K ou encore de la 11ème Chambre civile de la Cour d’Appel du 23.06.2006
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allée plus loin et a décidé qu’il était aussi nécessaire d’attendre la décision du Conseil
d’État, au cas où un recours aurait été intenté contre la décision du Conseil de la
concurrence9. Cependant, dans d’autres de ses décisions, la Cour d’Appel a décidé
être aussi compétente pour déterminer si un accord ou une décision est contraire au
droit de la concurrence10.
Similairement aux décisions des tribunaux, les opinions dans la doctrine
présentent aussi des divergences. En effet, alors que certains soutiennent, dans la
doctrine, que la détermination de la conformité d’un acte au droit de la concurrence
peut aussi être faite par les tribunaux pour décider sur une éventuelle compensation
au motif qu’aucune disposition juridique ne l’empêche (Sahin, 2018: 230; Huysal,
2010: 122 et ss.), d’autres soutiennent que la détermination de la conformité d’un
acte au droit de la concurrence ne peut être faite que par le Conseil de la concurrence
(Uluc, 2012: 51).
La dernière opinion soutenue dans la doctrine qui est mentionnée ci-dessus nous
semble plus appropriée pour une procédure de médiation car le Conseil de la
concurrence est l’organe compétent pour décider si un acte est contraire ou non au
droit de la concurrence. Dans ce cadre, afin qu’une demande de compensation puisse
faire l’objet d’une procédure de médiation, il parait plus juste qu’il y ait une décision
du Conseil de la Concurrence stipulant que l’acte ayant causé le dommage est
contraire au droit de la concurrence. Par ailleurs, au cas où un recours aurait été
intenté au Conseil d’État, nous pensons qu’il convient aussi attendre que le Conseil
d’État ait statué sur cette question. Comme indiqué ci-dessus, ce sujet est grandement
débattu dans la doctrine dans le cadre de l’arbitrage. Les arbitres sont les experts du
sujet sur lequel repose le conflit et ont un pouvoir judiciaire, ils peuvent donc
examiner en détail un conflit et même recourir à l’opinion d’un expert ou au

No. 2005/3755 E., 2006/7408 K. Voir aussi les arrêts du 7ème Tribunal de Première Instance
d’Ankara du 17.09.1998 No. 1999/99 E., 1998/732 K.
9
Arrêt de la 19ème Chambre civile de la Cour d’Appel du 29.11.2007 No. 2007/3229 E.,
2007/10677 K.
10
Voir par exemple l’arrêt de la 11ème Chambre civile de la Cour d’Appel de 2016 No.
2015/5134.
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témoignage d’une personne. Or, contrairement à l’arbitrage, le médiateur n’a aucun
pouvoir judiciaire. Dans ce cadre, la détermination de la non-conformité d’un acte
au droit de la concurrence repose entièrement sur la seule décision des parties. C’est
pourquoi il nous parait, prima facie, plus juste d’interpréter, contrairement à
l’arbitrage, de façon plus stricte la question de la «médiabilité» des disputes émanant
dans le cadre du droit de la concurrence afin de permettre aussi, à côté de la
protection des intérêts des parties, la réalisation de l’objectif de la Loi noº 4054 qui
est la protection de la concurrence.
3.3.3. Les conflits émanant de la mise en œuvre des mesures correctives
proposées dans le cadre des opérations de concentration
Même si l’article 57 de la Loi noº 4054 ne fait aucune référence aux dommages
qui pourraient être subis en raison des opérations de concentration, mais seulement
aux actes spécifiés dans les articles 4 et 6 de la Loi noº 4054, plusieurs soutiennent
dans la doctrine qu’il peut aussi être recouru à cet article concernant les dommages
qui pourraient résulter des opérations de concentration (Aslan, 2017: 1136-1137;
Sahin, 2018: 159-160). Nous partageons aussi la même opinion et soutenons que
l’article 57 de la Loi noº 4054 doit être interprété de façon large et conforme au but
du législateur qui est en fait d’endommager les personnes ayant subi un dommage
en raison de la limitation de la concurrence. Il peut aussi être constaté, à la lecture
de l’Exposé des motifs de la Loi noº 4054 relatif à cet article, que le but du législateur
est en réalité l’endommagement des personnes ayant subi un tel dommage. En effet,
l’Exposé des motifs de la Loi noº 4054 relatif à l’article 57 de la Loi noº 4054 dispose
que «L’article stipule que toutes les personnes naturelles ou légales, ayant ou non
la nature d’entreprise, ayant subi un dommage dû au fait que le jeu de la
concurrence ait été faussé, peuvent réclamer à ce que leur dommage soit compensé
par les parties ayant causé le dommage.» et ne fait aucune distinction entre les actes
et actions pouvant fausser le jeu de la concurrence.
L’un des dommages les plus probables qui peut résulter des opérations de
concentration est certainement relatif à la mise en œuvre des mesures correctives
comportementales. En effet, selon la Communication sur les mesures correctives
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recevables dans le cadre des opérations de concentration (la «Communication») qui
a été acceptée en juin 2011, le Conseil de la concurrence peut autoriser une opération
de concentration dans le cadre d’un engagement comportemental à condition que
ledit engagement comportemental présente un niveau d’efficacité comparable aux
engagements structurels et qu’il n’y ait pas d’engagements structurels ayant un effet
équivalent (§19 de la Communication). Les engagements comportementaux sont, par
exemple, les garanties d’accès aux facilités ou infrastructures ou encore la limitation
des relations contractuelles (Këllezi, 2010: 96-101, Eker Ayhan, 2018: 284).
Au cas où une quelconque personne bénéficiant de l’accès à l’infrastructure
allègerait avoir subi des dommages parce que, par exemple, l’accès à l’infrastructure
ne lui aurait pas été accordé à temps, ce conflit pourrait faire l’objet d’une procédure
de médiation étant donné que c’est un sujet relatif au droit privé. Par ailleurs, le
recours à la médiation pourrait aussi permettre un moyen de surveillance du respect
des mesures correctives comportementales à moyen et long terme par les acteurs
mêmes du marché et ainsi représenter une éventuelle alternative à la méthode de
l’arbitrage prévue dans la Communication (Zimmer et Hoft, 2003: 6).
4. CONCLUSION
Comme il a pu être constaté tout au long de cette étude, la médiation est encore
un domaine in statu nascendi en droit turc de la concurrence. En effet, elle n’a ni été
appliquée, ni discutée dans la doctrine jusqu’à aujourd’hui. Toutes les constatations
qui ont été faites dans cette étude ont de ce fait été inspirées des discussions
doctrinales ainsi que des arrêts des tribunaux en relation avec l’arbitrage dans le
domaine du droit turc de la concurrence.
Cependant, l’arbitrage et la médiation, bien que deux notions similaires,
présentent certaines différences majeures étant donné que, dans une procédure
d’arbitrage, contrairement à la médiation, les arbitres donnent une décision qui lient
les parties à la base de leurs expertises. Par ailleurs, les arbitres ont, tout comme les
juges, des pouvoirs judiciaires qui leur permettent d’examiner en détails un conflit
et même de recourir à l’opinion d’un expert ou au témoignage d’une personne. Donc,
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les arbitres ont la possibilité, lorsqu’ils donnent une décision, d’observer la
réalisation tant de l’intérêt des parties que l’intérêt du droit de la concurrence. C’est
pour cette raison que nous avons préféré faire une interprétation stricte afin d’assurer
la réalisation des objectifs des deux domaines du droit et avons soutenu qu’il ne peut
être recouru à la médiation que dans le cadre des conséquences purement privées des
conflits résultant des limitations de la concurrence.
BIBLIOGRAPHIE
ASLAN, I.Y. (2017), Rekabet Hukuku Teori-Uygulama-Mevzuat, Edition Ekin,
Cinquième Edition, Bursa.
EKER AYHAN, Z.F. (2018), Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası
Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Edition On Iki Levha,
Première Edition, Istanbul.
GOKYAYLA, C.D. (2005), Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri,
Edition Yetkin, Ankara.
GURZUMAR, O.B. (2002), “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
4. Maddesine Aykırı Sözleşmelerin Tabi Olduğu Geçersizlik Rejimi”, Revue de la
concurrence No. 12, Ankara, 3-76.
GUVEN, P. (2008), Rekabet Hukuku, Edition Yetkin, Deuxième Edition, Ankara.
HUYSAL, B. (2010), Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Edition
Vedat, Istanbul.
KELLEZI, P. (2010), Les mesures correctives dans les cas de concentrations
d’entreprises et d’abus de position dominante, Editions Stämpfli et Bruylant, Berne.
ODAMAN, S., KARACOP, E. (2018), «İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Müessesesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme», Sicil İş
Hukuku Dergisi, No. 39, 44-61.
OGUZMAN, M.K, BARLAS, N. (2016), Medenî Hukuk, Edition Vedat, VingtDeuxième Edition, Istanbul.

1705

PALA, A.I. (2016): «Emredici-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam
Hukuku Açısından İmkânı», İLTED, V. 2, No. 46, 15-49.
SARCEVIC, P., VOLKEN, P., (2003) Yearbook of Private International Law
Volume IV, Kluwer Law International, La Hague, Londres, New-York.
SEZGİNER, M. (2013), «İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri
(Birleşik İradeli «Birleşme» Sözleşmeleri)», Revue de la Faculté de droit de
l’Université Gazi, V. XVII, No. 1-2, 1589-1621.
SAHIN, M. (2018), Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri – ABD, AB ve Türk
Rekabet Hukuklarında -, Deuxième Edition, Edition Onikilehva, Istanbul.
SANLI, C., ESEN, E., ATAMAN-FIGANMESE, I. (2016), Milletlerarası Özel
Hukuk, Cinquième Edition, Edition Vedat, Istanbul.
TAN, T. (1995): «İdari Sözleşme Kavramına İlişkin Gözlemler», Revue de la
Facultés des sciences politiques de l’Université d’Ankara, V. 50, No. 3-4, 291-309.
ULUC, D. (2012), Rekabet Hukukunda Tahkim Uygulamalar, Série des thèses
d’expertise de l’Autorité de la concurrence, noº 297, Ankara.
YIGIT, I. (2013), Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu, Edition
Vedat, Istanbul.
ZIMMER, D. et HOFT, J. (2003), «Alternative Dispute Resolution in Antitrust
Cases? On the Role of Mediation in US Antitrust and EU and German Competition
Law,

European

Competition

Law

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2749037
08.10.2018).

1706

Review,
(date

d’accès:

Teknik Analiz Yöntemiyle Kriptoparalardan Kazanç
Sağlamak Mümkün Müdür?
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Özet
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal piyasalarda yatırım kararları alırken sıklıkla
kullandıkları analizler temel analiz ve teknik analiz şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Temel
analiz; makroekonomik gidişatı, sektörel gelişmeleri ve spesifik olarak yatırım yapılacak
varlığın finansal göstergelerini dikkate alırken, teknik analiz; finansal varlıkların geçmiş
fiyat hareketlerinden yola çıkarak bu finansal varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini
tahminlemeye çalışmaktadır. Teorik altyapısı Dow Teorisine dayanan ve “finansal varlığın
geçmiş fiyat hareketleri zamanla tekrarlanacaktır” gibi bir takım varsayımlar barındıran
teknik analiz yöntemine göre yatırım kararı alınırken çeşitli indikatörler, osilatörler ve
formasyonlar
kullanılmaktadır.
Bu
göstergelerden
Hareketli
Ortalamaların
Yakınsaması/Iraksaması, Bollinger Bant, Göreceli Güç Endeksi yatırımcıların sıklıkla
kullandıkları göstergeler arasındadır. Bu çalışmada 2014-2018 Bitcoin ve Ethereum günlük
fiyat verileri kullanılarak belirtilen göstergeler test edilmiş, Bitcoin ve Ethereum Al/Sat
kararları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kripto paraların
yatırımcılara sağlayacağı getiriler hesaplanmıştır. Finansal piyasalarda en fazla işlem
gören kripto paraların analiz edildiği çalışmada, yatırım kararlarında teknik analizin ne
derece etkili olduğu ve bu yatırımlardan teknik analiz kullanılarak herhangi bir getiri
sağlanıp sağlanamayacağı irdelenmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular Etkin Piyasalar
Hipotezi çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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Is It Possible to Make Money on Cryptocurrencies via
Technical Analysis?
Abstract
Analyzes that are frequently used by individual and institutional investors when making
investment decisions in financial markets are divided into fundamental analysis and technical
analysis. While fundamental analysis evaluating financial instruments based on
macroeconomic factors, sectoral developments, and financial data of the instruments,
technical analysis; tries to forecast the future price of this financial instrument using its
historical price movements. The theoretical background of the technical analysis is based on
the Dow Theory and there are some assumptions such as “historical price movements of
financial assets will be repeated over time”. There are also some indicators such as Moving
Average Convergence Divergence, Bollinger Band, and the Relative Strength Index
frequently used by investors. In this study, the indicators tested using 2014-2018 Bitcoin,
Ethereum daily price data. Bitcoin and Ethereum Buy / Sell decisions have been tried to be
estimated and the return of the cryptocurrencies to investors has been calculated. Analyzing
the most frequently traded cryptocurrencies in financial markets, it has been examined how
effective the technical analysis is in investment decisions and whether any returns can be
obtained by using technical analysis from these investments. The findings from analyzes were
evaluated within the framework of Effective Market Hypothesis.

Keywords— Technical Analysis, Moving Average Convergence Divergence, Bollinger Band,
Relative Strength Index
JEL Classification Codes: M10, M16, M19
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1. GİRİŞ
Finans literatüründe Etkin Piyasa kavramı ilk olarak Kendall tarafından 1953
yılında ortaya atılmış ve sonrasında ise Eugene Fama (1965) tarafından
geliştirilmiştir. Bu kavram gereğince, finansal bir piyasada varlıkların geçmiş fiyat
hareketlerini kullanarak gelecekteki fiyatını tahmin etmek mümkün değildir.
Varlığın piyasa fiyatı, hali hazırda ilan edilmiş tüm bilgiyi içermekte ve yeni bilgilere
de anlık tepki vermektedir. Ancak etkin olmayan piyasalarda, bir takım teknikler
kullanılarak fiyatların önceden tahmin edilmesi zaman zaman mümkün olmaktadır
(Degutis & Novickyte, 2014).
Finansal piyasalarda temel ve teknik analiz yatırımcılar tarafından sıklıkla
kullanılan ve kimi zaman birbirini tamamlayan, kimi zaman da birbiri yerine ikame
eden piyasa analizleri olarak nitelendirilmektedir. Ancak hesaplama yöntemleri
açısından büyük farklılıklar içeren iki farklı analiz türüdür. Temel analizde yatay
kesit, trend ya da rasyo gibi analizler kullanılırken, teknik analizde çeşitli
indikatörler, osilatörler ve formasyonlar kullanılmaktadır. Günümüz yatırım
kararlarında kullanılan tipik bir teknik analizde genel olarak kullanılan göstergeler
Hareketli ortalama, Bollinger bandı, RSI (Relative Strength Indicator), MACD
(Moving Average Convergence Divergence) ve stokastik osilatördür (Seo ve
Hwang, 2018: 67).
Finansal piyasalarda son yıllarda sanal paralar (Cripto Currency) popüler yatırım
araçları olarak dikkat çekmektedir. Sanal para ya da kripto para, kullanıcılar arasında
sanal ticareti oluşturmak amacı ile uçtan uca şifrelenmiş ve 10 yıl önce oluşturulan
bir teknolojidir (DeVries, 2016). Kriptografi kullanarak takas işlemi sırasında işlem
güvenliğini artırmak ve daha çok para birimi elde etme amacına yönelik bir dijital
varlık olarak tanımlanmaktadır (Victor, 2017). Sanal paraların avantajları ve
dezavantajları konusunda farklı birçok görüş bulunmaktadır. Ancak öne çıkan en
önemli özelliği, herhangi bir devlet ya da merkez bankası tarafından desteklenmiyor
olmalarıdır. Diğer bir deyişle, sanal paralar herhangi bir hukuki altyapıya,
sınırlandırmaya ya da garantiye sahip değillerdir. Bu özellikleri ile sanal paralar
takip edilebilmesi sınırlı finansal varlıklar haline dönüşmektedir.
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Hâlihazırda finansal piyasalarda işlem görmekte olan sanal para adet olarak
binden fazladır. Bunlardan en sık kullanılanları Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH)
olarak gösterilebilmektedir. BTC, bir kripto para birimi olarak 3 Ocak 2009'da
hayata geçmiştir. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto isimli bir yazar ya da
yazarlardır. Fakat şahsen tanınırlıkları ya da bilinirlikleri olmadığı için sahte bir isim
olduğu düşünülmektedir. BTC miktarı sınırlı bir sanal para olarak oluşturulmuştur
ve maksimum sayısı 21 milyon BTC ile sınırlıdır. Diğer yandan ETH, 2013 yılının
sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından
kullanıma sunulmuştur. BTC ile teknik farklılıkları bulunan ETH’nin maksimum bir
sınırı bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, saatlik hatta saniyelik yüksek fiyat dalgalanmaları ile ünlü
BTC ve ETH sanal para birimlerini teknik analiz yöntemlerinden olan MACD,
BBand ve RSI ile test etmektir. Yöntemlerin ürettikleri Al/Sat kararları ile sanal para
yatırımlardan herhangi bir getiri sağlanıp sağlanamayacağı irdelenmiştir. Bu amaçla,
BTC için 2014-2018 yılları arasındaki günlük kapanış verisi kullanılırken, ETH için
2016-2018 yıl aralığı kullanılmıştır. Analiz döneminin farklılaşması sanal para
birimlerinin piyasalarda işlem görmeye başlama tarihlerinin farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Belirlenen teknik analiz yöntemleri ile elde edilen sinyaller her
iki para birimi için son ay, son çeyrek, son yıl ve son iki yıl olarak farklı yatırım
pencereleri açısından incelenmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde veri ve metodolojik bilgilerin sunumunun
ardından, üçüncü bölümde bulgular gösterilmektedir. Son bölümde ise sonuçlar
etkin piyasa hipotezi çerçevesinde yorumlanmaktadır.
2. VERİ VE METODOLOJİ
2.1. VERİ
Çalışmanın amacı doğrultusunda sanal para birimlerine ait veri setleri Bloomberg
Terminal ve Yahoo Finance veri tabanları kullanılarak elde edilmiştir. Önceki
bölümlerde de açıklandığı üzere, analizlerde sanal para birimlerini temsilen Bitcoin
(BTC) ve Ethereum (ETH) kullanılmaktadır. BTC sanal para birimi için günlük
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açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyat ve getiri veri setleri 25 Mart 2014 – 10
Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanırken; ETH sanal para birimi için 26 Temmuz
2016 – 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanabilmiştir. İki sanal para birimi veri
setinin gözlem sayılarındaki fark, ETH sanal para biriminin piyasaya çıkış tarihinin
BTC’ye göre daha geç olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan BTC’nin
kullanıma sunum tarihinin 2008 yılına kadar uzanmasına rağmen, organize
piyasalarda işlem görmeye 2014 yılında başlaması sebebiyle veri seti ilgili tarihten
itibaren başlatılabilmiştir.
2.2. TEKNİK ANALİZ
Finansal piyasaların Fama’nın (1965) ifade ettiği Etkin Piyasa kavramına tam
anlamıyla ulaşamaması asimetrik bilgi ortamını oluşturmaktadır. Asimetrik bilginin
hâkim olduğu finansal piyasalarda bir finansal varlık hakkında tam ve doğru bilginin
sağlanabileceği tek nokta ise finansal varlığın fiyatı olarak kabul edilmektedir
(Ponsi, 2016: 16). Teknik analiz, bir finansal varlığı fiyat verisi ve grafikleri
üzerinden incelemede ve varlık hakkında bilgi toplamada kullanılan bir analiz
türüdür. Teknik analiz, dinamik bir şekilde kendini güncelleyen araçlara sahip
olduğundan çoğu zaman temel analizin sağladığı bilginin ötesine ışık tutmaktadır.
Teknik analiz çeşitleri analiz temelleri açısından dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar
Klasik, İstatistiksel, Duyarlılık ve Davranışsal teknik analiz yöntemleridir. Diğer
yandan, Fiyatın Ortalamaya Döneceğini veya Fiyatın Ortalamaya Dönmeyeceğini
varsayan yöntemler şeklinde farklı bir gruplandırma yapmak da mümkündür (Lim,
2015: 11-13).
Çalışmanın amacı doğrultusunda, sanal para birimlerinin teknik analizini
gerçekleştirmek üzere literatürde ve pratikte geniş kullanım alanı (Chong & Ng,
2008) bulunan üç teknik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemler, BBand, RSI
ve MACD’dir. BBand aslen Bollinger Bant (Bollinger Bands) kelimelerinin
kısaltmasından oluşan bir teknik analiz yöntemidir. RSI, Göreceli Güç Gösterge
Endeksi (Relative Strength Indicator) olarak ifade edilmekte ve MACD ise Hareketli
Ortalamaların Yakınsaması/Iraksaması (Moving Average Convergence Divergence)
olarak tanımlanmaktadır.

1711

ܰ dönem için  ݐzamanda ݇ standart sapmaya sahip bir BBand hesaplaması Eşitlik
1’de gösterildiği şekildedir (Leung & Chong, 2003):
ሾܲሺ݅ሻ െ ܵܣܯ ሺ݅ሻሿଶ
σ௧

݀݊ܽܤܤே
ሺݐሻ ൌ ܵܣܯே ሺݐሻ േ ݇ ൈ ඨ ୀ௧ିேାଵ
ܰ

(1)

burada veri frekansı günlük kabul edildiği takdirde, ܵܣܯே ሺݐሻ, N dönemi için t
zamanda hesaplanan basit hareketli ortalamayı göstermektedir. ܲሺ݅ሻ, i günündeki
finansal varlık fiyatını ifade ederken, N ise genellikle 20 gün olarak kabul edilen
geçmiş fiyat dönemini göstermektedir. BBand doğrularının grafikte gösteriminin
ardından al/sat sinyallerinin hesaplanması için Eşitlik 2 ve 3’te yer alan kriterler
kullanılmaktadır (Leung & Chong, 2003):
AL:
ܲே ሺ ݐെ ͳሻ ൏ ݀݊ܽܤܤே்ே் ሺ ݐെ ͳሻ veya ܲே ሺݐሻ 

(2)

݀݊ܽܤܤே்ே் ሺݐሻ
SAT:
oௌ்ே் ሺݐ
െ ͳሻ veya ܲே ሺݐሻ ൏
ܲே ሺ ݐെ ͳሻ  ݀݊ܽܤܤே

(3)

oௌ்ே்
݀݊ܽܤܤே
ሺݐሻ

Eşitlik 2 ve 3 incelendiğinde fiyatın alt bandı kesmesi veya geçmesi durumunda
bir al sinyali ürettiği; diğer durumda da fiyatın üst bandı kesmesi veya geçmesi
durumunda bir sat sinyali ürettiği anlaşılmaktadır.
RSI, Eşitlik 4’te gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır (Lim, 2015: 262):
ܴܵ ܫൌ ͳͲͲ ൈ

ܩ
 ܩܮ

(4)

burada veri frekansı günlük kabul edildiği takdirde G, son n günlük dönemden elde
edilen ortalama kazancı gösterirken; L, son n günlük dönemden de edilen ortalama
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kaybı ifade etmektedir. n günlük periyot yöntemin geliştirilmesi aşamasında Wilder
tarafından 14 gün olarak belirlenmiştir. Hesaplanan endeks değeri %70 ve %30’luk
dilimlere ayrılarak aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri belirlenmektedir. Yöntem,
finansal varlık fiyatının %30’luk alt dilime gelmesi ya da geçmesi durumunda al
sinyali; %70’lik üst dilime gelmesi ya da geçmesi durumunda sat sinyali
üretmektedir.
MACD hesaplamasında kullanılan formüller Eşitlik 5, 6, 7’de sırasıyla
gösterilmektedir (Klassen, 2007; Durantin vd., 2014):
ʹ
ܰെͳ
ݕ ൌ ܣܯܧே ሺݔሻ ൌ ൬
ݔ ൰  ൬
 ݕ൰
ܰͳ
ܰ  ͳ ିଵ

(5)

ܦܥܣܯሺݔሻ ൌ ܣܯܧଵଶ ሺݔሻ െ ܣܯܧଶ ሺݔሻ

(6)

ܵሺݔሻ ൌ ܣܯܧଽ ሺܦܥܣܯሺݔሻሻ

(7)

burada veri frekansı günlük kabul edildiği takdirde, EMA(x) ya da ݕ , N
dönemindeki üstel hareketli ortalamayı; ݔ , n günündeki finansal varlık fiyatını; S(x)
ise sinyal serisini ifade etmektedir. Yöntemin uygulama aşamasında, MACD
doğrusu sinyal doğrusunu aşağıdan yukarıya doğru kesiyorsa al sinyali; MACD
doğrusu sinyal doğrusunu yukarıdan aşağı doğru kesiyorsa sat sinyali üretilmektedir.
Grafik üzerinde incelendiği takdirde, al sinyalinin kısa dönemli ortalamanın uzun
dönemli ortalamaya göre daha hızlı arttığı ve uzun dönemli ortalamayı kestiği
noktanın hemen öncesinde alındığı net bir şekilde fark edilebilmektedir. Aynı
şekilde tersi durumun da grafik üzerinde görselleştirilebilmesi mümkündür (Appel,
2005: 169).
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3. BULGULAR
Çalışmanın analiz bölümünde teknik analiz yöntemleri kullanılarak kripto
paralardan kazanç sağlamak mümkün olup olmadığı sorusu üzerine odaklanılmıştır.
Araştırmanın bu bölümünde her bir teknik analiz yöntemi başlığı altında sırasıyla
BTC ve ETH verisi kullanılarak yapılan analizlere yer verilmektedir.
3.1. BBand
BTC sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan
BBand yönteminin son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık ve son iki yıllık
periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 1’de yer verilmiştir. BTC
sanal para birimi için incelenen dönemin tamamı tek bir periyot kabul edildiğinde
BBand yöntemi kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri ekler bölümünde
sunulmaktadır.

Şekil 1. BBand Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif BTC Getirileri
ETH sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan
BBand yönteminin son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık ve son iki yıllık
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periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 2’de yer verilmiştir. ETH
sanal para birimi için incelenen dönemin tamamı tek bir periyot kabul edildiğinde
BBand yöntemi kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri ekler bölümünde
sunulmaktadır.

Şekil 2. BBand Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif ETH Getirileri
3.2. RSI
BTC sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan RSI
teknik analiz yöntemine göre son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık ve son iki
yıllık periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 3’te yer verilmiştir.
BTC sanal para birimi için incelenen dönemin tamamı tek bir periyot kabul
edildiğinde RSI yöntemi kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri ekler
bölümünde sunulmaktadır.
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Şekil 3. RSI Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif BTC Getirileri
ETH sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan RSI
teknik analiz yöntemine göre son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık ve son iki
yıllık periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 4’te yer verilmiştir.
ETH sanal para birimi için incelenen dönemin tamamına ilişkin RSI yöntemi
kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri ekler bölümünde sunulmaktadır.
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Şekil 4. RSI Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif ETH Getirileri
3.3. MACD
BTC sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan
MACD teknik analiz yöntemine göre son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık
ve son iki yıllık periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 5’te yer
verilmiştir. BTC sanal para birimi için incelenen dönemin tamamı tek bir periyot
kabul edildiğinde MACD yöntemi kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri
ekler bölümünde sunulmaktadır.
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Şekil 5. MACD Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif BTC Getirileri
ETH sanal para birimi için ulaşılabilen maksimum veri aralığında uygulanan
MACD teknik analiz yöntemine göre son bir aylık, son bir çeyreklik, son bir yıllık
ve son iki yıllık periyotlarda elde edilebilecek kümülatif getirilere de Şekil 6’te yer
verilmiştir. ETH sanal para birimi için incelenen dönemin tamamı tek bir periyot
kabul edildiğinde MACD yöntemi kullanılarak elde edilebilecek kümülatif getiri
ekler bölümünde sunulmaktadır.

Şekil 6. MACD Teknik Analiz Yöntemi ile Elde Edilen Kümülatif ETH Getirileri
4. SONUÇ
Etkin olmayan finansal piyasalarda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanarak
yatırımcıların fiyatları ya da getirileri ön görmesi ve pozisyon alması mümkün
olabilmektedir. Ancak sanal paralar ile ilgili yatırım kararları alınırken temel analiz
yönteminin kullanılması çok da mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çalışmada,
en yaygın işlem hacmine sahip sanal para birimi BTC ve ETH teknik analiz
yöntemlerinden BBand, RSI ve MACD ile analiz edilmiştir. BTC için 2014-2018
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yılları arası günlük kapanış verisi, ETH için ise 2016-2018 yılları arası günlük
kapanış verisi kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular incelendiğinde
BBand, RSI ve MACD yöntemlerinin birbirleri ile çelişkili al/sat sinyalleri verdiği
görülmektedir. Örneğin t zamanında RSI yönteminin al sinyali vermesine rağmen
MACD

yöntemi

sat

sinyali

verebilmektedir.

Bu

nedenle

yatırımcıların

kullanacakları analiz yöntemine göre kazanç ve kayıpları farklılaşabilmektedir. Bu
noktadan hareketle yatırımcıların teknik analiz yöntemlerini kullanarak tutarlı bir
şekilde kazanç elde etme olasılığının bir hayli düşük olduğunu söylemek
mümkündür.
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3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının
Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakkına Etkisi
Pelin TUAÇ YILMAZ1
Özet
Yurtdışında çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenlik hakları her daim bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sorunun iki yönü bulunmaktadır. İlk olarak, Avrupa
Birliği üyesi bir veya birden çok ülkede çalışan ve çalışma hayatı bittikten sonra orada
kalmaya devam eden Türk işçilerinin sosyal güvenlik haklarının açıklığa kavuşturulması
gereken bir husus olduğu tespit edilmiştir. Sorunun bir diğer yönü ise Avrupa Birliği üyesi
bir veya birden çok ülkede çalışan ve çalışma hayatı bitince Türkiye'ye kesin dönüş yapan
Türk işçilerinin sosyal güvenlik haklarıdır. Çalışmada, Türk işçilerinin Avrupa Birliği üyesi
ülkelerden elde ettikleri sosyal güvenlik hakları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler— Sosyal Güvenlik Hakkı, Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu, Yurtdışı
Çalışma
JEL Sınıflama Kodları: K31, K33

The Impact of the 3/80 Decision of the Association Council on
the Rigths to Social Security of Turkish Workers
Abstract
The rights of the Turkish workers working abroad are seen as a problem. There are two
aspects of this problem. First of all, it is necessary to clarify the social security rights of
Turkish workers who work in one or more countries of the European Union and reside there
after the end of their working life. Another aspect of the problem of working in a European
Union member country or multiple countries working life and social security rights of definite
end, Turkey is the Turkish workers who return. In this study, the social security rights of
Turkish workers from European Union member countries will be discussed.
Keywords— The Right to Social Security, The Coordination of Social Security, Working
Abroad
JEL Classification Codes: K31, K33
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1. GİRİŞ
Yurtdışına giden Türk işçileri, çoğu zaman, hem Türkiye'ye hem de ikamet
ettikleri ülkeye ait iki farklı sosyal güvenlik sisteminin parçası olmuşlardır. Bu
durum çalışanlar açısından çifte yükümlülük doğmasına ve gelirlerinden fazla
kesinti yapılmasına sebep olmuştur.
Birçok sosyal güvenlik sisteminde haklardan yararlanmak açısından belirli bir
süre prim ödeme koşulu bulunduğundan, bir ülkeden diğer ülkeye göç eden bu
işçilerin, önceki ikamet ülkelerinde geçirdikleri süreler silinmiş, bu sebeple ciddi hak
kayıpları yaşanmıştır. Özellikle uzun vadeli sigorta dalları açısından kişinin önceki
çalışmalarının göz ardı edilmesi hak sahibi olma imkânlarını ortadan kaldıran
sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca ifade edilmelidir ki, Türk çalışanların emekli olup
serbest dolaşıma girmesi ve bu durumda edimlerin transferi meselesi Sosyal
Güvenlik Kurumu bakımından da çözülmesi gereken bir husus haline gelmiştir.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırları içinde sosyal güvenliğin koordinasyonu
ikili sözleşmelerle sağlanmaya çalışırken, çok taraflı anlaşmalar standart norm birliği
getirmeyi amaçlamıştır. Bunun yanında, Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Tüzükleri
ve Ortaklık Konseyi Kararlarının devreye girmesiyle sorunlar çözülmeye
çalışılmaktadır.

Ancak,

Avrupa

Birliği'nin

konuya

ilişkin

söz

konusu

düzenlemelerinin Türk çalışanlara yansımasının belirlenmesi gerekmektedir. Bu
anlamda, üye olmayan ülkelerin ve üçüncü ülke vatandaşı olarak ifade edilen
çalışanlara ve ailelerine yönelik koordinasyon hükümleri Avrupa Birliği tüzükleri ile
düzenlenmiştir. Ortaklık Konseyi’nin 3/80 sayılı Kararı ile sadece Türk işçilerini
ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştır. Ortaklık Konseyi Kararının uygulanması
birçok soruna yol açmış ve hükümleri yorumlanmaya ihtiyaç duymuştur. Avrupa
Adalet Divanının Türk çalışanlar hakkındaki kararları, 3/80 sayılı Kararın
yorumlanmasında yol gösterici olmuştur. Dolayısıyla çalışmamızda Avrupa Adalet
Divanı kararlarına da yer verme gereği doğmuştur.
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2. AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU’NDA TÜRK
İŞÇİLERİNİN KONUMU
Avrupa Birliği'nde taraf ülkeler arasında emeğin, sermayenin ve malların serbest
dolaşımı hareketliliğine imkân sağlamak amacıyla bazı tedbirler alınmaya
başlanmıştır. Maastricht Anlaşması ile söz konusu hareketliliğin sağlanması için
Avrupa Birliği içinde sosyal anlamda bir entegrasyonun varlığı kabul edilmiştir
(Cornelissen, 2018: 87; Güzel vd., 2014: 48).
İşçilerin serbest dolaşımı ilkesi Avrupa Birliği’nin en önemli ilkelerinden
birisidir. Temel bireysel hak olarak tanınmıştır ve Avrupa vatandaşlığının temel
öğesidir. Serbest dolaşım hakkı, Avrupa Birliği vatandaşlarına başka bir üye devlette
çalışma iznine ihtiyaç olmaksızın çalışma, orada yaşama ve çalışması bitse bile
yaşamaya devam etme ve o ülke vatandaşları ile eşit işlem görme hakkı tanımaktadır
(ILO, 2010: 1).
Serbest dolaşım içerisinde kazanılmış sosyal güvenlik hakkının kaybedilmesi
veya sosyal güvenlik haklarından mahrum kalma riski serbest dolaşıma engel
oluşturabilecek bir durumdur. Bu sebeple Avrupa Birliği tarafından taraf ülkeler için
bağlayıcı olan ve sosyal güvenliği serbest dolaşımın önünde engel olmaktan çıkaran
bir mevzuat hazırlanmıştır. Bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle
görevli Avrupa Adalet Divanı içtihatları ise mevzuatın gelişmesine katkıda
bulunmuştur.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sosyal güvenliğe ilişkin bağlayıcı
düzenlemeleri içeren sosyal güvenliğin koordinasyonu hususundaki belgeler
araştırmamız açısından önem arz etmektedir.
İkinci Dünya Savaşından sonra doğan iş gücü açığını karşılamak için Türkiye’den
iş gücü talebinde bulunan Avrupa ülkelerinin bugünkü ekonomilerinde, o zaman
ülkemizden göç etmiş olan gurbetçi işçilerimizin payı azımsanmayacak ölçüdedir.
Bugün küreselleşen ekonomi ile birlikte yoğunlaşan göç hareketleri Türk
vatandaşlarını da kapsar hale gelmiştir. 1960’lı yıllardan sonra Avrupa’ya
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gerçekleşen iş göçünün yanı sıra, artık dünyanın her yerinde vatandaşlarımız iş
üstlenmeye başlamıştır.
Yurtdışında yaşayan 5,5 milyonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu
Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve
Avustralya'da yerleşmiştir. Bu sayı, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olan 3 milyon
kişiyle birlikte düşünüldüğünde 8,5 milyonluk bir grubu ilgilendiren geniş kapsamlı
bir göç olgusunun varlığı ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde çalışan
Türklerin sayısı 1,5 milyona yakındır (mfa.gov.tr, 2018).
Çalışanların hizmet süreleri dikkate alındığında bu sürelerin tamamını veya bir
kısmını yurt dışında geçirmeleri sırasında tabi olacakları sosyal güvenliğe ilişkin
düzenlemeleri konu alan uluslararası düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur (Sözer,
1986: 17). Söz konusu ihtiyaç doğrultusunda ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri
imzalanmıştır. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri yurtdışına giden Türk işçilerinin ve
ailelerinin Türkiye’deki ve bulundukları ülkelerdeki sosyal güvenlik haklarının
teminat

altına

alınması

amacıyla,

vatandaşlarımızın

bulunduğu

ülkelerle

imzalanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca şimdiye kadar 30 ülke ile (Almanya,
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya,
KKTC, Kanada, Karadağ, Kebek, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lüksemburg,
Macaristan, Makedonya, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Tunus) ikili sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmıştır.
İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları ile vatandaşlarımızın ilgili ülke
makamları nezdinde, sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem
görmeleri sağlanmakta ve her iki ülkede geçen sigortalı hizmet sürelerinin
birleştirilmesi mümkün kılınmaktadır.
3. SOSYAL GÜVENLİĞİN KOORDİNASYONU
Taraf ülkeler arasında sosyal güvenliğin koordinasyonun sağlanmasına yönelik
tedbirler, 1957 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
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kurulmasından sonra yayınlanan 3/58 ve 4/58 sayılı tüzükler ile alınmıştır.
25.03.1957 tarihli Roma Antlaşması’nın 51. maddesi serbest dolaşımın garanti altına
alınması için şu hükmü getirmiştir: “Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği
ile karar alarak, işçilerin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla sosyal güvenlik
alanında gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla göçmen işçilere ve bakmakla yükümlü
oldukları kişiler için aşağıdaki hususları güvence altına alan bir sistem kurar:
(a) sosyal yardıma hak kazanılması, bu hakkın korunması ve bu
yardım miktarının hesaplanması için çeşitli ülkelerin mevzuatındaki
bütün sürelerin birleştirilmesine,
(b) Üye

Devletlerin

ülkelerinde

ikamet

edenlere

edimlerin

ödenmesi.”
Söz konusu düzenleme AB'ye taraf devletlerde geçen sürelerin karşılıklı olarak
dikkate alınıp birleştirilmesini ve ayrıca edim ihracını hükme bağlamaktadır
(Cornelissen, 2009: s. 14).
İzleyen yıllarda daha geniş kapsamlı bir koordinasyon müktesebatı oluşturma
yönündeki çabalar, 1408/71 sayılı2 “Ortak Pazar içinde Dolaşan İşçilerin ve Aile
Bireylerinin Sosyal Güvenliği Hakkında Tüzük”ün yayınlanması ile devam etmiştir
(Güzel vd., 2014: 51). Ayrıca, Tüzüğün yayınlanmasının ardından 574/72 sayılı
Uygulama Tüzüğü de yayınlanmıştır.
Avrupa Birliği tüzükleri sosyal güvenliğin koordinasyonu ile ilgili yüksek
koruma standartları içeren hükümlere sahiptir (Cornelissen , 2018: 86). Fakat söz
konusu tüzükler, 2003 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi devletin vatandaşı olmayan
kişileri koruma kapsamına almamıştır. 859/2003 sayılı Tüzüğün kabulü ile üçüncü
ülke vatandaşları da koruma kapsamına alınmıştır.
1408/71 sayılı Tüzük kendisinden önceki 3/58 sayılı Tüzük’ten daha uzun ömürlü
olmuştur. Üye devletlerin gelişen refah sistemleri ve Avrupa Adalet Divanı’nın
çeşitli kararlarına karşılık, Tüzük sık sık revize edilmiştir. Ancak, söz konusu

2

http://www.mct.ro/img/files_up/1170064620Reg%20Cons%201408_71.pdf
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revizyonlar karışıklıkların artmasına sebep olup, üye devletlerdeki sosyal gelişmeler,
demografi ve iş piyasası sebebiyle boşluklar açığa çıkmıştır (Fuchs, Cornilessen,
2015: 50; Pennings, 2015: 13). Koordinasyon tüzüklerinin yetersiz kalması sonucu,
Avrupa Parlamentosu 883/2004 sayılı ve onun Uygulama Tüzüğü olan 987/2009
sayılı tüzükleri kabul etmiştir.
Uzun tartışmalar sonucunda siyasi bir anlaşmaya varılarak üçüncü ülke
vatandaşlarını kapsamına alacak şekilde 1231/2010 sayılı Tüzük kabul edilmiş ve
böylece yürürlükte bulunan iki Tüzüğün de kapsamı genişletilmiştir. 883/2004 ve
987/2009 sayılı Tüzükler aynı koşullarda üçüncü ülke vatandaşlarına da uygulanır
hale gelmiştir (Fuchs, Cornilessen, 2015: 50). Üçüncü ülke vatandaşlarının söz
konusu Tüzüklerden yararlanması için iki koşulun gerçekleşmesi gereklidir: ilk
olarak üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili ülkede yasal olarak ikamet etmesi
zorunludur (Pennings, 2015: 35). İkinci olarak, sınır ötesi bir durumun varlığı
gereklidir. Dolayısıyla, mülteciler tüzük kapsamı dışında kalmaktadır (Pennings,
2015: 35).
4. 3/80 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARININ TÜRK İŞÇİLERİNİN
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA ETKİLERİ
12.09.1963 tarihli Ankara Anlaşması, 23.11.1970 tarihli Katma Protokol ile 1/80,
2/80 ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları (OKK) ve Gümrük Anlaşması,
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortaklık Hukukunu oluşturmaktadır.
Ortaklık Hukukunu oluşturan bu anlaşma ve kararların yanında Avrupa Adalet
Divanı’nın vermiş olduğu kararlarla da yurtdışındaki vatandaşların sosyal güvenlik
hakkından yararlanmalarının önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Sosyal güvenlik konusunda ayrıntılı düzenlemeler getiren 23.11.1970 tarihli
Katma Protokolün 39. maddesinin ilk fıkrasına göre, “Bu protokolün yürürlüğe
girişinin birinci yılının biriminden önce Ortaklı Konseyi Türk uyruklu işçiler ve
bunların Topluluk'da oturan aileleri yararına hükümler tespit eder". Söz konusu
direktif ancak 19.10.1980 tarih ve 3/80 Sayılı Ortaklık Konseyi kararı ile
gerçekleştirilebilmiştir. Ortaklık Konseyi kural koyma yetkisi Türk uyruklu işçiler ve
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“...bunların “Topluluk'ta oturan aileleri” için kullanılacaktır. Bir diğer ifade ile söz
konusu karar bir ya da daha fazla üye devletin mevzuatına tabi olan Türk uyruğuna
sahip işçiler, onların Birlik içerisinde ikamet eden aile üyeleri, dul ve yetimleri için
geçerlidir. Dolayısıyla bu kararın kapsamına girmesi için Türklerin üye devletler
arasında dolaşmış olmaları gerekmemektedir. Dolayısıyla Türkiye'de veya üçüncü
bir ülkede oturan aile fertleri getirilecek koruyucu düzenlemenin dışında
bırakılmıştır.
Protokolün 39. maddesinin ikinci fıkrası ile “Bu hükümler, tespit edilecek
usullere göre, Türk uyruklu işçilere yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları ile
işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetleri yönünden, çeşitli
üye Devletlerde geçen sigorta veya çalışma sürelerinin birleştirilmesine imkân
verecektir. Bu hükümler, Topluluk Üyesi Devletler için, Türkiye'de geçmiş süreleri
göz önünde tutmak zorunluluğu yaratmaz” hükmü düzenlenmiştir.
Dördüncü fıkraya göre, “2. fıkranın uygulanması sonucu kararlaştırılan
hükümler uyarınca hak kazanılan yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları
Türkiye'ye gönderilebilecektir”. Buna göre, edim ihracının sadece maluliyet, yaşlılık
ve ölüm sigortası aylıkları için söz konusu olduğu ayrıca ihracın da takdire bağlı
olduğu sonucu çıkmaktadır (Tunçomağ, 1973: 38; Aydınoğlu ve Ersoy, 1974: 20,
21; Sözer, 1992: 62). Söz konusu düzenlemeye göre, iş kazası ve meslek hastalıkları,
analık ve işsizlik kapsam dışı bırakılmıştır. Protokolün 39. maddesinden çıkan
sonuçlar uyarınca, alınan önlemler işçilerin emeklilik için farklı AB üye
devletlerinde

geçirdikleri

çalışma

ve

sigorta

sürelerinin

birleştirilmesini

sağlamalıdır. Ayrıca malullük ve ölüm yardımları ile tıbbi yardımların ihraç edilen
ülkedeki oranlarda ödenebilecek şekilde Türkiye’ye ihraç edilebilmesini ve aile
yardımlarının işçinin Birlik içinde yaşayan aile fertlerine de ödenmesini sağlamak
üzere gerekli önlemler alınmalıdır (Aydınoğlu ve Ersoy, 1974: 20, 21; Sözer, 1992:
62).
Yapılan düzenlemelerle, Türk vatandaşlarına sosyal güvenlik hakları sağlanıyor
olmasına rağmen, uygulamada AB Üye devletleri, söz konusu Antlaşmaların kendi
ulusal hukukları kapsamında bireyler için haklar ve yükümlülükler oluşturacak
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kadar yeterli etkiye sahip olmadıklarını öne sürmektedirler. Dolayısıyla
Antlaşmaların uygulanabilirliği sorunu doğmuş ve bu sorun Avrupa Adalet
Divanı’nın önüne getirilmiştir. Avrupa Topluluğu Türkiye Antlaşmasıyla ilgili
olarak Avrupa Adalet Divanı, Demirel (Dava-12/86) ve Sevince (Dava-192/89)
davalarında Ortaklık Antlaşmasının ve Protokolün hükümlerinin yeterli düzeyde
açık ve net olmaları durumunda ve başka uygulama prosedürüne ihtiyaç
duymamaları halinde doğrudan uygulanabilir olduğuna karar vermiştir.
Avrupa Komisyonu Şubat 1983’te, 3/80 sayılı Kararın uygulanması için bir
Konsey Tüzüğü önerisinde bulunmuştur (OJ 1983 C110). Öneri, 3/80 sayılı Kararın
uygulanması için bir önlem niteliği taşımaktaydı. Önerinin 1. maddesinde, Ortaklık
Konseyinin 3/80 sayılı Kararının “Birlik sınırları dahilinde uygulanabilir” olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca yardımların çakışmasının önlenmesi, prim sürelerinin
birleştirilmesi ve geçici hükümler de dâhil olmak üzere ayrıntılı hükümler
içermekteydi. Fakat öneri henüz kabul edilmemiştir.
Avrupa Adalet Divanı sonraki tarihli kararlarında bir uygulama tüzüğünün
bulunmaması durumunda 3/80 sayılı Kararın Üye devletlerde doğrudan bir etkisi
olmadığını belirtmiştir (Dava-277/94 sayılı Taflan-Met Davası). Taflan-Met davası,
farklı Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçisinin ölümü hâlinde karısının dul aylığı
başvurusu üzerine karara bağlanmıştır. Karar, aylıkların birleşmesi ile ilgili 3/80
sayılı Kararın madde 12-13 hükümlerinin, uygulama Tüzüğü olmadan doğrudan
etkisinin olamayacağı yönündedir (Pennings, 2015: 303).
Fakat Avrupa Adalet Divanı, ayrımcılığı yasaklayan ve yardımların ihracını
düzenleyen maddeler için aynı yorumu kabul etmemiştir. Sürül (Dava-262/96),
Kocak-Örs (Dava-102/98) ve Öztürk (Dava-373/02) davalarında Divan, uyruğa
dayalı ayrımcılığı yasaklayan 3/80 sayılı Kararın 3. maddesini, ek uygulama
önlemlerine ihtiyaç duymaksızın üye devletlerde doğrudan uygulanmasını
sağlayacak derecede açık ve net bulmuştur. Madde 3’te yer alan ayrımcılık yasağı
genel ayrımcılık yasağının bir uygulaması ve somut ifadesi niteliğinde olduğu için
Divan, söz konusu hükmün doğrudan uygulanabilirliğini kabul etmiştir (Vershueren,
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1999: 376). Ayrıca ulusal mahkemeler tarafından da ayrımcılık yasağı ilkesinin
uygulanabilecek ölçüde açık ve koşulsuz olduğu kabul edilmiştir.
3/80 sayılı Kararın 6. maddesinde öngörülen, bir veya birden fazla üye devletin
mevzuatına göre verilen yaşlılık, malullük ve ölüm yardımları ile iş kazası ve meslek
hastalığı ödenekleri, yararlanan kişinin Türkiye’de veya ödemelerden sorumlu
Kurumun bulunduğu ülkeden başka bir ülkede ikamet etmesi sebebiyle kesintiye,
değişikliğe, askıya alınmaya, iptal edilmeye veya alıkonmaya tabi tutulamaz. Avrupa
Adalet Divanı Akdaş (Dava-485/07) davasında, Hollanda’nın özel primsiz ödemeler
kapsamına giren yardımını ihraç edilemeyen yardımlardan kabul etmiştir. Fakat
Protokol’ün 39. maddesi uyarınca, belirli sosyal yardımlardan olan yaşlılık, malullük
ve ölüm yardımlarının ihracının kabul edilmesi gerekmektedir.
5.

3/80

SAYILI

ORTAKLIK

KONSEYİ

KARARININ

İKİLİ

ANLAŞMALARA ETKİSİ
3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Katma Protokole dayandığı için Protokole
bağlı olarak, sigorta dalları ile ilgili hükümler getirmiştir. Getirilen hükümler
özellikle Türkiye'nin ikili sözleşme akdetmediği ülkeler bakımından boşluk
doldurucu niteliktedir (Pennings, 2015: 304).
3/80 sayılı Konsey Kararında 1408/71 sayılı Tüzük düzenlemesine atıfta
bulunulmaktadır. Ancak, tüzük kuralları tamamen yürürlükte değildir ve birçok
hususta Konsey Kararı tüzük düzenlemelerinin gerisinde kalmaktadır. Karar ile bazı
ikili sözleşmelerin ve Katma Protokolün getirmiş olduğu sınırlama kaldırılmamış
mevcut durumun sürmesi tercih edilmiştir. Buna göre, birleştirme işlemi tek tek taraf
ülkelerin tasarrufuna terk edilmiştir. Hâlbuki edim hakkının doğumu için gereken
bekleme sürelerinin tamamlanmasında diğer ülkede geçen sigorta süresinin dikkate
alınması gerekliliği AB mevzuatında ve tüzüklerde kabul edilmiştir (Pennings, 2015:
304).
Kararın herhangi bir ikili sözleşme hükümlerinin yerini aldığı ifade edilebilir.
Ancak, Türk işçilerine daha lehe kurallar getiren ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri
hükümlerine geçerlilik tanınması gerekmektedir.
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Kaldı ki, ikili sözleşmelerin de uygulamadaki sorunları çözmekte yetersiz kaldığı
görülmektedir. Üstelik sözleşmelerde yer alan hükümlerin bazı ülkelerce yerine
getirilmemesi o ülkede yaşayan vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermektedir.
Özellikle son yıllarda Adalet Divanı'nın vermiş olduğu Akdaş ve diğerleri kararı ile
Sürül kararı mevzuat değişiklikleri kapsamında ön plana çıkan mağduriyetlere örnek
teşkil eden iki temel karardır.
6. SONUÇ
Türk işçilerinin çalıştığı ülkelerin yasalarında yapılan değişiklikler ikili
sözleşmeler göz ardı edilerek yürürlüğe girmektedir. Sosyal güvenlik yardımlarının
ihracını kısıtlayan yasaların hükümlerinin ATAD kararları, Avrupa Birliği Sosyal
Güvenlik müktesebatı ve ikili sözleşmeler çerçevesinde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Türk işçilerinin tüm hizmet sürelerinin yabancı bir ülkede geçirmesi durumunda
orada ikamet etmeye devam etmesi veya ikametini başka ülkeye aldırması
durumlarına göre sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan haklarını nasıl
kullanacakları tespit edilmelidir. Ancak bu tespiti yaparken uygulanacak olan
mevzuatı belirlemek önem arz etmektedir.
Bunun dışında hizmet sürelerinin hem başka bir ülkede hem de Türkiye'de
geçiren Türk işçilerinin iki farklı mevzuatın uygulandığı iki ayrı ülkede geçen
sigortalılıkları değerlendirilirken uluslararası mevzuat ve ulusal mevzuat açısından
ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.
Uluslararası bir boyut taşıyan sosyal güvenlik edimlerinin birleşmesi ve ihracı
Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ve Türk vatandaşlarını kapsamına
alan 3/80 sayılı Konsey Kararı yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar kararda, Türk
işçileri ve onların aileleri için diğer ülke vatandaşlarından farklı işleme tabi
olmalarını yasaklayan ve yardımların ihracını düzenleyen hükümler mevcutsa da
doğrudan uygulanabilirliği sorun olmuştur. Avrupa Adalet Divanı söz konusu
problemi gidermek üzere verdiği çeşitli kararlarda sigorta edimlerinin birleştirilmesi
konusunun uygulama tüzüğü olmadan doğrudan uygulanamayacağına hükmetmiştir.
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Fakat bunun yanında, ayrımcılık yasağını ve edimlerin ihracını düzenleyen
hükümlerin açık ve net olmasından dolayı doğrudan uygulanabilir olduğuna karar
vermiştir.
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Faaliyetlerindeki
Kalite Maliyetleri Üzerine Araştırma
Süleyman YÜKÇÜ1, İpek ERMETE2
Özet
Muhasebe meslek mensupları, devlet, toplum ve meslektaşlar üçgeninde çok önemli bir yere
sahiptir. Faaliyetlerini icra ederken yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.
Mükellefler meslek mensuplarından sadece görevlerini yerine getirmelerini istemezler,
sözleşmede yer almayan birçok beklentilerinin de karşılanmasını isterler.İstenilen kalite
seviyesine ulaşmak için birçok önleme maliyetine katlanmaktadırlar. Seviyeye ulaşılmaması
durumunda da yine birçok istenmeyen kalite maliyetine katlanmak zorunda kalırlar.Bu
çalışmasının amacı, son yıllarda tüm kişi ve kurumları etkileyen kalite maliyetlerinin
muhasebe mesleğini icra eden kişileri ne derecede etkilediğini ortaya koymak, meslek
mensuplarının kalite maliyetlerini algılama düzeylerini ölçmektir. Bu ölçümlemeler için
meslek mensupları üzerinde anket çalışması yapılmış, sonuçları özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Kalite, Maliyet, Kalite Maliyetleri, Muhasebe, Muhasebe Mesleği.
JEL SınflamaKodları: M40, M41, M49

Research on Quality Cost in Business of Independent Accountant
Financial Adviser
Abstract
Accountants play important roles among the state, the society and the colleagues. They have
responsibilities to undertake while practing their activites. Taxpayers do not only expect from
the accountants to fulfill their duties but also expect to fulfill their many other expectations
which are not even existing in the contracts.
Accountants bear many prevention costs in order to reach the desired quality level. Unless
they reach that level, they have to bear the cost of quality.
The purpose of this master’s dissertation is to put forward how the costs of quality affect
the Accountants job and to measure their perception levels of these costs of quality. To be
able to make these measuresments, a survey was conducted and its results were summarised.
Keywords— Quality, Cost, Quality Costs, Accounting, Profession of Accounting
JEL Classification Codes: M40, M41, M49
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GİRİŞ
Geçmişteki olaylar, günümüzdeki uygulamaların zeminini hazırlamaktadır.
Muhasebenin

hangi

aşamalardan

bugünlere

geldiğini

bilmek,

geleceğin

aydınlatılmasına ışık tutar. Muhasebe, gereksinimleri ortaya çıktıkça gelişmiş ve
muhasebe teknik ve kavramlarındaki değişiklikler geçmişteki birikime dayanarak
oluşmuştur.
Muhasebenin de gelişen ve değişen dünya koşullarında saygın bir meslek
olarak yer almaya başladığı andan itibaren bu mesleğe yönelik mesleği tercih eden
insanların sayısında da artış olmuştur. Mesleğe giriş şartları ilk yıllara göre
ağırlaşmış, eleyici bir hal almıştır. Muhasebe meslek mensupları arasındaki rekabet
giderek artmaya başlamıştır. İşte tam olarak bu noktada mükellefler için belirleyici
olan faktör kalitedir.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinin
icrasında çok çeşitli konularda karar almakta ve faaliyette bulunmaktadırlar. Çoğu
kararlar ve faaliyetler mükelleflerin mali yapıları ile yakından ilgilidir. Bu kararların
ve faaliyetlerin hemen hepsi çeşitli riskler ve tehditler içermektedirler. Bu risk ve
tehditlerden kaçınmak için meslek mensubu çeşitli önleyici faaliyetlerde bulunabilir.
Bu önleyici faaliyetlerine rağmen meslek mensubu söz konusu risk ve tehditler ile
yüzleşebilir. Risk ve tehditlerin önlenmesi, ölçülmesi ve yüzleşilmesi aşamalarını
meslekteki kalite maliyetleri olarak nitelendiriyoruz. Birçok meslek mensubu
mesleğin içerisindeki bu kalite maliyetlerinin farkında olabilir veya olmayabilir.
1. KALİTE MALİYETLERİ
“Kalite maliyeti”, “British Organization-BS6143 (1990) Standartları’na” ve
“Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne (ASQC,1971)” göre kaliteli ve kalitesiz
üretim yapıldığında ortaya çıkan maliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Oğan
ve Özulucan, 2017: 75).
“Uluslar arası Standart Örgütü’nün (ISO)” 9004 No’lu Standardın’a göre
ise; “toplam kalite maliyetleri, uygun kalitenin ortaya çıkartılabilmesi için yapılan
faaliyetlerin maliyeti ile yetersiz kontrollerden dolayı oluşan maliyetler olarak
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tanımlanmaktadır. Kalite maliyetlerinin ortaya çıkışının sebebini, işletmelerin kalite
düzeyini artırmak ve hatalı ürün sayısını azaltmak amacı dolayısıyla katlandıkları
maliyetlerin yüksek rakamlara ulaşmış olmasıyla açıklamıştır” (Karcıoğlu, 2000:
107).
“Kalite

maliyetleri”

kalitenin

ölçüsüdür.

Kalitedeki

gelişmelerin

ölçülebilmesi ve açık bir şekilde raporlanabilmesi, “toplam kalite yönetiminin”
benimsenip, uygulanabilmesi ve devamlı kılınabilmesi için gereklidir. Kalitedeki
değişim ve gelişmeyi en iyi şekilde gösteren ölçüt, kalite maliyetleridir. Başka bir
ifade ile, işletmenin kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının somut göstergesi için
kalite maliyetlerinin hem tutarının hem de miktarının bilinmesi gerekir. İşletmeler
için maliyet unsurunu artıran unsur, kaliteli mal veya hizmet üretmek değil, kalitesiz
yahut düşük kaliteli mal veya hizmet üretmektir (Çabuk, 2005: 2).
1.1 Kalite Maliyetlerinin Sınıflandırılması
Bir maliyet kaleminin, kalite maliyetleri ile ilişkili olup olmadığını ya da
hangi kalite maliyet türüne ait olduğunu tespit etmek, maliyet kaleminin faaliyette
uygun olmayan durumun önlenmesi, verilen hizmetin kalite uygunluğunun
belirlenmesi, maliyet kaleminin uygun olmayan hizmetle ilgili olması ve maliyetin
hizmet tesliminden önce belirlenmesi durumlarına alınan cevaplarla mümkün
olmaktadır. Bu durumu aşağıda gösterilen şekilde açıkça ifade edebiliriz (Karcıoğlu,
s.142).
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Şekil 1: Kalite Maliyet Süreci
Kaynak: Karcıoğlu, Stratejik, s.142

1.1.1. Önleme Maliyetleri
Muhasebe meslek mensubunun ürettiği hizmetin tüketici tercihlerine olan
uygunsuzluğunu engellemek amacıyla özel olarak tasarlanmış bütün faaliyetlerin
maliyetidir. Önleme maliyetleri, kendisi dışında kalan diğer tüm kalite maliyetleri
kalemlerini en alt seviyede tutabilmek için uygulanan maliyet unsurudur (Özenci ve
Cumbul, 1993: 3).
Önleme maliyetlerinin ana amacı üretimin en başında kaliteli üretim için gereken
tüm koşulları sağlayıp, sonrasında meydana gelebilecek başarısızlık maliyetini
mümkün olduğunca sıfıra indirmektir (Tekin, 2004: 10).
Önleme maliyetleri bir başka deyişle mal ve hizmetin müşteri taleplerine
uygunsuzluğunu ve tekrarını önlemek için yapılan faaliyetleri, çalışanların eğitimi
için yapılan harcamaları ve üretim sonucunun kalitesiz olmaması için çalışanların
bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik harcamaları içinde bulundurur (Şale, 2001:
33). Toplam kalite yönetim sisteminin tasarlanması, kurulması ve sürekliliğini
sağlamak için tüketilen kaynakların maliyeti bize önleme maliyetini verir (Akgün,
2005: 35).
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Mali Müşavirlik mesleği, hizmet üretimi yaptığı için yukarıda sıralanmış olan
önleme maliyetlerinin hizmet üreten işletmelerdeki karşılıklarını oluşturmaya
çalışalım.
1. Hizmet Kalitesinin Planlanması
2. Kalitenin Ölçümü
3. Kalitenin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Tasarımının Doğrulanması
4. Kalite Değerlemesinde Kullanılan Yazılım ve Donanım Araçlarının Bakımı
5. Tedarikçi Garantisi
6. Kalite Eğitimi
7. Kalite Bilgilerinin Raporlanması ve Durum Analizi
8. Kalite İyileştirme Programları

1.1.2. Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri
Ölçme ve değerlendirme aşamasında bazı hataların ortaya çıkarılması üretimin
sonraki aşamalarındaki kalite maliyetlerinin artmasını engelleyecek, daha etkin ve
verimli test yöntemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynayacaktır (Şimşek, 2007:
40).
Ürün veya hizmetinin gereksinimlere uygun olup olmamasının belirlenmesi için
yapılan ölçme, yürütme ve denetleme maliyetleridir. Değerlendirme maliyetleri
hiçbir zaman sıfırlanamaz. Mükemmel bir kontrol sistemi kurulmadıkça
değerlendirme maliyeti de ortadan kaldırılamaz.
Hizmet üretimi yapan Mali Müşavirlik mesleği için ölçme ve değerlendirme
maliyetlerinin karşılıklarını oluşturmaya çalışalım:
1. Hizmet Öncesi Kontrol
2. Müşteri Kabul Etme Maliyeti
3. Yapılan İşlerin Kontrolü
4. Yapılan İşlerin Sonuçlarının Analizi ve Sonuçları
5. Alan Başarı Testi
6. Hizmet Sunumu İçin Gerekli İzin ve Tasdikler
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1.1.3. İçsel Başarısızlık Maliyeti
İç başarısızlık maliyetleri, hizmet üreten işletmeler için sunulan hizmet müşteriye
ulaşmadan önce gerçekleşen uygunsuzlukların maliyetleridir (Atağan, 2013: 52).
Bir SMMM’ nin iç başarısızlık maliyetlerine, çalışanının yapmış olduğu bir hatayı
düzeltmek için fazla mesai yapması, denetim işlerini yerine getirirken hazırlamış
olduğu çalışma kağıtlarını kaybetmesi üzerine tekrar baştan hazırlaması örnekleri
verilebilir.
Hizmet üreten işletmeler için içsel başarısızlık maliyetlerinin karşılığını oluşturmaya
çalışalım:
1. Hatalı Yapılan İşi Düzeltilmesi
2. Yapılan İşlerin Kontrolü
3. Taşeron Hatası
4. Kalite Uygunsuzluğundan Doğan Kazanç Kaybı
5. Zaman Kayıpları
6. Etik Dışı Davranma
1.1.4. Dışsal Başarısızlık Maliyeti
Dış başarısızlık maliyetleri müşterilere sunulan hizmetin ihtiyacı ne ölçüde
karşıladığının bir göstergesidir. Hizmetin müşteriye ulaşmasından sonra kusur ya da
kusur şüphesi sebebi ile karşılaşılan bütün maliyetlerdir. Hizmetin müşterilerde nasıl
bir memnuniyet yarattığını öğrenmek ve sonucu değerlendirebilmek bakımından
önemli bir ölçüdür (Koç ve Demirhan, 2007: 90).
Dışsal başarısızlık maliyetlerinin hizmet işletmeleri için karşılıklarını oluşturmaya
çalışalım:
1. Şikayetler
2. Cezalar
3. Satış Kaybı
4. Müşteri İle Temas Sağlama Maliyeti
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2.
SERBEST
FAALİYETLERİ

MUHASEBECİ

MALİ

MÜŞAVİRLERİN

Mesleğin konusu; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
x

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuatta yer alan
hükümlerde belirtildiği şekilde, defterlerini tutmak, finansal durum tablosunu,
kar zarar tablosunu, beyanname ve belgelerini düzenlemek,

x

Muhasebe sistemlerini en iyi şekilde kurmak, düzenlemek, geliştirmek ve
bunun yanı sıra muhasebe ve mali mevzuat ile ilgili işleri düzenlemek ya da
bu konularda müşavirlik yapmak.

x

Muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında belgelere dayanılarak
inceleme, denetim yapmak, mali tablolar hakkında yazılı görüş vermek, rapor
düzenlemek, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak şeklinde sıralanabilir.

2.1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaptırımları
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere uygulanan yaptırımları meslek kanunu
disiplin yönetmeliğine ve vergi usul kanununa göre iki sınıfta inceleyebiliriz, ancak
bildiri sadece meslek yasasına göre ortaya çıkan yaptırımları kapsamaktadır.
2.1.1. Disiplin Cezaları
SMMM’ ler için “Uyarma, Kınama, Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma ve
Meslekten Çıkarma” olmak üzere dört ceza türünü ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır
ve disiplin cezaları, eylem, yaptırım, ceza ve kalite maliyetleri olarak sınıflandırılıp
tablo oluşturulacaktır.
EYLEM

DİSİPLİN SUÇU

YAPTIRIM

1) Müşterinin işlerine karşı
ilgisiz olmak (Müşterinin
İşlerini Savsaklamak)

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

KALİTE MALİYETİ

*Cari yılda ise; İçsel
Başarısızlık Maliyeti
/ Etik Dışı Davranma
*Geçmiş yıla ilişkin
ise;

Dışsal

Başarısızlık Maliyeti
/ Şikayetler
2) Mükellefi ihmal etmek

Meslek
kanununa
aykırı davranma
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Uyarma cezası

*Cari yılda ise; İçsel
Başarısızlık Maliyeti
/ Kalite Denetimi

*Geçmiş yıla ilişkin
ise;

Dışsal

Başarısızlık Meslek
kanununa

aykırı

davranma Maliyeti /
Şikayetler
3) Stajyerin yüz kızartıcı
eylemde bulunmasına izin
vermek

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

İçsel

başarısızlık

Maliyeti / Taşeron
Hatası
Meslek
kanununa
aykırı davranma
Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

disiplinini
davranışlar

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

7) Müşteri bildiriminde
bulunmamak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

8) Aidat ödememek

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

9) Adres değişikliğinde
bulunmak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

10) Taraf tutmak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

11) Onursuz davranmak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

4) Haksız gammazlama
5) Yasalara uygun tabela
asmamak
6) Meslek
bozacak
sergilemek

12) Hatada ısrar
Meslek
kanununa
aykırı davranma

Uyarma cezası

*Kınama cezası
*Geçici
olarak
mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası
*Meslekten çıkarma
cezası

13) Hak edilmemiş unvan
kullanımı

Meslek kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

14) Sözleşmesiz meslek
icrası

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası
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Dışsal başarısızlık
Maliyeti / Şikayetler
İçsel
başarısızlık
Maliyeti / Kusur
Başarısızlık Analizi
Ölçme
ve
Değerlendirme
Maliyeti / Muayene
ve Test
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Kusur
Başarısızlık Analizi
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Kusur
Başarısızlık Analizi
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Değişim
İzinleri
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Kusur
Başarısızlık Analizi
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
*Cari yılda ise; İçsel
Başarısızlık Maliyeti
/ Kalite Denetimi
*Geçmiş yıla ilişkin
ise;
Dışsal
Başarısızlık Maliyeti
/ Şikayetler
*Cari yılda ise; İçsel
Başarısızlık Maliyeti
/ Etik Dışı Davranma
*Geçmiş yıla ilişkin
ise;
Dışsal
Başarısızlık Maliyeti
/ Şikayetler
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

15)
Sahte
belge
düzenlediği
kesinleşen
kurumların
defterlerini
tutup, işlerini yapmak
16) Reklam yasağına
uymamak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

17)
Ücret
tarifesinin
altında iş kabul etmek

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

18) Ücret yönetmeliğine
aykırı
davranan
iş
sahiplerinin işini kabul
etmek
19) Çalışanlar listesine
kaydı
aktifleşmeden
mesleki
faaliyette
bulunmak
20) Sözleşmesi bulunan
mükellefi ayartmak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

21) Görev ve sorumluluğu
olmadan başka meslek
mensubu hakkında görüş
bildirmek
22)
Şubenin
bağlı
bulunduğu
odanın
çalışanlar kütüğüne kayıtlı
sorumlu
ortak
görevlendirilmeden ve bu
ortak sayısından fazla şube
açmak
23) Yasal düzenlemelere
aykırı
beyanname
ve
bildirim
imzalamak,
denetim yapmak ve tasdik
etmek

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Kınama cezası

24) Bağımsız çalıştığını
beyan
eden
meslek
mensubunun işyerlerine
bağımlı olarak açık ya da
gizli hizmet sözleşmesi ile
çalışması
25) Mesleği yapması
yasaklanmış
kişilerle
işbirliği yapmak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Geçici
olarak
mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası

*İş sırasında ortaya
çıkarsa;
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
*İş bittikten sonra
ortaya çıkarsa; İçsel
Başarısızlık Maliyeti
/ Zaman Kaybı
İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Geçici
olarak
mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

26) Ticari faaliyet yasağına
uymamak

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Geçici
olarak
mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma
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27) Yasal düzenlemelere
kasıtlı
olarak
aykırı
davranmak
ya
da
beyanname
imzalama
yetkisini kasıtlı olarak
gerçeğe aykırı kullanmak
28) Meslek dolayısıyla
işlenen suçlardan ağır
hapis cezası almak
29) Kasten vergilendirme
görevini
yerine
getirmemek
30)
Meslek
ruhsatnamesinin başkası
tarafından kullanılmasına
veya kiralanmasına izin
vermek
31) Başka bir meslek
mensubunun
ismini
kullanarak
beyanname
düzenleyip, imzalamak
32) Mesleğin gerektirdiği
şartları sağlamamak

3.

SERBEST

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Geçici
olarak
mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Meslekten
cezası

çıkarma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Meslekten
cezası

çıkarma

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Meslekten
cezası

çıkarma

Dışsal Başarısızlık
Maliyeti / Satış
Kaybı, Şikayetler
Dışsal Başarısızlık
Maliyeti / Satış
Kaybı, Şikayetler
Dışsal Başarısızlık
Maliyeti / Satış
Kaybı, Şikayetler

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Meslekten
cezası

çıkarma

Dışsal Başarısızlık
Maliyeti / Satış
Kaybı, Şikayetler

Meslek
kanununa
aykırı davranma

Meslekten
cezası

çıkarma

İçsel
Başarısızlık
Maliyeti / Etik Dışı
Davranma

MUHASEBECİ

MALİ

MÜŞAVİRLERİN

KALİTE

MALİYETLERİNE DUYARLILIK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Araştırma, Aydın ilinde Nisan- Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.
Belirlenen tarihlerde Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı
bulunan 771 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasından Aydın ilini kapsayacak
şekilde tesadüfi örneklem yöntemi ile hedef kitle seçilmiştir. Örneklem 230 olarak

belirlenmiştir.
SONUÇ
Araştırmanın sonuçlarından elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, meslek
mensuplarının

verdikleri

cevaplar

eğitim

seviyelerine

göre

değişkenlik

göstermektedir.
Meslek mensupları, niteliklerini artırıp, sürekli gelişimi kendilerine ve
çalışanlarına benimsetmelidirler. Önleme maliyetleri içerisinde yer alan eğitime
daha fazla önem vermelidirler. Önleme maliyetlerine ne kadar önem verilirse,
başarısızlık maliyetleri de o kadar azalmaktadır. Meslek mensupları, niteliklerini
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artırıp, sürekli gelişimi kendilerine ve çalışanlarına benimsetmelidirler. Önleme
maliyetleri içerisinde yer alan eğitime daha fazla önem vermelidirler. Önleme
maliyetlerine ne kadar önem verilirse, başarısızlık maliyetleri de o kadar
azalmaktadır. Meslek mensupları, bu eğitimlere katılmalı, kendini mümkün
olduğunca geliştirmeli, yasalara ve yönetmeliklere iyi bir şekilde hakim olmalıdır.
Günümüz rekabet koşullarında, başarılı olmanın tek ve en kısa yolu kalite’dir.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi: Bir Üretim
İşletmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizi ile Risk Puanlama
Yöntemlerinin Uygulanması
Emre Bilgin SARI1, Özlem TAŞTEPE2

Özet
Üretim işletmelerinde yapılan işlerin insandan bağımsız olarak sürdürülemediği her
durumda işgücünün sağlığı ve güvenliğinin düşünülmesi gerekmektedir. Çalışanların
emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları işletme hedefleri içerisinde olup,
kuruluşların günümüzün rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve işlerliğini devam
ettirebilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar
yürütmeleri beklenmektedir. İş ortamında risk değerlendirmesinin yapılması bu çalışmaların
temel noktasıdır. Risk değerlendirmesi ile riskler tespit edilebilmekte, bu risklerin işletme
bölümlerindeki dağılımları ve risk etmenleri incelenebilmektedir. Hata Türü ve Etki Analizi
(FMEA), hem nitel hem de nicel risk değerlendirme özelliğini taşıyan karma risk
değerlendirmesi yöntemidir. Risk puanlama ise uygulamada en sık rastlanan olasılık ve
şiddet tabanlı risk derecelendirme yöntemidir. Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde risk
analizi yapılırken bu iki yöntem uygulanmıştır ve uygulama sonuçları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk Analizi, FMEA
JEL Sınflama Kodları: M10, M11

Risk Assessment in Occupational Health and Safety: An Application of
Failure Mode and Effect Analysis and Risk Scoring Methods in A
Manufacturing Enterprise
Abstract
The health and safety of the workforce must be considered in all cases where the work can
not be carried out independently from the people in the production enterprises. Employees
are required to have a safe and healthy working environment within the scope of their
business objectives, and employees are expected to carry out planned and systematic work
on occupational health and safety so that they can survive and maintain their operations in
today's competitive environment. Risk assessment in the business environment is the main
point of these studies. Risks can be identified through risk assessment, and the distribution
of these risks in business segments and risk factors can be examined. Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) is a mixed method that carries both qualitative and quantitative risk
assessment. Risk scoring is the most common method that implies probability and severitybased in practice. In this study, these two methods are applied when risk analysis is
performed in a production operation and the results of application are compared.
Keywords: Occupational health and safety, Risk analysis, FMEA
JEL Classification Codes: M10, M11

1

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
emre.bilgin@deu.edu.tr
2
ozlem-tastepe@hotmail.com
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1. GİRİŞ
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, her soruna teknolojik çözümler ile yaklaşılabilen
günümüz işletme şartları altında hala güncelliğini ve önemini koruyan en önemli
kavramlar arasında yer almaktadır. Gelişmelere bağlı olarak sanayileşmenin ve yeni
teknolojilerin de neden olduğu çalışma ortamında meydana gelen aksaklıklar ve
tehlikeler zaman zaman çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını
tehdit edebilmektedir. Yoğun makineleşme ve kullanılan kimyasallara maruz kalma
ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu şartlar altında işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliğine önem verilmesi; yasal zorunluluk olmasının yanı sıra işletmelerin
güvenli bir çalışma ortamını garanti ederek çalışan verimliliğini arttırmasına ve
prestij sağlamasına olanak yaratmaktadır.
Her an her dakika karşılaşılabilecek iş kazalarına karşı korunabilme ve bu
kazaların ortaya çıkışının minimum düzeye inmesinin sağlanması, iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin işletmelerde uygulanması ile mümkün olmaktadır. İş yerinde
ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilebilmesiyle karşılaşılacak olan
mesleki kaza ve hastalıkların önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması daha kolay
olmaktadır. Bu noktada ortaya çıkabilecek tehlike ve bunlara bağlı olarak oluşan risk
düzeylerinin daha ortaya çıkmadan tespit edilebilmesinde risk değerlendirme
yöntemleri önemli bir rol oynamaktadır.
Risk değerlendirme, işletmelerin uyguladığı çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreçte
birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Risk değerlendirme yöntemine göre bir riskin
büyüklüğü tek bir değişkene bağlı olarak tanımlanabileceği gibi tehlikenin olasılığı,
şiddeti, etki değeri, kontrol düzeyi, gözlemlenebilirliği, farkedilebilirliği, olası hata
türü, olası etkileri, önleyici tedbirlerin maliyet unsurları vb. gibi birden fazla
değişkenle ölçeklendirilebilir (Khanzode, ve Maiti, 2012: 1357). Bu çalışmada,
riskin olasılığı ve şiddetini ele alarak risk puanı ve derecesi belirleyen Risk Puanlama
yöntemi ile riskin olasılığı, şiddeti ve fark edilebilirliğini ele alan Hata Türü ve
Etkileri Analizi (FMEA) yöntemi uygulanmıştır ve bu yöntemlerin sonuçları
karşılaştırılmıştır.
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2. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
İş sağlığı, işçinin çalıştığı ortamda çalışma koşullarının kendini güvende
hissedecek şekilde düzenlenmesini ve bulunduğu ortamda sağlığının korunmasını
amaçlayan tüm faaliyetleri içermektedir. İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında
çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa zarar verecek koşullardan korunmak amacıyla
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ele
alınmaktadır (Kinney, ve Wiruth, 1976: 5 – 7). İş güvenliği kavramı, işçilerin iş
ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin neler olabileceğinin araştırılması ve bu
tehlikelere bağlı risk düzeylerinin minimum seviyeye indirilmesi için yapılan
sistematik çalışmaları ifade etmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO: 1981) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO:
1995)’nun yaptığı iş sağlığı ve güvenliğinin genel kabul görmüş tanımı ise; “İş
güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını
temin eden ve sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir”.
2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirme
Risk değerlendirme, işyerinde var olan ya da başka yollarla ortaya çıkabilecek
olan tehlikelerin meydana getirmiş olduğu risklerin, kalitatif ve kantitatif yöntemler
kullanılarak belirlenmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi sürecini ifade
etmektedir. Risk değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasıyla, tehlikenin ortaya
çıkma nedeni ve risk derecesinin önceden belirlenmesi, işverenin çalışanlarına daha
güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmesini aynı zamanda kaza ve kayıpların
azalmasına bağlı kalite ve verimlilik artışını sağlamaktadır. Risk değerlendirmesi
yapılırken, proaktif olarak iş devam ederken karşılaşılan hataların düzeltilmesi
yerine, reaktif bir yaklaşımla önceden tespit edilip önlenmesine yönelik çalışmalar
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yanında
değerlendirme yapılacak alanın genelini temsil edecek bir takım kurulması
gerekmektedir (Barbeau, vd. 2004: 375).
İşletmeler risk değerlendirme çalışmalarını yaparak, ortaya çıkabilecek her türlü
tehlikeye karşı hazırlıklı olmaktadırlar. Bu nedenle risk değerlendirmesi iş sağlığı ve
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güvenliği yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Risk değerlendirmenin birden
çok yöntemi bulunmaktadır. Değerlendirme sırasında hangi yöntemin kullanılacağı
incelenen işin içeriği, süreci, tekniği gibi durumlara göre değişkenlik göstermektedir.
Ancak genel olarak risk değerlendirmede riskler değerlendirilir, risk düzeyine göre
derecelendirme yapılır ve gereken kontrol ölçümlerinin yapılabilmesi için
prosedürler oluşturulur ve risk seviyelerinin önceden oluşturulan kriterler ile
kıyaslaması yapılır. Bu aşamada, ortaya çıkabilecek durumların ortaya çıkma
olasılığı ve bu durumlarla karşılaşıldığında maruz kalınabilecek sonuçlar
belirlenmektedir.
3. RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve
çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi
amacıyla yapılması gerekli çalışmaları kapsamaktadır. Gelecekte ortaya çıkabilecek
problemlerin sayısını ve ciddiyetini azaltmak için kullanılır. Risk değerlendirilmesi,
var olan tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin göreceli önem derecesini ortaya
çıkarmak için yapılan bir iştir.
Risk değerlendirme çalışması, işyeri ortamı, çalışma biçimleri, çalışma ilişkileri,
makine ve tezgâhlardan kaynaklanan risklerin değerlendirmesi, bu faktörlerden
kaynaklanan ve kaynaklanabilecek risklerin önceden önlem alınarak yok edilmesini
amaçlamaktadır.
Risk değerlendirme yöntemleri kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri olmak
üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Kantitatif risk analizinde, riski hesaplanırken
sayısal yöntemlerden yararlanılmaktadır. Kantitatif risk analizinde tehdidin olma
ihtimali, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler
matematiksel ve mantıksal metotlar ile birleştirilerek risk değeri bulunur.
Risk = Tehdidin Olma İhtimali * Tehdidin Etkisi- formülü kantitatif risk
analizinin temel formülüdür. Diğer temel risk analizi yöntemi ise kalitatif risk
analizidir. Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken rakamsal değerler
yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanılmaktadır.
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3.1. Risk Puanlama Yöntemi
Risk belirlemesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında 5li matris sistemi
kullanılmaktadır. Olasılık (O) işyerinde bir olayın gerçekleşme olasılığını
gösterirken, Şiddet (Ş) bir olayın gerçekleşme şiddetini göstermektedir. Bu sistem
doğrultusunda risk olasılığının ve şiddetinin belirlenmesinde Tablo 1’de belirtilen
esaslar doğrultusunda puanlama yapılmaktadır. Risk düzeyinin belirlenmesi ise
olasılık puanı ve şiddet puanı matrislerinin keşişim noktalarından oluşan ve risk
seviyesini açıklamaya yardımcı olan bir matris düzenidir. Tablo 2’de risk düzeyi
matrisi gösterilmektedir.

Şiddet Derecesi

Olasılık Puanlaması

Tablo 1. Olasılık Puanlaması ve Şiddet Derecelendirmesi
( 1 ) Çok
Düşük
Olasılık

( 2 ) Uzak Olasılık

(3)
Mümkün

( 4 ) Kuvvetle
Muhtemel

( 5 ) Çok Yüksek
Olasılık

Düşük, küçük,
uzak, oldukça az
olasılık

Orta
derecede
olasılık,
mümkün

Kuvvetle
muhtemel

Çok yüksek olasılık,
hemen hemen kesin

(Yılda bir)

(6 Ayda bir)

(Ayda bir)

(Haftada bir )

(Her an, her gün)

( 1 ) Çok
Önemsiz

( 2 ) Önemsiz

( 3 ) Orta

( 4 ) Önemli

( 5 ) Çok Önemli

Yaralanmasız
basit olay ya
da kaza

-İlk yardım
gerektiren küçük
yaralanma

-En az 3 gün
istirahat
gerektiren
hafif
yaralanma,
tedavisi olan
hastalık

-Büyük
yaralanma işten
kaynaklanan
hastalık, doku
tahribatı veya
ödem oluşumu,
karakteristik
olumsuz etki

-Ölümlü yada birden
çok ölümlü, sürekli iş
göremezlik akut veya
kronik hasar, kanser,
genetik hasar, üremede
hasar

(Dikkate
alınmalı)

(Dikkat edilmeli)

(Ciddi)

(Çok ciddi)

(Felaket-Çok kötü)

Çok düşük
küçük
olasılık
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Tablo 2. Risk Düzeyi Matrisi
Olasılık/ Şiddet

Önemsiz
Ş2

Çok düşük

Çok
Önemsiz
Ş1
D2 1

O1
Uzak Olasılık

Düşük
D1 2

O2
Mümkün –Orta
O3
Kuvvetle Muhtemel

Düşük
D1 4

Orta
O1 6

Yüksek
Y1 8

Yüksek
A1 10

Düşük

Düşük

Orta

Yüksek

D1

O2

O2

4

6

Orta
Y2

8

O1

Çok Önemli
Ş5

Y1 4

3

2

Önemli
Ş4

3

Düşük

D1

Orta
Ş3

Y2

9

Yüksek
Y1

12

O4

Orta

Yüksek

Yüksek

Çok Yüksek Olasılık
05

Y2 5
Yüksek

Y2 10
Yüksek

A2
15
Aşırı
Yüksek

Y1

5

12

Aşırı
Yüksek
A1 15

Aşırı
Yüksek
A2 16

Aşırı
Yüksek
A1 20

Aşırı
Yüksek
A1
20
Aşırı
Yüksek

Aşırı
Yüksek
A1 25
Aşırı
Yüksek

A2

Risk puanlama yönteminde risk olasılığı ve şiddetine bağlı olarak oluşturulan risk
düzeyi matrisi, risklerin “Aşırı Yüksek”, “Yüksek”, “Orta”, “Düşük” ve “Önemsiz”
olmak üzere beş kategoride değerlendirilmesi için hazırlanmaktadır. Bu kategoriler
risk puanlama yönteminde eylem planının hazırlanmasında ve risklerin
önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tablo 3 ile risk puanlama yöntemine göre
Eylem Planı açıklanmaktadır. Bu eylem planı risklerin derecelendirilmesi ve
önceliklendirilmesinin bir kanıtıdır.
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Tablo 3. Eylem Planı
A1 25
A1

A1 20

Derhal
müdahale
gerektirir.

A1 15

Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya
çevre kapatılmalı.
İşçilerin hayatı için tehlikeli bir husus varsa, yapılan iş
durdurulmalı.
Risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı.

A1 10
A2 16
A2

A2 15
A2 12
Y1 12

Y1

Y1 8

Derhal
müdahale
gerektirir.
Üst yönetimin
dikkati
zorunludur.

Y1 4
Y2 12
Y2 10
Y2

Y2 9
Y2 8

Yönetimin
sorumluluğu
açıkça
belirlenmelidir.

Noksanlıklar süre ile sınırlanmaksızın derhal giderilmeli.

Acil önlem alınmalı.
Risk azaltılana kadar tercihen çalışma yapılmamalı.
Çalışma yapılması gerekiyorsa mutlaka kontrol altında yapılmalı.
Acil önlem alınmalı.
Noksanlıklar çok kısa sürede tamamlanmalı ( Birkaç gün içinde)

Y2 5
O1

O1 6
O1 3
O2 6

O2

O2 4

D1 4
D1 3
D1 2
D1

Rutin süreçler
vasıtası ile
yönetilmelidir.

Tehlikeli durumlarda çalışma için talimat olmalı.
Kısa dönemde iyileştirilmelidir (bir ay içinde)
Uzun dönemde iyileştirilmelidir(Birkaç ay içinde)
Rutin süreçler
Takip gerekli.
vasıtası ile
yönetilmelidir. Risk azaltacak önlemler alınmalı.
Aksiyon planı (planlanmış) olmalı.
Önlem öncelikli değildir
Gözetim altında uygulanmalıdır.
Mevcut talimatlar uygulanır.
Rutin süreçler
Uyarı Yöntemi yeterli olabilir.
vasıtası ile
yönetilmelidir. Ek kontrol önlemi gerekmiyor veya asgari kontrol önlemi
uygulanabilir. Fakat dikkat gerekli.
Önlem gerekiyor ise uzun dönemde iyileştirilmelidir (Bir yıl içinde)

D2

D2 1

Tolere
edilebilir risk

Her hangi bir aktivite gerekmiyor.

3.2. Hata Türü ve Etkileri Analizi
Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effect Analysis / FMEA)
karşılaşılabilecek riskleri önceden tahmin ederek önlem almaya yönelik çözümler
geliştiren bir analiz yöntemidir. Ortaya çıkan hatanın müşteriye ulaşması sonucu
yaşanabilecek kayıpları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Tasarım,
sistem, süreç ve servisten kaynaklanan bu hatalara hatalara yönelik olasılık, şiddet,
fark edilebilirlik değerleri belirlenerek hatalar ortaya çıkarılmak, hata riski
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değerlendirilmekte ve önceliklendirilmektedir (Stamatis, D. H., 2003: 5-10; Chin,
vd., 2009: 1769).
Amerikan Ordusu tarafından geliştirilen ve 1950’lerin başında uçuş kontrol
sistemlerinin İlk olarak gelişiminde kullanılan FMEA, sistem ve ekipman hatalarına
odaklanmıştır. Ardından NASA gibi bazı devlet kurumları tarafından uygulamalarda
kullanılan yöntem, 1980’lerde Ford Motor Şti. Tarafından yakıt depolarının tasarım
hataları için kullanılmasıyla endüstriyel uygulamalarda ile yaygınlaşmıştır (Chang
vd.1999: 1072; Sankar, ve Prabhu, 2001:325). Günümüzde nükleerden medikale,
kimyasaldan elektroniğe birçok sektörde sıklıkla başvurulan bir yöntem haline
gelmiştir.
FMEA yöntemi, hata türü belirleme, şiddet katsayısı belirleme, olasılık katsayısı
belirleme, fark etme (tespit)

katsayısı belirleme, Risk Öncelik Sayısı (RÖS)

hesaplama olmak üzere beş temel aşamaya sahip olup, kontrol aşaması ile döngü
haline dönüşmektedir. Şekil 1’de bu döngü gösterilmektedir.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/File:FMEA.png
Şekil 1. Hata Türü ve Etkileri Analizi Uygulama Aşamaları
4. UYGULAMA
Çalışmada kullanılan veriler, bir işletmenin hammadde yüzey işlem bölümünden
toplanmıştır. Yapılan araştırmanın amacı, FMEA ve Risk Puanlama yöntemleri
kullanılarak yüzey işlem bölümünde karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği risklerine
yönelik karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmasıdır. Risk değerlendirmesi
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çalışmaları boyunca işletmenin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı başta olmak üzere,
üretim müdürü, bakım operasyon amiri, üretim mühendisi ve hol şefinden oluşan bir
takım düzenli olarak toplanmıştır. Yapılan çalışmalar haftalık toplantılar dahilinde
fabrika müdürü ve genel müdürlüğe sunulmuştur. Ortaya çıkarılan bulgular
neticesinde iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.
4.1. Risk Değerlendirmesi
Yüksek kalite standartları ve işleyişleri gereği, işletme iş sağlığı ve güvenliği
konusunda yüksek bilince sahip bir işletmedir. İşletme genelinde yürütülen risk
analizi ile riskler belirlenerek bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. İşletme genelinde
değerlendirme yapıldığında, yüzey işlem bölümü en yüksek iş sağlığı ve güvenliği
riskini taşıyan bölüm olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle yüzey işlem bölümünde
detaylı olarak ele alınması gerektiğine karar verilmiştir. Bu kapsamda risk puanlama
ve FMEA yöntemleri kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Risk puanlama yöntemi işletmenin risk değerlendirmesinde sıklıkla kullandığı bir
yöntemdir. Bu çalışmalar kapsamında, değerlendirme takımı yüzey işlem bölümü
çalışma alanındaki riskleri değerlendirirken alan ile ilgili olan, iş yeri ortamı, üretimişleme bölümü, araç – gereç, eğitim ve kişisel koruyucu donanımların da dahil
olduğu toplam 31 risk kaynağı tanımlamışlardır. Tablo 4’te yüzey işlem bölümünde
tanımlanan risklere ilişkin hesaplanan risk puanlaması verilmektedir.
Risk puanlama yöntemi kapsamında değerlendirilmeye alınan 31 risk içerisinde,
11 adet riskin A1 aşırı yüksek risk seviyesinde, 18 tanesinin A2 ile aşırı yüksek risk
seviyesinde olduğu görülmüştür. Yine risk puanlama yöntemi kapsamında yapılan
hesaplamalar neticesinde, No21 olan riskin (1 adet) Y1 yüksek risk grubuna ait
olduğu, No13 olan riskin (1 adet) Y2 yüksek risk grubunda değerlendirilmesi
gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Yüzey işlem bölümü çalışma alanı risk puanlama
yöntemi hesaplamaları sonucunda ortalama 16 puan alarak A2 “Aşırı Yüksek Risk”
olarak değerlendirilmiştir.
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No13
No14

Yüzey işlem brülörlerinden oluşacak doğalgaz
No15
sızıntısı
Yüzey işlem havuzlarında kullanılan kimyasalların
No16
parlama ve patlama ihtimali

RİSK PUANI

20

4

4

A2

16

3
4
4
4
5
4
4
4

4
4
5
5
5
5
4
4

A2
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A2

16
16
20
20
25
20
16
16

4

4

A2

16

4

4

A2

16

5

2

Y2

10

4

5

A1

20

5

5

A1

25

2

5

A1

10

No17
No18
No19
No20
No21
No22
No23

Yüzey işlem içerisindeki doğalgaz tesisatı
İşyeri tabanının aşınması.
İşyeri ortam gaz ve hava ölçümleri.
Kap ve ambalajların dış yüzüne MSDS özeti.
Boşaltma muslukları bulunmayan kaplar.
Asit kapları kapalı tutulmamaktadır.
Asit banyoları yanında duş ve göz duşu yoktur.

Asit ile temasa gelen el veya vücudun herhangi
No24 bir kısmının bol su ile ve tercihan % 5 - 10
sodyumbikarbonat çözeltisi ile yıkanması.
No25 İşçilerin eğitilmesi.
Eğitilmeyen işçilerin çalıştırılmaması.
No26
No27
No28
No29
No30
No31

Uygun kişisel koruyucu donanımlar.
Gözlük
Önlük
Eldiven
Ayakkabı
OLASILIK/ŞİDDET/RİSK ŞİDDETİ
ORTALAMASI

RİSK PUANI

No12

A1

ŞİDDET

No11

5

YÜZEY İŞLEM BÖLÜMÜ
TEHLİKENİN TANIMLANMASI

EYLEM KODU

No3
No4
No5
No6
No7
No8
No9
No10

4

RİSK
NO

OLASILIK

No2

Yüzey işlem önünde bulunan hava tankı
açıktadır.
Aktarma yolu ile kimyasal alınan alanlarda göz
duşu yok.
Çalışanların kimyasal eğitimleri yok.
Kimyasal maruziyet ölçümleri yapılmamış.
Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılmaması
Halat bağlantısı
Vinç köprülerinde korkuluk yok.
Maske kullanılmamaktadır
Eksik uyarı levhaları
Korkuluk yok.
Sülfürik asit tankı yanında uyarıcı levha,dolum
talimatı ve göz vücut duşu bulunmamaktadır.
Sülfürik asit tankı merdiveninde korkuluk
bulunmamatadır
Yüzey işlem havuzlarından asit veya kimyasal
sıçraması
yüzey işlem ünitesi havalandırma ünitesi olmaması

ŞİDDET

No1

YÜZEY İŞLEM BÖLÜMÜ
TEHLİKENİN TANIMLANMASI

EYLEM KODU

RİSK
NO

OLASILIK

Tablo 4. Risk Puanlama Yöntemi ile Risk Değerlendirmesi

3
3
4
4
2
3

5
4
4
5
4
4

A1
A2
A2
A1
Y1
A2

15
12
16
20
8
12

5

4

A1

20

4

4

A2

16

4

4

A2

16

4

4

A2

16

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

A2
A2
A2
A2
A2

16
16
16
16
16

4

4

A2

16

Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) yönteminin uygulama aşaması Risk Puanlama
Yönteminden farklı olarak olasılık ve şiddet değerlerinin 10 üzerinden puanlanması
ve riskin fark edilebilirlik katsayısının hesaplamaya katılmasıyla ilişkilidir. Yüzey
işlem bölümünde ortaya çıkarılan riskler FMEA yöntemi ile değerlendirildiğinde,
tespit edilen toplam 31 risk içerisinden 21 tanesinin RÖS değeri 100 puan
üzerindedir. Bu önlem alınması gereken riskleri göstermektedir. Ayrıca Risk No6,
No15, No19, No20 ve No24 acil önlem alınması gereken riskler olarak ortaya
çıkarılmıştır. Bu hesaplamalar ve riskler için alınması gereken önlem özeti Tablo
5’te verilmektedir. RÖS puanı 100’ün altında olan riskler ise önlem alınabilecek
risklerdir. İşletme risklerinin hiçbirisi risk alınmasına gerek yok seviyesinde
değildir.
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No3
No4
No5
No6
No7
No8
No9
No10
No11
No12
No13
No14
No15
No16
No17
No18

Yüzey işlem önünde bulunan hava
tankı açıktadır.
Aktarma yolu ile kimyasal alınan
alanlarda göz duşu yok.
Çalışanların kimyasal eğitimleri yok.
Kimyasal maruziyet ölçümleri
yapılmamış.
Vinçlerin periyodik kontrollerinin
yapılmaması
Halat bağlantısı
Vinç köprülerinde korkuluk yok.
Maske kullanılmamaktadır
Eksik uyarı levhaları
Korkuluk yok.
Sülfürik asit tankı yanında uyarıcı
levha,dolum talimatı ve göz vücut
duşu bulunmamaktadır.
Sülfürik asit tankı merdiveninde
korkuluk bulunmamatadır
Yüzey işlem havuzlarından asit veya
kimyasal sıçraması
yüzey işlem ünitesi havalandırma
ünitesi olmaması
Yüzey işlem brülörlerinden oluşacak
doğalgaz sızıntısı
Yüzey işlem havuzlarında kullanılan
kimyasalların parlama ve patlama
ihtimali
Yüzey işlem içerisindeki doğalgaz
tesisatı
İşyeri tabanının aşınması.

RÖS

No2

FARK
EDİLEBİLİRLİK

No1

FMEA / YÜZEY İŞLEM
BÖLÜMÜ TEHLİKENİN
TANIMLANMASI

ŞİDDET

RİSK
NO

OLASILIK

Tablo 5. FMEA ile Risk Değerlendirmesi

8

10

2

160

8

8

3

192

7

9

1

63

No20
No21
No22
No23

No24

Kap ve ambalajların dış yüzüne
MSDS özeti.
Boşaltma muslukları bulunmayan
kaplar.
Asit kapları kapalı tutulmamaktadır.
Asit banyoları yanında duş ve göz
duşu yoktur.
Asit ile temasa gelen el veya vücudun
herhangi bir kısmının bol su ile ve
tercihan % 5 - 10 sodyumbikarbonat
çözeltisi ile yıkanması.

8

4

288

10

3

240

Vinç kontrollerinde , vince sonradan eklenen ekipmanların da kontrolleri yapılmalıdır.

8
10

10
9

8
3

640
270

9

10

2

180

8
8

8
8

4
3

256
192

Vinç tambur halat sarımında son halat bağlantısı çift halat çift kelepçe prensibiyle yapılmalıdır.
Köprü kenarlarında en az 90 cm yükseklikte korkuluk bulunmalıdır.
Yüzey işlem alanında bulunan havuzlardaki çalışmalarda, çalışanların kimyasal buharından etkilenmemeleri için maske
kullanması gerekmektedir.
Yüzey işlem arka kısmına, yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır levhası konulması önerilmektedir.
Mahlül tankının olduğu alana korkuluk ve mahlül tankına çıkılan merdivene yarım daire korkuluk yapılmalıdr

8

7

5

280

Asit tankı yanına göz vücut duşu yapılmalı, sülfürik asit için uyarıcı levha ve dolum talimatı asılmalıdır.

8

8

3

192

Sülfürik asit tankı merdivenine düşmeyi önleyici yarım daire sırt korkuluğu yapılmalıdır.

10

4

8

320

yüzey işlem havuzlarından yaşanacak kimyasal veya asit sıçraması tehlikesine karşın çalışanlara gözlük verilmesi
gerekmektedir.

8

10

4

320

yüzey işlem bölümünde ortamdaki asit buharını emecek bir havalandırma sistemi olmalıdır.

10

9

9

810

Brülörlerin bulunduğu yerde tesisattan oluşacak sızıntıda doğalgaz akımını kesecek bir algılama sistemi konulmalıdır.

4

9

9

324

Yüzey işlem kimyasallarının MSDS'leri incelenerek parlama ve patlama aralığı değerlendirilmeli gerekli ise önlem
alınmalıdır.

7

10

4

280

6

8

8

384

8

8

7

448

9

10

8

720

4

8

2

64

6

8

2

96

Korozif sıvı kapları,doldurma ve boşaltma işlemleri dışında, devamlı suretle, kapalı tutulacaktır.

No27
No28
No29
No30
No31

Uygun kişisel koruyucu donanımlar.
Gözlük
Önlük
Eldiven
Ayakkabı
OLASILIK/ŞİDDET/FARK
EDİLEBİLİRLİK
ORTALAMASI

Yüzey işlem bölümünde bulunan doğalgaz tesisatı ve brülörlerin bulunduğu alanda oluşacak gaz kaçağını tespit edecek
bir dedektör bulunmalıdır.
Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve
zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir.
Asitle çalışma yapılan alanlarda kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman
aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada
çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak gerekiyor ise
havalandırma sistemleri tesisi edilecek ve işyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol
edilecektir.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan kap ve ambalajların dış yüzüne; içindeki kullanma, taşıma ve
içindekinden korunma usulleri hakkında kısa bilgi ve diğer gerekli hususlar uygun şekilde yazılacak, işaretlenecek veya
etiketlenecektir.
İçinde korozif sıvılar bulunan ve boşaltma muslukları bulunmayan kapları boşaltmak için pompalar,devirme araçları
veya diğer uygun tertibat kullanılacaktır.

10

8

4

320

Korozif sıvıların doldurulduğu,boşaltıldığı ve benzeri işlemlerin yapıldığı işyerlerinde kullanılmaya hazır akarsu
bulunacak ve bir insan için yeter büyüklükte su banyoları veya süratle işleyen çok taraflı duşlar her bölümün içerisine
veya yakınına kurulmuş olacaktır.

8

8

7

448

Derişik sülfırik asit ile temasa gelen el veya vücudun herhangi bir kısmı bol su ile ve tercihan % 5 - 10
sodyumbikarbonat çözeltisi ile yıkanacaktır.

8

8

1

64

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde işçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz
kalınacak tehlikeler,yangın halinde alınması gereken tedbirler, artıkların hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve
işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeter bilgi
verilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirtilecektir.

8

8

1

64

İşçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bu bilgileri uygulama yeteneğine sahip oldukları, işveren
veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.

8

8

1

64

8

8

1

64

8

8

1

64

8

8

1

64

8

8

1

64

8

8

4

256

Eğitilmeyen işçilerin çalıştırılmaması.
No26

Kimyasalların bulunduğu ve kullanıldığı yerlerde uygun göz duşu bulunması önerilmektedir.
işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek için gerekli eğitimler verilmelidir.
Ortamda bulunan kimyasal buharlarının, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için, sınır değerlerin altında
olup olmadığı kontrol edilmelidir.

8

İşçilerin eğitilmesi.
No25

İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olmalıdır.

9

İşyeri ortam gaz ve hava ölçümleri.
No19

ÖNLEM ÖZETİ

Asitle çalışmalar yapılan bölümde, işçilere, aside dayanıklı uygun iş elbisesi veya iş önlüğü, uygun gözlük, uygun
maske, uygun eldiven, uygun çizme verilmeli ve işçilerin bunları kullanmaları sağlanmalıdır.
Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze kolayca uyacak ve havalandırma
delikleri, sıçrayacak sıvının girmesini engelleyecek şekilde yapılmış gözlükler verilecektir.
Asitler veya kostiklerle çalışan işçilerin kullanacağı önlükler, kauçuktan veya bu maddelerin etkisine dayanıklı diğer
malzemeden yapılmış olacak ve ayrıca göğüslük kısımları da bulunacaktır.
Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya
benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilecektir.
Asit veya kostiklerle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya
ayakkabılar verilecektir.
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5. SONUÇ
Risk Puanlama yöntemi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sıklıkla uygulanan ve
işletmelerce ele alınan bir yöntemdir. Ancak Hata Türü ve Etkileri Analizi, kalite
çalışmalarında uygulamalarına rastlansa da endüstriyel boyutta pratikte İSG riskleri
değerlendirilmesi seviyesinde tercih edilmemektedir. Ancak iki yöntem uygulamada
risklerin fark edilebilirlik katsayısını hesaba katılması bakımından önemli bir
gösterge ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada işletmede risk
puanlama ile değerlendirilen riskler FMEA ile de değerlendirilmiştir ve sonuçlar
paylaşılmıştır.
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Identification of an aggregate production function for the
economy of Turkey
Nicholas Olenev1,2
Abstract
The paper explores an original vintage capital model with putty-clay technology that
describes an aggregated production function built on the distribution of production capacity
by technology. The production capacities have a limited age. At a given capital intensity and
a given depreciation rate, they can evaluate the age structure of production capacities by the
past real investments. The time of production capacity creation determines technologies.
With increasing age, production capacity is decreasing, keeping the number of workplaces.
Scientific and technological progress reduces new, the lowest labor input. We have
constructed an analytical production function on a transitional growth path with a changing
incremental capital-output ratio for capacities. Unknown parameters of the new production
function can be determined indirectly by comparison of pairs of time series for each
macroeconomic index calculated by the model and taken from statistics. We identify the
parameters of this production function by parallel calculations on supercomputer according
to the data of the Turkish economy 1970-2017. The problem of indirect identification of the
parameters of the production function is a particular type of the problem of global
optimization. In conclusion, we give the economic interpretation of the obtained results.
Key Words: Aggregate Production Function, Production Capacity, Parameter
Identification, Parallel Calculations, Turkish Economy
JEL Classification Codes: D24, E27, C51, C63
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1.

INTRODUCTION

Structural changes in the real sector of the Turkish economy are of considerable
interest. In the study of production, as a rule, they use arbitrarily taken production
functions. Such functions use labor and capital as production factors, but they are
weakly associated with processes in real sector of the economy. Endogenous
production functions can help in studying the structural changes. Such functions are
based on the micro-description of the production process.
Houthakker (1955-56) set the task of aggregating the production capabilities of
industry firms. Johansen (1968) introduced the concept of production capacity and
applied it in the building of the aggregate production functions for specific sectors
of the economy in Norway and Sweden. Production capacity is a maximum of
possible output in a year. Investments in capital divided by the coefficient of capital
intensity give the initial production capacity. The values of capital and total
production capacity differ significantly, especially with the time-varying
incremental capital-output ratio.
The paper explores an original vintage capital model with putty-clay technology
that describes an endogenous aggregated production function. The initial hypothesis
about the aging of production assets and the number of workplaces fixed since the
creation of the capacity give an opportunity to built this production function with a
limited age of production capacity (Olenev, 2017). The boundary of the microdescription brings a new kind of production function that contains the maximum age
of capacities as a new parameter.
This paper provides a brief description and an identification of the parameters of
this new production function based on actual data of the Turkish economy 19702017. Gross domestic product (GDP) of the Turkish economy at constant 2010 prices
measured in New Turkish Liras is used here as the output. Taking into account the
age limit of capacity gives not only add value to control the economic system but
also makes it possible to practically determine the parameters of this production
function in its numerical construction by statistical data of a specific country.
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2.

MODEL DESCRIPTION

Let's construct an aggregated production function on the micro-description of
production capacities dynamics presented below.
2.1.

Micro-Description of Production Capacities Dynamics

If ʣሺݐሻ is a value of investments in yearݐ, than the production capacity ሺǡ ሻ
created in this year equals the value divided on a capital intensity ܾሺݐሻ.
(1)

ሺǡ ሻ ൌ ʣሺሻȀሺሻ.

The micro-description is based on a hypothesis (Olenev, 2017), according to
which the number of workplaces on it is fixed from the moment of the creation of
production capacity until it reaches the age limit  ܣand the capacity decreases with a
constant rate ߤ  Ͳ. So that production capacity created in a year ɒ decreases with
increasing of its age  െ ɒ by a specified depreciation rate μ > 0.
ሺɒǡ ሻ ൌ ሺɒǡ ɒሻሺെɊሺ െ ɒሻሻ.

(2)

If ߣሺ߬ǡ ݐሻ is a norm of labor input of firm created in year ɒ at time  than the number
of workplaces ሺɒǡ ሻ ൌ ɉሺɒǡ ሻሺɒǡ ሻ and therefore the norm of labor input increases
with the same rate μ
(3)

ɉሺɒǡ ሻ ൌ ɉሺɒǡ ɒሻሺɊሺ െ ɒሻሻ.

If they come from the variables ሺɒǡ ሻ to the variables ሺɉǡ ሻ in the description of
capacity dynamics for a density of distribution ሺɉǡ ሻ the capacity dynamics
satisfies a partial differential equation of the first order:
ப୫ሺǡ୲ሻ
ப୲

ൌ ሺɉǡ ሻ െ ʹɊሺɉǡ ሻ െ Ɋɉ

ப୫ሺǡ୲ሻ
,
ப

(4)

where ሺɉǡ ሻ is an investment in technology with labor intensity ɉ. In accordance to
(1) all investments ሺሻ ൌ ʣሺݐሻȀሺሻ come in a new technology with norm of labor
input ɋሺሻ so that ሺɉǡ ሻ ൌ ሺሻɁሺ െ ɋሺሻሻ and we can find by integrating (4) an
equation for a total capacity of the economy ሺሻ ൌ  ሺɉǡ ሻɉ.
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2.2.

Aggregated Production Function with Limited Age A

We can built an analytical expression for production function of the economy
from the microeconomic description if share of investments in total capacity of the
economy ɐሺሻ ൌ ܬሺݐሻȀܯሺݐሻ ൌ ߪ ൌ . The production function sets the
dependence of the output ሺሻ from the production factors: total capacity ሺሻ and
the total labor ሺሻ:
ሺሻ ൌ ሺሻሺǡ ሻǤ









ሺͷሻ

Here ൌ ሺሻȀሺሻ is average labor intensity.
A function of scientific and technical progress sets a dynamics of the best and the
lowest norm of labor input ɋሺሻ.
ଵ ୢሺ୲ሻ
ሺ୲ሻ ୢ୲

ൌ െɂɐሺሻǡ









ሺሻ

ɂ  Ͳ    Ǥ
The value of the capital intensity ሺሻ depends in general of a present
technological level of the Turkish economy; it grows with a rate Ⱦɐሺሻ, where Ⱦ  Ͳ
ଵ ୢୠሺ୲ሻ
ୠሺ୲ሻ ୢ୲

ൌ ȾɐሺሻǤ









ሺሻ

In general case, the share ɐሺሻ is not a constant, and one can construct a
production function numerically using relations (1)-(3) as in (Olenev, 2016).
The total production capacity is determined (Olenev, 2017)
ୢሺ୲ሻ
ୢ୲

ൌ ሺሻ െ Ɋሺሻ െ ቀͳ െ

ୢሺ୲ሻ
ቁ
ୢ୲

ሺ െ ሺሻሻିஜሺ୲ሻ ǡ ሺͺሻ

ሺሻ  Ǥ
Suppose that share of investments in total production capacity ɐ is a constant, the
capacities’ age limit ሺሻ ൌ  ൌ , the total capacity and output increase
exponentially,
ሺሻ ൌ  ஓ୲ ǡሺሻ ൌ  ஓ୲ Ǥ 
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ሺͻሻ

   (Olenev, 2017)
ሺǡ ሻ ൌ


൜ͳ
ஓାஜ

െ ቂͳ െ

ሺஓିகሻ ୶ ሺஓାஜሻΤሺஓିகሻ
ቃ
ൠǡ
ሺ୲ሻ


ሺͳͲሻ

ɀ ൌ ɀሺɊǡ ɐǡ ሻ
ɀ  Ɋ ൌ ɐ൫ͳ െ ିሺஓାஜሻ ൯Ǥ

3.







ሺͳͳሻ

METHODOLOGY OF PARAMETER IDENTIFICATION
Let’s evaluate the parameters of the model of the Turkish economy ሺͲሻ, Ⱦ, Ɋ,

ɋሺͲሻ, ɂ, ሺͲሻ by the data 1970-2017. Production capacities are utilized an average
on 70% implying an existence of a normal reserve of capacities on the level of 30%.
We select a combination of the parameters that match the statistics and calculations
of GDP ሺሻ completely and it is the best one for labor ሺሻ on the Theil inequality
index
౪

 ൌ ඨ

 ቀሺ୲ሻି౩౪౪ ሺ୲ሻቁ
σ౪స౪

మ

బ

మ

౪

 ൫ሺ୲ሻ൯ ାቀ౩౪౪ ሺ୲ሻቁ
σ౪స౪

మ









ሺͳʹሻ

బ

4.

RESULTS OF IDENTIFICATION

The Figures 1-4 present vintage capacity dynamics in 1991-2017 by age in
constant prices of 2010 in New Turkish Lira billions. Cells in these graphs are filled
with black color if they are loaded with labor resources.
The Figure 5 presents the quality of identification. It shows the proximity of the
time series for labor by the calculation on the model and the statistics.
Figures 6-9 present calculated time series for some macroeconomic indices.
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Figure 1. Production Capacities in 1991 at const. prices 2010, New Turkish Lira
Bill.
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Figure 2. Production Capacities in 1997 at const. prices 2010, New Turkish Lira
Bill.
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Figure 3. Production Capacities in 2008 at const. prices 2010, New Turkish Lira
Bill.
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Figure 4. Production Capacities in 2017 at const. prices 2010, New Turkish Lira
Bill.
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Figure 5. Employment Fitting, Million People
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Figure 6. Capacity Utilization and Ratio of Investment Product to GDP
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Figure 7. Share of Investments in Total Capacity and Rate of Depreciation
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Figure 8. Coefficient of Capital Intensity

5.

SUMMARY

The estimation of an original aggregate production function for Turkey economy
was obtained on the base of official statistical data 1970-2017. The parameters are
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ሺͲሻ ൌ ͳǤͲ͵, Ⱦ ൌ ͲǤͲͲͻͻͷ, Ɋ ൌ ͲǤͲͶͷ, ɋሺͲሻ ൌ ͲǤͲʹͲͷ, ɂ ൌ ͲǤʹͻͲ, ሺͲǡ ሻ ൌ
ିǤଵୟ. The growth of capital intensity shows an increase in the complexity of the
Turkish economy. Some areas of further research for the Turkish economy are given
in (Kamenev&Olenev, 2015).
The author of the work was supported by the Russian Science Foundation (project
no. 14-11-00432).
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« Le système d’innovation et les PME en Algérie »
Ouguenoune Hind1
Résumé
L’innovation fait intervenir toutes les composantes d’une économie aussi bien les
entreprises, les institutions publiques que les individus. En Algérie, les pouvoirs publics ont
pris conscience qu’il était nécessaire de pendre des mesures afin de mettre en place un cadre
où pourrait agir toutes les interactions (recherche-entreprise- structures intermédiaires) de
son système d’innovation ; même s’il est semble prématuré de le qualifier ainsi. Dans un
système d’innovation, les PME occupent une place particulière car c’est par leur capacité
d’innovation que peut s’opérer la diversification de l’économie nationale et l’amélioration
de sa compétitivité. La recherche scientifique constitue un vecteur important également mais
qui risque de rester stérile pour le développement économique s’il n’est pas possible de
greffer ses apports sur l’entreprise. Force est de constater qu’en Algérie, les strates du
système national d’innovation accusent une faible intégration les unes aux autres et cela en
dépit des efforts des pouvoirs publics. Ce système est encore incomplet et désarticulé et les
interactions entre ces différentes composantes sont très limitées. Or, ces interactions sont
essentielles pour le processus d’apprentissage et de création de connaissances, qui sont en
lien direct avec la reproduction et la diffusion de l’innovation d’une part et les performances
économiques de l’autre
Mots clés : Système d’innovation, PME, Management, Algérie.
Codes De Classification JEL : O.

The innovation system and SMEs in Algeria
Abstract
Innovation starts moving the economy as a whole. This act is complex because it involves a
multitude of economic actors: companies, public institutions, individuals. Although it is
difficult to talk about in Algeria innovation policy, governments have realized the need to
establish a framework which could act all interactions (research company- intermediate
structures) of its innovation system. In this system, SMEs occupy a special place because it
is through their capacity for innovation that can operate the diversification of the national
economy and enhancing its competitiveness. Scientific research is an important vector but
also likely to remain sterile for economic development if it is not possible to graft his
contributions to the company. In Algeria, spheres NIS remain poorly integrated with each
other despite the efforts of the authorities. SNI is still incomplete and disjointed, and the
interactions between these various components are very limited. However, these interactions
are critical to the process of learning and knowledge creation, which are directly related to
the reproduction and dissemination of innovation on the one hand and economic
performance on the other.
Keywords: Innovation system, SME, management, Algeria.
JEL Classification Codes: O
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1. INTRODUCTİON
Bien qu’il soit difficile de parler de politique d’innovation stricto sensu en
Algérie en raison de la prise de conscience tardive des pouvoirs publics de
l’importance des activités d’innovation et de R&D dans la construction d’une
économie compétitive ; nous tenterons d’en définir ses contours et ses acteurs. On
reviendra sur les efforts entrepris pour la construction d’une politique d’innovation
en Algérie. Pour ce faire, l’accent sera mis sur les interactions entre les institutions
intervenantes dans la création et la diffusion des connaissances à travers le concept
de système national d’innovation (SNI).En considérant l’évolution de la PME dans
le contexte algérien, cette contribution se propose d’analyser la capacité d’innovation
des PME algériennes en insistant sur les raisons du peu de lien entre la sphère de
recherche et la sphère productive.
Cet article est structuré en quatre points. Après un bref aperçu sur la notion
de l’innovation dans le premier point, nous tenterons de présenter la politique
algérienne en matière d’innovation à travers son système d’innovation ainsi que de
la performance scientifique et technologique de ses différents composants. Le
troisième point placera la problématique de l’innovation sur un plan microéconomique notamment celui des PME en Algérie. Enfin, le quatrième point est une
étude de cas sur l’innovation dans la Soft Western Phone, une PME dans les TIC
basée à Oran. En ce qui concerne la méthode suivie, elle sera descriptive et
analytique basée sur des entretiens semi-directive sur une période des six premiers
mois de l’année 2016.
2. LES FONDEMENT DE L’INNOVATION
L’OCDE définit « le processus de l’innovation comme l'ensemble des
démarches scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et
commerciales qui aboutissent, ou sont censées aboutir, à la réalisation de produits
ou procédés technologiquement nouveaux ou améliorés » (OCDE, 2005). Des
premiers écrits de Schumpeter (1935) sur l’entrepreneur jusqu’à aujourd’hui,
l’innovation est passée par diverses étapes dans son développement théorique mais
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dispose à présent d’un cadre conceptuel assez complet (Boub-olga, 2003). La théorie
économique s’est emparée assez vite de la notion d’innovation mais l’apport de celle
fondée sur le savoir est la plus récente. Il en est ainsi des travaux de Nonaka et
Takeuchi dont l’objet était d’analyser le lien entre les capacités d’innovation des
entreprises et les modes de transfert des connaissances (Delmond, Petit et Gautier,
2007). Pour North (1995), chef de file des institutionnalistes, la qualité des
institutions a un impact de premier ordre sur le processus d’innovation. Cette
dernière évolue de la simple vision du changement technique et se développe de
façon autonome de l’économie à la faveur d’acteurs insérés dans différents réseaux
d’institutions (Amable, 2003).
3. LA POLITIQUE DE L’INNOVATION EN ALGERIE
L’Algérie, non sans difficulté, s’inscrit dans une démarche centralisée dans
la mise en œuvre de sa politique de recherche et de développement technologique.
Cela prend la forme d’institutions étatiques chargées de promouvoir la recherche et
le progrès technique. Des textes de lois ont été également promulgués pour
accompagner cette démarche telle que la loi cadre 98-11 du 22 août 1998 portant sur
la recherche scientifique et le développement technologique. Cette loi a été modifiée
et complétée par la loi 08-05 en février 2008. A travers la mise en œuvre de ce
dispositif, l’état vise à créer les conditions favorables et nécessaires à l’émergence
d’un système national d’innovation.
3.1. Le système d’innovation en Algérie
Dans les pays en développement, la plupart des Systèmes nationaux
d’innovation (SNI) des pays en développement sont incomplets (Mezouaghi et al.,
2006) et souffrent d’une sous-production de leur système national de recherche en
matière de production scientifique et technologique. Aussi, l’articulation qui est
censée caractériser la sphère de recherche et la sphère productive n’est pas opérante ;
chaque sphère évolue de manière isolée. L’analyse de SNI porte sur le rôle des
institutions dans la création d’un environnement propice à l’innovation et à la
captation du progrès technologique. Aussi, elle met l’accent sur les interactions entre
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les différents acteurs (entreprises, universités et institutions) autour de l’activité
d’innovation dans un cadre national. Dans une étude sur la gouvernance des systèmes
d’innovation dans les pays de la région MENA (Moyen orient et Afrique du Nord),
Arvanitis et alii (2010) parlent

de « monde de l’innovation » pour designer

l’ensemble des institutions favorisant l’innovation. Alors que Freeman (1987)
définit le SNI comme étant « le réseau d’institutions, dans les secteurs publics et
privés, dont les activités et les interactions initient, importent, modifient et diffusent
les nouvelles technologies ».
3.2. Les acteurs du SNI en Algérie
Sont considérés comme acteurs du SNI en Algérie : les organisations et les
institutions liées à la science et à la technologie ainsi que le système d’enseignement
et

l’industrie. Une des caractéristiques du SNI en Algérie « est l’existence

d’éléments sans lien direct avec la science et la technologie mais qui contribuent à
promouvoir les connaissances, compétences et qualifications pour le développement
technologique. Il s’agit, à titre illustratif, d’infrastructures, comme les technopôles
ou les centres techniques industriels, ou bien des mécanismes incitatifs tels la mise
à niveau des entreprises ou la création de start-up innovantes », souligne Amdaoud
(2016).
En Algérie, la plupart des institutions de promotion de l’innovation sont
rattachés à l’état y compris les structures intermédiaires (CTI, technopôles et système
de financement). Deux acteurs principaux dont les prérogatives sont d’animer et de
cordonner les activités scientifiques et technologiques sont l’Agence Nationale de
Développement de la Recherche Universitaire (ANDRU) et l’Agence Nationale de
Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique
(ANVREDET) chargées d’établir un lien entre la sphère de la recherche et la sphère
productive. L’Etat travaille à promouvoir la recherche et le développement
technologique en créant un cadre institutionnel adéquat et en garantissant le transfert
de connaissances et de technologies entre les différentes composantes du SNI et de
réduire ainsi l’écart entre recherche et industrie.
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4. LA PLACE DE L’INNOVATION DANS LES PME ALGERIENNES
L’environnement économique et social se transforme fondamentalement
sous l’influence, d’une part, de l’omniprésence des technologies de l’information et
de la communication (T.IC.). De l’autre, grâce à l’évolution des connaissances et
leur insertion dans des processus productives, où l’innovation et la créativité sont
devenues source d’avantages compétitifs et des vecteurs de concurrence.
L’analyse de l’entreprise algérienne actuelle est en rupture avec le modèle
connu pendant la période de l’économie administrée, sans pour autant être devenue
une entreprise capitaliste. L’innovation est plus ou moins intégrée dans certaines
entreprises notamment les plus grandes (Sonatrach, Saidal, Cevital...), cependant les
PME reste encore en retrait lorsqu’il s’agit des activités de recherche et d’innovation.
Les PME2 algériennes souffrent d’une faiblesse des capacités d’innovation en raison
de nombreux obstacles qui y freinent l’expansion des projets d’innovation. Les
entreprises, notamment de petite taille, disposent de moyens financières modeste.
Quand à avoir recours aux financements externes pour la réalisation de projets liés à
l’innovation, les PME font face aux nombreuses difficultés d’accès aux crédits
bancaires en Algérie et à l’inexistence de marché qui pourrait faire valoir une offre
de capital-risque.
4.1. Les capac tés d’ nnovat on des PME algér ennes
Une étude empirique3a été réalisée sur le processus d’innovation dans les
PME algériennes entre 2004 et 2005 auprès de 100 PME algériennes. L’apport
essentiel de cette enquête a été de mettre en avant l’absence de corrélation entre
2

D’après le Ministère de la PME et de l’Artisanat, la définition juridique des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) en Algérie est la suivante:
TPE, Très petite entreprise : 1à 9 salariés (moins de 10 salariés) ;
PE, Petite entreprise : 10 à 49 salariés ;
ME, Moyenne entreprise : 50 à 249 salariés.

3HAUDEVILLE, Bernard, BOUACIDA, Rédha Younes, et al. Les relations entre activités
technologiques, innovation et croissance dans les PME algériennes: une étude empirique basée sur un
échantillon d’entreprises. Aix-Marseille Université, CERGAM, 2007.
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l’existence d’un laboratoire de R&D au sein des PME et l’innovation de produit.
Ainsi, est mise en avant l’influence des nouveaux équipements sur les capacités
d’innovation des PME, mais pas sur ceux incluant des technologies nouvelles. En
Algérie, l’acquisition d’équipements ou de machines modernes de production par les
PME est peu courante en raison de la problématique du financement de ces derniers
souvent sur les moyens propres de l’entreprise. Par ailleurs l’étude expose les griefs
des chefs d’entreprises qui estiment la faiblesse des efforts consentis par l’Etat pour
ce qui est de l’accompagnement, l’appui et la facilitation d’accès à l’information (
de nature technique, commerciale, etc.) pour favoriser l’innovation.
4.2.

L’entrepreneur :

Acteur

déterminant

dans

le

processus

d’innovation dans la PME
L’entrepreneur est un élément central dans les PME car non seulement il
concentre tous les pouvoirs mais son rôle de dirigeant est l’essence de la volonté et
du déploiement des efforts d’innovation. De part les relations tissées et entretenues
avec ses partenaires et son ancrage dans des réseaux, se construit la capacité de
l’entrepreneur à prendre possession de nouveaux savoirs et techniques contenus dans
des innovations.
La capacité d’innovation de l’entreprise résulte de la convergence de
plusieurs paramètres aussi bien organisationnels qu’institutionnels : la la stratégie,
le facteur humain et son mode de gestion, la culture au sein de l’entreprise,
l’environnement y compris les pouvoirs publics. Longtemps, on a pensé que seule la
grande taille favorisait l’innovation. On est loin de l’idée reçue selon laquelle la taille
déterminait l’efficacité de la recherche ; remise en cause par des études démontrant
le contraire c'est-à-dire que construire une collaboration durable est plus favorisé
dans des structures de petite taille. En outre, dans les PME, l’entrepreneur est à
l’origine des innovations qui transforment non seulement la nature mais la
localisation des industries (Marshall 1898).
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5. CAS D’INNOVATION DANS UNE PME DANS LES TIC : La SOFT
WETERN PHONE SWP
Le secteur privé a pris une place prédominante dans l’économie algérienne
sous l’effet conjugué de la libéralisation et du démantèlement du monopole lié à
l’état. À la fin du 1er semestre 2017, la population de PME privées est de 1 060 025
sur un total de 1 060 289 entreprises inscrite au niveau du CNRC (Centre National
des Registres de Commerce). Ce reversement de la tendance atteste de l’atteinte de
l’objectif de promouvoir le secteur privé par les mesures d’incitation mise en place
par les autorités publiques ont apporté les résultats escomptés. Cependant, la
répartition spatiale des PME est inégale et reste marquée depuis un certain nombre
d’années par la concentration au niveau de la région du Nord au détriment de celle
Sud et dans une moindre mesure des Hauts-plateaux.
La recherche et développement permet de s’accaparer des connaissances et
des savoirs faire spécifiques, sources principales de l’innovation. Ainsi, les TIC
participent largement au développement, à la génération, capitalisation, diffusion et
la conservation de différentes formes de savoirs.
5.1. Présentation de la SARL Soft Western Phone
La Soft Western Phone est le fruit de l’ambition de deux amis devenus
associés dont le siège social est situé à Oran. La société a été créée en 2011 sous
forme de SARL à caractère commerciales avec 25 employés. Le Capital social est
de 1.000.000 DA (capital légal pour une SARL) est répartit en part égale 50/50 entre
les deux associés qui sont complètement solidaires au niveau des responsabilités et
des signatures. M. R. Z. y occupe la fonction de gérant et M. A.R celle de co-gérant.
Les produits commercialisés par l’entreprise sont les produits appelés RTime (virtuel) et un Vootcher qui est en réalité un bon de livraison avec un code de
rechargement qui s’apparente à la carte qui doit être gratter afin de faire apparaitre
le code. Les marques distribuées par la société sont des produits importés
légalement notamment : Samsung, Nokia devenu Microsoft puis redevenu Nokia,
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Huwei, Lenovo, Condor, Thomson… en résumé toutes les marques connues et
fiables ; et tous les produits des trois opérateurs téléphoniques présents en Algérie.
5.2. Entreprendre et innover: la force de la SWP
L’esprit d’innovation et d’initiative est très présent chez les deux
entrepreneurs.

En effet, des innovations sont introduites même dans le

fonctionnement de la PME. A titre d’exemple et du fait de l’établissement de l’un
des associés à l’étranger, un logiciel a été mis en œuvre afin de permettre l’accès à
toutes les informations on-line et de pouvoir les exploiter quelque soit l’endroit ou
l’un des associés se trouve. C’est là une des nombreuses innovations introduites par
l’entreprise afin d’améliorer et d’optimiser son fonctionnement et son management.
De même à l’arrivée du TPE (terminal de paiement électronique) en Algérie,
les deux entrepreneurs étaient très enthousiastes car cela pouvait régler les problèmes
récurrents de facturation répandu aussi bien dans leur secteur d’activité que dans
d’autres pans de l’économie nationale. Ils considéraient cela comme une avancée
majeure mais cela a été un échec à cause du retard qu’accuse le pays en matière de
paiement électronique en Algérie. Aujourd’hui, ses appareils ne servent qu’à
imprimer les bons de recharges qu’on trouvent dans les point de vente alors que le
potentiel de leur utilisation est énorme, car en fin de compte, « le terminal est en
réalité un ordinateur » soulignent les entrepreneurs. Ils ont investit en achetant ces
appareils et ont essayé de les placer dans les points de vente. Cela a été une prise de
risque considérable. Ils admettent aujourd’hui et regrettent que cela ait été un échec
commercial mais se disent prêts à ressaisir l’opportunité dès que les éléments
favorables à la mise en place de ces évolutions (révolutions) seront réunies en
Algérie4. Malgré les réformes entreprises, l’état du système bancaire en Algérie

4

Il semblerait que les choses commencent à bouger avec le lancement officielle 4 octobre 2016 du
paiement électronique (e-paiement). Un premier groupe d’entreprise notamment Algérie Télécom,
Mobilis, Air Algérie, Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL), Djezzy, Oeredoo et
Amana Assurances permettra l’usage de la carte interbancaire comme moyen de paiement dans les
opérations. Accompagnées dans cette opération par 11 banques : six banques publiques et cinq privées
à assurer à leur clientèle le service de paiement électronique (e-paiement), selon le l ministre délégué
chargé de l'économie numérique, M. Boudiaf 4.
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pénalise encore l’utilisation de techniques et de produits innovants en Algérie. Le
TPE est un support qui pourrait contribuer à juguler la fraude qui sévit en Algérie.
D’autres tentatives d’innovation ont été amorcé par les deux entrepreneurs
mais ont subis des blocages de toutes parts jusqu’à ce que l’entreprise soit obligé de
les mettre de côté en attendant des conditions meilleures s’y prêtent. Citons
l’exemple du contrat électronique et du paiement électronique qui n’ont pas pu
aboutir à cause de l’absence de législation dans le domaine ou encore de la lenteur
de son application notamment par les principaux acteurs : les banques et les
institutions financières.
La satisfaction des deux entrepreneurs réside plus dans la réalisation et la
concrétisation de leur projet que dans les bénéfices financiers qu’ils peuvent en
retirer et ils se disent « prêts à repartir de zéro si nécessaire et à rebondir ». Ce qui
les motive c’est de relever des défis. C’est dans cet état d’esprit qu’une 2ème
entreprise a été créée (supportée par la SWP), sa vocation se veut productive. Au
départ, l’objectif visé est le montage et la recherche des compétences locales afin de
tisser des relations de sous-traitance. Le but étant de cibler une gamme ou un produit
et de pouvoir passer à l’assemblage en Algérie avec un partenaire étranger et penser
par la suite à un transfert de savoir-faire vers des sous-traitant locaux.
En 2016, cette 2ème entreprise a effectué une seule transaction à travers
l’importation d’un seul produit que les entrepreneurs voulaient innovant ; ils ont
donc pris le temps nécessaire afin de concrétiser ce projet. Il s’agit d’une tablette
kids pour enfant avec les caractéristiques suivantes :
-

Elle se présente avec un étui qui fait office également d’anti-choc.

-

Une configuration au niveau du logiciel et de la mémoire parmi « ce qui se
fait de mieux en Algérie », affirme non sans fierté nos interlocuteurs.

-

Avec Win Touch5, l’entreprise a introduit des éléments spécifiques à son
produit et qui ne sont pas proposés dans les autres produits disponibles en
Algérie. Il a été rajouté l’accord parental en raison de la connexion Wifi

5

Le nom commercial de la tablette.
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disponible sur cette tablette. Cet accord préalable permet aux parents de
surveiller et de limiter l’accès à internet via la tablette de leur enfant.
-

Il a été rajouté un petit accessoire, un stylet car les enfants évoluent dans un
environnement de plus en plus digital et les entrepreneurs ne veulent pas
qu’ils en oublient l’utilisation du stylo ou du crayon, l’idée étant de pouvoir
combiner les deux moyens afin que l’enfant puisse apprendre d’une façon
ludique.

-

On y trouve également la présence d’un câble OTG pour les foyers qui ne
disposent pas de connexion wifi et de ligne ADSL (ce qui est assez fréquent
en Algérie). Avec le câble OTG et une clé internet, la personne peut se
connecter quelque soit l’endroit où elle se trouve en Algérie car même les
régions les plus enclavés disposent d’un réseau GSM d’au moins un des
opérateurs présents en Algérie.

On se rend bien compte que les deux entrepreneurs ont voulu offrir un produit
sur mesure au consommateur algérien et qui réponde aux spécificités des TIC en
Algérie. Leur but, encore une fois n’est pas uniquement de réaliser une opération
commerciale et d’en tirer le maximum de profit, certes nécessaire à la pérennité de
leur entreprise, mais bien au-delà d’apporter une réelle valeur ajoutée aux produits
que leur entreprise commercialise. Un produit nouveau pour l’Algérie né de la
combinaison de plusieurs innovations.
Le dynamisme et l’esprit d’initiative des deux entrepreneurs est à l’mage du
secteur dans lequel ils évoluent, les TIC. Les deux entrepreneurs sont précurseurs,
ambitieux et visionnaires qui se lassent vite et éprouvent un besoin permanent de se
lancer des défis : c’est ce qui fait leur force. « Le succès n’est pas le fruit des bonnes
intentions mais celui des bonnes actions », une citation de Machiavel qui inspire et
qui résume l’état d’esprit des deux entrepreneurs et qui reste leur motivation
principal dans la conduite de leurs projets.
On retrouve à travers le management de cette PME l’esprit d’innovation tel
qu’énoncer par Arrégle (Pesqueux, Ferrary, 2006) à travers la création de
compétences stratégiques à partir de l’apprentissage, l’innovation à partir de ces
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compétences ; l’identification des aptitudes en évolution ; Et enfin la préservation
de ces compétences6 ».
CONCLUSION
L’innovation et les avancées technologiques ont une place de plus en plus
prépondérante dans l’environnement actuel des entreprises d’où la nécessité
croissante de disposer d’un système national d’innovation avec pour centre, les PME.
Dans cet état d’esprit, plusieurs centres de recherche notamment le CDER (Le
Centre de Développement des Energies Renouvelable), CDTA (Le Centre de
Développement des Technologies Avancé)…etc et universités (université de Blida,
de Bejaia, de Tlemcen, etc….) se sont lancées dans la création d’unités de
valorisation pour tirer profit de leurs résultats de recherche. Enfin, la mise en place
d’un fonds spécifique pour la promotion de l’innovation en entreprise en s’inspirant
des pratiques mondiales contribuerait à l’amélioration de la compétitivité des
entreprises, d’améliorer le SNI et apporter un soutien aux PME innovantes7.
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Avrupa Birliği Ülkeleri İle Yapılan Ticarette Türk Lojistik
Şirketlerinin Karşılaştığı Vergi Ayrımcılığı
Asuman ALTAY1 , Uluğ İlve YÜCESOY2
Özet
Bu çalışmada Gümrük Birliği üyesi ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan
Türkiye’nin, Birlik üyesi ülkelerle yapılan ticarette, Türk şirketlerinin yaşadığı eş etkili,
ayrımcı vergilendirme uygulamalarını, Türk teşebbüslerinin hakları tartışılacaktır. 2015 yılı
Türkiye-AB Karayolu Yük Taşımacılığı Anlaşması Etki Analizi’nde, kotalardan dolayı Türk
teşebbüslerine uygulanan ayrımcı vergilerin Türkiye-AB ticaretinde yıllık 3,5 milyar avro
zarara yol açtığı açıklanmıştır. Kota engeline takılmayan başka ülke teşebbüsleri ise Türk
lojistik teşebbüslerinin hem kazancını engellemekte hem de Türk lojistik teşebbüslerinin
rekabet etme hakkını elinden almaktadır. Türkiye ticaretinin yüzde 41’inin gerçekleştirildiği
Avrupa Birliği, Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağı olduğu ve Birlik ticaretinde de yüzde
4’lük payına sahip Türkiye’nin, AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağıdır. Bu durumda
ülkemiz ve Türk lojistik teşebbüslerinin imzaladığımız ve uymamız gereken müktesebat gereği
yükümlülüklerimiz olduğu kadar talep edeceğimiz haklar olduğu gibi Birlik ve Birlik üyesi
ülkelerin Türk lojistik teşebbüsleri ile ilgili uymaları gereken yükümlülükler vardır. Bir Türk
lojistik şirketinin açtığı davadan yola çıkarak; Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği kapsamında,
Birlik üyesi ülkelerin ülkemize yönelik yükümlülüklerinin güncellenmesi, hukuksal anlamda
farkındalık yaratılması, rekabet edebilmemizi engelleyen etmenlerin neler olduğu ve
mücadele etme konularına yönelik çözüm önerileri getirilecektir.
Anahtar Kelimeler— Ayrımcı Vergilendirme, Lojistik, Rekabet, Avrupa Birliği, Avrupa
Birliği Adalet Divanı
JEL Sınflama Kodları: H25, K34, K33, L91

The Tax Discrimination Applied ToTurkish Logistics Companies In
Trade Wıth European Union Countries
Abstract
In this study, discriminatory taxation and rights of Turkish enterprises in trade with EU
member countries as a member of the Customs Union and during the European Union to
Turkey's full membership process will be discussed . In 2015 Turkey-EU Agreement on Road
Transportation Impact Analysis, 3.5 billion euros losses occured because of the
discriminatory taxes imposed on the Turkish attempt caused by annual quota in EU-Turkey
trade Other state logistic companies do not have quota and also take the advantage of
Turkish logistics enterprises as well as the right to compete by Turkish logistics enterprises.
The European Union in which 41 percent of Turkey's trade is Turkey's number one trading
partner. Turkey shares of 4 percent is the EU's fifth largest trading partner. In this case, the
Union and the member states have obligations to comply with the Turkish logistics
undertakings. Starting out as a Turkish logistics company's case, the updating of obligations
of the member countries of the Union, creation of awareness in the legal sense, suggestions
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for solutions to the problems that prevent the competition and what are the obstacles to
competing will be brought up.
Keywords— Discriminatory Taxation, Logistics, Competition, European Union, Court of
Justice of the European Union
JEL Classification Codes: H25, K34, K33, L91

1. GİRİŞ
Avrupa Birliği Adalet Divanı, 19 Ekim 2017 tarihinde bir taşımacılık şirketi olan
İstanbul Lojistik için C-65/16 sayılı vermiş olduğu karar, gözardı edilen bir konuyu
tekrar

gündeme

getirmiştir

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

65/16,2017). Türkiye’nin Gümrük Birliği üyesi olarak Türk teşebbüslerinin ya da
Türk vatandaşlarının hakları “hak” olarak tekrar düşünülmeye başlanmıştır.
1963 yılından beri süregelen tam üyelik serüveni, oldukça uzun olduğundan;
özellikle son yıllarda tam adaylık sürecinin uzaması ile eski sıcaklığını yitiren bu
konu, Avrupa Birliği içinde Gümrük Birliği üyesi olarak yükümlülüklerin olduğu
kadar, hakların da olduğu mahkeme kararı ile canlanmıştır.
Türkiye’nin adaylık süreci, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 31 Temmuz 1959
yılında yapmış olduğu adaylık başvurusu ile başlamıştır. 12 Eylül 1963 tarihinde ise
Ankara Anlaşması’nın imzalanması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Avrupa Birliği
Adalet Divanı Birlik içindeki muamelelerden dolayı Türk vatandaşları için vermiş
olduğu kararlar bilinirken; bir Türk firması için vermiş olduğu karar lojistik sektörü
başta olmak üzere ticaret yapan firmalar için önemli bir kazanım olmuştur
(und.org.tr,2017).
Avrupa Birliği üyesi ülkelere mal taşıyan bir Türk firmasının tırlarına uygulanan
geçiş ücretlerinin Gümrük Birliği’ne aykırı olmasından dolayı “eş etkili vergi etkisi”
yarattığı kabul edilmiştir.
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2. GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE ORTAKLIK

HUKUKUNA GÖRE EŞ ETKİLİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE GÜMRÜK
VERGİLERİ
Avrupa Birliğini kuran Roma Anlaşması’nda üye devletlerin hepsini kapsamak
suretiyle, üye devletler arasında ithalatta ve ihracatta gümrük vergileri ve eş etkili
vergileri kaldıran düzenleme mevcuttur. Bu hüküm ve bakış açısı şu an yürürlükte
olan Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Anlaşma’da da vardır. Sadece gümrük
vergilerini kaldırılmakla kalmamış, ayrıca gümrük vergilerine eş değerdeki
vergilerin de kaldırılması amaçlanmıştı.
3. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN GÜMRÜK VERGİSİ VE EŞ
ETKİLİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI
Avrupa Birliği Adalet Divanı gümrük vergileri ve eş etkili vergiler konusunda
birçok üye ülke hakkında karar vermiştir. Luxemburg (C-2/62 ve 3/62), İtalya (C
24/68), İtalya (C-7/68), İtalya (C-24/68), Belçika Krallığı (C-314/82), Matthias
Donner (C-39/82), Viamar (C-402/14), Diamantarbeiders (C2/69 ve 3/69) gibi
kararlar önemlidir .
Belçika ve Luxembourg Kararında “Her ne kadar teknik veya tanımlama ile
yapılırsa yapılsın, yerli ürünlere uygulanmayıp sadece ithal ürünlere uygulanan,
aynı zamanda bu ürünlerin fiyatını değiştiren resimler, malların serbest dolaşımına
gümrük vergisi gibi etki eder.” ifadesi vardır (Cnadan,2018,curia.europa.eu,1962)..
Belçika Kararında da gümrük duvarlarının kaldırılma amacının, sadece ülkelerin
kendi ürünlerine ilişkin mevcut koruyucu önlemlerin kaldırılması olmadığını
belirtmiştir. Üstelik malların serbest dolaşımının sağlanması için tüm gümrük
vergilerinin ve eş etkili önemlerin kaldırılması olduğunu belirtmiştir (eurlex.europa.eu/legal-content, 1982) .
Bu durumda da Adalet Divanı, kökeni ne olursa olsun üye ülkeye giriş yaptıktan
sonra tek taraflı yüklenen parasal yaptırımı Birlik kurallarına aykırı bulmaktadır.
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4.TÜRKİYE-AVRUPA

BİRLİĞİ

ORTAKLIK

HUKUKUNA

GÖRE

GÜMRÜK VERGİSİ VE EŞ ETKİLİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN
UYGULAMALARI
1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile ülkemiz belli standartlar
doğrultusunda büyüme konusunda yol almıştır.

Ankara Anlaşması’nda ikinci

maddesinde (madde 2) amaçlar belirtilmiştir. Anlaşmanın üçüncü maddesinde
(madde 3) ise Türkiye’nin gümrük birliğine hazırlık süreci ele alınmıştır. Dördüncü
maddesi (madde 4) Topluluk politikalarına Türk Ekonomisinin geçiş dönemini ifade
etmiştir. Beşinci madde (madde 5) ise Topluluk ile Türkiye arasındaki ekonomi
politikalarının aşamalı olarak düzenlenmesi, hizmet ve sermayenin serbestçe
dolaşımının düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının uyumlu hale gelmesi, rekabet
mevzuatının uyumlu hale gelmesine ilişkin bir düzenlemedir. Dokuzuncu madde
(madde 9) taraflar arasında her tür ayrımcılığı yasaklanmıştır (mfa.gov.tr,1964).
23 Aralık 1970 tarihinde ise Katma Protokol imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre
geçiş dönemi bitmiş hazırlık dönemi başlamıştır. Katma Protokol’e göre karşılıklı
olarak ithalatta gümrük vergisi ve eş değerli vergileri koymaktan kaçınmayı taahhüt
etmişlerdir. Ancak Türkiye için bu aşamalı bir şekilde düzenlenmiştir. Protokolun
42’inci maddesi “1. Ortaklık Konseyi, özellikle Türkiye'nin coğrafi durumunu da
göz önünde bulundurarak, tespit edeceği usullere göre, Topluluğu kuran
Antlaşmanın ulaştırma ile ilgili hükümlerini, Türkiye'ye teşmil eder. Ortaklık
Konseyi, bu hükümlerin demiryolu, karayolu ve suyolu ulaştırmalarına uygulanması
amacıyla Topluluk tarafından alınmış olan kararları Türkiye'ye, aynı şartlar içinde,
teşmil edebilir.” olarak düzenlenmiştir. Yani Topluluk (Birlik) ulaştırma modları ile
ilgili kararlarını Türkiye’ye de uygulamak durumundadır (mfa.gov.tr, 1970).
Ortaklık Konseyi Kararı, 6 Mart 1995 tarihinde Türkiye Avrupa Topluluğu
Ortaklık Konseyi toplantısında alınmış; kamuoyunda bilinen tabiri ile Gümrük
Birliği’ne girilmiştir. Bu toplantıda alınan karar ile Türkiye, Gümrük Birliğine dayalı
ortaklığın son aşamasına gelmiştir (mfa.gov.tr,1995). Bu karar, Topluluk ( Birlik)
içinde hukuk kaynakları arasında kabul edilmektedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı
da uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda birincil ve ikinci hukuk kuralları arasında
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ayrım yapmadan örnek olarak Ortaklık Konseyi Kararlarını da uygulamaktadır.
Çalışmanın çıkış noktası olan İstanbul Lojistik Davasında da Avrupa Birliği Adalet
Divanı ikincil hukuk kaynağı nitelikli bu kararı uyuşmazlıkta uygulamıştır.
Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki bu kararın 66’ıncı maddesi şu şekildedir;
“Bu Kararda yer alan hükümlerden Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın
mukabil hükümleriyle esas itibariyle aynı olanları, Gümrük Birliği kapsamına giren
ürünlere uygulanmaları bakımından Avrupa Toplulukları Adalet Divanının ilgili
kararlarına göre yorumlanır”. Yine Kararın dördüncü maddesi (madde 4) de şu
şekildedir; “Topluluk ile Türkiye arasında ithalat ve ihracatta alınan gümrük
vergileri ile eş etkili vergi ve resimler bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihte tamamen
uygulamadan kaldırılır. Topluluk ile Türkiye o tarihten itibaren yeni ithalat ve
ihracat vergileri ile eş etkili vergi ve resimleri uygulamaya koymaktan kaçınırlar.
Bu hükümler mali nitelikte gümrük vergilerini de kapsar“. Avrupa Birliğinin
İşleyişine

Dair

Anlaşmanın

30’uncu

maddesinde

de

aynı

düzenleme

vardır(ab.gov.tr,2011).
5. ABAD’IN MACARİSTAN HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU KARAR
İstanbul Lojistik Limited Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
Almanya ile Türkiye arasında taşımacılık yapan bir şirkettir. 30 Mart 2015 tarihinde
Macaristan ulusal otoriteleri, Almanya’ya tekstil ürünleri götürürken ve Macar-Türk
transit geçiş izni ve tüm prosedürleri tamamlamış olmasına rağmen, Romanya
sınırına yakın bir yerde, şirket tırlarının 12 Tondan fazla yük taşıma izni olmasına
karşın İstanbul Lojistik Şirketine yaptırım uygulamıştır. Macaristan Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanunu uyarınca İstanbul Lojistik’in vergi yükümlülüğünü yerine
getirmediği, transit geçiş izin belgesinin geçersiz olduğu sebebiyle 60 000 HUF
(yaklaşık 200 Avro) motorlu taşıt vergisi, 300 000 HUF vergi para cezası (yaklaşık
1000 Avro), 300 000 HUF (yaklaşık 1000 Avro) idari para cezası olmak üzere
toplamda 660 000 HUF (yaklaşık 2200 Avro) para cezasına çarptırmıştır. Karara
itiraz eden firma üst derece itiraz makamında talebi reddedilmiş bunun üzerine de
yargıya taşımıştır. Szegedi Vergi ve İş Mahkemesinde açılan davada mahkeme
Macaristan ulusal vergi mevzuatının ilgili hükümleri ile Türkiye ile AB arasında
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Gümrük Birliğini oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın dört, beş ve
altıncı maddeleri arasında çelişme görmesinden dolayı bekletici sorun yapmış ve
Avrupa Birliği Adalet Divanına konu hakkına yorum talebinde bulunmuştur.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, da Macaristan ulusal mevzuatına göre Türk
firmasının ödemesi talep edilen verginin, Ortaklık Konseyi Kararına aykırı olup
olmadığını incelemiştir. Ortaklık Konseyi Kararının birinci maddesi (madde 1),
dördüncü maddesi (madde 4), 66. maddesi ve Avrupa Birliğinin işleyişine Dair
Anlaşmanın 30’uncu maddesine göre bir inceleme yapmıştır. Buna göre Divan her
ne ad altına olursa olsun, miktarı çok az dahi olsa ilgili mevzuat gereğince Avrupa
Birliği İşleyişine Dair Anlaşmanın 28’inci ve 30’uncu maddeleri uyarınca bu
uygulamayı eş etkili vergi olarak kabul etmiştir. Bunun yanı sıra mahkeme bu tarz
yükümlülüklerin haksız rekabet, suni dengesizlik yaratmasından dolayı malların
serbestçe dolaşımı ilkesine aykırı olduğunu ve rekabeti bozucu etki yarattığına
kanaat getirmiştir. Bunun yanı sıra transit geçiş izni olduğu halde transit geçiş için
mali yükümlülük koyulmasını ve bunun malların fiyatına yansıyacağını haksız
rekabete yol açacağından dolayı Birlik mevzuatına aykırı bulmuştur. 1/95 Ortaklık
Konseyi, kararının dördüncü maddesinde (madde 4) yer alan yasak paralelinde eş
etkili vergi olarak kabul etmiş ve hukuka aykırı bulmuştur (eur-lex.europa.eu/legalcontent,2007).
Türk yurttaşlarının ve Türk teşebbüslerinin Avrupa’da yaşadıkları sorunlardan
biri vize, diğeri ise ticari faaliyette bulunma sırasında tabi tutuldukları mali
yükümlülüklerdir (Candan,2018). Oldukça uzun süren tam adaylık sürecimizden
dolayı Avrupa Birliği’ne ilgi dağıldı ise de, Türkiye’nin dış ticaretindeki ilk sırayı
Avrupa Birliği almaktadır (avrupa.info.tr, 2017). Sonuç olarak Avrupa Birliği ile
ilişkilerimiz çok yakın bir şekilde devam etmektedir. Ancak bugüne kadar
taşımacılık yapan Türk tırlarına uygulanan eş etkili mali yükümlülüğün yargıya
taşınması, Birlik ile ticaret yapan firmalar için oldukça önemli bir ilgi alanıdır.
Ülkemizin Gümrük Birliği üyesi olduğu ve Gümrük Birliği üyesi ülkelerin de
uyması gereken kurallar olduğu ne yazık ki kendi iç kamuoyumuz tarafından
unutulmaktadır.
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6.AVRUPA

BİRLİĞİNE

TAŞIMACILIK

YAPAN

TÜRK

FİRMALARININ SORUNLARI
Türkiye, dış ticaretinin en büyük kısmını Avrupa Birliği ile yapmaktadır. Türk
taşımacılık şirketlerinin Avrupa Birliği’ne yük taşımaktadır. Avrupa Birliği, Türk
taşımacılık şirketlerine eş etkili vergi uyguladığı gibi, kota ve zorunlu ulaşım modu
dayatmaktadır (dergipark.gov.tr,2015). Birlik ile Türkiye ilişkilerini düzenleyen
mevzuata (Ankara Anlaşması, Katma Protokol, 1/95 Ortaklık Konseyi Kararı,
Avrupa

Birliği

Adalet

Divanı

kararları)

bakıldığında,

Birlik

ülkelerini

yükümlülüklerini ve Türk ticari şirketlerinin haklarını gözardı edilmektedir.
1/95 Ortaklık Konseyi Kararı üçüncü maddesi (madde 3) ile Türkiye, Gümrük
Birliği alanına girmiştir. Ayrıca ülkemiz ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
imzaladığı Ankara Anlaşmasına göre 10’uncu maddede Gümrük Birliği mal
alışverişinin tümünü kapsadığı gibi, üye devletler ve Türkiye karşılıklı eş etkili mali
yükümlülükler ve miktar kısıtlamasının kaldırılması yani eş etkili her tür tedbirin
kaldırılacağını taahhüt etmektedir.
Katma Protokoldeki 21’inci ve 22’inci maddeler ve Ortaklık Konseyi Kararı
ikinci maddede miktar kısıtlamalarının kaldırılacağını taraflar taahhüt etmektedirler.
Gümrük Birliği ve Türkiye miktar konusunda kota getirme konusunda “stand still”
ilkesine uymayı taahhüt etmektedir. Yani şartların anlaşmalar öncesine göre kötüye
gitmeyeceğini Katma Protokol 23’üncü ve 41’inci maddede düzenlenmiştir.
Transit kotaları Türk taşımacılık firmalarının yaşadığı bir sorun olup, yine
mevcut mevzuat buna izin vermemektedir. Bu konu Ortaklık Konseyi Kararı beşinci,
altıncı ve yedinci maddelerde düzenlemiştir. Ne yazık ki Avrupa Birliği Türk
firmalarına transit kotaları uygulamaktadır.
Türk Taşımacılık firmaları Avrupa Birliği içinde zorunlu taşımacılık modu
uygulamasına tabi tutulmaktadır (dergipark.gov.tr,2015). Oysa yine 1/95 Ortaklık
Konseyi Kararı yedinci madde “5. ve 6. maddelerin hükümleri, genel ahlak, kamu
düzeni veya kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve
yaşamının korunması; sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal
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varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların
ithalinin, ihracının veya transit geçişinin yasaklanmasını veya kısıtlanmasını
kapsamaz. Ancak bu yasaklar ve kısıtlar Taraflar arasındaki ticarette keyfi bir ayrım
aracı veya örtülü bir kısıtlama oluşturamaz” hükmü düzenlenmiştir. Aynı şekilde
Ankara Anlaşması 15’inci maddede “Topluluğu kuran Antlaşma’nın ulaştırma ile
ilgili hükümlerinin ve bunların uygulanması dolayısıyla girişilmiş olan tasarrufların
Türkiye’ye teşmili şartları ve usulleri, Türkiye’nin coğrafya durumu göz önünde
bulundurularak düzenlenir” hükmü ile coğrafi özelliğin gözetilmesi suretiyle uygun
taşımacılık modu belirleneceği gerekmektedir.
Türkiye Trans Avrupa Ağına 2012 yılında dahil olmuştur. Henüz Birliğe tam aday
olmamasına rağmen Gümrük Birliği içindedir. Ulaştırma ve ticari mal
taşımacılığında eş etkili her tür kısıtlama yasaklansa da Birlik, Türkiye’ye
uygulamaması gerekenleri uygulamaktadır. Bunun yanısıra transit geçiş GATT ve
WTO anlaşmalarında da garanti kapsamındadır. O halde, Avrupa Birliği neden kendi
kurallarına riayet etmemektedir?
Dünya Bankası Lojistik Performans endeksine göre, Türkiye 2016 yılında
33’üncü sırada iken 47’inci sıraya düşmüştür (worldbank.org.,2018). Endeksin
kriterlerinden bazıları, “Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık“,
“Sevkiyatların planlanan zamanda ya da beklenen teslim saatinde varış yerine
ulaşmasındaki zamanlama “, “Lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalite” dir.
Taşımacılık da lojistik uygulamalarından biridir. Türk şirketlerinin yaşadığı kota,
mali yükümlülük, zorunlu mod, transit geçişte ayrımcı uygulamalar; hem haksız
rekabete, hem ulaşımın gecikmesine, hem malın daha yüksek fiyata satılmasına
sebep olmaktadır. Bütün bunlar da Birlik içi mevzuata aykırıdır.
SONUÇ
Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne mal sevkiyatı yapan bir Türk lojistik şirketinin
ayrımcılık yaratan, adil rekabeti etkileyen eş etkili vergilendirmeye tabi tutulması
sonucu

başlattığı

değerlendirilmiştir.

hukuki
Gümrük

süreç,
Birliği

Avrupa

Birliği

denince,
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akla

mevzuatı

çerçevesinde

bitmeyen

tükenmeyen

yükümlülükler listesi, Avrupa Birliği de denince akla bitmeyen bir yol gelmektedir.
Türk Kamuoyu, genel olarak Türkiye’nin yükümlülüklerine dikkat çekmekte, ancak
Türkiye’nin

haklarına,

Birliğin

yükümlülüklerine

dikkat

çekmemektedir.

“Öğrenilmiş bir çaresizlik” halini alan tam adaylık sürecinde, hem Türk Kamuoyunu
hem de Birlik ile ticari ilişkide bulunan Türk şirketlerini dinamize etmek için,
İstanbul Lojistik davası kararı önemli bir başlangıçtır. Haksız yere uygulanan eş
etkili her tür yaptırım Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalarda yasaktır. Ancak bunları
bilmemek ya da bilip de hak aramamak sorunsalı tam adaylık sürecindeki
Türkiye’nin konumunu da belirlemektedir. Bu davadan yola çıkılarak, iş dünyasının
hem kendi içinde hem de üniversiteler ve ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde başta
mevzuat bilgisi olmak üzere, Gümrük Birliği üyesi olarak ve tam aday ülke olarak
haklar ve Birlik üyesi ülkelerin yükümlülükleri konusunda farkındalık çalışmaları
yapması gerekmektedir.
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Döviz Kurundaki Değişkenliğin Beklenen Enflasyon
Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (2006 – 2018)
Recep KÖK1, Mustafa BİLİK2, Ramazan EKİNCİ3
Özet
Dışa açık ekonomi kuralları altında 1980 sonrası yıllarda serbest piyasa ekonomisi
deneyimine sahip olan Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğumuz dönemde; küresel
konjonktüre bağlı olarak fiili enflasyondaki artışla karşı karşıya kalması daha ziyade döviz
kurundaki geçişkenlik ile açıklanabilmektedir. Bu konuda teorik birikim referans alınarak
literatür tartışması değerlendirilmekte; küresel ekonomiler bağlamında, gelişmekte olan ülke
ekonomisi içinde Türkiye’nin yerini benzer ülkeler konumundan ayrıştırılmakta ve Türkiye
özelinde karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı döviz kurundaki
değişkenliğin enflasyon üzerine olan geçişkenliğinin derecesini ölçmektir. Başka bir ifadeyle
Türkiye ekonomisi örnekleminden hareketle döviz kuru-enflasyon geçişkenliğini test
etmektedir. Burada 2008 – 2018 yılları arasındaki TÜİK ve TCMB veri tabanından
yararlanılarak, kantil regresyon analizleri yardımıyla geçişkenlik parametreleri elde
edilmektedir. Bu bağlamda tüketim ekonomisinin hızlandırdığı fiyat enflasyonunu açıklayan
betimsel göstergeler ile çalışmada kullanılan modelinin tahmincileri arasındaki tutarlılık
analiz edilmektedir. Özetle, Türkiye ekonomisi politika yapımcılarına politika önermesi
geliştirmek için erişilen bulgular yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler— Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon, Tüketim Ekonomisi.
JEL Sınflama Kodları: D11, D12, C30

The Effect of Exchange Rate Volatility on Expected Inflation:
Evidence From Turkey (2006-2008)
Abstract
The fact that the Turkish economy, with its free market experience since 1980, is facing an
increase in inflation in the current period can be explained by the exchange rate passthrough. In this study, where previous studies are analyzed within the framework of
theoretical knowledge, comparative analyses are made by separating the dynamics of the
Turkish economy from the other emerging economies. The main purpose of this study is to
measure the degree of pass-through of exchange rate volatility on the expected inflation. In
other words, the study is testing the exchange rate pass through to inflation using Turkey's
example. Using the TURKSTAT and CBRT database between 2008 and 2018, parameters
are obtained with the help of quantil regresyon analysis. In this context, the consistency
between the descriptive indicators explaining the price inflation accelerated by the
consumption economy and the estimators of the model used in the study are analyzed. In
summary, the findings are used to provide policy recommendations based on the results of
the study.
Key words: Exchange Rate Pass Through, Inflation, Consumption economy.
Jel Classification: D11, D12, C30.
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1. GİRİŞ
Uluslararası ticarete yapan firmalar için belirsizliğin ana kaynaklarından biri
döviz kurlarındaki değişimlerdir. Dolayısıyla bu değişimlerin ülkenin rekabet
gücünü etkileyeceği, arz ve talep koşullarında bozulmalar ortaya çıkarabileceği
düşünülmektedir. Endüstri düzeyinde ise, firmaların döviz kurundaki hareketlerden
kendilerini izole edebilmeleri, döviz kuru geçiş oranının bir fonksiyonu olarak ele
alınabilir. Bu nedenle, döviz kurundaki değişimlerin ve geçiş etkisinin derinlemesine
anlaşılması, özellikle merkez bankaları için, fiyat istikrarının sağlanabilmesi
açısından gerekli olan politikaların oluşturması yönünde büyük önem taşımaktadır.
Döviz kurlarındaki geçiş etkisi kavramı kısaca döviz kurunda meydana
gelen yüzde 1 değişimin, yurtiçi genel fiyatlar düzeyi üzerinde yaratığı yüzde
değişimi ifade etmektedir. Bu etki, iki aşamaya ayrılabilir: ilk aşamada döviz
kurundaki değişimler ithalat fiyatlarında değişikliklere yol açarken, ikinci aşamada
ithalat fiyatlarındaki değişiklikler ülkedeki tüketici ve toptan satış fiyatlarına
yansıtılmaktadır.
Makroekonomik uyum açısından döviz kuru değişikliklerinin önemi, büyük
ölçüde iç piyasa fiyatları ve aktarım hızı üzerindeki etkisi ile belirlenmektedir. Geçiş
derecesi yüksek ise, döviz kuru hareketleri, dış ticarete konu olan malların nispi
fiyatlarını değiştirecek ve böylece ticaret dengelerinde hızlı bir ayarlama
sağlayacaktır. Genel olarak, merkez bankaları politika faizlerini düşürdüğü zaman,
bu eylem genellikle o ülkenin para biriminin içsel devalüasyonuna yol açmakta, bu
da söz konusu ülkenin rekabet gücünü artırırken ithalatı da pahalı hale getirmektedir.
Bununla birlikte, döviz kuru kanalının etkin bir şekilde işlemesi için, örtük varsayım,
ihracatçıların, mallarının veya hizmetlerinin yurtiçi fiyatını, ithalatçı ülkede fiyatın
az ya da çok değişmeden kalmasını sağlayacak şekilde ayarlamasıdır. Daha genel
olarak, ihracatçılar yurt içi fiyatlarını düzenleyerek döviz kuru hareketlerini ithalatçı
ülkelerdeki fiyatlara tam olarak yansıtmayabilirler.
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Çalışmanın sonraki bölümünde döviz kuru- fiyatlar genel düzeyi ile ilgili
teorik çerçeveye yer verilmektedir. Üçüncü bölümde veri seti ve metodoloji
sunulmakta, dördüncü bölümde ise uygulamalı bulgulara yer verilmektedir.
2. TEORİK ÇERÇEVE
Ekonomik küreselleşme, ulusal para birimleri, net sermaye akımları ve
doğrudan yabancı yatırımlar gibi ekonominin diğer unsurlarının oynaklığını
arttırmıştır. Bu eğilimler, yerel fiyatların şoklara karşı savunmasız alabileceği
ihtimalini ön plana çıkartmıştır. 1970'lerden bu yana, döviz kuru dalgalanmalarının
enflasyonu hızlandırabileceği veya yavaşlatabileceği, ithal ikameci üretim yapısını
etkileyeceği ve ihracatçılar için ticaret koşullarını değiştirebileceği açıklığa
kavuşmuştur. "Döviz kuru geçişkenliği" kavramı, döviz kurunda gerçekleşen
değişimin ticarete konu olan ve olmayan mallar üzerinden yurtiçi fiyat düzeyine
etkisi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, döviz kuru geçişkenliğinin etkisi döviz
kurunda gerçekleşen %1 değişime karşılık fiyatlarda gerçekleşen yüzde değişim
olarak ölçülebilir Goldberg ve Knetter (1997). Bu ölçüm bir anlamda döviz kuru
geçişkenliğinin esnekliğini (derecesini) vermektedir. Dolayısıyla daha yüksek bir
esneklik düzeyi ekonominin dışsal şoklara karşı daha duyarlı olduğu anlamına
gelmektedir. Bu bağlamda, enflasyon düzeyini kontrol altına alabilmek için döviz
kuru geçişkenliğinin derecesinin bilinmesi son derece önemli bir husustur.
Döviz kuru- Fiyatlar genel düzeyi ilişkisinin teorik temelleri tek fiyat kanunu
ve satın alam gücü paritesi yaklaşımlarında atılmaktadır. Tek fiyat kanunu, etkin bir
piyasada, tüm özdeş malların ortak para biriminde sadece bir bedeli olması gerektiği
ifade etmektedir. Fonksiyonel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
pi=Epi*

(1)

Burada, pi i malının X ülkesindeki fiyatını pi* i malının Y ülkesindeki
fiyatını ve E ise döviz kurunu ifade etmektedir. İncelenen ülkelerde, birden fazla mal
tüketime konu olmakta ve enflasyon düzeyi bu mallardan yola çıkarak oluşturulan
mal sepeti kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yönüyle yukarıdaki denklemi
genelleştirmek mümkündür;
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Pi=EPi*

(2)

Burada; Pi yurtiçi fiyatlar genel düzeyini, Pi* ise yabancı ülke fiyatlar genel
düzeyini ifade etmektedir. Bu yaklaşım “mutlak satın alma gücü” paritesi
yaklaşımından hareketle ortaya çıkmaktadır. Fiyat ve döviz kuru seviyelerini göreli
olarak birbirine bağlayan ilişki ise, “nispi satın alma gücü paritesi” olarak bilinir.

(3)
Burada St spot döviz kurunu, Pt t anındaki fiyatlar genel seviyesini, Pt* ise
yabancı ülkedeki fiyatlar genel seviyesini ifade etmektedir. Buna göre diğer koşullar
sabitken yurtiçi fiyatlarda meydana gelen değişmeye karşılık yerli paranın değerinin
değişmesi gerekmektedir.
Günümüz koşullarında eksik rekabet piyasalarının varlığı, taşıma
maliyetleri, ürün ve fiyat farklılaştırmaları, dış ticarette uygulanan tarife ve kotalar,
ithal girdi kullanımında ülkeler arası farklılıklar satın alma gücü paritesi
yaklaşımının geçerliliğini sınırlamaktadır.
3. LİTERATÜR
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine döviz kuru geçişkenliği
konusunda geniş bir literatür karşımıza çıkmaktadır. 1980 öncesinde yapılan
araştırmalar genel olarak en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır (Menon 1995).
Kim (1998), eşbütünleşme analizi ve vektör hata düzeltme yaklaşımını
kullandığı çalışmasında döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerinde belirleyici bir
etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Elde edilen bulgular Granger nedensellik testi ile
desteklenmektedir.
Kenny ve McGettigan (1998), eşbütünleşme yaklaşımını kullanarak İrlanda
ekonomisinde döviz kuru geçişkenliği üzerine bir analiz ortaya koymaktadır.
Çalışmada, kullanılan serilerin durağan olmadığını dikkate alarak elde edilen
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bulgularda geçişkenlik etkisinin diğer çalışmalara göre daha yüksek olduğu ifade
edilmektedir.
Goldfajn ve Werlang (2000), 71 ülkeden oluşan örneklem kullanarak
geçişkenliğin derecesini araştırmıştır. Buna göre gelişmekte olan ülkelerde
geçişkenlik etkisi gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.
Uygulamalı çalışmalarda genel olarak döviz kuru-enflasyon ilişkisinin
asimetrik bulunması, satın alma gücü paritesi yaklaşımının varsayımlarının
gevşetilmesini gerektirmiştir. Bundan dolayı Obstfeld ve Rogoff (2000), taşıma
maliyetlerini modele dahil etmiştir. Sonraki dönemlerde eksik rekabet piyasaları
çerçevesinde analizler yapılmıştır (Bergin ve Feenstra (2001), Bergin (2001),
Corsetti ve Dedola (2001), Bachetta ve Wincoop (2002)).
Türkiye özelinde geçiş etkisini araştıran başlıca çalışmalar bu kısımda ele
alınmaktadır. Arat (2003), döviz kurlarından fiyatlara geçiş etkisini, VAR analizini
kullanarak tahmin etmiştir. Buna göre, şoklarının TÜFE’ye geçiş etkisini düşüktür.
Zengin (2000), Türkiye ekonomisindeki geçiş etkisini Vektör Otoregresif
Model

(VAR)

yöntemini

kullanarak

araştırmıştır.

Uzun

dönemli

bir

eşbütünleşmenin varlığını saptayan Zengin, döviz kurlarından, ithalat fiyat
endeksine bir etkinin olduğunu fakat bu etkinin ihracat fiyat endeksi için geçerli
olmadığını saptamıştır.
Gül ve Ekinci (2006) Türkiye’de 1984-2003 dönemi verilerini kullanarak
döviz kuru ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektedir. Buna göre
uzun dönemde bir ilişki mevcuttur ve geçiş etkisi söz konusu olmaktadır.
Gündoğdu

(2013),

VECM

modelini

kullanarak

geçiş

etkisini

incelemektedir, döviz kurundaki dalgalanmaların TÜFE ve ÜFE üzerinde etkili
olduğunu ancak, söz konusu etkinin incelenen dönem içinde azaldığı ve geçiş
etkisinin yıllar içinde azaldığını ifade etmektedir.
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4. DEĞİŞKENLERİN TANIMI VE YÖNTEM
4.1. Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler
Döviz kuru oynaklığı ve enflasyon oranı arasındaki geçişkenliği inceleyen
bu çalışma 2006M08 – 2018M09 dönemini dikkate alan aylık veri setinden
oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan enflasyon ve döviz kuru değişkenleri TÜİK ve
TCMB veri tabanından elde edilmiştir. Tahmin sonuçlarının elde edilmesinde ise
Kantil regresyon yaklaşımından faydalanılmıştır.
Literatürde döviz kuru oynaklığının elde edilmesine yönelik farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Genellikle üç farklı yaklaşım yardımıyla döviz kuru
oynaklığı hesaplanmaktadır. Birinci yaklaşım logaritmik döviz kuru değişkeninin
birinci farkının standart sapmasıyla hesaplanan döviz kuru oynaklığıdır
(Dell'Ariccia, 1999). İkinci yaklaşım logaritmik döviz kurunun hareketli
ortalamasının standart sapmasıyla elde edilen döviz kuru oynaklığıdır (Klassen,
2004). Üçüncüsü ise ARCH/GARCH yaklaşımından elde edilen oynaklık
göstergesidir (Sauer ve Bohara, 2001; Clark vd.,2004; DeVita ve Abbott, 2004). Bu
çalışmada literatürde en sık kullanılan GARCH yaklaşımı tercih edilmiştir.
4.2. Model
Çalışmada kullanılan, Koenker ve Bassett (1978) tarafından uygulamalı
literatüre kazandırılan kantil regresyon yöntemi En Küçük Kareler (EKK) yöntemine
alternatif olarak geliştirilmiştir. En küçük Kareler yöntemi bağımlı değişkeninin
koşullu dağılımının ortalamasına dayanmaktadır. Literatürde en küçük kareler
yöntemi gibi sadece koşullu dağılımın ortalamasına dayanan tahmin yönteminden
elde edilen sonuçlar yetersiz kalmaktadır. Modele dahil edilen dışsal değişkenlerin
bağımlı değişkenin dağılım parametresinin ortalaması dışındaki diğer kantilaralıklarını etkilemesi öngörüldüğü için bu varsayımı dikkate almayan analizlerin
sonuçları sapmalı bulunmaktadır (Koenker & Bassett Jr., 1982). OLS yönteminden
farklı olarak kantil regresyon modelleri, açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkenin
koşullu dağılımının her bir noktası üzerindeki etkilerini dikkate almakta; dolayısıyla
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dağılımın asimetrik kuyruk özelliğini de analize dahil etmektedir (Abadie, Angrist,
& Imbens, 2002).
Çalışmada kantil regresyon yönteminin tercih edilmesinin nedeni, döviz
kurundaki değişimin enflasyonun koşullu dağılımının her bir noktası için tahminciler
elde etmeye imkân vermesidir. Böylece farklı enflasyon kantilleri için döviz kuru
geçişkenliğinin boyutu tespit edilebilmektedir.
Döviz kuru geçişkenliğine yönelik kantil regresyon modeli aşağıdaki
notasyonlarla tanımlanmıştır:

ENFt

xt B0  uTi ve KantilT ENFt | xt

Burada

xi dışsal değişkenler vektörünü,

(1)

xt BT

ET ise parametreler vektörünü

göstermektedir. KantilT ENF | x ise x veri iken ENF ’nın T . (nuncu) koşullu
kantilini ifade etmektedir. T . Regresyon kantili

0  T  1 aralığında ve aşağıdaki

minimizasyon probleminin çözümüyle tanımlanabilir:


mink ® ¦ T | ENFt  xt ET |  ¦ 1  T | ENFt  xt ET
E R
t:l ENF  xE
¯t:ENF t xE

½
|¾
¿

(2)

Eşitlik 2 daha sade bir şekilde aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

mink ¦ UT ENFt  xt ET
E R

(3)

t

Burada

UT (H ) hata teriminin pozitif olması

UT H

TH

;

negatif

olması

H 0

H t0

durumunda

koşuluyla hata terimine
ise

UT H

T 1 H

ağırlıklarını veren bir kontrol göstergesidir (Martins & Pereira, 2004).
Eşitlik 3‘te yer alan enflasyon – döviz kuru geçişkenliğine yönelik minimizasyon
problemi doğrusal programlama metotlarıyla çözülebilir. Modele ait standart hatalar
ise bootstrap yöntemiyle elde edilmektedir.
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5. UYGULAMA
Tablo 1’de enflasyon – döviz kuru geçişkenliğine yönelik kantil regresyon
tahmin sonuçları yer almaktadır. Tabloda farklı kantillere ait döviz kuru oynaklığı
değişkeninin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre
döviz kuru oynaklığındaki değişiminden yurtiçi enflasyon oranlarına doğru bir
geçişkenliğin olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu geçişkenlik pozitif ve
enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmaktadır. Ancak 0.8’inci
kantiller arasında döviz kuru oynaklığının enflasyon oranı üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı görülmektedir.

ENFLASYON

KR_OYN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

q20

q40

q50

q60

q80

0.543***

0.513***

0.471***

0.950

(0.121)

(0.126)

(0.119)

0.005***

0.006***

0.007***

(0.0006)

(0.0005)

(0.005)

(0.001)

146

146

0.289***
(0.099)

SABİT

0.002***
(0.0006)

GÖZLEM

146

146

146

(1.019)
0.009***

Parantez içindeki değerler standart sapmaları
göstermektedir.
*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

Tablo 1: Enflasyon ve Döviz Kuru Oynaklığı
Tablo 2’de farklı kantiller arasındaki katsayıların eşitliğini gösteren Wald testi
sonuçları yer almaktadır. Tüm kantilleri dikkate alan Wald testi olasılık değerine
göre boş hipotez reddedilip alternatif hipotez kabul edilmektedir. Buna göre farklı
kantiller arasındaki eğim katsayıları birbirinden farklıdır. Öte yandan kantil grupları
arasındaki değişime ait sonuçlar incelendiğinde 0.2 ve 0.4’üncü kantil değerleri
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arasındaki eğim katsayısı değerlerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir.
Diğer kantil değerleri arasında ise anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
Tablo 2: Enflasyon ve Döviz Kuru Oynaklığı Kantiller Arası Eğimlerin Eşitliği
Testi
Kantiller

Kısıt Değeri

Olasılık Değeri

0.2 – 0.4

-0.254

0.010

0.4 – 0.5

0.030

0.685

0.5 – 0.6

0.041

0.580

0.6 – 0.8

-0.479

0.614

Wald Testi

Ki-Kare İstatistiği

Olasılık Değeri

Tüm Kantiller

8.230

0.016

6. SONUÇ
Bu çalışmada 2006M08 – 2018M09 dönemine ait veri seti kullanılarak
döviz kuru oynaklığının enflasyon üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Enflasyon,
tüketici fiyatları endeksindeki yüzde değişimi göstermektedir. Döviz kuru
oynaklığının elde edilmesinde ise GARCH yöntemi kullanılmıştır. Modelde
geçişkenlik parametrelerinin tahmininde koşullu dağılımın her bir noktasındaki
etkiyi dikkate alan kantil regresyon yönteminden yararlanılmıştır. Böylece döviz
kuru oynaklığının enflasyon üzerindeki asimetrik etkisi dikkate alınmaktadır.
Kuyruk etkilerinin dikkate alındığı bu yaklaşım sayesinde döviz kurundan
enflasyona doğru gerçekleşen asimetrik geçişkenlik etkisi analiz edilebilmektedir.
Döviz kuru oynaklığı ile enflasyon arasındaki ilişki esas itibariyle
beklentiler üzerinden ele alınmaktadır. Kurlardaki oynaklık tüketime konu olan mal
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fiyatlarındaki artışın yaratığı uyaran etkisinin bir sonucu olarak enflasyon üzerinde
artış beklentisi yaratmaktadır. Elde edilen tahmincilerden anlaşıldığı gibi birinci
(q20) ve ikinci(q40) regresyon dilimlerinde döviz kuru oynaklığının enflasyona
geçişliliği sırasıyla 0,28 ve 0,54 iken üçüncü (q50) ve dördüncü(q60) dilimlerde
sırasıyla 0,51 ve 0,47 düzeyindedir.
Elde edilen geçişkenlik parametrelerini Türkiye örneğinde tüketim
sepetinde yer alan mal grupları itibariyle ayrıştıracak olursak, özellikle ticarete konu
olmayan mal/hizmet gruplarında döviz kuru oynaklığının enflasyona geçişkenliğinin
daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Örneğin tüketici harcamaları içerisinde “Gıda
ve Alkolsüz İçecekler” mal grubunun payının yaklaşık olarak %25 olduğunu dikkate
alırsak döviz kurundaki oynaklığın gıda malları üzerinden enflasyona geçişliliği
yaklaşık olarak %7 (0.25*0.289) düzeyindedir. Aynı yaklaşımla ticarete konu
olmayan mal grupları üzerinden, “Konut ve Kira” grubunun tüketim harcamaları
içindeki payının yaklaşık %30 olduğu dikkate alınırsa enflasyona geçişlilik %9
düzeylerindedir. Üçüncü kantile (q50) göre değerlendirme yapacak olursak, konut
harcamaları üzerinden geçişkenlik %15’e yükselmektedir. Yani döviz kurundaki
oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi hem mal grupları hem de dönemler itibariyle
farklılaştırmaktadır.
Yukarıdaki bulgulara göre yüksek faiz politikası uygulayarak gelecekteki
enflasyonun kontrol altına alınması etkili olabilir. Bu açıdan analitik bulgulara
yönelik değerlendirme sürdürüldüğünde, ticarete konu olan ve olmayan mal grupları
arasındaki ikame esnekliğinin azalması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu sonuç, para
politikasının

etkinsizliğini

ortaya

koyan

önemli

bir

bulgu

olarak

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda para politikalarında işlem düzeyi/miktarı
üzerinden yapılan uygulamaların daha etkili olacağı hususu dikkate alındığında,
BDDK’nın swap işlemlerine yönelik kısıtlama yerinde olmakla birlikte sıkı maliye
politikasının daha etkin olacağı öngörülmektedir.
Sonuç olarak enflasyonun uzun vadeli bir olgu olduğu dikkate alınacak
olursa, ticarete konu olmayan mal grupları özelinde fiyat kontrolleri gibi kısa vadeli
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politikaların yerini, üretim yapısını değiştirecek stratejik tercih yapma ve yeni ürün
desenleri üzerinden ekonomide rekabet gücü kazandırmaya yönelik politikalara
bırakması döviz kuru oynaklığının enflasyona geçişkenliğini azaltacaktır.
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Teknolojik Yönlendirme Sistemi Ve İletişimde
Dijital Dönüşüm
Emre KARAGÖZ1, Vahap TECİM2

Özet
Üniversiteler önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini
sürdüren büyüklüklerine bağlı olarak yüzlerce akademik ve idari personel ile binlerce
öğrencinin birçok farklı birimde bir araya geldiği kurumlardır. Üniversite kampüsleri fiziksel
olarak çok basit yapıda olabildiği gibi oldukça karmaşık yapıda da olabilmektedirler. Bu
durum kampüs içerisindeki bir akademik yada idari birimi veya bu birimlerde yer alan bir
personeli bulmanın zorluğunu arttırmaktadır.
Bu çalışma, fiziksel bir üniversite kampüsünde kullanılmak üzere geliştirilmiş teknolojik bir
sistem modelinin ve bu modelde kullanılan farklı modüllerin kullanımı üzerine
gerçekleştirilmiştir. Bu modelin tasarımında, sistem geliştirme yaşam döngüsü metodolojisi
kullanılarak, geliştirilen sistemin etkin ve verimli şekilde kullanıcıya hizmet etmesi
sağlanmıştır. Amaç kampüsün farklı noktalarına konulan kiosk tabanlı bilgisayar, tablet ve
iBeacon denilen yeni nesil sinyal gönderici cihazlar ile etkin bir yönlendirmenin yanında
sağlıklı bir iletişim aracı olarak da sistemin kullanılmasıdır.
Anahtar Kelimler— Mobil Teknolojiler, iBeacon, İletişim Teknolojileri, Endüstri 4.0
JEL Sınflama Kodları: C800, O32

Digital Transformation In Tecnological Direction System
And Communication
Abstract
Universities are institutions where hundreds of academic and administrative staff and
thousands of students come together in many different units depending on their degree,
undergraduate and graduate education and research activities. University campuses can be
very simple or very complex structure. This situation increases the difficulty of finding an
academic or administrative unit within the campus or a staff member in these units.
This study is based on the use of a technological system model developed for use on any
physical university campus and the different modules used in this model. System development
lifecycle methodology was used for designing of the system and it provided that the system
serves to user efficiently and efficiently. Main object of this study is beside effective direction
method, provides that the system uses as a healthy communication tool via kiosk based
computers, tablets and iBeacons, which located in different areas of the campus.
Keywords— Mobile Technologies, iBeacon, Communication Technologies, Industry 4.0
JEL Classification Codes: C800, O32
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1. GİRİŞ
Endüstri 4.0 farklı modern otomasyon sistemlerini, veri alış-verişini ve özellikle
üretim kademelerinde kullanılan teknolojileri içeren terminoloji olarak ifade
edilmektedir. Nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemleri temel yapıya oturtan
bu dönüşümde anahtar durumda olan internet hizmetleridir. Endüstri 4.0 felsefesi,
her konuda gerekli olan verilerin toplanması ve bunların uygun algoritmalarla analiz
edilmesi sonucunda üretimde ve hizmette verimliliği ve buna bağlı olarak da kaliteyi
arttırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla da yeni sisteme uygun üretim ve iş modelleri
ortaya çıkmaktadır, çünkü teknoloji ile bu faaliyetler daha sağlıklı yapılmaktadır.
Her ne kadar Endüstri 4.0 üretim sürecinde insan gücünü en aza indirip teknoloji
kullanımını ön plana çıkarmak amacını taşısa da, bu anlayış yaşamın her alanında
uygulanmaya çalışılmaktadır. İnsan hatalarını en aza indirecek, mümkünse ortadan
kaldıracak, internet vasıtasıyla farklı platformlarda yer alan verilerin anlık
aktarımını, analizini ve raporlamasını sağlayacak çalışmaların yapılması Endüstri
4.0 felsefesinin uzantıları olarak ortaya çıkmaktadır.
Veri elde etmeye, bunları analiz edip yetkililere raporlama yapmayı amaç edinen
sosyal tabanlı birçok çalışmanın artık insan eli ile yapılmasının mümkün olmadığı,
olsa dahi anlık verilerin elde edilmesi ve bunun sürekli olarak analiz edilip
raporlanmasının imkansız olduğu günümüzde kabul görmüş gerçeklerdir. Sosyal
bilimler doğası gereği genelde emek yoğun çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır.
Gözlem, analiz, modelleme ve raporlama gibi bir süreç sonucunda amaca bağlı
çalışmaların sonuçlandırılması mümkün olmaktadır. Ancak belirtilen sürecin her
aşamasında insan kaynaklı hata yapma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle insan
hatalarını en aza indirip, mümkün olduğunca otomatik bir şekilde veriyi belirlenen
yerden okuyarak/alarak işlemlere başlaması ve sonraki süreçlerde de teknolojinin
sağladığı olanaklardan yararlanılarak işlemlerin sürekli ve doğru bir şekilde
yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulması Endüstri 4.0 felsefesinin ruhunu
gerçekleştirmek anlamındadır.
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Karmaşık fiziksel mekanların bulunduğu kampüs gibi alanlarda birim/kişi bulma
gibi işlemlerde klasik yönlendirme levhalarının sağlıklı, etkin, güncel bir yapıda
amaca hizmet etmedikleri bilinmektedir.

İşte bu nedenledir ki, bu çalışma

teknolojinin getirdiği yeni imkanları kullanarak fiziksel alanlarda istenen kişi veya
birimin en hızlı şekilde bulunmasının yanında kişileri doğru yönlendirme ile birçok
bakımdan hızlı sonuca ulaştırmasını da mümkün kılacaktır.
Bu çalışmanın temelini teşkil eden teknolojik yapılarda, kullanıcı, aradığı
eğitmenin o anda hangi derslikte ders verdiği, bu dersin hangi zaman aralıklarında
olduğu ve bu dersliğe gidiş rotası gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebilmektedir. Bu tip
bir sistem modeli, özellikle kampüs içerisinde gerçekleştirilen büyük çaplı
organizasyonların konumunu kolaylıkla tarif etmek için kullanılabilmektedir. Bir
öğrenci ya da herhangi bir kullanıcı bu tip bir sisteme organizasyonun konumunu
sorduğunda, sistem sesli olarak cevap verebilmekte ve ayrıca organizasyonun yerini
belirten küçük bir basılı materyali de kullanıcıya sunabilmektedir. Özellikle
bilgisayar ve internet teknolojilerinin daha ulaşılabilir fiyatlara ulaşmasına paralel
olarak, bu tip sistemleri kullanarak geliştirilen sistemlerin sayısında da artış
olmuştur.
Literatür incelendiğinde farklı yapıda yönlendirme sistemlerinin olduğu
görülmektedir. Shi (2013) Almanya Stuttgart bulunan Stadtmitte Üniversitesi içinde
kullanılmak üzere Android tabanlı bir mobil uygulama geliştirmiştir. Bu mobil
uygulama özellikle yeni gelen öğrenciler için kampüs içerisinde Google Maps
yardımıyla konum bulma ve rotalama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Denis ve
diğerleri (2006) RTLS (Real Time Location System) teknolojisinin kablosuz ağlar
(WiFi) yolu ile nasıl geliştirilebileceği üzerinde çalışmışlardır (Denis ve diğerleri,
2006). Lautenschläger (2012) lisans bitirme tezi olarak AR (Augmented Reality)
yani Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini baz alan bir mobil uygulama geliştirmiştir
(Lautenschläger, 2012).
Bu çalışma kapsamında oluşturulan sistem uygulamasının temel araçlarını
Bluetooth iletişim teknolojisine dayanan iBeaconlar ve web-tabanlı sistem
metodolojileri oluşturmaktadır. Belirlenmiş problem, kampüs içerisindeki teknolojik
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iletişim sistemine gereksinim duyulmasıdır. Bu çalışma, teknoloji tabanlı bir iletişim
ve yönlendirme sisteminin, kampüste ihtiyaç duyulan eksikliği gidereceği hipotezine
dayanmaktadır. Bir sonraki bölümde, geliştirilmiş olan sistem uygulanmasında
kullanılan Bluetooth, iBeacon gibi birtakım teknolojiler hakkında özet bilgiler
verilmektedir.
2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Bluetooth ve Bluetooth Low Energy
Yeni iletişim teknolojilerinden biri olan Bluetooth, mobil cihazların özellikle de
mobil telefonların gelişmesi ile ortaya çıkmış bir teknolojidir. Ericson firması
tarafından 1994 yılında oluşturulmuş ve günümüze kadar farklı versiyonları
geliştirilmiştir. Temel olarak Bluetooth, farklı cihazlar arasındaki iletişimi ve veri
transferlerini kablosuz olarak gerçekleştirmektedir.
Bluetooth Low Energy (BLE), 2010 yılındaki Bluetooth 4.0 çekirdek
tanımlaması içerisindedir. Diğer Bluetooth versiyonları ile Bluetooth Low Energy
arasındaki en büyük fark, çok az enerji harcaması ve hızı denilebilmektedir. Bu
teknoloji mobil telefonlar yada tabletler için daha fazla batarya ömrü kazandırmıştır
(Gentilli ve diğerleri, 2016). Bluetooth Low Energy avantajlarından bazıları aşağıda
belirtilmektedir.
x

Endüstri Standardında wireless protokolüne sahiptir

x

Ultra az derecede güç tüketimi sağlamaktadır

x

Standartlaştırılmış uygulama geliştirme mimarisi, geliştirme ve uygulama
zamanı ve maliyetini kolaylaştırmaktadır

x

128 bit AES veri şifrelemesi ile hükümet düzeyinde güvenlik sağlanmasına
izin vermektedir (Bluetooth.com, 2017).
Aşağıdaki tabloda, klasik Bluetooth ve Bluetooth low energy arasındaki bazı

farkları göstermektedir.
Klasik Bluetooth Teknolojisi

Bluetooth Low Energy Teknolojisi

Veri Taşıma Kapasitesi

2 Mbps

~100 kbps

Dayanıklılık

Güçlü

Güçlü
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Aralık

1000 m ye kadar

250m ye kadar

Lokal Sistem Yoğunluğu

Güçlü

Güçlü

Büyük Ölçekte Ağ

Zayıf

İyi

Az Gecikme

Güçlü

Güçlü

Bağlantı Kurma Hızı

Zayıf

Güçlü

Güç Tüketimi

İyi

Çok Güçlü

Maliyet

İyi

Güçlü

Kaynak: Medicalelectronicsdesign.com, 2017

iBeacon
iBeacon, Apple tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir ve ilk olarak 2013
yılındaki Apple Worldwide Developers Konferansı’nda tanıtılmıştır. iBeacon,
yakındaki akıllı telefonlara ve tablet gibi mobil cihazlara radyo sinyalleri yayınlayan,
küçük kablosuz bir cihazdır çalışma prensibi, mobil cihazlardaki uygulamaları, BLE
(Bluetooth Low Energy) sinyalleri ile tetiklemek üzerinedir. Özellikle kapalı
alışveriş merkezlerinde müşterilerin cep telefonlarına ürün reklamlarını göndermek
için kullanılmaktadır. Mağaza reklamcılığı, takip, okul ve eğitim, otomasyon,, kapalı
mekan uygulamaları, müze uygulamaları iBeaconların sıklıkla kullanıldığı alanlar
olarak belirtilebilmektedir.
Bazı özel ticaret alanlarında mağaza - müşteri davranışlarındaki yol izlemeyle
ilgili olan bilgi, müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmede yarar sağlamaktadır
(Oosterlink ve diğerleri, 2017). Apple, iBeacon teknolojisini tanıttıktan sonra birçok
firma kendi Beaconlarını üretmeye başlamıştır. Estimote, Bluecats, Bluesense, Gelo,
Glimworm, Kontact gibi firmalar pazardaki önemli Beacon üreticileri olarak
bilinmektedir (nodesagency, 2017).
Beacon çalışma süreci şu şekilde ilerlemektedir. Öncelikle, bir Beacon herhangi
bir konuma yerleştirilmekte ve belirli aralıklarla BLE sinyallerini dışarıdaki alıcılara
göndermektedir. Bu sinyal gönderme aralıkları kullanıcı tarafından belirlenmektedir.
Kullanıcı tarafından belirlenen bu değer, Beaconın bir parametresi olan interval
değeridir. Eğer kullanıcı interval değerini 5sn olarak ayarlamışsa, Beacon her beş
saniyede bir BLE sinyallerini gönderecektir. Sinyallerin ulaşabileceği en uzak nokta
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yani sinyal etki aralığı, THEX değeri ile belirlenmektedir. Örneğin, bu değer küçük
bir değer olarak atanmışsa, sinyaller sadece 1m uzağa kadar etki göstermektedir.
Diğer durumda ise 100 m gibi büyük sinyal aralıklarına ulaşılabilmektedir. Örneğin,
THEX değerinin 50 m ve interval değerinin de 5sn olacak şekilde ayarlandığı
varsayımı altında 50 metre içerisine, cep telefonu içerisinde bir Beacon uygulaması
olan herhangi bir kişi girdiğinde, BLE sinyalleri cep telefonu tarafından alınmakta
ve alınan bu sinyal, gönderilen Beacon’ın UUID, major ve minor değerlerini telefona
bildirmektedir. Cep telefonundaki uygulama içerisinde bu değerler ile eşleşen event
(olay) tetiklenmiş olmakta ve bu sayede işlem gerçekleşmektedir. Özellikle kapalı
olan mekanlarda konum bulma işlemlerinin GPS ile sağlanamadığı durumlarda,
Beaconları kullanmak iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilmektedir.

Kaynak: Yazarlar, 2018

Yukarıdaki şekilde, örnek bir Beacon ve tüm parametrelerini göstermektedir.
Siyah alan sinyallerin aktif olduğu alanı göstermektedir. Pasif alanda olan bir
kullanıcı, siyah alana yani aktif alana girdiğinde, cep telefonu aktif olan sinyalleri
alarak önceden belirlenmiş olan içerikleri kullanıcıya göstermektedir. Bu içeriklerin
programlanmasında temel olarak 2 dil kullanılmaktadır. Bunlardan biri JAVA,
diğeride ObjectiveC dilidir.
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3. SİSTEM TASARIMI
Sistemin tasarımı esnasında, sistem geliştirme yaşam döngüsü adımlarından
yararlanılmıştır. Öncelikle planlama

aşamasında sistemin hangi amaçla

kullanılacağı, sistemi kimin kullanacağı ve sistemin hangi araçlar ile geliştirileceği
gibi konular üzerine düşünülmüştür. Düşünülen sistemin kullanılmak istenilen
metotlar ile geliştirilip geliştirilemeyeceği bu aşamada belirlenmiştir. Analiz
aşamasına gelindiğinde, sistemin kullanıcıları, sistemin neler yapacağı ve sistemin
nerede ve ne zaman kullanılacağı gibi sorulara cevap aranmıştır. Tasarım
aşamasında, sistem ve sistem özellikleri şekillendirilmeye başlanmıştır. Bu aşamada
gerekli olan teknolojik altyapının kurulumuna başlanmıştır. Sistemin başarılı bir
merkezden yönetilebilir olması için Linux tabanlı 64 Bitlik bir sunucu belirlenmiştir.
Bu sunucu üzerinden gerekli olan tüm işlemler hızlı ve kesintisiz bir şekilde
yürütülmektedir. Sistem programlama dilleri olarak PHP ve Javascript dilleri
seçilmiştir. Bu diller, özellikle Linux tabanlı sistemlerde ve hemen hemen tüm web
sistemlerinde kolaylıkla çalışabilmektedir. Veritabanı olarak bu programlama dilleri
ve sunucu işletim sistemi ile olan uyumundan dolayı MySQL seçilmiştir. Sistemin
veritabanı yapısı yine bu aşamada belirlenmiştir. Kullanılacak olan iBeacon
cihazlarını programlamak için JAVA dili kullanılmış ve Android Studio platformu
üzerinden sistem mobil uygulamasının geliştirilmesi düşünülmüştür. Geliştirme
aşamasında tasarlanmış olan yöntem ve araçların kullanıma hazır hale gelmesi
sağlanmıştır. İletişim araçları olarak Beaconların, geliştirilen sistem yazılımının,
yazılımın çalışacağı sunucunun, mobil uygulamanın, akıllı monitörlerin ve fiziksel
platformların yapıları bu seviyede tamamlanmıştır. Uygulama aşamasına
gelindiğinde, sistem tam anlamıyla kullanıma geçirilmiştir. Bina içerisindeki mevcut
konumlara Beaconlar yerleştirilmiş ve bina girişine konulan dijital platform
sayesinde misafirlere, sistem üzerinden çeşitli bilgilere ulaşma şansı verilmiştir.
Aşağıdaki şekil sistemin işleyiş sürecini göstermektedir.
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Kaynak: Yazarlar, 2018

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra ziyaretçi aradığı kişinin konumuna
yaklaştığında odalara yerleştirilmiş Beaconların göndermiş olduğu sinyaller
ziyaretçinin cep telefonuna ulaşarak aradığı kişi ile ilgili birtakım bilgileri
göstermektedir. Böylece herhangi bir fiziksel tabelaya yada isimliğe gerek kalmadan
aranan kişi bulunmuş olacaktır. Ayrıca aranan kişinin yerinde olmamasına bağlı
olarak ziyaretçi kendi cep telefonundan da aranan kişiye mesaj bırakabilmektedir.
4. UYGULAMA
Geliştirilen uygulamanın amacı, kampüsün farklı noktalarına konulan kiosk
tabanlı bilgisayar veya tabletler ile etkin bir yönlendirmenin yanında sağlıklı bir
iletişim aracı olarak da sistemin kullanılmasıdır. Çalışmada, web programlama
dilleri olarak HTML5, PHP, Javascript ve CSS, mobil uygulama için JAVA dili ve
Android Studio platformu, veritabanı olarakda MySQL kullanılmıştır. Henüz yeni
bir teknoloji sayılan Beacon teknolojisi, sistem içerisine entegre edilmiş ve mobil
cihazlarda kullanıma hazır hale getirilmiştir. Sadece kampüste var olan kiosklarla
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değil geliştirilen mobil uygulama ile de kişilerin bulundukları konumdan gidecekleri
alanlara yönlendirilmesi yapılabilmekte ve iletişim sağlanabilmektedir. Özellikle
bina gibi kapalı mekanlarda GPS kullanımının sınırlı olması nedeniyle Beacon
teknolojisinden yararlanılmıştır.
Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm
binasında denenmiştir. 2 katlı binada farklı konumlarda olan akademik ve idari
görevde 17 kişi bulunmaktadır. Binaya ziyaretçi olarak gelen herhangi biri aradığı
kişiyi sesli yada yazılı olarak bina girişindeki kiosk makinesine sorarak bu kişinin
ilgili olduğu konular, verdiği dersler, aranan kişinin fotoğrafı, kişinin bulunduğu
lokasyon gibi birtakım bilgilere ulaşabilmektedir. Aşağıdaki şekil, 3 aşamadan
oluşan kişi yada konum arama sürecini göstermektedir.

Kaynak: Yazarlar, 2018

Aranan kişi eğer akademik bir personel ise ve herhangi bir kişi tarafından arandığı
sırada farklı bir konumda ders veriyorsa, sistem arayan kişiye bildirmektedir.
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Kaynak: Yazarlar, 2018

Ziyaretçi/Kullanıcı, bir kişiyi aradığında sistem, arayan kişinin fotoğrafını
çekmekte ve aranan kişinin sistemde tanımlanmış olan e-mail adresine bu kişinin
resmini ve kendisini aradığı zamanı göndermektedir. Bu sayede aranan kişide, sistem
tarafından bilgilendirilmiş olmaktadır. Bina içerisinde bulunan akademik ve idari
tüm personellerin odalarına birer Beacon yerleştirilmiş ve kullanıma hazır hale
getirilmiştir. Bu Beaconlar, ana sistemin yönlendirdiği konuma gelen ziyaretçilerin
cep telefonlarına BLE sinyalleri göndererek bu konum ve aranan kişi hakkında
birtakım bilgiler vermektedir. Ayrıca aranan kişinin yerinde olmaması durumunda
gelen ziyaretçi bu uygulama sayesinde aradığı kişiye mesaj bırakabilmektedir. Bu
sayede iletişimin sekmeye uğramayacağı düşünülmüştür.
SONUÇ
Endüstri 4.0 felsefesinin hakim olduğu bir sürecin getirmiş olduğu yeni iletişim
ve bilgisayar teknolojileri, sosyal hayatın birçok alanında geleneksel yöntemler ile
yapılan işlerin bilgi teknolojilerine dayanan yeni yöntemler ile yapılmasını
sağlamaktadır. Bu sebeple, üniversite kampüsü ya da kompleks yapıdaki binalar gibi
alanlarda yönlendirme tabela ve göstergelerinin teknoloji tabanlı bir dönüşüm
geçirmesi zorunluluk haline gelmiştir. Fiziksel isim ve yönlendirme tabelaları, bu
isim ya da birimlerin yer değiştirmesi halinde yenilenme ihtiyacı olan ve beraberinde
belirli bir maliyet getiren işlemlere neden olmaktadır. Ancak geliştirilen sistem
tasarımında kullanılan Beaconlar ile bu maliyetler hemen hemen yok edilmiş
olmaktadır.
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Bu çalışma, özellikle geniş bir alana yayılmış kampüslerin yanında, bir bina
içerisinde kişi veya birimlerin aranmasına, bulunmasına, yönlendirilmesine ve
gerekli ise iletişim kanallarıyla mesaj bırakılmasına imkan sağlayan bir teknolojik
yapıyı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, çalışma, üniversite kampüsüne
uygulanmak istenen büyük yapıdaki bir sistem içerisinde hangi araç ve metotların
kullanılacağını belirtmek üzerine geliştirilmiştir. Oluşturulmak istenen yapının
üniversite kampüsü içerisindeki bir binada uygulanma şansı bulunmuştur.
Uygulanan bina 2 katlıdır ve kompleks bir yapıya sahip değildir. Farklı yapıdaki
binalarda bu sistemin uygulanabilirliği test edilmeli ve daha sonra Kampüs genelinde
kullanımına başlanmalıdır. Farklı birçok yöntem ve teknolojinin sisteme
entegrasyonu son derece kolaydır. Örneğin, belirlenmiş birtakım noktalara
Beaconlar

yerleştirilerek,

kampüs

içerisindeki

öğrenciler

ile

iletişim

gerçekleştirilebilir. Üniversite öğrencilerinin kampüs içerisinde yer alan bazı
mekanlar, departmanlar ve hizmetler hakkında bilgi toplanması ve toplanan bu
veriler doğrultusunda yöneticilerin gerekli düzeltmeleri yapmaları olumlu sonuçları
beraberinde getirecektir. Sistemin kullanım araçlarından biri olan Beaconlara
alternatif

olarak

RFID

gibi

teknolojilerin

kullanımının

denenmesi

gerçekleştirilmelidir. Geliştirilen mobil uygulama içerisine GPS yada AR gibi
teknolojilerin entegre edilmesi sistemin zenginliği açısından olumlu sonuçlar
doğuracaktır.
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Türkiye-Avrupa Konseyi İlişkilerinde Çocuk İstismarı
Sorunu
Uluğ İlve YÜCESOY1

Özet
Çocuk ve kadın kavramları devletler arası ilişkilerde yeni bir konudur. Bölgeselleşme ve
küreselleşme insan haklarında belli standartlar getirilmesine ve belli kuralların koyulması,
denetimi sürecini hızlandırmıştır. Çalışmada ülkemizin de üye olduğu uluslararası bir örgüt
olan Avrupa Konseyi’nin çeşitli anlaşmaları ve Konsey’in yargı organı olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine göre çocuk kavramı, çocuk istismarına ilişkin bakış açısı ile Türkiye
hakkında verilen kararlar tartışılacaktır. Uluslararası örgütler, uluslararası ilişkilerde
devletlerle birlikte özne konumundadır. Ancak uluslararası ilişkiler günümüzde salt devlet
merkezli bakış açısına sahip değildir.Bireyler,kişi toplulukları,hükümet dışı kuruluşlar
çocuklar, kadınlar, mülteciler de uluslararası ilişkilerin konuları arasındadır. İnsan
haklarının türevlendiği günümüzde kadınlar, çocuklar ve mülteciler artık uluslararası
ilişkilerin en önemli konularından olduğu gibi öznesi olma yolunda ilerlemektedir. Avrupa
Konseyi üyesi olan ülkemiz hakkında çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkan
ihlal kararlarının sayısı artmaktadır. Avrupa Birliği tam adaylık süreci ve Konsey üyesi
olarak çocuk hakları konusunda yükümlülüklerimiz vardır. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri’nin
çocuklarla ilgili yükümlülükler, çocukların (aile, okul, işyeri, mülteci, kayıp çocuklar etc.)
istismardan korunması için 4 P Prensibi (prevention-önleme, protecting-koruma,
prosecution-soruşturma, koğuşturma ve policy-uygun politika üretmek) bağlamında
Türkiye’nin durumu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı, İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, Avrupa Konseyi
JEL Sınflama Kodları: K33, K38, F53

Child Abuse Question in Turkey- Council of Europe Relations
Abstract
The concepts of child and woman are a new issue in international relations. Regionalization
and globalization have speeded up the process of introducing certain standards and setting
certain rules in human rights. In this study the concept of the child and child abuse problem
according to view of as an international organization Council of Europe’ conventions and
the decisions of European Court of Human Rights will be discussed. International
organizations are the subjects as states ın international relations. However, international
relations do not currently have a state-based perspective. Individuals, people communities,
non-governmental organizations, children, women and refugees are among the subjects of
international relations. Women, children and refugees are now on the way to becoming the
subject of international relations as well as the most important subjects. As a member of
Council of Europe European Court of Human Rights gave lots of violations of children rights
decisions about Turkey. Turkey as a member Council of Europe and from full membership
process to European Union have dutıes and obligations. Through the obligations and duties
as a member of Council of Europe liabilities related to children, children (family, school,
workplace, refugees, lost children etc.) in the context of Principle 4P Princible , protection
from abuse situation in Turkey will be discussed.
Keywords— Children Rights, Child Abuse, Human Rights, Coruncil of Europe, European
Court of Human Rights
JEL Classification Codes: M31, M39
1
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1. GİRİŞ
Ülkemiz, kendi ulusal hukukunda imzaladığı uluslararası anlaşmalarda ve üye
olduğu uluslararası örgütlerde, çocuk hakları adına çok sayıda yükümlülüğü vardır.
Dünyada ilk çocuk hakları bildirisinin, Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya
çocuklarına adanmış bir bayram olmasına rağmen, çocuk hakları konusunda atılan
adımlar, daha doğrusu uygulama kısmında eksikliklerimiz mevcuttur. Bu kadar
imzaladığımız sözleşmelere rağmen, çocuk istismarı (cinsel, bedensel zarar, zorla
çalıştırma, psikolojik istismar, eğitim hakkının elinden alınması gibi) “neden
artmaktadır” sorusu sorulması ve neler yapmamız gerektiği konusunda da bir an önce
yasal ve uygulamalara geçilmesi şarttır.
2. AVRUPA KONSEYİ ve AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ
Merkezi Strasbourg olan Avrupa Konseyi kurucu ülkelerinden olan Türkiye, çok
sayıda sözleşmeye imza atmış olup; konsey ve sözleşmelerin amacı insan hakları,
hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasiyi güçlendirmek, ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle
mücadele gibi Avrupa kültürel benliğine katkı bulunmak olarak ifade edilebilir.
Avrupa Konseyi’nin belkemiği ise Avrupa İnsan hakları Mahkemesidir. 1950’de
imzalanan sözleşme ile savunma dışında, yaşamın her alanını kapsayan konularda
üye ülkeler arası siyasi işbirliğinin yanı sıra kural koyma, iç hukuk normu halinde
uyulmasını sağlamak, denetleme ve ülkeler arası işbirliğini amaçlayan kapsamlı bir
yapılanmayı hedeflenmiştir (mfa.gov.tr ,2018).
Ülkemiz, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş
Milletler ile yakın ilişkisi, üyelikleri ve imzaladığı sözleşmelerle insan haklarının
korunması ve geliştirilmesi konusunda taahhütte bulunmaktadır. Yine ülkemiz
bunun yanı sıra bölgesel anlamda insan hakları ihlallerinin denetimi ve korunması
için bir mekanizma olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin zorunlu yargı
yetkisini tanıması, bireysel başvuru yolu ile uluslararası bölgesel denetimi kabul
etmiştir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler TC Anayasası
madde 90/5 gereğince iç hukuk normu olup iç hukuk normu ile çeliştiği takdirde,
uluslararası anlaşma normu tercih edilecektir (Türmen,2018).
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2.1. Avrupa Konseyi Anlaşmaları
Ülkemiz, çocuk haklarına ilişkin Avrupa Sosyal Haklar Bildirgesi, Çocuk
Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme, Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
(Lanzorete Sözleşmesi), İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Sözleşme (Aihs) , Siber Suçlara dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, İnsan Ticaretine
Karşı Eyleme dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi gibi sözleşmelere imza atmıştır.
2.1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi
Avrupa Konseyi’nin yargılama ve bir anlamda denetim yeri olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin yer, konu, zaman, kişi olarak yetkisini Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi birinci maddesi (madde 1) belirlemektedir. Birinci madde de “Herkes”in
bireysel başvuru yapma hakkının var olduğu kabul edilmektedir. İçtihatlarla gelişen
birinci maddenin kapsamı “kadın ve çocukları” da kapsamaktadır.
Kadın ve çocukların da sözleşme ile korunması ve bireysel başvuru hakkına
sahip olması, sözleşmede ayrıca düzenlenen ayrımcılık yasağını düzenleyen 14’üncü
maddenin de bir getirisidir (echr.coe.int,2015). Ayrımcılık yasağı, bu sözleşmede
tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya
diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet,
doğum, cinsel yönelim başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir
ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Lizbon
Anlaşması sonrası Avrupa Birliği’nin de yasal mevzuatı içinde yer aldığından,
Avrupa Birliği’ndeki “İnsan Hakları” konseptinin de içindedir. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kadınların ve çocukların insan hakları ihlaline ilişkin çok sayıda
karar vermiştir. Kısaca baktığımızda bunlar: Madde 2; Yaşam Hakkı, madde 3;
şkence, kötü muamele ve nsanlık dışı muamele yasağı, madde 4; zorla çalıştırılma
yasağı, madde 8; özel hayatın g zl l ğ , madde 13; etk n başvuru hakkı, madde 14;
ayrımcılık yasağı g b b rçok hakla lg l kadın ve kız çocukları le lg l hlal kararı
çıkmaktadır.
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2.1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi Kararlarına Göre
Çocuk
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki çocuk tanımı ve
kavramından esinlenilen, 18 yaş altı her insanı çocuk olduğu yaklaşımı, Avrupa’da
da kabul etmektedir.(ohchr.org,2017). Yeni doğmuş bir bebek de 17 yaşında bir genç
de çocuk olarak kabul edilmektedir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde
çocuk tanımı olmasa da 14’üncü maddede düzenlenen ayrımcılık yasağı da
çocukların sözleşme kapsamında olmasını sağlamaktadır. Çocuğa karşı (fiziksel,
cinsel, psikolojik, ekonomik) şiddet, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi,
aile yaşamına saygı, aile olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi, çalıştırılması gibi konularda sözleşme kapsamındaki koruma alanına
girmektedir.(.echr.coe.int,2015).
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aile içinde çocuğa karşı işlenen suçlarda
Madde 2, madde 3, madde 4, madde 6, madde 7, madde 8, madde 10, madde13,
madde 14 gibi maddelerden ihlal kararları vermiştir. Mahkeme, ülkemiz için de çok
sayıda ihlal kararına hükmetmiştir. Aslında aile içinde çocuklara karşı işlenen
suçlarda ulusal mevzuatımızda (01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 26.09.2004
kabul tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Yasası kapsamında ) ağırlaştırıcı hükümler
olmasına karşın; ülkemizde kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar artmaktadır.
Özellikle de aile içi cinsel istismar ve aile içi şiddet konusunda ülkemiz ile ilgili
verilmiş ihlal kararları vardır ve ihlaller giderek artmaktadır. Bunun yanısıra mülteci
çocuklar, yurt, yatılı okul, yatılı yurt gibi kapalı alanlarda da çocuklara karşı cinsel
istismar vakaları da artmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuklara yönelik istismar kararlarından
bazılarını, şu şekilde sıralamak mümkündür:
Z. ve diğerleri v. Birleşik Krallık (2002) kararında başvurusunda ise dört kardeşin
aileleri tarafından duyusal istismara maruz kalmalarından dolayı yaşadıkları
psikolojik zararlardan madde 3 işkence, insanlık dışı muamele yasağı ile madde 13
etkili başvuru hakkının kullanamamasından dolayı ihlal kararı vermiştir. D.P. ve
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J.C. v. Birleşik Krallık (2002 ) kararında bir kızkardeş ve bir oğlan kardeşin üvey
baba tarafından cinsel tacizi sonrası yapılan bir başvuru ile ilgilidir. Ulusal
otoritelerin koruma ve sosyal hizmet verme konusunda, tacizden haberdar
edilmelerine rağmen, yetersiz kalmaları nedeniyle,

mahkeme etkili başvuru

hakkının (madde 13) kullanamamaktan dolayı ihlal kararı vermiştir. Kontrova v.
Slovakya (2007) kararında ise; başvurucu kendisine elektrik kablosu ile şiddet
uygulayan ve iki çocuğunu öldüren kocasını şikayet etmiştir. Daha sonra yaptığı
başvuruda; yerel makamların yaşam hakkını korumadaki yetersizliğinden dolayı
madde 2’deki yaşam hakkının ihlal edildiği ve etkili başvuru hakkı madde 13’ün
ihlal edildiği kararı çıkmıştır. C.N. ve V. v. Fransa (2012) Bu başvuru ise,
Burundi’den akrabaları tarafından getirilen ve zorla gereksiz ev işlerinde çalıştırılan
annesiz babasız iki kız kardeşin başvurusu sonrası,

madde 4 ve madde 3 ‘e

aykırılıktan ihlal kararı verilmiştir. Söderman v. İsveç (2013) kararı; üvey babası
tarafından çıplakken gizlice filme çekilen bir kız çocuğunun, İsveç hukukunun bir
kişiyi izinsiz filme çekme eylemini yasaklamamış olması sonucu,

kişisel

bütünlüğünün zarar görmesinden dolayı başvurması üzerine verilmiştir. Mahkeme
burada

başvurucunun küçük olması ve olayın evde geçmesinden dolayı

başvurucunun evde yaşarken güvenme hakkının olması ve korunması gerektiğinden,
özel hayata saygı ilkesinin (madde 8 ) ihlal edilmesinden dolayı karar vermiştir. Aile
içinde çocuğa karşı işlenen suçlarla ilgili olan son kararlardan D.M.D. v. Romanya
(2017) ise; çocuğun ebeveyn tarafından şiddete maruz kalması ile ilgilidir. Mahkeme
burada Madde 3’ün ve madde 6’nın ihlaline karar vermiştir. Kayak v. Turkiye
(2012) kararı da okulda yaşanan akranlar arası kavga sonucu ölüm meydana karşı
çocuğun korunmamasından dolayı verilmiş bir ihlal kararıdır. Devlet, özellikle de
kendi alanı, hakimiyeti içinde olan alanlarda koruma, sakınma yükümlülüğü daha
hassas olması gerekirken ; yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. O-Keefe
İrlanda (2014) Kararında

v.

ise İrlanda Milli Okulunda mağdurun yaşadığı çok

sayıda istismardan biri de hocası tarafından yapılan istismardır. Devlet küçükleri
korumama ve şikayet sonrası etkili soruşturmanın yapılmadığına ilişkin ihlal kararı
çıkmıştır. Devletler yaşam hakkı, işkence yasağı, kötü muamele yasağı ve insanlık
dışı

yorum

gibi

durumlarda

yapılan
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taleplerde

etkin

soruşturma

yükümlülüğündedir. Türkiye için de G.U. v. Türkiye (2016) kararı mevcut olup;
mahkeme madde 3’e ve madde 8‘e aykırı durumlardan dolayı ihlal kararı vermiştir.
İhlal gerekçesinde ise; mahkeme madde 3’e ve madde 8’e aykırı ihlal hallerini ulusal
makamların görevleri dahilinde olup, yapmadıkları ve yaptıklarındaki eksiklikleri
sıralayarak açıklamıştır (echr.coe.int,2018)

3. AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİNE GÖRE ÇOCUK HAKLARI VE
TÜRKİYE
Avrupa

Konseyi

sözleşmelerinin

uygulanması,

uygulama

sırasındaki

eksikliklerin tespiti için her sözleşmenin bağımsız uzmanlar komitesi mevcuttur. Bu
komiteler imzacı ülkelerle ilgili raporlar yazmak sureti ile ülkelere yol gösterici bir
işlevi de vardır. Konseyin 2016-2021 Çocuklar için Eylem Planında ayrım
gözetmeme, çocuğun üstün yararı, yaşamda, hayatta kalma ve kendini geliştirme
hakkı, görüşlerini açıklama hakkı olarak çocukların haklarını gruplandırmıştır.
Avrupa Konseyinin Eylem Planında da ülkemiz ve diğer üye devletler; başta
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, çocuklarla ilgili
uluslararası anlaşmalar ve çocuk haklarında konusunda bir standart oluşturmuşlardır.
Türkiye düzeyinde çocuk hakları uzmanları, danışma birimleri, Sivil Toplum
Kuruluşları ile işbirliği gibi başarıları olmuştur. Ancak çocuklar, dünya genelinde
yoksulluk, başta fuhuş olmak üzere birçok sektörde zorla çalıştırılma, ayrımcılığa,
şiddete, maruz kalma, çocuklara yönelik adalet sisteminin olmaması, dijital çağda
istismara maruz kalmak, göçe tabi tutularak ailesiz kalmak gibi çok sayıda
tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır (cocukhizmetleri.aile.gov.tr.,2016)
Lanzorete Sözleşmesi 2016 raporu daha çok göç eden çocuklara ayrılmıştır.
Ülkesini terketmek zorunda kalan çocukların Türkiye’de yaşadığı her türlü istismar
raporda yer almıştır (judiciaryofturkey.gov.tr,2016).
15.10.2018 tarihinde yayınlanan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye değerlendirme
raporunda da aile içi şiddet mağduru çocuklara (oğlan ya da kız) yönelik şiddet
vakalarında da 4P ilkesi (soruşturma-koğuşturma, uygun politika, önleme, koruma)
ilkeleri doğrultusunda yol alınmamaktadır. Özellikle zorla evlendirme, 15-18 yaş
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arası kız çocuklarına yönelik cinsel suçlarda mevcut düzenlemeler yeterli değildir.
Şiddet vakalarında çocuk tanıkların korunması halen daha sağlanabilmiş değildir
(coe.int,2018).
Avrupa Sosyal şartı ülke raporlarında da 2017 yılı sonuçlarına göre; ev, okul ve
kurumlarda, fiziksel ceza henüz yasaklanmadığı, cezaevlerinde çocuklarla
yetişkinler zaman zaman aynı yerde tutulduğu, çocukların eğitime erişim hakkının
düzenli olmadığı, göçmen aile çocuklarının eğitim sorunu olduğu,15 yaşından küçük
çocukların çalıştırılmama yasağının etkin teminat altına alınmaması, çocuk cinsel
istismar mağdurları konusunda koğuşturma etkinliği yeterli olmadığı, çırakların adil
ücret ilkesine tabi tutulmadığı gibi tespitler yapılmıştır (coe.int,2018) .
4. AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORUNDA TÜRKİYE’DE ÇOCUK
HAKLARI
Tam adaylık sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde de,
2018 yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin çocuk hakları konusunda sınırlı ilerleme
içerisinde olduğu kaydedilmektedir. 2013 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve
Eylem Planı yeterli uygulanmadığı tespit edilmiştir. Çocuklara yönelik cinsel
istismar ve kötü muamele saha çalışmaları ve araştırmaları yetersiz bulunmakta;
rehabilitasyon merkezlerinin, kurumlarının izlenmesi konusunda etkin bir
düzenlemenin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Çocuk tutukluluğu ve suçluluğu
artmakta olup; her ilde çocuk ihtisas mahkemeleri henüz kurulmamıştır. Çocuklar
için sağlanan adli yardım ve cezaevi rehabilitasyon süreci yeterli görülmemektedir
(ab.gov.tr,2018)
SONUÇ
Türkiye, Konsey’in kurucu ülkesi olarak önemli bir misyona sahiptir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasında bir köprü
görevini üstlenmektedir. İnsan Hakları kavramı başta Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok sözleşme ile kayıt altına
alınmıştır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer Avrupa Konseyi
sözleşmeleri Avrupa Konseyi ülkelerinde insan hakları tesisinde, önemli bir rol
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oynamaktadır. Bu durum ayrıca spill over etkisi yaratmaktadır. Özellikle Türkiye
için, bu durum geçerlidir. Çalışmanın konusu olan çocuk istismarı Ortadoğu ve Asya
için bir sorundur. Türkiye’de çocuk istismarı ile mücadelede, hem uluslararası
denetimin hem de ulusal denetimin olması, rol modeli işlevi sağlamaktadır.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilerleme raporlarında, Türkiye birçok alanda
ilerleme kaydetse de, çocuk hakları konusunda, ne yazık ki atalet hakimdir.
Lanzorete Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen temel hak ve özgürlüklere ilişkin
bir sözleşme olduğundan; iç hukuk normu ile çeliştiğinde, iç hukuk normundan önce
tercih edilmesi gerekmektedir. Bu bir Anayasal yükümlülüktür. Ceza Yasası
özellikle de çocuğa yönelik cinsel suçlarda Konsey ve Birlik ile uyumlu hale
getirilmemesi, 2016-2020 Ulusal Eylem Planının hayata geçirilmemesi Türkiye’de
çocukların varlıkları için esaslı sorunlarıdır.
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Günümüz Türkiye’sinde Genç İşsizlik
Ecem Börekci1
Özet

Dünya ülkelerinin genelinde olumsuz etkisini oldukça hissettiren işsizlik olgusu özellikle
gençleri etkisi altına almaktadır. Bu süreçte ülkeler çeşitli istihdam politikaları uygulasa da
uygulanan politikaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
Genç işsizlikle mücadele sürecinde Türkiye aktif ve pasif istihdam politikalarından
yararlanmakta fakat uygulanan politikaların kısa vadeli çözümler ürettiği, uzun dönemde
etkisinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
Bu çalışma çoğunluk olarak literatür taraması şeklinde olmakla birlikte, çalışmada öncelikle
genç işsizlik olgusu ele alınacak, son on yıllık süreçte Türkiye’nin genç işsizlik durumu analiz
edilmeye çalışılacaktır. Ardından Türkiye’nin genç işsizlikle mücadele sürecinde uyguladığı
politikalarda ne kadar etkili olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır. Son olarak uzun dönemde
genç işsizliğin en aza indirilmesi konusunda etkili olabilecek önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Youth Unemployment , Employment Policies, Youth
JEL Sınıflama Kodları: J64,J21,J13

Today’s Youth Unemployment In Turkey
Abstract
The phenomenon of unemployment, which makes a lot of negative impacts in the world's
countries in general, especially affects young people. In this process, it is seen that the
policies applied by the countries in various employment policies are not sufficient.
Youth unemployment challenge in Turkey to leverage their active and passive employment
policies, but the policies that produce short-term solutions, it is observed that lack of adequate
long-term effects.
Although the majority of this work in the form of literature, case study, the first to be dealt
with youth unemployment, will be analyzed in the last decade, the youth unemployment
situation in Turkey. Then it will attempt to emphasize how to be effective in the fight against
unemployment and the policies implemented in the process of Turkey's young. Finally, there
will be suggestions that might be effective in minimizing the youth unemployment in the
long term.
Keywords— Block Chain, Crypto Money, Business Practices
JEL Classification Codes: J64,J21,J13

1

Doktora Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisat, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Türkiye, ecem-borekci@hotmail.com

1831

1. GİRİŞ

Günümüzde sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak dünya ülkelerini etkisi
altına alan en önemli sorunlardan biri işsizlik sorunudur. Bu sorundan en çok
etkilenen ise 15-24 yaş aralığındaki gençlerdir. Bugün Türkiye’de genç
işsizlik rakamlarının genel işsizliğe göre yaklaşık iki katı daha fazla oranlarda
görülmesi, ülkemizdeki genç işsizliğin yapısal bir nitelik taşıdığının
göstergesidir.
Çalışmada ilk olarak genç işsizlik kavramı üzerinde durulacak, ardından
Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında genç işsizliğin mevcut durumu analiz
edilecek ve son olarak Türkiye’de genç işsizlikle mücadele sürecinde
uygulanan politikalara ve çözüm önerilerine yer verilecektir.
2. GENÇ İŞSİZLİK KAVRAMI
ILO’ya göre genç işsizlik, 15-25 yaş aralığında bulunan ve 1 saatten daha fazla
süredir herhangi bir işi olmayıp, aktif olarak iş arayanlardır (Balcı İzgi, 2012:297).
Genç işsizliğin nedenleri makro ve mikro nedenler olmak üzere iki boyutta
incelenmektedir. Toplam

talep yetersizlikleri, ekonomik durgunluk ve krizler,

demografik yapı sorunları, işgücü piyasası politikalarının yetersizliği, eğitim
sisteminin yetersizliği, ücret politikaları ve asgari ücret uygulamaları genç işsizliğine
neden olan makro nedenleri oluştururken, eğitimli işsizler, gençlerin çalışma
eğilimlerinin yarattığı sebepler, gençlerin işgücü piyasasına ilk kez giriş yapıyor
olmaları, etnik köken ve engellilik ise mikro nedenleri kapsamaktadır (Sedat ve
Şahin, 2011:1-33).
3. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİN DURUMU

1960’lı yıllardan beri ülkemiz işsizlik problemiyle mücadele etmeye ve bu
duruma çözüm üretmeye çalışan bir ülkedir. Türkiye’de işsizlik özellikle
eğitim ve istihdam arasındaki bağın kurulamaması ve emek talebinin
gereksinim duyduğu potansiyelde piyasada işgücü bulunamaması gibi
sebeplere bağlı yapısal bir özellik taşımaktadır (Işık, 2016:137-143)
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Ayrıca, 15-24 yaş grubunun işgücüne ilk kez giriş yaşı olarak
nitelendirilmesi,

gençlerin

önceden

herhangi

bir

iş

deneyiminin

bulunmamasına bağlı olarak ek maliyet yaratan unsur olarak görülmelerinden
dolayı işverenler tarafından tercih sebebi olmamaları, gençlerin işgücü
piyasasını yetersiz seviyede tanımaları gibi sebeplerden dolayı da genel
işsizlik oranlarına göre genç işsizlik oranı yaklaşık olarak iki katı olmaktadır
(Bedir ve Uyanık, 2006:3). TÜİK’ten elde edilen verilere göre,2017 yılı
itibarıyla genç işsizlik oranı %20,8 iken, genel işsizlik oranı %10,9’dur
(TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2017).
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz
alınarak incelendiğinde, Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişiden
oluşmaktadır. Toplam nüfusun 12 milyon 983 bin 097’si 15-24 yaş
aralığındaki genç nüfusu kapsamaktadır (TÜİK, 2018). Dolayısıyla toplam
nüfusun yaklaşık %16,1’ini genç nüfus oluşturmakta ve bu oran ülkemizin
genç nüfus bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi
niteliğindedir.
Tablo 1: 15-24 Yaş Nüfusun İşgücü Durumu

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri

Tablo 1, 2007-2017 yılları arasında 15-24 yaş aralığındaki gençlerin işgücü
durumunu göstermektedir. Söz konusu veriler işsizlik rakamları açısından ele
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alındığında, özellikle son altı yıllık süreçte genç işsizlik rakamlarının sürekli olarak
artış gösterdiği ve 2017 yılı itibarıyla 1.069 bin gencin işsiz kaldığı görülmektedir.
İşgücüne dahil olmayan genç nüfus açısından değerlendirildiğinde, özellikle 2012
yılından itibaren rakamsal açıdan azalış görülse de, işgücü dışına itilen gençlerin
sayısı oldukça dikkat çekmektedir. 2017 yılında işgücüne katılma oranı %43,3
oranına yükselse de gençlerin işgücü piyasasına katılımının yeterli düzeyde olmadığı
görülmektedir.
İşsizlik oranları açısından bakıldığında, 2008 küresel ekonomik krizin etkisiyle
2009 yılında genç işsizlik oranının %25,3 oranı ile en yüksek seviyeye ulaştığı
görülmektedir. 2009 yılından 2012 yılına kadar oransal azalma görülse de 2017
yılına kadar olan süreçte istikrarlı azalma görülmemekte, özellikle son 4 yıllık
süreçte sürekli olarak işsiz gençlerin sayısında artış söz konusu olmaktadır. 2017
yılında genç işsizliğin %20,8 oranında olması gençler için işsizlikle mücadele
kapsamında uygulanan politikalardan elde edilen sonuç konusunda yetersiz
kaldığının bir göstergesi niteliğindedir.
Tarım dışı işsizlik oranları açısından değerlendirildiğinde ise, 2014-2017 yılları
arasında sürekli artış gösteren oranların 2017 yılında %24,1 oranıyla çok yüksek
seviyelerde olması dikkat çekmektedir. Aynı zamanda istihdam edilebilirlik
bakımından gençlerin istihdam oranının 2007-2008 yılları arasında aynı seviyelerde
kaldığı, 2008 küresel ekonomik kriz dolayısıyla 2009 yılında azalma eğiliminde olsa
da 2012 yılından itibaren sürekli olarak artış gösterdiği ve 2017 yılında %34,3 genç
istihdam oranının olduğu görülmektedir. Bu oran gençlerin işgücü piyasasına
girişinin yeterli seviyede sağlanmadığının bir kanıtı niteliğindedir.
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Tablo 2: Eğitim Durumuna Göre Genç İşsizlik Oranı (%)

Kaynak : TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2017
Tablo 2’de gençlerin eğitim durumuna göre işsizlik oranları verilmiştir. Söz
konusu verilere göre işsizlik oranları incelendiğinde; eğitim durumu bakımından en
yüksek genç işsizlik oranının genellikle yükseköğretim kurumunu bitirmiş olan
gençlere ait olduğu görülmektedir. Bu oranı sırasıyla genel lise eğitimi almış gençler,
lise dengi meslek okul bitirenler, okuma yazması olup okul bitirmeyen gençler
oluşturmakta, en düşük işsizlik oranı ise okuma yazması olmayan gençlere ait
olmaktadır. Dolayısıyla gençlerin eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranlarının arttığı
görülmektedir. Çünkü yüksek eğitim almış bireylere göre okuma yazma bilmeyen
ya da lise altı eğitim alan gençlerin iş hayatına atılımı daha erken olmakta, bu gençler
düşük ücret ve sosyal güvence sağlamayan kötü çalışma koşullarını daha kolay
kabullenmektedir. Yüksek eğitim almış gençler ise alanlarına uygun, daha nitelikli
işler aramakta ve isteklerine uygun iş bulasıya kadar işgücü piyasasından kendilerini
soyutlamaktadırlar. Bu durum gençlerin işsiz kalma süresini uzatmakta ve oransal
açıdan genç işsizliğin daha yüksek seviyelere taşınmasına sebep olmaktadır. Aynı
zamanda 2008 küresel ekonomik krizin etkisi tabloda oldukça dikkat çekici
durumdadır. Söz konusu küresel kriz sonrasında 2009 yılı baz alındığında krizin
olumsuz etkisiyle tüm eğitim durumlarında genç işsizlik oranlarında artış
görülmektedir.
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TÜİK’ ten elde edilen verilere göre, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin cinsiyet
ayrımı açısından işsizlik oranları ele alındığında, 2017 yılında genç erkeklerin
işsizlik oranı %17,8 iken, genç kadınların işsizlik oranı ise %26,1’dir. Dolayısıyla
genç erkeklere göre genç kadınların işgücü piyasasında iş bulmaları daha zor
olmaktadır. İstihdam oranları açısından değerlendirildiğinde ise genç erkeklerin
%45,4’ü istihdam edilirken, genç kadınların sadece

%23,0’ının istihdamı

sağlanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu veriler genç kadınların işgücü piyasası
dışına itildiğinin bir kanıtı niteliğindedir (TÜİK İşgücü İstatistikleri,2018).
Gençler, öğrenim süresinin uzun zaman alarak devam etmesinden dolayı işgücüne
dahil olamamaktadır. Yavaş istihdam yaratımı yüzünden genç kadınlar, işgücü
piyasasında daha düşük oranda bulunmakta, iş fırsatlarının sınırlı olması durumunda
kadınların cesareti kırılmakta ve işgücünden ayrılmayı tercih etmektedirler (Kenar,
2011:9).
Aynı zamanda ülkemiz ataerkil toplum özelliklerine sahip olduğu için daha çok
erkekler işgücü piyasasına katılmakta, kadınlar ev hanımı statüsüyle ev işleriyle
ilgilenmektedir.
Kent kır ayrımı açısından nüfus değerlendirildiğinde ise, TÜİK’ ten elde edilen
verilere göre 2017 yılı itibariyle Türkiye’de toplam nüfusun %92,5’i il ve ilçe
merkezlerinde yaşarken, %7,5’i ise belde ve köylerde yaşamını sürdürmektedir
(TÜİK, 2018).
Ülkemizde kırsal alanda yaşayan gençler daha çok eğitim fırsatlarının sınırlı
olmasından dolayı eğitime erişim güçlüklerinin yaşanması, maddi sıkıntılara çözüm
üretilebilecek istihdam alanlarının yaratılamaması, boş zamanlarını kaliteli şekilde
değerlendirebilecekleri aktivite ve fırsatların bulunmaması, tarımda makineleşmenin
artış göstermesiyle işgücü fazlasının oluşması ve

tarım alanlarında çalışmak

istememeleri, tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin beklentileriyle uyumlu
olmaması, tarımsal faaliyetler bakımından üretim kabiliyetlerini geliştirilecek
nitelikte olmamaları gibi sebeplerden dolayı kentlere göç etmektedir. Ayrıca
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kentlerde gelişim gösteren sanayi ve hizmetler sektörünün işgücü talebi de göç
hareketlerini hızlandırmaktadır (Can ve Engindeniz, 2017:101).
Sektörlere göre istihdamın dağılımı ülkemizdeki sosyo-ekonomik gelişmişliğin en
önemli belirleyicilerindendir.
Tablo 3: 15-24 Yaş Aralığındaki Gençlerin Sektörlere Göre İstihdam Durumu
(Bin)

Kaynak : TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2018
Tablo 3’te görüldüğü üzere, 2014-2017 yılları arasında gençlerin her yıl en çok
hizmet sektöründe yer aldığı, sanayi sektörünün yıllar itibarıyla azalma göstermesine
rağmen payının yüksek olduğu görülmektedir. Sanayi sektörünü tarım sektörü takip
etmektedir. En az istihdam edilebilirlik ise inşaat sektöründe yer almaktadır.
Verilerden yola çıkarak, ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak sektörler arası
istihdam edilebilirlik bakımından değişiklikler görülmekte ve gençler tarım
sektöründen koparak, hizmet ve sanayi sektörüne yoğunlaşmaktadır. Bu durum
gençlerin ücretsiz aile işçiliğini bırakarak, ücretli ve yevmiyeli çalışma hayatına
geçtiğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla Türk gençliğinde istihdam edilebilirliğin
temel kaynağını ticari hizmetler oluşturmaktadır.
4.TÜRKİYE’DE

GENÇ

İŞSİZLİKLE

MÜCADELE

SÜRECİNDE

UYGULANAN POLİTİKALAR
Türkiye’de genç işsizliğin mevcut durumunu en az seviyeye indirmek ve gençlerin
istihdam edilebilirliğini arttırmak için aktif ve pasif istihdam politikalarından
yararlanılmaktadır.
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4.1. Pasif İstihdam Politikaları
Pasif istihdam politikaları, maddi destek sağlayarak, gençlerin işsizlik problemlerini
çözmeye yönelik politikalardır (Ay, 2014:330-331).
Bu politikalar her ne kadar 20.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren uygulanmaya başlasa
da genç işsizlikle mücadele kapsamında politika üretmede yetersiz kalmasından
dolayı aktif istihdam politikalarının uygulama alanı bulmasına sebep olmuştur
(Bayraktar ve İncekara, 2013:27).
4.1.1. İşsizlik Sigortası
Bu politikalar, sigortalı bireylerin belli zamanlarda kaybettikleri gelirlerini
karşılamayı ve onların zor koşullar ile karşılaşmalarını engellemeyi sağlamaya
yöneliktir (Uğur, 2011: 100).
2002 yılı Mart ayında işsizlik ödeneği ilk defa ödenmeye başlamış olup, söz
konusu tarihten 2017 yılı Eylül ayına kadar geçen süreç boyunca toplam 5 milyon
647 bin kişiye işsizlik ödeneği verilmiştir (İŞKUR,2017: 116).
Bu politikanın genç işsizliğin çözümünde doğrudan bir etkisi bulunmamakla
beraber yarattığı güvence ile genellikle işsizliği teşvik edici bir nitelik taşıdığı
görülmektedir (Koçak, 2018).
4.1.2. Kısa Çalışma Ödeneği
Genellikle ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz gibi sebeplerden dolayı
işyerindeki haftalık çalışma saatlerinin geçici sebeple azaltılması veya işyerindeki
faaliyetlerin

tamamıyla

ya

da

kısmen

durdurulması

sonucunda

işçilere

çalışamadıkları süre kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenmektedir ( İŞKUR,
2017:175).
Bu ödeneğe başvuru İŞKUR’a yapılmaktadır. Bu ödenekten faydalanabilmesi için
öncelikle yapılan başvuru koşullarını çalışanların sağlaması gerekmekte ve kısa
çalışmanın başlamasından son 120 gün içinde kişinin çalışmalarında süreklilik
göstermesi gerekmekte ve son üç yıl içinde kendi adına en az 600 gün işsizlik
sigortası primi bildirilmelidir (Çetin, 2017).
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4.1.3. Ücret Garanti Fonu
Hizmet akdine tabi olarak çalışan işçileri, işverenin; konkordato ilan etmesi,
işveren için aciz vesikası alınması, iflası ya da iflasın ertelenmesi gibi sebeplerden
ötürü işverenin ödeme zorluğu çekmesini engellemek ve bu tür durumlara karşı
işvereni muhafaza etmek ve işçilerin iş ilişkisinden dolayı üç aylık ödenmeyen
alacaklarını ödeyebilmek sebebiyle yaratılmış fonlardır (Sürücü, 2014:104).
4.1.4. İş Kaybı Tazminatı
Bu tazminat özelleştirme sebebiyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak
kazanan sigortalı işsizlere ödenmektedir. Tazminat koşullarını sağlayabilmek için
bir iş yerinde en az 550 gün süreyle aralıksız çalışmak ve işten ayrıldığı tarihten
başlayarak 30 gün içinde bireysel olarak veya elektronik ortamdan yararlanarak
İŞKUR’a başvuruda bulunmak gerekmektedir (MuhasebeNet, 2018).
İş tazminatı olarak 2017 yılında 233 kişiye 3.854.000 TL. ödeme yapılmıştır
(İŞKUR, 2017:79).
4.1.5. İhbar ve Kıdem Tazminatı
Bu tazminat ile işçinin çalıştığı işten ayrılma veya işverenin çalışanı işten çıkarma
fikri varsa, kanun çerçevesinde belirlenen süre boyunca karşı tarafa bu durumu
iletmeleri ve böylelikle işveren ile işçi arasında yaşanabilecek olumsuzlukları
önlemek amaçlanmaktadır ( Kirpik, 2011).
4.1.6. Kıdem Tazminatı
Bu tazminat, işten çıkarılan çalışanların tazminat ile ödüllendirilmesi anlamına
gelmemekte, sıklıkla işverenlerin çalışanın hemen işine son vermesini engellemek
için oluşturulmuş bir iş güvence sistemidir ( Sürücü, 2014: 44-97).
4.2. Aktif İstihdam Politikaları
Eğitim programları vasıtasıyla işsiz kalanların tecrübe kazanmasını sağlayan,
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan politikalardır (Ay, 2014:330-331).
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4.2.1. Mesleki Eğitim Programları
Bu programlar genellikle eğitim sürecini tamamlamayan, kötü sosyo-ekonomik
şartlara sahip ailelerde yetişen 20 yaşın altındaki gençleri kapsamaktadır. Program
bu gençlerin işgücü piyasasına girişini sağlayarak, onların iş bulma sürecini
hızlandırmakta, mesleki nitelik kazandırılmasına yönelik okulda ya da iş başında
eğitim programları ve buna yönelik çeşitli çalışmaları kapsamaktadır ( Dar ve
Tzannatos, 1999: 25).
2017 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam 86.472 kişi kurslara katılım sağlamıştır
(İŞKUR, 2017:75).
4.2.2. İş ve Meslek Danışmanlığı
İlk iş ve meslek danışmanlığı çalışmaları 1991 yılında başlamış olup,

bu

danışmanlar, işsiz durumda olan ve meslek sahibi olmak için iş arayanlar veya
mevcut işinde değişikliğe gitmek isteyenlere, istedikleri nitelikte ve kişisel
özelliklerine uygun iş seçiminde yardımcı olmak, onların işe yerleştirmelerine katkı
sağlamak, kariyer olarak yükselmek isteyenlere işleriyle ilgili eğitim olanakları
sunmak, çalışan durumda olanların işgücü piyasası ile uyum içinde çalışmalarını
devam ettirebilmesi için profesyonel yardım sağlamaktadır. 2017 Eylül ayı itibarıyla
iş ve meslek danışmanlığı adı altında 3.302.474 kişi ile bireysel görüşme yapılmış,
473.396 işyerine ziyarete gidilmiş, 812.523 öğrenciye de danışmanlık hizmeti
verilmiştir (İŞKUR, 2017: 89-90).
4.2.3. İşbaşı (Staj) Eğitim Programları
İşbaşı eğitim programları 2009 yılında uygulanmaya başlamış, işgücü piyasası
şartlarını hiç tanımamış tecrübesiz gençlerin iş ortamına uyum sağlamasını ve
tecrübe kazanmasını sağlamasının yanı sıra onların yeni iş fırsatıyla karşılaşmalarını
da kolaylaştırmaktadır (Taş, 2011: 168).
Bu programlar en az iki sigortalı çalışanı olan kuruma kayıtlı işyerlerinde
uygulanmaktadır. Kurslara katılan kişilere katılım sağladıkları her gün için 27 ile 54
TL. kursiyer zaruri bedeli ödenmektedir (İŞKUR, 2017:81-82).
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4.2.4. Girişimcilik Eğitim Programları
İşsizliği doğrudan ortadan kaldıracak nitelikte olmayıp, tamamlayıcı özelliği olan
programlardır (İslamoğlu ve Namal, 2014:28).
Bu eğitim programları ile bireyler girişimciliğe teşvik edilmekte, dünya çapında
girişimcilik faaliyetleri önemli bir unsur haline gelmektedir. Türkiye genç nüfusu
açısından kalabalık bir ülke olduğundan girişimcilik için önemli bir potansiyele
sahiptir ancak mevcut potansiyelini etkin kullanamamaktadır. Bu yüzden genç
işletmelerin kurumsal ve finansal açıdan girişimcilik konusunda desteklenmesi
gerekmektedir (Taş ve Bilen, 2014: 67).
KOSGEB girişimcilere önemli destekler sunmaktadır. Program dahilinde kişi
başına 30.000 TL. geri ödemesiz hibe vermeyi kabul etmiş ancak sertifika almalarına
rağmen, başvuru yaparak destek almaya hak kazananların oranı %7,5’tir. Bu açıdan
programın çok başarılı olmadığı söylenilebilmektedir( KOSGEB, 2013:15).
4.2.5. Ücret İstihdam Sübvansiyonları (İstihdam Arttırıcı Sübvansiyonlar)
İşsizliğin uzun vadeli ya da yüksek genç işsizliğin görüldüğü dezavantajlı
bölgelerde, işgücü piyasasını canlandırmak için bu sübvansiyonlar ile işsizlerin
istihdamı desteklenmektedir. Dolayısıyla dezavantajlı gruplarda sosyal dışlamayı
önlemek için istihdamı teşvik ederek, toplumsal bir amaca öncülük etmektedir
(Betcherman ve diğerleri, 1999: 6).
Bu sübvansiyon programları vasıtasıyla desteklenen işçiler adına işe almanın bir
karşılığı olarak devlet, işverenlere belli bir ücret ödemekte veya işverenlerin
ödeyecekleri vergilerde indirim sağlamaktadır (Layard ve Nickell, 1980:52).
Genç işsizliğin çözüm sürecinde ikincil derecede öneme sahip, destekleyici bir
politika

olarak

nitelendirilen

bu

politikaların

zenginlikleriyle doğru orantılıdır (Erdayı, 2009:151).
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uygulanabilirliği,

ülkelerin

4.2.6. Doğrudan Kamu Sektöründe İstihdam Programları ( İş Yaratma
Programları, İstihdam Yoğun Programlar)
İşsizlere genellikle kamuda kısa süreli çözümler üreten ve çalışma fırsatı sağlayan
programlar olup, daha çok gençler, engelliler ve yoksullar faydalanmaktadır. Yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve gönüllü gruplar aracılığıyla desteklenen
programlardır ( Bayraktar ve İncekara, 2013: 28-29).
Kamu sektörünün istihdamıyla ilgili programlar olduğu için özel sektör alanında
istihdam edilenler açısından iş hacminin daralarak, bu alanda istihdam edilen
kişilerin piyasa ücret seviyesinin altında bir ücret seviyesinde çalışmasına neden
olmaktadır. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında istihdam edilebilirlik açısından
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra işsiz kalanların iş açısından
pratiklik kazanmasını ve sosyal bakımdan dışlanmalarını engellemeyi amaçlamakta
fakat uygulamada oldukça başarısız olmaktadır (Bayraktar ve İncekara, 2013: 2833).
4.2.7. Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Faaliyetler
Faaliyetler kapsamında, engellilerin ve eski hükümlülerin bireysel işlerini
kurmalarına yönelik projeler, iş bulmalarını kolaylaştıracak destek teknolojilerine
yönelik projeler, bu kişilerin işe yerleştirilmesi, iş ve işyerine uyumunun
sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmayı
hedefleyen mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri yürütülmektedir (İŞKUR,
2017:85).
İŞKUR, engelliler arasında kendi işini kurmak isteyen, iş kuracağı alanda mesleki
eğitim sertifikası veya girişimcilik eğitim sertifikası olan engelli kişilere toplam 50
Bin TL hibe yardımında bulunmuştır (İŞKUR, 2017: 54).
SONUÇ
Genç işsizlik Türkiye’yi oldukça olumsuz etkileyen toplumsal ve ekonomik bir
sorundur. Ülkede genç işsizlik oranı ve genel işsizlik oranları karşılaştırıldığında,
genç işsizlik oranlarının genel işsizlik oranlarından oldukça yüksek seviyede olduğu
görülmektedir. Genç nüfus artışı oldukça yüksek olan ülkemizde yeterli istihdam
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koşulları yaratılamamaktadır. Bu durum genç işsizlik oranlarının artışına sebep
olmaktadır. Genç nüfus artışı sonucunda, ülkeyi yöneten siyasi kadroların ulusal bir
genç işgücü nüfus planlaması hazırlaması gerekmektedir. Bu süreçte yatırım
programlarına önem verilmelidir. Gençlerin aldıkları eğitim ile işgücü piyasasının
sahip olduğu kriterlerin birbiriyle uyuşmadığı sonucuna varılmaktadır.
Türkiye’de gençlere uygulanan aktif ve pasif istihdam politikaları gibi önlemler kısa
süreli olarak gençlerin bir kısmının işgücü piyasasına kazanımını sağlasa da uzun
dönemde etkisiz ve kalıcı çözümler üretmeyen önlemlerdir. Dolayısıyla çözüm
sürecinde bu politikalar yetersiz kalmaktadır. Gençlere sunulan kısa vadeli çözümler
işsizliğin düşürülmesinde yetersiz olmakta, genç işsizliğin gidişatını durdurmak için
ekonomi

politikalarının,

istihdamı

arttırma

hedefi

taşıyarak

belirlenmesi

gerekmektedir. Genç işsizlikle mücadele sürecinde ilk olarak üretim arttırılmalı,
yeni fabrikaların açılmasına olanak verilmelidir. Özellikle hizmetler sektöründe
daha çok gencin yer alması sağlanmalı, bu bağlamda teşvik edici uygulamalara yer
verilmelidir. Sadece özel sektörün değil, kamu sektöründe de istihdam alanlarının
genişletilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin istikrarlı büyüme sürecine ihtiyacı vardır.
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İnanç Turizmi Organizasyonlarında Hizmet Kalitesini
Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği
Sebiha Özkars1
Özet
Bir işletmenin başarı göstergesi hizmet işlevlerinin başarılı olmasıyla değil, müşterinin
yapılan işlevlerden verilen hizmetten beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı ile
bağdaşmaktadır. Bu bağlamda hizmet sektörünün önemli bir kolu olan turizm ve alternatif
turizm çeşitlerinden biri olarak tanımladığımız inanç turizminin yapılan
organizasyonlarında hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin nasıl bir etkileşim içerisinde
olduğunu, bu sektördeki hizmet kalitesinin müşteriler tarafından beklenti ve algı düzeyleri
amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada SERVQUAL modelinde bulunan beş boyutlu ölçek kullanılarak
Kahramanmaraş’ta inanç turizm organizasyonlarından hizmet alan vatandaşların yapılan
hizmete yönelik algılanan hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, algılanan hizmet kalitesi
bakımından demografik özelliklere göre farklılıkların irdelenmesidir. Araştırma amaçlarına
uygun olarak, empati, heveslilik, güven, güvenirlilik ve fiziksel özellikler olmak üzere beş
boyutta algılanan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik 52’li likert tipte toplam 26 soru
oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu Kahramanmaraş ilinde yaşayan
vatandaşlardan oluşturulmuştur. Çalışmada inanç turizm organizasyonunun hizmet
kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek için 26 maddelik bir anket kullanılmış ve rastsal
örnekleme ile 1.096.610 nüfuslu Kahramanmaraş ili için % 5 örnekleme hatası payı ile 384
örnekleme ulaşılması amaçlanmıştır. Saha çalışması sonucunda toplam 440 gözleme
ulaşılmıştır. Bu bağlamda SERVQUAL modeli kullanılarak Kahramanmaraş ilinde bulunan
inanç turizm organizasyonunda hizmet kalitesi puanlaması, kalite boyutları arasındaki
ilişkiler, vatandaşların demografik özelliklerine göre hizmet kalitesi kıyaslamaları
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, inanç turizmi, hizmet kalitesi, SERVQUAL
JEL Kodları: M14, A13, Z32

The Factors Affecting Service Quality In Faith Tourism
Organizations: Kahramanmaraş Sample
Abstract
The success indicator of an operator is not the success of the service functions but the
level of expectations of the customer from the services provided by the functions performed.
in this context is aimed of that, we can see how the factors affecting the quality of service in
the organization of faith tourism, which we define as one of the tourism and alternative
tourism varieties, expectations and perception levels of service quality in this sector.
In this study, the measurement of the perceived service quality of the service performed
by the faith tourism organizations in Kahramanmaras using SERVQUAL five dimensional
scale is to investigate the differences according to the demographic characteristics in terms
of perceived service quality. It is formed that a total of 26 questions of 52 likert types were
developed to measure the perceived service quality in five dimensions as empathy,
enthusiasm, trust, reliability and physical characteristics in accordance with research
purposes. It has been aimed that in the reseach a 26-item questionnaire was used to
1

Uzman, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Türkiye, sozkars_46@hotmail.com

1847

determine the factors affecting the quality of service of faith tourism organization and 384
sampling with Kahramanmaraş province with a population of 1.096.610 with 5% sampling
error share. It has been reached a total of 440 observations were obtained as a result of field
work. It has been made of with using the SERVEQUAL model in this context, rating of service
quality, relations between quality dimensions, service quality comparisons according to
demographic characteristics of citizens in the faith tourism organizations of in the city of
Kahramanmaraş.
Key Words: Tourism, faith tourism, service quality, servqual
JEL Codes : M14, A13, Z32

1. GİRİŞ
İnanç, insanlığın varoluşun erken dönemlerinden başlayarak, insan yaşam
kurgusu üzerinde önemli bir seyahat olgusu oluşturmuştur. Bu seyahat olgusu kişiyi
manevi boyutuyla kişinin inancına, maddi boyutuyla ise inanç merkezlerinin
ziyaretine çekmektedir. İslam dininde hac veya umre olarak ifade edilen dinî
görevler bu seyahatlerin en çok bilinen ve güncel kalmasını sağlayan ibadet şeklidir.
İnanç turizmi günümüz turizm faaliyetleri içinde potansiyelini korumakta ve inanç
turizminin toplam turizm payı içindeki yeri giderek artmaktadır. Hac ve umre
faaliyetleri dışında, kişilerin farklı kültürel öğeleri görme istekleri ve farklı inançlara
duyulan merak ta kişilerin farklı dini ve kültürel merkezleri ziyaret etmelerine
sebebiyet vermektedir. Tarihi kültür mekânların veya yaşanmakta olan çağdaş
kültürlerin ziyaret edilmesi sebebiyle inanç turizm çok boyutlu hale gelmektedir.
Buna paralel olarak, şehir yaşantısının stresi, elektronik ortamların verdiği
rahatsızlık ve her geçen gün artan betonlaşan çevre şartları gibi dış etkenler kişiyi
psikolojik rahatlama ve huzur bulma yeri olarak, insanları inanç merkezlerine
çekmektedir.
Kahramanmaraş ilinde turizm sektöründe hizmet kalitesi alanında çalışmalar
yapılmış birçok bölgede olduğu gibi Kahramanmaraş ilinde de konaklama
işletmelerinin verdikleri hizmet kalitesi üzerine araştırma yapılmıştır. Fakat inanç
turizmi denildiğinde yapılan çalışmalarda genellikle destinasyonların önemi
vurgulanarak yerli ve yabancı turistlerin turizm hareketliliği üzerinde yoğunlaşılması
tartışılmış ve bu bağlamda genellikle destinasyonların önemi vurgulanmıştır. Buna
istinaden bu çalışmada ise Kahramanmaraş ilinde ikamet eden alternatif turizm
çeşidi olan inanç turizmini hakkında müşteri beklenti ve algı düzeylerinin
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demografik özelliklere hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin nasıl bir etkileşim
içerisinde olduğu ve farklılık gösterip göstermediği amaçlanarak hazırlanmıştır.
Turizm başlığı adı altında yapılan birçok araştırmada, insanların inanç merkezlerine
olan ilgisi ön planda da tutularak inanç turizm destinasyonlarına yer verilmiş, tarihi
ve dini eserlerin en çok olduğu bölgelerde karşılaştırmalar yapılmıştır. Gelişen
teknoloji ve yenilikler insanı aksine bir yöne çekmekte kişiyi daha çok kültür ve
inancın derinliklerine çekerek günümüz insanı için ihtiyaç haline getirmektedir.
Teknoloji ve bilgi alanındaki gelişmeler, insanları geçmişi araştırmaya ve merak
duygusunu gidermek amacıyla inanç turizmini daha çok eski ve temel bir
motivasyon olarak ortaya çıkmasına, diğer taraftan da bilgi alanlarının paylaşımının
hızla büyümesi insanları farklı kültür ve inançlara olan merakının artırmasına sebep
olmuştur.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Hizmet kalitesi pazarlama literatürünün ana akım konularından biri olarak uzun
süredir araştırmacıların mesaisini yoğun olarak meşgul etmektedir (Broderick ve
Vachirapornpuk, 2008; Gou vd., 2008, Hacıefendioğlu ve Koç 2009, Önüt vd., 2008
Parasuraman vd. 1985). Bununla birlikte hizmet kalitesi konusu son yıllarda sadece
pazarlamanın değil işletme ile ilgili birçok alanda da araştırma konusu olarak
gündeme gelmiştir (Ansellab ve Conway 2006, Chow vd. 2008, Clark ve Wood
1998, Markoviç ve Raspor 2010). Ortalama olarak hizmet kalitesi literatürü gerek
üretim, gerek ticaret, gerek hizmet işletmeleri olsun günümüzde üretilen nitel ve
nicel ürünlerin kalite standartlarının gittikçe artan bir seviyede tutulması ve bu
bağlamda kalitenin her bakımında önemle ele alınması zorunluluğu konusunda hem
fikirdir. Hizmet kalitesinin işletmeciliğin her alanında iyileştirilmesi adına birçok
bilimsel alanda çalışmalar yapılmış ve yapılan çalışmalar hizmet kalitesi anlayışının
gelişimine katkı sağlamıştır. Bunlardan birkaçı olarak;
Süt (2014) çalışmasında, dünya üzerinde her bir inanç merkezinin, kendince
özgün nitelik taşıdığını, taklit edilemez olduğunu, belirli inanç ve dini gruplarınca
benimsenen ve ziyaret edinilen yer haline geldiğini vurgulamıştır. Bu sebeple inanç
turizmi gerçekleştiren kişiler, dinî motivasyonları yüksek tutararak ve kendi
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içerisinde özel inanç boyutu yüksek olan, gezi alışkanlıklarını dini boyutuna göre
yaşayan ve bu dini motivasyonlara göre farklılıklar göstermişlerdir.
Fettahlıoğlu vd. (2016) Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren bir otel
işletmesinde konaklayan müşterilerin otellerden bekledikleri hizmet kalitesi ile
deneyimlediği hizmet kalitesi arasında bir farkın olup olmadığının araştırılması ve
otelin

sunduğu

hizmetlere

ilişkin

memnuniyet

düzeylerinin

belirlenmesi

amaçlanmıştır. Kahramanmaraş ilinde son beş yılda turizm işletme belgeli
konaklama tesis sayısındaki artış bu konuda araştırma yapılmasını teşvik edilmesi
amaçlanmıştır.
Shirkavand vd. (2015) sosyal güvenlik kuruluşları şubeleri üzerinde hizmet
kalitesini değerlendirmeyi ve hizmet kalitesinin her dalında müşterilerin beklentileri
ve algıları boyutları (somut özellikler, güvenilirlik, cevap verme, güvence, empati
ve çeşitlilik) üzerinde amaçlamış ve sonuç olarak müşterilerin sahip olduğu
şubelerde ve sosyal şubelerde mevcut olan hizmetlerin ötesinde beklentilerin
güvenlik

teşkilatı

müşterilerinin

beklentilerini

karşılamayı

başaramadığını

vurgulamıştır.
Hizmet sektörüne dahil eğitim alanında yapılan bir çalışma örneği olarak Pradela
(2015) iş piyasasına hazırlık eğitimlerinin mezuniyet kalitesine ilişkin servqual
analiz yöntemini kullanarak meslek liseleri arasında eğitim kalitesitini mukayese
yaparak, işgücü piyasasına hazırlık aşamalarını okulların faaliyetlerini geliştirmeleri
adına hizmet kalitesini araştırmış ve bu süreç sonunda da hizmet kalitesinin güçlü ve
zayıf yönlerini eleştirmiştir.
Unur vd. (2008) turizm işletmeleri ve banka kuruluşları arasında kredi kartı
kullanımına bağlı olarak oluşan stratejik işbirliğinin temel nedenlerini, işbirliği
yapılacak banka seçim kriterlerini, işbirliğinin başarısını ve sonuçlarını işletmenin
yapısı ile yöneticilerin genel özellikleri açısından incelemeye alan araştırmasında
bulunan turizm işletmesinin bankalarla ilişkilerini yöneten üst düzey yöneticilerine
uygulanmıştır. Anketin sonucunda toplanan verilere dayanılarak yapılan analizlerde,
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işletmenin yapısına göre işbirliğinin nedenleri ve sonuçları istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar göstermektedir.
3. TURİZM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
İnanç turizmi denildiğinde kutsal yerlerin ziyaretleri aklımıza gelmektedir. Kutsal
yerlere olan ziyaretler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Kimine göre
ihtiyaç arz ederken, kimine göre görmek istemesi yani kişinin içinde kutsal yerlere
merak uyandırması sebebiyle ortaya çıkarak seyahat etme istekleridir. Mevzuata
inanç turizmi olarak bakılsa da kişilerin uhrevi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak
için gerçekleştirdikleri turizm eylemi ekonomik, sosyal, kültürel açıdan da büyük
önem taşımaktadır.
Birçok literatürde tanımı olan turizm denilince gezmek, dolaşmak, yeni yerler
keşfetmek kısacası görmediklerimizi, duymadıklarımızı ve bilmediklerimizi kültürel
açıdan geliştirmek isteğimizle yaptığımız eylemleri çatı altında toparlayan bir
kelimedir. Turizm çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olduğundan dolayı birçok
tanıma da sahiptir.
Bol alternatifli bir olgu ve endüstri olarak turizm; toplumların daimi olarak
ikamet etmelerinin bulunduğu yer dışında, daimi yerleşememek üzere, para
kazanmak amacı dışında iş, merak, din, sağlık, spor, dinlenme, eğlenme ve benzeri
nedenlerden dolayı kısacası psikolojik ihtiyaçların büyük bir kısmını içinden
barındıran, kişisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden ortaya çıkan sosyal bir
tüketim olayı şeklinde en geniş kapsamı ile tanımlanabilir (Timur ve Bardakoğlu,
2015: 31).
Turizmin birçok tanımı bulunmaktadır ve bunlardan biri olan, insanların sürekli
yaşam alanlarının dışında kalan yerlere yaptıkları geziler ve varış yerlerindeki geçici
konaklamalardan dolayı gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerdir
(Olalı ve Timur, 1988: 17).
Yukarıdaki tanımlara baktığımızda geçmişten günümüze turizm ile ilgili
açıklamalar birbiriyle benzer durumlar göstermektedir. Turizm kavramının
geçmişten günümüze değişim göstermediğini söyleyebiliriz. Fakat günümüzde
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birçok imkânların artış göstermesiyle birlikte ve bu imkânların varlığından
faydalanma açısından düşünürsek turizm canlılığı geçmişe göre günümüzde daha
çok farklılık göstermektedir.
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Kahramanmaraş’ta inanç turizmi organizasyonlarının algılanan hizmet kalitesi
üzerine yapılan bu araştırma amaçlarına yönelik teorik bir araştırma modeli ve bazı
istatistiksel yöntemler benimsenmiştir.
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada SERVQUAL modelinde bulunan beş boyutlu ölçek kullanılarak
Kahramanmaraş’ta inanç turizm organizasyonlarından hizmet alan vatandaşların
yapılan hizmete yönelik algılanan hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, algılanan hizmet
kalitesi bakımından demografik özelliklere göre farklılıkların irdelenmesidir.
Turizm işletmeleri denildiğinde ilk algılanan sektörde çoğunlukla otelleri yani
konaklama işletmeleri ön plana çıkmaktadır. Araştırmada ise seyahat acentasının
rolünü ön plana çıkmakta, yaptığı işlevleri vurgulamakta ve yapılan inanç turizmin
organizasyonunun hizmet kalitesinin bulunduğu bölge açısından ne düzeyde
olduğunun

önemini

vurgulamakta

ve

Kahramanmaraş’ta

inanç

turizm

organizasyonlarının algılanan hizmet kalitesi üzerine yapılan bu araştırma
amaçlarına yönelik bir şekilde teorik olarak istatiksel açıdan da önemini
vurgulanmaktadır.
4.3. Evren ve Örneklem
Örnekleme yani inanç turizminden yararlanan kişilere bakıldığında, belli kurala
göre bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük
kümedir. Araştırmalar da genellikle örneklem kümeler üzerinde yapılır ve elde
edilen sonuçlar doğrultusunda ilgili evrenlere genelleme yapılır (Karasar, 2005:
110). Bu araştırmada rastsal örnekleme ile 1.096.610 nüfuslu Kahramanmaraş ili için
% 5 örnekleme hatası payı ile 384 örnekleme ulaşılması amaçlanmıştır (Yazıcıoğlu
ve Erdoğan, 2004: 50). Saha çalışması sonucunda toplam 440 gözleme ulaşılmıştır.
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4.4. Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında oluşturulan teorik modelin sınanabilmesi amacıyla anket
yöntemi ile veri toplanmasına karar verilmiştir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile
uygulanacak ankette yer alacak ölçme araçlarının seçilmesi amacıyla yapılan
literatür taramasında inanç turizmi kalitesini ölçmeye yönelik hazırlanmış bir ölçek
bulunamamış olması sebebiyle, araştırma için ölçek geliştirme ihtiyacı oluşmuştur.
Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik ölçeklerin araştırılması sonucu servqual hizmet
kalitesi ölçme tekniği benimsenmiştir.
4.5. Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Araştırmanın veri toplama araçlarından biri olan ölçeklerin yapı geçerliliğini
ortaya koymak ve güvenirliliğin ispatı amacıyla bu bölümde araştırmanın tek ölçeği
olan inanç turizmi organizasyonunda hizmet kalitesi ölçeğine açımlayıcı faktör
analizi ve güvenirlilik analizi uygulanmıştır.
Tablo 1.Ölçeğin Açıklanabilen Varyans Oranları
İlk Özdeğerler

Bileşen Toplam

Kare Toplamı Yüklemeleri

Varyans’ın %
si

Kümülatif %

Toplam

Varyans’ın %
si

Kümülatif %

1

6,346

30,219

30,219

3,279

15,612

15,612

2

2,204

10,494

40,714

2,724

12,970

28,582

3

1,490

7,094

47,808

2,337

11,127

39,709

4

1,222

5,821

53,629

2,268

10,798

50,507

5

1,153

5,490

59,119

1,809

8,612

59,119
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum Indeksleri
Ölçek

CMIN/DF

GFI

CFI

RMSEA

Algılanan hizmet

1,552

0,946

0,967

0,036

kalitesi ölçeği

Model uyum indeksleri incelendiğinde ki kare bölü serbestlik derecesinin 2 nin
altında olduğu, agfı ve cfı’nin 0,9’un üzerinde olduğu ve RMSE’nın ise 0,08’in
altında olduğu görülür. Bu değerler için algılanan hizmet kalitesi ölçeği doğrulayıcı
faktör analizinin ideal uyum gösterdiği söylenebilir. İnanç turizmi organizasyonu
algılanan hizmet kalitesi ölçeği ve altboyutları için hesaplanan cronbach’s alpha
güvenirlilik katsayıları tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Ölçek Ve Altboyut Güvenirlilik İstatistikleri
Ölçek /Altboyut

Madde Sayısı

Cronbah’c Alpha Güvenirlilik Katsayısı

Empati Altboyutu

6

0,835

Fiziksel Özellikler Altboyutu

5

0,750

Güven Altboyutu

3

0,844

Güvenirlilik Altboyutu

4

0,729

Heveslilikr Altboyutu

3

0,645

Algılanan Kalite Ölçeği

21

0,882

5. BULGULAR (FINDINGS)
5.1. Demografik Bulgular (Demographic Findings)
Tablo 4. Araştırma Katılımcılarının Demografik İstatistikleri
1. Cinsiyet

N

%

2. Yaş

N

%

Erkek

214

51,2

17-27 Yaş Arası

281

67,2
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Bayan

204

48,8

28-38 Yaş Arası

100

23,9

39-49 Yaş Arası

30

7,2

50 Yaş ve Üzeri

17

1,7

3. Eğitim Seviyesi

N

%

4. Meslek

N

%

İlköğretim, Lise veya Yüksekokul

95

22,7

Memur

90

21,5

Meslek Yüksekokulu

20

4,8

İşçi

44

10,5

Fakülte

254

60,8

Özel Sektör

78

18,7

Yüksek Lisans

36

8,6

Emekli

1

0,2

Doktora

13

3,1

Ev Hanımı

10

2,4

Öğrenci

157

37,6

İşsiz

38

9,1

5. Turizm Sektöründe Çalışma Durumu

N

%

Hiçbir zaman bu sektörde çalışmadım.

325

77,8

Daha önce bu sektörde çalıştım.

61

14,6

Şu an bu sektörde çalışıyorum.

32

7,7

Katılımcıların % 51,2 si erkek (n=214) iken, % 48,8’i kadındır (n=204).
Katılımcıların % 67,2 si 17 ile 27 yaş arası (n=281), % 23,9’u 28 ile 38 yaş arası
(n=100), % 7,2 si 39 ile 49 yaş arası (n=30) ve % 1,7si 50 yaş üzerindedir (n=7).
Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları ise şu şekildedir; % 22,7’si
ilköğretim, lise veya yüksekokul (n=95), % 4,8’i meslek yüksekokulu (n=20), %
60,8’i fakülte (n=254), % 8,6’sı yüksek lisans (n=36), % 3,1’i doktora (n=13).
Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımları ise şu şekildedir; % 21,5’i memur
(n=90), % 10,5 işçi (n=44), % 18,7 si özel sektör çalışanı (n=78), % 0,2 si emekli
(n=1), % 2,4 ü ev hanımı (n=10), %37,6 sı öğrenci (n=157), % 9,1 i işsiz (n=38).
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5.2. İnanç Turizmi Organizasyonunda Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçek
Betimsel İstatistikleri

Şekil 1. Altboyut ve Ölçek Ortalamaları
Altboyut ve ölçek ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip
altboyutun empati altboyutu iken en düşük ortalamaya sahip altboyutun ise fiziksel
özellikler altboyutu olduğu gözlemlenir. 5’li likert tipte toplamsal bir ölçek olan
inanç turizmi algılanan hizmet kalitesi ölçeği ortalama değerine bakıldığında
Kahramanmaraş’a inanç turizmi algılanan hizmet kalitesinin ortalama değer olan 2,5
in üzerinde olduğu, daha açık bir ifade ile katılımcılara göre iyi durumda olduğu
söylenebilir.
5.3. Yaş ve Cinsiyet Gruplarına Göre İnanç Turizmi Organizasyonunda
Algılanan Hizmet Kalitesi Farklılıkları
Kadın ve erkek katılımcıların Kahramanmaraş’ta inanç turizmi organizasyonunda
algılanan hizmet kalitesine dair görüşlerindeki farklılıklarının irdelenmesi amacıyla
uygulanan bağımsız örneklem anova ve t test istatistikleri tablo 5’deki gibidir
Tablo. 5 İnanç Turizmi Organizasyonu Algılanan Hizmet Kalitesi Yaş Faktörü
Anova Test ve Cinsiyet Faktörü T-Test Farklılıkları İstatistikleri
Değişken
Empati

Yaş Grubu
N

Ort.

Std. S.

Cinsiyet
f

Sig.
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N

Ort.

Std. S. f

Sig.

17-27

281 3,2473

,88518

28-38

100 3,3050

,90331

0,350 0,789 Kadın 214 3,2702
Erkek 204

3,2753

,86793 0,953
0,059
,89273

39-49

30

3,4056

,79713

50 ve Üzeri

7

3.2619

,2619

Toplam

418 3,2727

,87907

17-27

281 2,9260

,84291

2,482 0,060 Kadın 214 3,0187 ,88133

28-38

100 3,0660

,81603

Erkek 204 2,9627 ,78845

39-49

30

3,3200

,76402

50 ve Üzeri

7

3,1429

,91443

Toplam

418 2,9914

,83676

17-27

281 3,0913

1,15193 0,367 0,777 Kadın 214 3,1713 1,09427 1,327 0,185

28-38

100 3,1733

1,03201

39-49

30

3,0111

1,16620

50 ve Üzeri

7

2,8095

,85758

Toplam

418 3,1005

1,11908

17-27

281 3,2117

,87403

1,663 0,174 Kadın 214 3,3166 ,88044

28-38

100 3,3150

,81852

Erkek 204 3,2096 ,81694

39-49

30

3,5333

,71840

50 ve Üzeri

7

3,5000

,70711

Toplam

418 3,2644

,85071

17-27

281 3,0783

,83678

0,484 0,693 Kadın 214 3,1215 ,84709

28-38

100 3,1567

,83074

Erkek 204 3,0637 ,83359

Fiziksel Özellik
0,683 0,495

Güven

Erkek 204 3,0261 1,14249

Güvenirlik
1,287 0,199

Heveslilik
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0,702 0,483

39-49

30

3,0889

,84841

50 ve Üzeri

7

2,8095

1,15241

Toplam

418 3,0933

,84002

17-27

281 3,1109

,66901

0,917 0,433 Kadın 214 3,1797 ,67820

28-38

100 3,2032

,59637

Erkek 204 3,1075 ,61554

39-49

30

3,2718

,61322

50 ve Üzeri

7

3,1048

,68727

Toplam

418 3,1444

,64861

Algılanan Hizmet
Kalitesi
1,138 0,256

Kadın ve erkek katılımcılar arasında Kahramanmaraş’ta inanç turizmi
organizasyonunda algılanan hizmet kalitesi bakımından ve algılanan hizmet kalitesi
bileşenleri yaş ve cinsiyet bakımından bir fark bulunamamıştır. Diğer demografik
özellikler olan eğitim seviyesi, meslek ve turizm sektöründe çalışma durumunda da
yine herhangi bir fark bulunamamıştır.
SONUÇ
Bu araştırmada toplanan veriler demografik özelliklerle karşılaştırılarak
katılımcılara ait yüzde ve frekans değerleri sunulmaktadır. Demografik özelliklere
göre boyutlar incelendiğinde ve inanç turizm organizasyonlarında algılanan hizmet
kalitesi farklılık analizleri incelendiğinde kadın ve erkek katılımcılar arasında
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen inanç turizm organizasyonlarında algılanan hizmet
kalitesi bakımından ve algılanan hizmet kalitesi bileşenleri bakımından fark
bulunmamaktadır. Demografik özelliklere göre alınan sonuçlar aynı alınmakta, tüm
alt boyutlar ve ölçek oranı 0,05’den büyük çıkmakta ve bu durumda empati, fiziksel
özellik, güvenirlilik, heveslilik ve güven alt boyutu algılanan hizmet kalitesi ölçeği
bakımından kadın ve erkek katılımcılar arasında %95 düzeyinde aynı oran
bulunmakta ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulgulanmamaktadır.
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Altboyutlara ve ölçek ortalamalarına bakıldığında empati, güven, güvenirlilik ve
heveslilik boyutu demografik özelliklerle karşılaştırıldığında diğer bir boyut olan
fiziksel özelliklere göre yüksek çıkması bölgede yaşayan insanların yardımsever,
hoşgörü, güvenli konaklama ve ulaşım, hizmet konusundaki heveslilik, isteklilik,
güvenli ve bilgilendirici olması, esnaf ve halkın dürüstlüğü, sektör çalışanlarının
turistlerde oluşan güven duygusu gibi duyguların daha ön planda olduğunu
göstermektedir. Algılanan hizmet kalitesi altboyutlarında incelenmesi gereken bir
diğer bileşen ise fiziksel özelliktir. Ortalama değerin üstünde olmasına rağmen
fiziksel özellikler altboyutu diğer tüm altboyutlardan daha düşük seviyededir. Bu
bağlamda fiziksel özellikleri ele aldığımızda, bölgede modern konaklama
tesislerinin azlığı, ulaşım imkânlarının kısıtlı olması, turizm kaynaklarının ve ziyaret
edilecek yerlerin yeterli sayıda olmaması, bu turistik yerlerin korunamaması ve
hizmeti sunan sektörün yeterli donanıma sahip olmaması gibi nedenler alt boyut
oranının diğer oranlara göre düşük çıkmasına sebep olmaktadır.
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Meslek Yüksekokullarında Öğretim Elemanları İle
Öğrencilerin İletişim Sorunları: KSÜ Afşin Meslek
Yüksekokulu Örneği
Ahmet Hamdi Aydın1, Emine Altıntaş2

Özet
İletişim sorunlarının yaşanması öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki ilişkileri
olumsuz etkiler. Bu araştırma, Afşin Meslek Yüksekokullarında görev yapan öğretim
elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi engelleyen unsurları tespit etmek, öğretim
elemanları açısından iletişimin nasıl algılandığını ve öğrenciler açısından iletişimin nasıl
algılandığını iletişimde her iki tarafında yaşadığı sorunları ortaya koymaktadır. Çalışma
yöntem olarak kütüphane araştırmasına dayanmakta olup yönteme ek olarak kitap, makale,
dergi, internet ve örnek tezler incelenmiştir. Çalışmada sınıflama, sıralama, sınama, sıra
düzeninde tümden gelim yöntemi uygulanacaktır. Ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilere
anket çalışması uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir.
Toplanan veriler sonucu SPSS programında gerekleri analizleri yapılarak ortaya çıkan
bulgular yorumlanmıştır. Anketimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik
özellikler yer alırken ikinci bölümde ise iletişimin doyumunu ölçen iletişim ölçeği yer
almaktadır. Anketin demografik bölümünde 7 ve iletişim bölümünde ise 20 olmak üzere
toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Anketler güvenirlik analizlerinden geçmiş olup Cronbach’s
Alfa güvenirlik katsayısı tespit edilmiş ve SPSS istatistik programı üzerinden
değerlendirilmiştir. Çalışmada öğretim elemanları ve öğrencilerin etkili iletişimin etkin ve
sistemli kurulması, öğretim elemanlarının biçimsel iletişimin iyi olması ve öğrencilerin
öğretim elemanları ile iletişimlerinde kendilerini ifade edebildikleri görülmüştür. Öğretmenöğrenci arasındaki iletişimin ve öğretim elemanları ile öğrencilerin kendi aralarındaki
iletişiminin de iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KSÜ, Afşin, Öğretim Elemanı, Öğrenci, İletişim
JEL Kodları: I21, M14, I29

The Problems Of Communications With Students In
Vocational Higher Education: KSU Afşin Vocational School
Sample
Abstract
Living the communication problems negatively affects relations between instructors and
students. The main purpose of the research, Afşin Vocational School Faculty who work in
the elements and to identify communication barriers elements among students, faculty
communicate how they perceived in terms of how to communicate in terms of perceived and
students are put forward issues where both sides. In this study’s method used based on library
research at in addition to the methodology, books, articles, magazines, internet and sample
theses are also examined. It will be implemented classification, sorting, testing, deduction
method in sequence. Also it will be implemented questionnaire work to instructors and
students and it has been analysis by entering data over the SPSS Programme. It has been
reviewed data by analyzing the inputs and the resulting over the SPSS Programme. Our
questionnaire consists of two parts. While the demographic features are included in the first
part, the communication scale which measures the satisfaction of the communication is
1

Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye, ahaydin@ksu.edu.tr
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Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu
Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye, eminealtintas2@ksu.edu.tr
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included in the second part. The questionnaire consists of 27 questions, 7 in the demographic
section and 20 in the communication section. The surveys are passed in their reliability
analysis and is determined the Cronbach's Alpha reliability coefficient and then it has been
evaluated by the SPSS programme. In this study, academic staff and the students
communicate effectively in an effective and systematic establishment of formal
communicationis good communication with the teaching staff and lecturers, students were
found to express themselves. Teacher- student communication between faculty and students
with the communication between them has also concluded that good. But better results will
be useful in the practice are considered in this study in order to obtain several school.
Key Words: KSU, Afşin, Instructor, Student, Communication
JEL Codes: I21, M14, I29

1. GİRİŞ
Bireylerin gündelik hayatta ve iş hayatında kurdukları iletişim, duygu ve
davranışlarla biçimlenmektedir. Çoğu zaman insanlar içinde bulundukları bağlama
göre duygularını düzenlemek durumundadırlar. Başarılı duyguların düzeni ise
kişilerarası iletişim unsurlarının doğru algılanmasından geçmektedir.
Sürekli "insan" etkileşimini içeren ve meslek hayatları boyunca sergileyen
öğretmenler, daha profesyonel ve daha başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek
için kendilerine ve eğitim ortamının diğer bileşenleri olan öğrencilere veya velilere
çeşitli

şekillerde

duygu

düzenlemesi

yaparak

duygu

yönetimi

gerçekleştirmektedirler. Öğretmenlerin görev yaptıkları branşları belirleyen lisans
eğitimlerinin içeriğinin farklılığı, öğretmenlerin öğrenci ile iletişimlerine de
yansımaktadır. Öğretmenlerin edindiği duygusal kazanımlar ve tecrübeler ile
sergilenen meslekî ve duygusal emek sonuçları üzerine çok sayıda niceliksel çalışma
bulunmasına rağmen, niteliksel verileri içeren çalışmalar oldukça azdır. Bu nedenle
yapılan bu çalışma, öğretmenlerin kendilerini ve hislerini kendi kelimeleriyle
aktarmaları açısından önem taşımaktadır. Çalışma bütün öğretmenlerle ilgili bir
genelleme yapmaktan kaçınmakta olup, odak grup görüşmesine katılan
öğretmenlerin paylaşımlarının da bir gerçeğin temsili olduğu hususu göz ardı
edilmemelidir. Meslekî bilgi ve becerilerle eş değerde önem taşıyan kişilerarası
iletişim becerileri, öğretmenlerin işlerini daha iyi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu
nitelikler arasındadır.
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Bu çalışmada niteliksel bir araştırma ile öğretim elemanları ile öğrencilerin
kişilerarası iletişim sorunları hakkında bilgi edinmek için amaçlanmıştır. Meslek
yüksekokulunda öğretim elemanları ve öğrencileriyle iki farklı odak grup
görüşmesiyle yürütülen bu çalışma genellemeler yapmaktan kaçınmaktadır. Yine
araştırmanın zaman ve maliyet gibi sınırlılıkları da az sayıda öğretmen gruplarına
uygulanması şeklinde daraltılmaktadır. Görüşme başlamadan önce sahip olunan
kaygılar, ilk birkaç soruya samimi cevaplar verilmesini de engellemiş olabileceği
göz önünde bulundurulabilir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Coşkun (2008), ‘İlköğretim Okulları I. Kademe 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin
Öğrencileriyle Karşılaştıkları İletişim Sorunları’ çalışmasında, ilköğretim okulları I.
kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin öğrencileriyle karşılaştıkları iletişim sorunları
ele alınmaktadır. Öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim sorunlarına neden olan
etkenlerin belirlenmesi ve giderilmesi özellikle de öğretmenin sınıf içinde
öğrencileriyle etkili bir iletişim kurabilmesidir. Bu çalışmada öğretmen ile öğrenci
arasındaki iletişim sorunlarının belirlenmesi için tek yönlü varyans analizine
başvurulmaktadır. Böylece çalışmanın sonucunda öğretmen ile öğrenci arasındaki
iletişim sorunlarının nedenleri açıklanmaktadır.
Sağlam, Terzi, Savaş ve Murat (2009), ‘Öğretim Elemanlarının Eğitim Ve
İletişim Sorunları’ çalışmada; üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmanın
yorucu ve stres gerektiren bir iş olduğunu vurgulamışlar ve öğrenciler ve meslek
arkadaşlarıyla ilişki kurulması sırasında ciddi problemler yaşanabileceğini ortaya
koymuşlardır. Ayrıca bunlara etken olarak da maddi, ailevi vb. gibi sorunları da bu
problemlere eklemişlerdir. Öğretim elemanlarına demografik, akademik, dersler,
diğer öğretim elemanlarıyla olan ilişkileri gibi konularda çeşitli sorular sorulmuştur.
Önce anketin güvenilirlik analizi yapılmış ve uygun istatistik metotlarla öğretim
elemanlarının cinsiyet, akademik unvan ve yurt dışı eğitim alma durumuna göre
analizler yapılmıştır.

1863

Elgünler ve Fener (2011), ‘İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu
Engellerin Giderilmesi’ çalışmada, iletişimde kişi ya da örgütlerin içinde yer
aldıkları toplumsal sistemle ve bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle uyumunun
etkileşimini sağlayan temel süreçten bahsedilmektedir. Bir iletişimde etkili
davranmak amaç olmakla birlikte her zaman ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Sosyal
psikologlara göre, mükemmel ve etkili bir iletişim, kaliteli bir iletişim ütopyasıdır.
Çünkü kişiler arasındaki iletişimler, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya çıkan bir
takım eğilimlerle tahrif edilmekte, bozulmakta ve yanlış yorumlanmaktadır. Bu
nedenle, yapılacak olan araştırmada etkili iletişime önemli olan bu faktörlerin neler
olduğunu ve bunların giderilmesi doğrultusunda alınması gereken önlemler ile ilgili
geniş bir literatür çalışması yapılmış ve elde edilen bulgular ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Kavut (2015), ‘Kuşaklararası İletişim Farklılıklarının Aile İçi İletişime Etkisi’
çalışmada; aile değerleri, kültürel yozlaşma, sosyal çevre, yaşanılan ortam ve eğitim
seviyesinin değişmesi aile bireyleri arasındaki iletişim farklılıklarının yaşanmasına
yol açmaktadır. Araştırmada kuşaklar arası iletişim farklılıklarının aile içi iletişime
olan etkileri ele alınmaktadır. Bu amaçla nitel bir araştırma tekniği olan
derinlemesine mülakat yöntemi ile araştırma uygulanmaktadır. 5 farklı aileden 3
kuşak olmak üzere toplam 15 kişi ile kuşaklar arası iletişim farklılıklarının aile içi
iletişime olan etkileri tartışılmıştır. Araştırma, aile bireyleri arasında iletişim
farklılıklarına yol açan faktörler üzerinden kuşaklar arası iletişim farklılıklarının aile
içi iletişime olan etkisini ortaya koymak amaçlandığı görülmektedir.
Tümkaya ve Asar (2016) ‘İlkokul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin
Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi’ çalışmada; yönetici ve
öğretmen algıları temel alınarak ilkokul müdürlerinin iletişim becerilerinin; cinsiyet,
yaş, eğitim düzeyi, kıdem, bulundukları okulda kaç yıldır görev yaptıkları,
yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitim alıp almadıkları ve okul türü gibi bazı
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.
Akran, Acıdemir ve Uludağ (2018), ‘Üniversite Öğrencilerinin İletişim
Kavramına Yönelik Metaforik Algıları’ çalışmada; üniversite öğrencilerinin iletişim
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kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Verilerin analizinde frekans,
yüzde, betimsel ve içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
katılımcıların iletişim kavramına yönelik üretmiş oldukları metaforlar sırasıyla en
çok ‘Temel ihtiyaç’, ‘Bilgi kaynağı’, ‘Doğa olayları’, ‘İletişim’, ’Uzunluk’, ‘Sonsuz
olma’; en az ise ‘Ulaşılması gereken yer’, ‘Ahenk içinde olma’, ‘Coğrafya’,
‘Taşıtlar’ ve ‘Kötü’ olarak belirlenmiştir.
3. İLETİŞİM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
İletişim karşılıklı konuşmak, iki kişinin sohbet etmesi, ilişkileri iyi tutma becerisi,
söylenenleri anlayabilme ve uygun tepkiler üretebilme gibi tanımlamalardan daha
ötesini içermektedir. İletişimin insanla başlayıp devam eden ve insan oldukça
farklılaşsa da devam edecek bir süreç olduğunu söylemek gerekir. İnsan
varoluşundan itibaren sürekli olarak hem doğa ile etkileşimde bulunmak, hem de
doğa koşullarının acımasızlığı ve çevredeki uyaranları anlamlı kılmak adına diğer
insanlarla işbirliği içinde olmak durumunda kalmaktadır. Bu süreçte bilginin
paylaşılması, ortak anlamlar üretme çabaları iletişim kurma zorunluluğunu
beraberinde getirmektedir. İnsanların bilgileri paylaşmak, kendilerini ifade etmek
için çıkardıkları sesler, bu seslere eşlik eden vücut hareketleri, mağara duvarlarına
çizilenler zaman içerisinde daha da anlamlı ve sistemli ortak yapılar haline gelmeye
başlamıştır (Güngör, 2011: 36).
Son yüzyılda bilim dalı olarak kabul gören, şekillenen ve araştırılan iletişim,
disiplinler arası bir alan olarak akademi dünyasında yer almaktadır. Farklı
disiplinlerin kendi alanlarına dönük, içe bakışsal bir anlayışla kuram ve
yöntemlerden yola çıkarak çözümlemeye çalıştıkları iletişim, küreselleşen dünyada
insanların birbiriyle daha fazla ilişki kurmasıyla daha da fazla merak konusu olmaya
başlamıştır. 20. yy’da ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ve günümüze kadar
gittikçe gelişerek ve çeşitlenerek yol alması, psikolojinin bireye odaklanması,
sosyologların toplumsal olayların kitle üzerindeki etkilerini araştırması, Amerikan
seçimleriyle başlayan ve bütün dünyaya yayılan siyasal kampanya çalışmalarının
kitle iletişim araçları ile desteklenmesi gibi farklı dönüşümler, araştırmacıları
iletişimin anlaşılmasına yönelik mikro çalışmalara yönlendirmiştir. Kişiyi sosyal bir
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varlık olmaya taşıyan kişilerarası iletişim en mikro düzeydeki boyutu olan kişinin
kendi kendisiyle iletişiminden bir sonraki adımdır. Düşünen, kendisine kızan,
kendisiyle çatışan, kendini onaylayan ve/veya değerlendiren insan toplumsal
bağlamda bir ses, bir görüntü vermek için kendisinden başkalarıyla da iletişime
geçmek zorundadır. Bu ihtiyaç, bireyi, Rosengren'in bireysel ve toplumsal olarak
kategorize ettiği kişinin kendi kendisiyle iletişimi, kişilerarası iletişim, grup iletişimi,
örgüt iletişimi, kitle iletişimi, uluslararası iletişim ve kültürlerarası iletişim gibi
boyutlardan ikincisine, yani kişilerarası iletişime taşımaktadır (Karl, 2000: 5).
4. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AFŞİN MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN
İLETİŞİM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu’nda
öğretim elemanları ile öğrenciler arasında iletişim sorunlarına ilişkin bir alan
çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın aşamaları alt başlıklar halinde belirtilmiştir.
Yapılan alan çalışmasında uygulanan anketlerin analizleri, yöntemleri ve sonuçları
ile belirtilmiştir.
4.1. Yöntem
Bu çalışmamız yöntem olarak kütüphane araştırmasına dayanmaktadır. Yönteme
ek olarak kitap, makale, dergi, internet ve örnek tezler incelenecektir. Çalışmada
sınıflama, sıralama, sınama sıra düzeninde tümden gelim yöntemi uygulanacaktır.
Ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilere anket çalışması uygulanacak ve elde edilen
veriler SPSS programına girilerek veriler analiz edilmektedir.
4.1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek
Yüksekokulu öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin iletişim sorunlarına ilişkin
görüşlerinin incelenmesidir.
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4.1.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada öncelikle konu ile alakalı literatür taraması yapılmış ve alan
araştırması yapmak için veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir.
Anketler ile toplanan veriler SPSS programına girişleri yapılmış ve gerekli analizler
yapılarak bulgular yorumlanmıştır. Hazırlanan anket 2 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde demografik bilgiler yer alırken ikinci bölümde ise iletişim ölçeği
yer almaktadır.
Öğrencilere uygulanacak olan anketimiz demografik sorulardan oluşan bir bölüm
ve iletişim doyumunu ölçen bir bölüm olmak üzere toplamda 2 ana bölümden
oluşmaktadır. Anket tamamında demografik bölümde 7 ve iletişim bölümünde ise
20 olmak üzere 27 sorudan oluşmaktadır. Toplanan verilen SPSS istatistik paket
programında değerlendirilmiştir. Öncelikle anketler güvenirlik testine tabi tutulmuş
Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayısı bulunmuştur.
4.1.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi (Universe and sample of research)
Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler ve öğrenim veren öğretim elemanlarını
oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak öğrencilere 75 adet dağıtılmış ve 49 adetin analiz
yapmak için uygun olduğu tespit edilmiş ve SPSS programına girişleri yapılarak
analiz edilmiştir.
4.1.4. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı (Used Data Collection Tool
in The Research)
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan
anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin demografik
sorular yer alırken, ikinci bölümde iletişim ile ilgili sorular yer almaktadır.
Demografik bölümde 7, iletişim bölümünde 20, olmak üzere anket toplamda 27
sorudan oluşmaktadır.
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4.1.5. Güvenirlilik analizi (Reliability Analysis)
Güvenilirlik analizi daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış
olup ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçmektedir. Ölçek türleri olarak ordinal
(sıralama) veya interval (aralıklı) olmaktadır. Bir ölçek türü olan nominal (sınıflama)
ölçek bu analizde kullanılamaz. Örneğin; cinsiyet, meslek tarzı soruların cevapları
üzerinde güvenilirlik analizi uygulanamaz. Likert ölçeği gibi hiç katılmıyorum (1),
tamamen katılıyorum (5) tarzı sıralanabilir yanıtlar için güvenilirlik analizi
uygulanabilir.
Bu analiz, soruların birbirleri ile yakınlıklarının derecesini ortaya koymak için
yapılmaktadır. Bu analizi yaparken bizim için önemli noktalardan birisi Cronbach’s
Alpha değeridir. Sosyal bilimlerde bu değer (Kalaycı, 2006: 240);
x
x
x
x

0.00 < a < 0.40 ise ölçek güvenilir değil
0.40 < a < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte
0.60 <a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir
0.80 < a < 1.00 ise ölçek yüksek güvenilirlikte

Tablo 1. Güvenirlilik Analizi Sonuçları
Ölçek

Soru Sayısı

Güvenirlilik (Alpha)
katsayısı

İletişim

20

0,930

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda verilen Tablo 1.’de yapılmış olan anketin
sosyal bilimlerde oldukça yüksek güvenirlilikte olduğunu söyleyebiliriz.
4.2. Bulgular (Findings)
4.2.1. Demografik Bulgular (Demographic Findings)
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgileri
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1. Okumakta Olduğunuz Bölüm

N

%

2. Okumakta Olduğunuz

N

%

1. sınıf

13

26,5

2. sınıf

35

71,4

Sınıf
Büro Yönetimi

49

100,0

3. Cinsiyet

N

%

4. Yaş

N

%

Erkek

20

40,8

16-20

15

30,6

Bayan

27

55,1

21-25

26

53,1

26 ve üzeri

8

16,3

5. Aile Ekonomik Düzey

N

%

6. Baba Eğitim Düzeyi

N

%

Çok Düşük

1

2,0

İlkokul

26

53,1

Düşük

5

10,2

Ortaokul

13

26,5

Orta

40

81,6

Lise

9

18,4

Yüksek

2

4,1

Üniversite

1

2,0

Çok Yüksek

0

0

Lisansüstü

0

0

7. Anne Eğitim Düzeyi

N

%

İlkokul

35

71,4

Ortaokul

9

18,4

Lise

1

2,0

Üniversite

0

0

Lisansüstü

0

0

Tabloya bakıldığında katılımcıların tamamının büro yönetimi bölümünde
öğrenim aldığı görülmektedir. Çalışmaya katılanların % 26,5’i (13 Kişi) 1.sınıfta
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öğrenim görmekte iken % 71,4’ü (35 Kişi) 2. Sınıfta öğrenim görmektedir.
Katılımcıların % 2,1’i (1 kişi) ankette yer alan bu soruyu cevapsız bırakmıştır.
Çalışmaya katılan katılımcıların cinsiyet bulguları Tablo 4’ de de görüldüğü gibi %
40,8’i (20 Kişi) erkek, % 55,1’i (27 Kişi) bayandır ve % 4,1’i (2 kişi) ankette yer
alan bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Ankete katılanların % 30,6’sı (15 Kişi) 16 -20
yaş aralığında, % 53,1’i (26 kişi) 21-25 yaş aralığında ve % 16,3’ü (8 kişi) 26 ve
üzeri yaşta olduğu saptanmıştır. Afşin Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi
Bölümünde okuyan öğrencilerin yaş ortalamaları öğrenci işlerinden alınan bilgiye
göre 24 yaş olması çıkan sonuçlar ile kıyaslandığında verilen cevapların güvenilir
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Katılımcılara göre ailelerinin ekonomik düzeyleri
Tablo 6’da görüldüğü gibi, % 2’si (1 kişi) çok düşük, % 10,2’si (5 kişi) düşük, %
81,6’sı ( 40 kişi) orta, % 4,1’i (2 kişi) çok yüksek cevabını vermişlerdir. Burada
dikkat çeken katılımcıların aile gelirlerine bakıldığında % 81,6’sı orta cevabını
vermişlerdir. Burada öğrencilerin bunu neye göre değerlendirdiği ve bunun
sonucunda neden orta cevabını verdikleri tartışma konusudur.

Katılımcıların %

53,1’inin (26 kişi) babası ilkokul düzeyinde eğitim almışken, % 26,5’i (13) ortaokul,
% 18,4’ü (9 kişi) lise ve % 2,0’ı (1 kişi) lisansüstü eğitim düzeyine sahip oldukları
saptanmıştır. Babaların eğitim düzeyi çocukların iletişimi üzerinde etkisinin olup
olmadığını ilerleyen bölümlerde Crosstabb analizi ile incelenecektir. Katılımcıların
% 71,4’ünün (35 kişi) annelerinin ilkokul düzeyinde eğitime sahip olduğu, %
18,4’ünün (9 kişi) ortaokul düzeyinde, % 2,0’ının (1 kişi) lise düzeyinde eğitim
aldıkları saptanmıştır.
4.2.2. Öğrencilerin İletişim Becerilerine İlişkin Bulgular (Findings Related to
Communication Skills of Students
Aşağıdaki tabloda iletişim ölçeği yer almaktadır. Katılımcıların her bir önermeye
1=kesinlikle

katılmıyorum,

2=katılmıyorum,

3=kararsızım,

4=katılıyorum,

5=kesinlikle katılıyorum şeklinde kendilerine uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin İletişim Becerilerine İlişkin Bulgular
1

Önerme

1870

2

3

4

5

A.O

N

N

N

N

N

%

%

%

%

%

S.S

1- Öğretim elemanları kendilerine yakın gördüklerine
kendilerini nasıl hissettiğini söyler.

-

6

5

24

13

3,91

-

12,2

10,2

49,0

26,5

0,94

2- Öğretim elemanlarımız öğrencilerle konuşurken bir
konudan diğerine çok iyi geçiş yapar.

1

6

5

19

18

3,95

2,0

12,2

10,2

38,8

36,7

1,07

3- Öğretim elemanlarımızın başkalarına yaptırmak istedikleri
şeyleri yaptırmada güçlük çektiklerini söyleyebilirim.

4

19

13

8

5

2,81

8,2

38,8

26,5

16,3

10,2

1,13

4- Öğretim elemanlarımı görüşlerini ikna edici biçimde
açıklayabilirler.

1

3

1

24

20

4,20

2,0

6,1

2,0

49,0

40,8

0,91

5- Öğretim elemanlarımız sözel olarak kendilerini çok iyi
ifade eder.

2

-

1

20

26

4,38

4,1

-

2,0

40,8

53,1

0,88

1

2

2

17

26

4,35

2,0

4,1

4,1

34,7

53,1

0,91

7- Öğretim elemanlarımız derste öğrencileri ile iletişimde
başarı olmaktadır.

1

2

2

19

24

4,31

2,0

4,1

4,1

38,8

49,0

0,90

8- Öğrenciler öğretim elemanlarının kendilerini anladığını
düşünür.

4

4

6

22

13

3,73

8,2

8,2

12,2

44,9

26,5

1,18

9- Öğretim elemanlarımız öğrencilerle iletişimi yargılayıcı
değil, açıklayıcıdır.

2

3

1

20

22

4,18

4,1

6,1

2,0

40,8

44,9

1,04

10- Öğretim elamanlarımız içinde bulundukları söyleşi
ortamında konuşulan konular hakkında fikir bildirmeye önem
verir.

1

1

1

23

22

4,33

2,0

2,0

2,0

46,9

44,9

0,80

11- Öğretim elemanlarımız öğrencileri kendileriyle eşit
görerek iletişim kurar.

4

4

7

19

14

3,72

8,2

8,2

14,3

38,8

28,6

1,21

12- Öğretim elemanlarımız öğrencilerin fikirlerine açık
olduğu için öğrencilerde kendilerini rahatlıkla ifade
edebilmektedir.

2

2

4

26

15

4,02

4,1

4,1

8,2

53,1

30,6

0,96

13- Öğrenciler öğretim elemanlarının mutlu ya da üzgün
olduğunu anlayabilirler.

1

3

7

15

21

4,10

2,0

6,1

14,3

30,6

42,9

1,02

6- Öğretim elemanlarımız konuşurken gözlerimize bakar.
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14- Öğretim elemanlarımız derste güçlük çeken öğrencilere
istekli bir şekilde yardımcı olmaktadır.

2

3

9

19

15

3,87

4,1

6,1

18,4

38,8

30,6

1,06

15- İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileri ile rahatlıkla
görüşebilirim.

1

4

6

17

21

4,08

2,0

8,2

12,2

34,7

42,9

1,03

16- Okullarda öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin
geliştirilmesi öğrenci merkezli eğitime geçişi olumlu yönde
etkileyecektir.

1

-

7

14

26

4,35

2,0

-

14,3

28,6

53,1

0,81

17- Okulumuzda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler
dikkate alınmaktadır.

1

3

12

21

12

3,81

2,0

6,1

24,5

42,9

24,5

0,95

-

3

7

24

15

4,04

-

6,1

14,3

49,0

30,6

0,84

19- Öğretim elemanlarımız karşısındakine neler hissettiğini
yansıtır.

1

-

8

24

14

4,08

2,0

-

16,3

49,0

28,6

0,74

20- öğretim elemanlarımız açık ve herkes tarafından
duyulabilir şekilde konuşur.

-

1

4

19

25

4,38

-

2,0

8,2

38,8

51,0

0,73

18- Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

Katılımcılar ölçekte yer alan ‘Öğretim elemanlarımızın başkalarına yaptırmak
istedikleri şeyleri yaptırmada güçlük çektiklerini söyleyebilirim’ önermesine % 8,2
oranında kesinlikle katılmıyorum, % 6,1 oranında katılmıyorum, % 2,0 oranında
kararsızım, % 49,0 oranında katılıyorum ve % 40,9 oranında kesinlikle katılıyorum
yanıtını vermişlerdir. Bir diğer önerme ise ‘Öğretim elemanlarımız açık ve herkes
tarafından duyulabilir bir şekilde konuşur’ katılımcıların % 2,0 katılmazken,
%51,0’ı kesinlikle katıldığını belirtmişlerdir. Katılımcıların iletişim konusunda
öğretim görevlilerinin ses tonlarının iletişimi olumsuz yönde etkilemediğini
söyleyebiliriz. ‘Öğretim elemanlarımız öğrencileri kendileriyle eşit görerek iletişim
kurar’ önermesine ise katılımcıların % 8,2’si kesinlikle katılmıyorum, % 8,2’si
katılmıyorum, % 14,3’ü kararsızım, % 38,8’i katılıyorum ve % 28,6’sı kesinlikle
katılıyorum yanıtını vermişlerdir. Ölçeğin bütününe baktığımızda aritmetik
ortalamanın 2,81 ile 4,78 arasında değiştiği saptanmış ve aritmetik ortalamanın 4
civarında olması katılımcıların önermelerin çoğuna katılmakta olduklarını yani
Afşin Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin öğretim görevlileri ile iletişim
konusunda açık olduğu kanaatine varabiliriz.
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SONUÇ
Yapılan bu çalışmanın sonucunda Afşin Meslek Yüksekokulunda iletişim
açısından bir sorun olmadığını en azından bunu öğretim görevlilerinin ve
öğrencilerin gözünde iletişimde bir aksaklığın olmadığı saptanmıştır. Çalışma
sonucuna göre yapacağımız önerilerimiz ise;
Yapılmış

olan

yüksekokullarında

bu

anketin

biraz

da

uygulanmasıyla

daha

geliştirilerek

birlikte

daha

birkaç
kesin

meslek
sonuçlara

ulaşılabileceğidir.
Ayrıca yapılan anketler bütün okul çalışanlarına uygulanması sonucunda
öğrencilerle iletişim sorunu olmayan öğretim elemanının çalışma arkadaşlarıyla
iletişim durumu da sorgulanabilir. Öğretim elemanı görevini iyi yapabilmek
açısından mı iyi iletişim kuruyor? Öğretim elemanlarının çevreleriyle iletişim
durumu nasıl? Sorularına cevaplar da aranabilir.
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POLİTİK YAPI, EKONOMİK YAPI VE BÜTÇE
AÇIKLARI: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Ali Fuat URUŞ1, Nazlı KEYİFLİ 2

Özet
Bu çalışmanın amacı, OECD’ye üye olan 34 ülkeye ilişkin 1996-2016 döneminde politik ve
ekonomik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ampirik
analizinde iki farklı panel veri yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle statik panel veri tahmin
yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş; ardından dinamik panel veri tahmin yöntemi
kullanılarak tahmin edilmiştir. Yapılan ampirik analizler sonucunda, incelenen dönemde
(1996-2016) OECD ülkelerindeki bütçe açıklarının, ticari açıklık, ekonomik büyüme,
finansal derinlik gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra parlamenter sistem gibi politik
faktörlerden de güçlü bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Bütçe Açığı, Ekonomik ve Politik Faktörler, Panel Veri
JEL Sınıflama Kodları: E62, H68, P43, C23

POLICY STRUCTURE, ECONOMIC STRUCTURE AND
BUDGET DEFICITS: AN ANALYSIS ON OECD COUNTRIES
Abstract
The aim of this study is to investigate the impact of political and economic factors on budget
deficits during the period of 1996-2016 for 34 OECD member countries. Two different
methodologies were used in the panel data empirical analysis of the study. First, static panel
data analysis was estimated, the coefficients were then estimated using the dynamic panel
data analysis method. According to the results of empirical analysis, it was determined that
the budget deficits in OECD countries (1996-2016) were strongly influenced by political
factors such as commercial openness, economic growth and financial depth as well as
political factors such as the parliamentary system.
Keywords— Budget Deficit, Economic and Political Factors, Panel Data
JEL Classification Codes: E62, H68, P43, C23
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1. GİRİŞ
Gelişmekte olan pek çok ülkenin ekonomik ve mali durumları incelendiğinde,
kronik, sürekli ve neredeyse kalıcı hale gelen bütçe açıklarının olduğu
görülmektedir. Bütçe açıkları; kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki
dengesizlik durumunu ifade etmekte olup, kamu giderlerinin kamu gelirlerini aştığı
durumda ortaya çıkmaktadır.
Bütçe açıklarının birçok belirleyicisi bulunmaktadır. Bunların önemli bir bölümü
ekonomik (büyüme, enflasyon, faiz, finansal serbestlik vd. gibi) ve mali (borçlanma,
vergisel indirimler, teşvikler, istisna ve muafiyetler, aflar vd. gibi) faktörlerden
oluşmaktadır. Bütçe açıkları üzerinde, siyasal ve sosyal (politik rejim tipi, yönetim
şekli, ülkenin gelişmişlik durumu, sosyal yapısı ve öncelikleri vd. gibi) faktörlerin
de belirleyici olduğu görülmektedir. Literatürde, her bir belirleyicinin bütçe açıkları
üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, her bir faktörün bütçe
açıkları ile doğrudan veya dolaylı, pozitif veya negatif etkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Kısacası, bütçe açıkları başta sadece makroekonomik bir olgu olarak
görülse de, 1980’lerde politik iktisadın da yükselişe geçmesiyle birlikte, politik
faktörlerin de bütçe açıkları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle kamu
maliyesi yazınında ekonomik ve politik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi
pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu kapsamda, öncelikle literatür taramasına yer
verilecek olup, sonrasında OECD’ye üye 34 ülkenin yıllık bazda 1996-2016
dönemini kapsayan ampirik bir analize yer verilecektir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Roubini ve Sachs (1989), endüstriyel demokrasilerde bütçe açıklarının ekonomik
ve

politik

belirleyicileri

üzerine

yapmış

oldukları

çalışmalarında,

son 25 yılda (1960-1985) büyük sanayi ülkelerinin ulusal ekonomilerinde hükümetin
ortalama görev süresinin kısa ve birçok siyasi partinin koalisyonu ile yönetilen
ülkelerde bütçe açıklarının ciddi oranda arttığı sonucuna ulaşmışlardır.
Alesina ve Tabellini (1990), bütçe açıkları ile kamu borcu arasındaki ilişkiyi
inceledikleri çalışmalarında, siyasal partilerin yeniden seçilememe olasılığı
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büyüdükçe ve partiler arası siyasal/ideolojik kutuplaşma (tercihlerdeki farklılık)
arttıkça, bütçe açığının ve bu açığı kapatabilmek için de kamu borcunun daha da
büyüyeceği sonucuna ulaşmışlardır.
Alesina ve Perotti (1995), bütçe açıklarının politik iktisadı konulu çalışmalarında,
hükümet bütçesinin politik ve kurumsal belirleyicileri hakkında literatüre eleştirel
bir araştırma sunmuşlardır. Bunu iki soru etrafında birleştirmişlerdir: “Bazı OECD
ülkeleri niçin diğerleri değil, büyük kamu borçlarını biriktirdi? Bu mali
dengesizlikler niçin son yirmi yıl içinde ortaya çıktı?” Çalışmalarında, vergi
düzleştirme hipotezinin tek başına bu sorulara cevap bulamadığını, birçok modelden
hareketle de, bütçe açıklarının politik ve kurumsal faktörlerden etkilendiği sonucuna
ulaşmışlardır.
Tutar ve Tansel (2000), Türkiye’de 1960-1997 döneminde, politik konjonktürel
dalgalanmaların ve kurumsal faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisini
araştırdıkları çalışmalarında, koalisyon hükümetlerindeki parti sayısının ve ekonomi
yönetiminden sorumlu kurum/kurul/kuruluşların sayısı arttıkça bütçe açıklarının da
arttığını gözlemlemişlerdir.
Woo (2003), bütçe açıkları üzerinde ekonomik, sosyopolitik ve kurumsal
faktörlerin etkisini araştırdığı çalışmasında, panel veri analizi yardımıyla, 57
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üzerinde, 1970-1990 dönemini kapsayacak şekilde
analizler yapmıştır. Elde edilen bulgular itibariyle, sosyopolitik istikrarsızlık, gelir
eşitsizliği, merkezi otorite boşluğu, siyasi iktidarın büyüklüğü ve etki alanının
genişliği gibi faktörlerin, mali karar alma sürecinde bütçe açığını arttırıcı etkisinin
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Güvel ve Koç (2010), 33 gelişmekte olan ülkedeki bütçe açıklarının politik ve
kurumsal belirleyicileri üzerine yaptıkları ampirik çalışmalarında; özgürlük düzeyi,
hukuk sisteminin etkinliği, kamusal regülasyonların yükü, kamusal harcamalardaki
savurganlık ve politik istikrar gibi politik ve kurumsal faktörlerin bütçe açıkları
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Javid vd. (2011), seçilmiş Asya ülkelerinde, 1984-2010 yılları arasında, dinamik
panel veri yöntemini kullanarak bütçe açıklarının ekonomik, siyasi ve kurumsal
belirleyicilerindeki hareketliliği inceledikleri çalışmalarında; yüksek gelir, yüksek
enflasyon oranı ve büyük bütçenin GSYH'ya oranının bütçe istikrarsızlığı ile ilişkili
olduğu, yüksek yolsuzluk, düşük kurumsal kalite ve çatışmaların bütçe açığında daha
fazla dalgalanmalara neden olduğu, yüksek demokrasi düzeyi ve daha iyi sosyal ve
ekonomik durumun bütçe açığının oynaklığını azalttığı sonuçlarına ulaşmışlardır.
Ifere ve Okoi (2018), politik eylemlerin Nijerya'daki mali açıkları nasıl
etkilediğini araştırdıkları çalışmalarında, seçmenlerin önemli bir kısmında mali
yanılsamanın yaygın olduğu ve bu politik değerlendirmelerin Nijerya'daki bütçe
açıkları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
3. UYGULAMA
3.1. Veri Seti, Model ve Yöntem
Bu bölümde, OECD’ye üye 34 ülkenin3 1996-2016 dönemini kapsayan yıllık
verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada belirtilen dönemin seçilmiş olmasının nedeni,
ülkelerin politik istikrar düzeylerini temsil eden göstergenin 90’lı yılların ortalarında
oluşturulmaya başlanmış olmasıdır. Çalışmada hem statik hem de dinamik panel veri
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Panel veri analizi, zaman serisi ve yatay kesit gibi
iki boyutun bir arada kullanılmasına imkan sağlaması, daha çok gözlem sayısına ve
serbestlik derecesine sahip olması (Tatoğlu, 2013: 3), gözlemlenemeyen etkilerin
(birim ve zaman etkisi) gözlenmesine imkan sunması, güvenilir ve daha etkin
tahminlere imkan sağlaması sebebiyle ampirik literatürde yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır (Hsiao, 2007: 2). Ancak her değişkenin düzenli verisi
sağlanamadığından, veri setinde eksik gözlemler mevcuttur. Bu nedenle çalışma,
dengesiz (unbalanced) panel veri seti ile yürütülmüştür.
3
Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya,
Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD ülkeleridir.
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Çalışmada model, ilk olarak statik panel veri yöntemiyle tahmin edilmiştir. Statik
panel veri analizinde sabit etkiler ve tesadüfi etkiler model tahmincilerinden
yararlanılmaktadır. Hangi tahmincinin tercih edileceği ise, veri setinin oluşturulduğu
örneklem grubuyla ilişkilidir. Buna ek olarak, sabit etkili ve tesadüfi etkili modeller
arasında tercih yapmak için literatürde sıklıkla kullanılan Hausman (1978)
tarafından geliştirilen Hausman testi kullanılmaktadır. Ancak, bu tahmin yöntemleri
bağımsız değişkenlerin hata terimi ile korelâsyonsuz olduğu durumlarda etkin, tutarlı
ve sapmasız sonuçlar verebilir. Dolayısıyla, gözlemlenemeyen etkilerin varlığı ve
bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki olası içsellik sorununu dikkate
alması açısından literatürde yaygın olarak kullanılan yöntem dinamik panel veri
yaklaşımıdır (Baltagi, 2014: 156). Dinamik panel veri yönteminde bağımlı
değişkenin gecikmeli değeri bağımsız değişken olarak modele dahil edilerek araç
değişken olarak kullanılmaktadır.
Bu doğrultuda, modelin tahmininde dinamik panel veri yöntemlerinden Arellano
ve Bover (1995) / Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilmiş iki aşamalı sistem
genelleştirilmiş momentler tahmincisi (GMM) tercih edilmiştir. Bu yöntem esasında
bir araç değişken yöntemi olup, modelin zaman boyutunun kısa, birim boyutunun
fazla olduğu (T>N) durumlar için en uygun yöntemlerden biridir (Tatoğlu, 2013:
85). Öte yandan, GMM tahmininde hata terimleri arasında korelasyon olmadığı ve
araç değişkenlerin geçerli olduğu şeklinde iki varsayımın aynı anda sağlanmış
olması gerekmektedir. Hata terimlerinin korelasyona sahip olup olmadığı AR(1) ve
AR(2) testleri yardımıyla sınanmaktadır. AR(1) testinde “birinci dereceden
otokorelasyon yoktur”, AR(2) testinde ise “ikinci dereceden otokorelasyon yoktur”
boş hipotezleri sınanmaktadır. Etkinlik bakımından AR(1) test istatistiğinin anlamlı
ve negatif, AR(2) test istatistiğinin ise anlamsız olması yani boşluk hipotezinin kabul
edilmesi beklenmektedir. Araç değişkenlerin geçerli olduğu varsayımı ise, Sargan
testi ile sınanmaktadır. Testin boş hipotezi “araç değişkenler geçerlidir” şeklinde
olup boşluk hipotezinin kabul edilmesi beklenmektedir.
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OECD’e üye ülkelerin politik ve ekonomik yapısının bütçe açıkları üzerindeki
etkisini incelerken Woo (2003) çalışmasındaki ekonometrik model referans alınarak
çalışmanın temel modeli oluşturulmuştur.
ܣܤ௧ =ߚ +ߚଵ ܣܤ௧ିଵ +ߚଶ ܻܵܩGܪ௧ +ߚଷ ܶܣ௧ +ߚସ ܥܧܦ௧ +ߚହ ܻܵܩİܤܪ௧ +ߚ ܦܨ௧ +
ߚ ܲG௧ +ߚ ܰܣ௧ + ߚ ܴܲܣ௧ + ߝ௧
Çalışmada kullanılan veri seti ve kaynağı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Tanımlanması
Değişken Türü

Değişkenin Adı

Kısaltması

Birim

Bağımlı

Bütçe Açıkları

BA

Oran

Değişken

Kaynağı

OECD

Kişi başı GSYİH

GSYİH

ABD
Doları

Ticari Açıklık

TA

Oran

Nüfus Artış Hızı

NA

Oran

Kişi başı GSYİH

GSYİHB

Oran

Finansal Derinlik

FD

Oran

Politik İstikrar

Pİ

Değer

The World Bank

Büyümesi

Bağımsız
Değişkenler

Worldwide
Governance
Indicators

Demokrasi

DEC

Değer

Marshall and
Jaegger’s

Seviyesi
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Polity’s 4
Dataset

Kukla

Hükümet Biçimi

PAR

Değer

Değişkenler

The World
Bank’s Dataset
on Political
Institutions

3.2. Ampirik Bulgular
Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de
verilmektedir. Analiz döneminde (1996-2016), OECD ülkelerinin bütçe açıklarının
milli gelir içindeki payı ortalama olarak % -1.82 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bütçe
açığı % -32.02 düzeyiyle 2010 yılında en fazla İrlanda’da iken, Norveç 2008 yılında
% 18.67 ile en yüksek bütçe fazlasını vermiştir. Ülkelerin kişi başı GSYİH değeri
ortalama 31664.4 ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 21 yıllık süreçte,
OECD ülkelerinde ortalama % 0.64 düzeyinde nüfus artış hızı görülmüştür. İlgili
dönemde ticari açıklık ise, ortalama % 89.29 düzeylerinde gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla, OECD ülkelerinin oldukça dışa açık ekonomilere sahip olduğu
görülmektedir.

Ülkelerin finansal derinlik oranı ortalama % 82.82 düzeyinde

gerçekleşmiştir. Finansal derinlik oranının en düşük olduğu ülke % 21.33 ile Türkiye
iken finansal derinlik oranının en yüksek olduğu ülke ise % 399.11 ile
Lüksemburg’dur. Politik istikrarın en düşük olduğu ülke -1.99 düzeyiyle 2016
yılında en düşük Türkiye iken, Finlandiya 2002 yılında 1.66 ile en yüksek politik
istikrara sahip ülkedir.
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken Adı

Gözlem

Ortalama

Std. Hata

Minimum

Maksimum

Bütçe Açığı

674

-1.82

4.36

-32.02

18.67

Kişi Başı GSYİH

714

31664.4

20612.01

3053.95

119172.7
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Ticari Açıklık

714

Demokrasi

713

Seviyesi
Kişi başı GSYİH

713

Büyüme Oranı

89.29

54.43

18.34

419.52

9.46

1.08

3

10

1.96

2.99

-14.55

24.37

Finansal Derinlik

667

82.82

52.21

21.33

399.11

Politik İstikrar

612

0.72

0.65

-1.99

1.66

Nüfus Artış Hızı

714

0.64

0.66

-1.85

2.89

Parlamenter

714

0.81

0.38

0

1

Sistem

Tablo 3’te temel ampirik bulguları vermesi açısından önce statik panel veri
analizi tahmin sonuçları, sonra da dinamik panel veri analizinin tahmin sonuçları
sunulmuştur. Ampirik bulgulara göre, örneklem grubunun genel özellikleri ve
Hausman test istatistiği sonucuna göre en uygun tahmin modelinin sabit etkiler (FE)
modeli olduğu görülmüştür. Bu nedenle, tabloda sadece sabit etkiler modeli
sonuçlarına yer verilmiştir. Ardından, dinamik panel veri analizi yapılmış ve GMM
tahmincisinin tutarlı olup olmadığını araştırmak için Wald testi uygulanmış ve
modelin Wald (F2) test istatistiği %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Daha
sonra, araç değişkenlerin geçerliliğini sınamak amacıyla Sargan testi uygulanmış ve
geçerli oldukları tespit edilmiştir. Son olarak da, model için oto korelasyon testi
sonuçlarını veren AR(1) test istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Bir diğer oto korelasyon testi olan AR(2) test istatistiğinin ise beklenildiği
gibi anlamsız bulunarak ikinci dereceden oto korelasyon olmadığı anlamına gelen
boşluk hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 3: OECD Ülkelerine Ait Panel Veri Analizi Sonuçları
STATİK PANEL

DİNAMİK PANEL

(Bağımlı Değişken: BAit)

(Bağımlı Değişken: BAit)

BAit-1

0.66***
(23.00)

GSYİH

TA

DEC

GSYİHB

FD

Pİ

NA

PAR

F-Test

0.00

0.00***

(0.92)

(5.16)

0.04***

0.04***

(3.49)

(5.84)

-0.02

-0.30

(-0.17)

(-1.51)

0.31***

0.34***

(6.20)

(18.44)

-0.08***

-0.05***

(-3.37)

(-3.97)

0.87

0.88

(1.60)

(1.33)

2.43***

-0.25

(6.13)

(-0.48)

3.44***

0.09

(5.97)

(0.04)

45.06
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(0.000)
R-Kare

0.33
29.77

Hausman Testi
(0.000)
9071.37
Wald (F2) Test
(0.00)
26.372
Sargan Test
(1.0000)
-2.32
AR(1) Test
(0.02)
0.94
AR(2) Test
(0.34)
Gözlem Sayısı

549

517

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade
etmektedir. Parantez içerisindeki değerler t istatistiklerini vermektedir.

Statik panel tahmin sonuçlarına göre, ticari açıklık arttıkça bütçe açıkları
artmaktadır. Ticari açıklıkta 1 birimlik artış bütçe açıklarında % 0.04 artışa neden
olabilmektedir. Bütçe açıkları ile ekonomik büyüme ve nüfus artış hızı arasında
istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Finansal
derinlik ve bütçe açıkları arasında ise, istatistiki olarak % 1 düzeyinde anlamlı ve
negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Finansal derinlikteki 1 birimlik artış, bütçe
açıklarını % 0.08 azaltmaktadır. Bir ülkenin parlamenter yapıda olması, bütçe
açıklarını güçlü bir şekilde arttırmaktadır. Ayrıca, bütçe açıkları ile politik istikrar,
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demokrasi seviyesi ve kişi başı GSYİH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Dinamik panel tahmin sonuçlarına göre, bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin
katsayısının bire yakın olması, bir önceki dönem bütçe açığının izleyen yıllar bütçe
açığını yaklaşık olarak kendisi kadar arttırdığını ifade etmektedir. Ticari açıklık,
ekonomik büyüme, finansal derinlik değişkenlerinin de statik panel tahmin sonuçları
ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, demokrasi seviyesi, politik
istikrar, nüfus artış hızı ve parlamenter sistem değişkenlerinin istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki gözlemlenememiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, 1996-2016 dönemi için panel veri yöntemi kullanarak, ekonomik
ve politik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlara göre,
incelenen dönemde OECD ülkelerindeki bütçe açıkları, kişi başı GSYİH, ticari
açıklık ve finansal derinlik faktörlerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Ekonomik
büyümenin bir ülkenin gelirini arttırması beklenirken, şaşırtıcı bir şekilde bütçe
açıkları, toplam gelirle artmaktadır. Dolayısıyla, gelir artışının, ekstra kamu
hizmetleri taleplerini ortaya çıkardığı bu durumda, kamu harcamalarını ve paralel
olarak bütçe açıklarını arttırdığı varsayılmaktadır. Dış ticaretin liberalleşmesinin,
bütçe açıklarında artışa yol açtığı görülmektedir. Ek olarak, ticaret serbestleştirme
politikasının, kamu gelirleri üzerinde olumlu bir etki yaratmadığı varsayılmaktadır.
Öte yandan, finansal derinlik ve bütçe açıkları arasında negatif bir ilişki
görülmektedir. Mali sistemin etkinliğinin, bütçe açıklarının azaltılmasına yardımcı
olduğu varsayılmaktadır. Özetle, OECD ülkelerindeki bütçe açıklarının, ticari
açıklık, ekonomik büyüme, finansal derinlik gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra
parlamenter sistem gibi politik faktörlerden de güçlü bir şekilde etkilendiği tespit
edilmiştir.
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Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye Ekonomisi
Üzerindeki Reel Getirisi
Filiz YILDIZ CONTUK1, Yahya NAS2

Özet
Doğrudan yabancı yatırımlar(DYY), genel olarak küresel ekonomik entegrasyonun temel bir
itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin,
ekonomik getiriler, finansal güç, istihdam yaratma, üretim bilgisi sağlama ve teknolojik
yenilikler açısından, DYY’lere daha çok ağırlık verdiği görülmektedir. DYY’lerin ekonomik
büyümeye, işsizlik ve enflasyon oranlarının azalmasına katkı sağlaması beklenirken bunun
yanında teknolojik gelişmelerin ve üretim bilgisinin de artması beklenir. Tüm bu süreçlerin
sonunda ülke ekonomisinin kendi kendine yeter bir düzeye gelmesi temel hedeftir. Bu hedefe
ulaşılmasında DYY’lerin ülke ekonomisine sağladığı teknoloji transferleri ile paylaştığı
know-how süreci büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin küresel rekabet endeksine
bakıldığında, 2012–2017 yılları arasında 43. sıradan 53. sıraya gerilediği görülmektedir.
‘Yenilik’ (inovasyon), ‘teknolojik hazırlık’ ve ‘iş dünyasının yetkinliği’ başta olmak üzere
endekse dayanak teşkil eden önemli bileşenlerdeki gerileme daha da fazladır. Bu durum,
Türkiye’deki DYY’lerin ülke ekonomisine sağladığı katkıların yeniden sorgulanması
ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle, çalışmada, DYY’lerin ekonomik büyüme, enflasyon,
ihracat ve ithalatla arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla 1974 – 2017
yıllarına ait veriler kullanılarak Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak
DYY’ler ile ekonomik büyüme ve enflasyon arasında bir nedensellik olmadığı, ancak DYY’ler
ile ithalat ve ihracat arasında ise ithalat ve ihracattan DYY’lere doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler---Doğrudan yabancı yatırım, Ekonomik Büyüme, Granger nedensellik
analizi
JEL SınflamaKodları: F0, O0,O4

The Real Return on Turkey Economy of Foreign Direct
Investment
Abstract
Foreign direct investment (FDI) is generally regarded as a driving force for global economic
integration. In this context, developing countries such as Turkey, economic returns, financial
strength, job creation, in terms of production and technological innovations to provide
information, it appears that give more weight to foreign direct investment. It is expected that
FDI will contribute to economic growth, decrease in unemployment and inflation rates, while
technological developments and production knowledge are expected to increase. At the end
of all these processes, the main objective of the country's economy is to reach a self sufficient
level. n achieving this goal, the know-how process that FDI provide to the country's economy
and which they share through technology transfers is of great importance. When we look at
Turkey's global competitiveness index, between the years 2012-2017 decreased by 43
ordinary 53rd place. The decline in key components that constitute the indispensable basis,
especially in the areas of 'innovation', 'technological preparation' and 'competence of the
business world' is even greater. In this case, FDI in Turkey has resulted in the need to requestioned the contribution it makes to the national economy. For this reason, in order to
1
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determine the causal relationship between FDI, economic growth, inflation, exports and
imports, Granger causality analysis was performed by using the data of 1974-2017. As a
result, it is determined that there is no causality between FDI and economic growth and
inflation, but between FDIs and import and export there is a one-way causality relationship
between imports and exports and FDI.
Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Granger Causality
JEL Classification Codes: F0, O0,O4

1. GİRİŞ
Uluslararası kurumlar, akademisyenler, politika yapıcılar ve araştırmacılar
arasında, DYY’lerin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi üzerinde olumlu
bir etkisi olduğuna dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. DYY' nin ev sahibi ülkenin
ekonomisine önemli ölçüde fayda sağladığı ve bu nedenle küresel rekabet ortamında
hükümetlerin DYY’leri kendi ülkelerine çekmek için stratejiler oluşturduğu
bilinmektedir. Doğrudan sermaye finansmanına ek olarak, DYY, ev sahibi ülkeye,
teknoloji yayılımı, insan sermayesi oluşumu, rekabetçi iş ortamının oluşturulması,
kurumsal

gelişim

ve

uluslararası

ticaretin

entegrasyonu

yoluyla

fayda

sağlamaktadır. Bu nedenle, birçok gelişmekte olan ülke, kendi DYY rejimini
serbestleştirmiş ve DYY olumlu politikalarını formüle etmiştir (Najabat ve Hamid,
2017:163).
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için, DYY, teknoloji ve sermayeyi diğer
gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerden yurtiçi ekonomiye aktarmanın bir
yolu olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerde yaşanan Merkantilizm
anlayışına dayalı yeni yaklaşımlar DYY’lerin ülke ekonomilerindeki katkılarının
reel gerçekliğini ve uzun vadede ülkenin kendi iç dinamiklerini kullanması
noktasındaki etkilerin ne yönde olduğunu belirleme ihtiyacı doğurmuştur.
Türkiye’de 2007 yılında rekor (22 milyar ABD doları) seviyesine ulaşan
DYY’lerin, 2017 yılında 10,8 milyar ABD dolarına gerilediği görülmektedir
(yased.org.tr, 2017). Doğrudan yabancı yatırımlarda görülen bu gerilemeye rağmen,
2017 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımları son 8 yılın en yüksek seviyesinde
gerçekleşmiştir. Aynı dönem içerisinde (2007–2017) Türkiye ekonomisi yıllık
ortalama yüzde 4 seviyelerinde büyüyerek, toplamda yüzde 43,1 oranında büyüme

1888

göstermiştir. DYY'nin ev sahibi ülke ekonomisine etkisi tartışmalıdır ve sonuçsuz
kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, DYY girişlerinin Türkiye’de ekonomik
büyüme,

enflasyon,

ihracat

ve

ithalat

üzerindeki

etkisini

incelemeyi

amaçlamaktadır.
2. LİTERATÜR
Mawugnon ve Qiang (2011) Togo’da DYY ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi 1991-2009 yılları arası verileri kullanarak Granger nedensellik analizi ile
yapmışlardır. Araştırma sonucuna göre DYY’den ekonomik büyümeye doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirlemişlerdir.
Ahmed vd.(2011) Sahra altı ülkelerinde ihracat, ithalat ve DYY’nin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini ARDL yaklaşımı ile test etmişlerdir. Çalışma sonucunda
ihracatın ve DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu
belirlemişlerdir.
Alshamsi vd. (2015) Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan DYY girişleri üzerinde
enflasyonun ve kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın etkilerini inceledikleri
çalışmalarında, 1980-2013 yıllarına ait verileri ARDL (auto regressive distributed
lag) yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre
enflasyonun DYY’ler üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı, ancak kişi başına
düşen gayri safi yurtiçi hâsılanın DYY’ler üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu
tespit etmişlerdir.
Pegkas (2015), panel veri analizini kullanarak 2002-2012 yılları arasında hem
DYY’lar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi hem de Avrupa Birliği
ülkelerindeki DYY’lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini belirlemeye
çalışmıştır. Çalışma sonucunda DYY ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli
bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde DYY’lerin
ekonomik büyümeye olumlu etkisi olduğunu belirlemiştir.
Iamsiraroj (2016) 1971-2010 dönemi için 124 ülke arasında eş zamanlı denklem
yaklaşımını kullanarak DYY ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Analiz sonuçlarına göre DYY’nin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu ve
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büyümenin DYY’leri çekeceğini ve bu durumun büyümeyi daha da arttıracağını
tespit etmiştir.
Alvarado vd. (2017), 19 Latin Amerika ülkesinde DYY’lerin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinin incelemek için yaptıkları çalışmalarında 1980-2014 dönemine
ilişkin verileri Panel veri analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Sonuç olarak
DYY’lerin

ekonomik büyüme

üzerinde

anlamlı

bir

etkisini

olmadığını

belirlemişlerdir.
Adegboye vd. (2017) DYY’lerin Afrika bölgesinin ekonomik kalkınması üzerin
etkilerini araştırdıkları çalışmalarında 1993-2012 yılları arasında 39 Afrika
ülkesinden toplanan verileri en küçük kareler yöntemiyle analiz etmişlerdir. Sonuç
olarak DYY’lerin Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasında önemli bir rolü
olduğunu belirlemişlerdir.
Agbo vd. (2018), Nijerya’da 1980-2012 yıları arasında DYY’lerin ekonomik
büyümeye olan etkisini çoklu regresyon modeli ile incelemişlerdir. Araştırmanın
sonuçları, DYY’lerin Nijerya ekonomik büyümesi ile pozitif bir ilişki içerisinde
olduğunu ortaya koymuştur.
Khan vd.(2018) Pakistan’da 1978-2016 dönemi için yılık zaman serileri
verileriyle ithalat ve ihracatın DYY’lerin kısa ve uzun süreli ilişkisini belirlemek
amacıyla VAR (Vector Auto Regression Model) ve ARDL yöntemini
kullanmışlardır. Sonuç olarak DYY ve ihracat arasında uzun vadeli bir ilişki
olduğunu, DYY ile ithalat arasında ise kısa vadeli ilişki olduğunu belirlemişlerdir.
Afşar (2007) tarafından ekonomik büyüme ve DYY arasındaki nedensellik
ilişkisini tespit etmek amacıyla 1992-2006 dönemini kapsayan 3 aylık veriler
kullanılarak Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda DYY’lerden
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Mucuk ve Demirsel (2009), DYY ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisini 1992-2009 yılları arasında aylık verilerle Johansen-Juselius Eşbütünleşme
ve Granger nedensellik analizi ile analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişki ve çift yönlü nedensellik olduğunu belirlemişlerdir.
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Yılmazer (2010), DDY ve dış ticaretin ekonomik büyümeye olan katkısını 19912007 dönemleri arasında 3 aylık verileri kullanarak Granger nedensellik analizi ile
test etmiştir. Sonuç olarak DYY ile ithalat ve ihracat arasında zayıf da bir ilişki
olduğu, ancak DYY ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik olmadığı tespit
edilmiştir. Ayrıca dış ticaret ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü ve ithalattan
ihracata doğru tek yönlü bir ilişki belirlenmiştir.
Ekinci (2011) 1980-2010 dönemi için DYY, ekonomik büyüme ve istihdam
arasındaki ilişkiyi belirlemek için Johansen-Juselius Eşbütünleşme ve Granger
nedensellik analizi yapmıştır. Analiz sonuçlarına göre DYY ile ekonomik büyüme
arasında uzun dönemli ilişki belirlenmiş, DYY ile istihdam arasında ise herhangi bir
ilişki bulunamamıştır. Ayrıca DYY ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Çeştepe vd. (2013), DYY’leri, ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat verilerini
kullanarak 1974-2011 dönemine ait verilerle Toda-Yamamoto nedensellik analizi
yapmışlardır. Analiz sonuçları, ithal ürünlere dayalı ihracatın yapılması ve doğrudan
yabancı yatırımlarının bu yapıyı değiştirmemesi nedeniyle, ihraca dayalı büyümenin
Türkiye’de gerçekleştirilemediğini doğrulamıştır.
Şahin (2015), tarafından ekonomik büyüme ve DYY arasındaki ilişkiyi tespit
etmek için 1980-2013 dönemine ilişkin veriler ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz
edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre DYY’den ekonomik büyümeye doğru uzun
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.
Acar(2016), DYY ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 20012015 dönemleri için yıllık verilerle Granger nedensellik analizi ile analiz etmiştir.
Analiz sonucunda ekonomik büyüme ile DYY arasında nedensellik olmadığı
belirlenmiştir.
Kaya ve Kahreman (2017), DYY’ler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
2005-2015 yılları arasındaki 3 aylık gözlemleri kullanarak Johansen-Juselius
Eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi yapmışlardır. Analiz sonuçlarına göre
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DYY ve GSYH arasında uzun dönemli ve karşılıklı(çift yönlü) bir nedensellik
ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Koyuncu (2017), DYY, ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi 19902015 dönemi için Granger nedensellik analizi ile test etmiştir. Araştırma sonucuna
göre DYY ile istihdam arasında herhangi bir ilişki olmadığı, DYY ile ekonomik
büyümeye arasında ise uzun dönemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
3. YÖNTEM VE VERİ SETİ
1974-2017 yılları arasında değişen 44 gözlemden oluşan yıllık verilerin
kullanıldığı çalışmada DYY, GSYİH, enflasyon, ihracat ve ithalat arasındaki
nedensellik ilişkisi Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Analize dahil
edilen verilerin tümü Dünya Bankası(WB) web sitesinden alınmıştır. Veriler
logaritmik dönüşümleri alınarak analize dahil edilmiştir. Daha sonra serilerin
durağan olup olmadıklarını belirlemek için birim kök araştırması yapılmıştır.
Granger nedensellik analizine geçmeden önce Akaike Bilgi Kriteri (Akaike
Information Criterion-AIC) ve Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Information
Criterion-SC) göre gecikme uzunluğu belirlenmiş ve Lagrange çarpanı (L-M) testi
ile otokorelasyon sorunu olup olmadığına bakılmıştır. Söz konusu testler E-views 8
paket programı kullanılarak tahmin edilmiştir.
3.1. Birim Kök Testleri
Serilerin durağan olup olmadıklarını belirlemek için Genişletilmiş Dickey-Fuller
(Augmented Dickey-Fuller, ADF) testi ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin
(KPSS) birim kök testleri uygulanmıştır. Her iki test sonucuna göre de değişkenlerin
seviyelerinde durağan olmadığı görülmektedir. Bu nedenle serilerin birinci derece
farkı alınmış ve değişkenlerin birinci farkında durağan oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Tablo 1’de birim kök testi sonuçları gösterilmiştir.
Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları(ADF-KPSS)
ADF
Seviye
Sabit

Birinci Fark
Sabit ve Trend
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Sabit

Sabit ve Trend

İstatistik

İstatistik

İstatistik

İstatistik

-0,952877

-2,421145

-7,025505***

-6,949027***

ENFLASYON -1,208503

-1,985471

-6,378033***

-6,397890***

ITHALAT

-1,490995

-1,641937

-5,692614***

-5,647578***

IHRACAT

-1,596821

-3,195643*

-4,054121***

-4,173818**

DYY

-1,055326

-4,054818**

-9,309489***

-9,199874***

0,102089

0,072535

0,064727

ENFLASYON 0,455004*

0,176493**

0,160104

0,107718

ITHALAT

0,711443**

0,144948*

0,114898

0,101512

IHRACAT

0,646532**

0,171928**

0,121281

0,052127

DYY

0,792476***

0,064922

0,219386

0,219393***

GSYIH

KPSS
GSYIH

0,824633***

Notlar: ADF testinde H0: Seri durağan değildir. Kpss testinde H0: Seri durağandır. KPSS testinde
“Bartlettkernel” yöntemi ve Newey-West bant genişliği (bandwith) kullanılmıştır. ADF testi kritik
değerleri sabitli model için -3,5925 (%1), -2,9314 (%5), -2,6039 (%10); sabitli ve trendli model için 4,1865 (%1), -3,5181 (%5), -3,1897 (%10). KPSS testi kritik değerleri sabitli model için 0,7390 (%1),
0,4630 (%5), 0,3470 (%10); sabitli ve trendli model için 0,2160 (%1), 0,1460 (%5), 0,1190 (%10). ***,
**, ve * sırasıyla sıfır hipotezinin %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini göstermektedir.

3.2. Nedensellik Analizleri
Bu çalışmada DYY ile ekonomik büyüme, enflasyon, ithalat ve ihracat arasındaki
nedensellik testi için Granger (1969) tarafından önerilen Granger nedensellik testi
kullanılmıştır. Granger nedensellik testi, bir zaman serisinin bir diğerini tahmin
etmede yararlı olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez
testidir. Granger (1969)’a göre, “X’in geçmiş değerleri Y’nin tahminini istatistiksek
olarak geliştirir ise X, Y’nin Granger nedenidir”.
Değişkenler arası nedensellik ilişkisinin varlığını belirlemek amacıyla ilk olarak
değişkenlerin durağan halleri olan birinci farkları kullanılarak Granger nedensellik
testi uygulanmıştır. Bilgi kriterlerine göre (AIC ve SC) VAR modelinde uygun
gecikme sayısının belirlenmesinde veriler yıllık olduğu için gecikme aralığı üç
olarak alınmıştır. Uygun gecikme sayıları belirlendikten sonra modellerde L-M testi
ile otokorelasyon sorunu olup olmadığına bakılmış ve otokorelasyon sorunu ortadan
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kaldırılmıştır. Tablo 2’de bilgi kriterleri(AIC ve SC) değerleri ve oto-korelasyon
testi (L-M testi)sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Bilgi Kriterleri ve Otokorelasyon Testi Sonuçları
DYY-GSYİH Modeli
VAR(1) Modeli Varsayımları Testi
Lag

AIC

SC

Lags

LM-Stat

Prob

1

-2,24035

-1,98702

1

15,50048

0.0038

2

-2,14065

-1,71843

2

2,60471

0.6260

3

-2,08069

-1,48959

3

2,23966

0.6918

VAR(2) Modeli Varsayımları Testi
Lags

LM-Stat

Prob

1

1,96819

0.7416

2

2,85811

0.5818

3

2,60269

0.6263

DYY-ENFLASYON Modeli
VAR(1) Modeli Varsayımları Testi
Lag

AIC

SC

Lags

LM-Stat

Prob

1

-0.281143

-0.027811

1

15,74192

0.0034

2

-0.265252

0.156968

2

5,86269

0.2096

3

-0.168461

0.422647

3

1,54019

0.8195

VAR(2) Modeli Varsayımları Testi
Lags

LM-Stat

Prob

1

1,79018

0.7743

2

1,75435

0.7808

3

1,66032

0.7979

DYY-İTHALAT Modeli
VAR(1) Modeli Varsayımları Testi
Lag

AIC

SC

Lags

LM-Stat

Prob

1

-2,18319

-1,92986

1

19,20759

0.0007

2

-2,09461

-1,67239

2

4,15071

0.3860

3

-2,13886

-1,54775

3

6,50259

0.1646

VAR(6) Modeli Varsayımları Testi
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Lags

LM-Stat

Prob

1

2,16377

0.7057

2

3,52228

0.4745

3

2,10520

0.7164

DYY-İHRACAT Modeli
VAR(1) Modeli Varsayımları Testi
Lag

AIC

SC

Lags

LM-Stat

Prob

1

-2,00764

-1,75430

1

8,78288

0.0668

2

-2,03223

-1,61002

2

4,32385

0.3639

3

-1,99382

-1,40271

3

5,11839

0.2754

VAR(2) Modeli Varsayımları Testi
Lags

LM-Stat

Prob

1

7,53331

0.1102

2

6,28749

0.1787

3

0,87344

0.9283

Değişkenler arası ilişkinin yönünü test etmek için Granger nedensellik analizi
yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Standart Granger Nedensellik Testi Sonuçları
VAR
Ho Hipotezi
Dyy'den Enflasyon'a nedensellik yoktur
Enflasyon'dan Dyy'ye nedensellik yoktur

Dyy'den Gsyih'ya nedensellik yoktur
Gsyih'dan Dyy'ye nedensellik yoktur

Dyy'den İhracat'a nedensellik yoktur
İhracat'tan Dyy'ye nedensellik yoktur

Dyy'den İthalat'a nedensellik yoktur
İthalat'tan Dyy'ye nedensellik yoktur

(p)
2

2

2

6

Test
İstatistiği Olasılık

Karar

0,122542

0.7263 Ho Kabul

0,000112

0.9916 Ho Kabul

0,923359

0,6302 Ho Kabul

1,527575

0,4659 Ho Kabul

2.767696

0,2506 Ho Kabul

4,977248

*

3,581783
20,92576

0,0830 Ho red

0,7331 Ho Kabul
***

0,0019 Ho red

***, **, ve * sırasıyla sıfır hipotezinin %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini göstermektedir.
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Tablo 3’e göre DYY ile enflasyon ve GSYİH arasında nedensellik ilişkisi
olmadığı, ancak DYY ile ihracat ve ithalat arasında ise; hem ihracattan DYY’ye
doğru hem de ithalattan DYY’ye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu
belirlenmiştir.
SONUÇ
Doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ve yükselen piyasa ülkeleri için
kritik öneme sahiptir. Bu amaçla çalışmada, 1974-2017 döneminde Türkiye’de DYY
girişlerinin ekonomik büyüme, enflasyon, ithalat ve ihracat üzerindeki etkisini
incelenmiştir. Sonuçlar DYY girişlerinin ekonomik büyüme ve enflasyon oranı
üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ekonomik büyüme ve
DYY arasındaki ilişki bulunmamasına, ülkeye giren yabancı yatırımların üretim
sektörüne olan katkısının sınırlı olması ve büyük çoğunluğunun finans piyasalarına
(hisse alımı, tahvil alımı vb) yapılan dolaylı yatırımlardan kaynaklandığı sebep
olarak gösterilebilir. Öte yandan DYY girişleri ile ithalat ve ihracat arasında bir
nedensellik ilişkisi olduğu ve ilişkinin yönünün ithalat ve ihracattan DYY’lere doğru
tek yönlü olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, ithalat ve ihracat performansındaki
gelişmelerin DYY girişlerini etkilediği söylenebilir.
Sonuç olarak ülkeler DYY çekmek için çeşitli stratejiler geliştirmekte ve bu
konuda pek fazla teşvik programları hazırlamaktadırlar. Hükümetler, ülkelerinin
daha fazla DYY girişine neden olacak ekonomik büyümeyi hızlandırmaya çaba
göstermelidirler Uzun vadeli ve kalıcı planlamalar yapılmalı ve ülkeye yapılacak
olan DYY girişlerinde seçici davranılmalıdır. Özellikle yatımlarda varolan
kurumların el değiştirmesi şeklinde değil, yeni üretim birimlerinin kurulması
yolunun teşvik edilmesi daha fazla önem arz etmektedir. Ancak bunu yaparken de
ulusal ekonomiyi zora düşürmeyecek şekilde, DYY’lerin ülkeye yönlendirilmesi
sağlanmalıdır.
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Endüstri 4:0 kapsamında yüksek teknoloji ihracatının katma
değer üzerindeki etkisi
Cüneyt Yenal Kesbiç1, Pınar Acar2
Özet
Bu çalışmanın temel amacı endüstri 4.0 kapsamında, imalat sanayi katma değeri ve imalat
sanayi yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaç
doğrultusunda gelişmekte olan on dört ülke, 2005-2014 yılları arası Panel ARDL
(Autoregressive Distributed Lag – Otoregresif Gecikmeleri Dağıtılmış Model) yöntemi ile
incelenmiştir. Endüstri 4.0’ın gerekli kıldığı Araştırma ve Geliştirmenin bir göstergesi olan
imalat sanayi yüksek teknolojili ürün ihracatı temel açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır.
Çalışmada imalat sanayi katma değeri ve yüksek teknoloji ürün ihracatı temel değişkenler
olmakla birlikte; doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam kontrol değişkenler olarak
kullanılmıştır. Değişkenler arası yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için ikinci jenerasyon
birim kök ve Panel ARDL tahmincileri (CCEMG ve AMG) kullanılmıştır. Bulgular
sonucunda imalat sanayi yüksek teknoloji ürün ihracatının imalat sanayi katma değeri
üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Endüstri 4.0., Katma Değer, Endüstriyel Performans, Panel ARDL
JEL Sınflama Kodları: L60, O14, C33

The impact of high technology exports on value added in the
context of industry 4:0
Abstract
Research and development as a component of Industry 4.0 became an important subject for
countries. Moreover, the high technology products, which are emanating from increasing the
research & development, have become a crucial issue within the Industry 4.0 context. The
main objective of this paper is to demonstrate the relationship between manufacturing high
technology exports and manufacturing value added for 14 developing countries spanning the
period from 2005 to 2014. The annual data of manufacturing value-added, the share of high
technology exports in manufacturing exports as a proxy for research and development
expenditure, and control variables, i.e., foreign direct investments and employment, are
estimated by Panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Since data set consists crosssectional dependence and heterogeneity, second generation unit root test Cross-sectional
Augmented IPS (CIPS) and second-generation estimators for panel ARDL which are the
Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) and the Augmented Mean Group (AMG)
were employed in analyses of data. Results clarified that high technology exports have a
statistically slightly significant impact on value added for selected countries in the period of
2005-2014.
Keywords— Industry 4.0., Value-Added, Industrial Performance, Panel ARDL
JEL Classification Codes: L60, O14, C33
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1. GİRİŞ
4. Endüstri Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0, ilk olarak 2011 yılında
Almanya’da adını duyurmuştur. “Endüstri 4.0’ın ana fikri Kagermann vd. tarafından
2011 yılında yayınlandı ve Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi
tarafından 2013 yılında yayınlanan Endüstri 4.0 Manifestosu’nun temelini
oluşturdu.” (Stock ve Seliger, 2016: 536). Genel itibariyle, endüstri 4.0, üretimde
insan gücüne ihtiyaç duymayan tam makineleşme veya robotlaşma olarak karşımıza
çıkmaktadır. Makineleşmenin ve robotlaşmanın dolayısıyla endüstri 4.0’ın temel bir
bileşeni olan Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge), rekabet üstünlüğünü korumak
isteyen ülkeler için giderek daha fazla önem kazanmıştır.
Buna paralel olarak ülkelerin endüstrilerinde, araştırma ve geliştirmenin yarattığı
teknolojinin bir çıktısı olan robotlaşma oranı giderek artmıştır. Dünya Robotik
Raporu’nda (2017) da belirtildiği üzere bu oranın 2017-2020 yılları arasında
günümüz oranlarından çok daha fazla olacağı tahminlenmiştir (Uluslararası Robot
Bilimi Federasyonu 2017: 22). Gelişmiş birçok OECD üye ülkesinin, Endüstri 4.0
kapsamında araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) harcamalarına verdikleri önem ve
ekonomilerine sağlayacağı fırsatlar açıkça görülmektedir.
2. LİTERATÜR
Endüstri 4.0 yeni bir kavram olmasına rağmen çokça çalışılmıştır ve birden çok
akademik disiplini ilgilendirir. Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın bir bileşeni olan
araştırma ve geliştirmenin imalat sanayi katma değeri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Literatüre bakıldığında Ar&Ge ve inovasyon ile ilgili farklı değişkenlerin firmalara
ve imalat sanayisine etkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.
Crepon vd. (1998) firmaların verimliliğinin daha yüksek inovasyonlu çıktı ile pozitif
ilişkide olduğunu bulmuştur. Hall ve Mairesse (1995) 1970lerde olduğu gibi
1980lerde de Fransız imalat sanayisi için Ar&Ge verimliğinin olumlu etkileri
olduğunu göstermiştir. Hall, vd. (2009) İtalya’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler
için yapılan çalışmada yeni yöntem ve ürün inovasyonunun firmaların verimliliği
üzerinde pozitif etkileri olduğu bulunmuştur. Aydın (2018) Endüstri 4.0 sürecinde,
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sermaye yoğunluğu ve Ar&Ge harcamalarının imalat sanayi katma değeri üzerindeki
etkisini OECD ülkeleri için Granger nedensellik yöntemi ile incelemiştir.
Çalışmanın bulgularında sermaye yoğunluğundan imalat sanayi katma değerine tek
yönlü, Ar&Ge harcamalarından imalat sanayi katma değerine ise çift yönlü
nedensellik olduğu gösterilmektedir. Aydın (2018) çalışması ile bu çalışma yakın
olmakla beraber, incelediği ülkelerin OECD üye ülkelerini kapsaması, değişkenler,
yıl aralığı ve analiz yöntemi olarak farklılaşmaktadır.
Ar&Ge’nin göstergesi olarak yüksek teknolojili ürün ihracatını inceleyen çalışmalar
da vardır. Yüksek teknolojili ürün ihracatının ekonomik performansa olumlu etkileri
Falk (2007) ve Yoo (2008) gibi çalışmalar ile gösterilmiştir.
3. METODOLOJİ
3.1. Veri Seti ve Değişkenler
Bu çalışmada gelişmekte olan ve benzer Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
oranlarına sahip on dört ülkenin on yıllık verileri kullanılmıştır.3 İlgili ülkelerin
imalat sanayi katma değeri, yüksek teknolojili ürün ihracatı, doğrudan yabancı
yatırımları ve istihdamı 2005-2014 yılları arası yıllık verileri kullanılmıştır. Veriler
Dünya Bankası’ndan (World Bank- Database) alınmıştır.
Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) harcamaları ülkelerin teknolojik gelişmeleri
hakkında bilgi vermektedir. Ancak veri yetersizliği nedeniyle çalışmada Ar&Ge
harcamaları kullanılamamıştır. Dünya Bankası tarafından da belirtildiği üzere
yüksek teknolojili ürün ihracatı (htx) Ar&Ge harcamalarını temsil etmektedir; bu
sebeple ülkelerin teknolojik gelişmelerinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır.
Doğrudan yabancı yatırımlar (fdi) bilindiği üzere iktisadi aktiviteleri ve dolayısıyla
imalat sanayiyi etkilemektedir. Aynı zamanda imalat sanayinin en önemli
maliyetlerinden biri olan istihdam seviyesi de imalat sanayi için dikkate alınması
gereken unsurlardandır. Tüm bunlar dikkate alınarak imalat sanayi katma değeri
bağımlı değişken, yüksek teknolojili ürün ihracatı temel açıklayıcı değişken;

3

Bu ülkeler: Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, Şili, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Hindistan,
Endonezya, Meksika, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Türkiye’ dir.
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doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam ise kontrol değişkenler olarak
kullanılmıştır.
3.2. Yöntem
Bu çalışmada yüksek teknolojili ürün ihracatı, doğrudan yabancı yatırımlar ve
istihdam bağımsız değişken; imalat sanayi katma değeri bağımlı değişken olarak
seçilmiştir. On dört ülke ve on yıl için oluşturulan dengeli veri setinde analiz yöntemi
olarak panel ARDL‘den (Autoregressive Distributed Lag – Otoregresif Gecikmeleri
Dağıtılmış Model) Stata (v. 14) programı ile yararlanılmıştır. Analizlerde kullanılan
model aşağıda gösterilmiştir (1).
̴݇ܽ݁݀ܽ݉ݐº݁ݎǡ௧ ൌ ߚଵ ݄ݔݐǡ௧  ߚଶ ݂݀݅ǡ௧  ߚଷ ݄݅݉ܽ݀݅ݐݏǡ௧  ݑǡ௧

(1)

Zaman kesitinin sınırlı ve az olması durumunda Sabit Etkiler (FE), Rassal Etkiler
(RE) ve Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) gibi yöntemlerin kullanımı
yaygın olmakla birlikte; zaman kesitinin ve gözlem sayısının büyük olduğu
durumlarda yukarıda sayılan ekonometrik yöntemler uygun sonuçlar vermemektedir
(Blackburne ve Frank 2007: 197-198). Bu çalışmada olduğu gibi zaman kesitinin
yeterince fazla olduğu durumda panel ARDL yönteminin kullanılması daha uygun
bulunmaktadır. Ayrıca panel ARDL yöntemi birçok yönden avantaja sahiptir. ARDL
metodu, serilerin durağan olmama problemini çözerek, uzun dönem ve kısa dönem
nedensel ilişkinin analiz edilmesine olanak sağlamaktadır (Laurenceson ve Chai
2003: 28).
Panel ARDL yöntemini etkili tahminciler ile uygulayabilmek için öncelikle yatay
kesit bağımlılığı test edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığını incelemek için üç farklı test
kullanılmıştır. Bunlar; Pesaran (2004) tarafından geliştirilen Yatay Kesit Bağımlılığı
(Cross-Sectional Dependence, CD) testi, Friedman (1937)’ın ve Frees (1995)’in test
istatistikleridir. Kesitler arası yatay bağımlılığın tespit edilmesi durumunda ikinci
jenerasyon birim kök testleri ve ARDL tahmincileri (CCEMG, AMG)
kullanılmalıdır.
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Panel ARDL yöntemini uygulayabilmek için öncelikle değişkenler arasındaki uzun
dönem ilişki Westerlund (2007) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi ile
incelenmiştir. Hata düzeltme modeli temelli (Error Correction based) Westerlund
eşbütünleşme testi dört adet panel eşbütünleşme testinden meydana gelmektedir.
Bunlardan ikisi grup ortalama testi (ܩఛ , ܩఈ ) paneldeki en az bir kesitin uzun dönem
ilişkisi olmadığı boş hipotezini incelerken; diğer ikisi panel testi as (ܲఛ , ܲఈ ) tüm
panelin uzun dönem ilişkisi olmadığı boş hipotezini test eder (Westerlund, 2007).
Westerlund ECM temelli eşbütünleşme testleri hem yatay kesit bağımlılığı içeren
hem de yatay kesit bağımlılığı içermeyen panel veriler için uygulanabilmektedir.
Daha önce açıklandığı gibi, ARDL yönteminde zaman serisinin geniş olması
gereklidir. Geniş zaman serilerinde ise durağanlık problemlerinin olması beklenen
ve yaygın bir olgudur. Panel ARDL uygulamak için birim kök testlerine ihtiyaç
olmamasına rağmen bu çalışmada değişkenlerin durağanlıkları da test edilmiştir.
Birim kök testleri içinde en yaygın olan birinci jenerasyon testleri; Levin, Lin ve Chu
(2002) tarafından geliştirilen LLC ve Im, Pesaran ve Shin (2003)’nin geliştirmiş
olduğu IPS testleridir. Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için birinci
jenerasyon birim kök testleri yerine ikinci jenerasyon birim kök testleri
kullanılmıştır. İkinci jenerasyon birim kök testlerinden Pesaran (2007) tarafından
geliştirilen genişletilmiş Dickey Fuller (CADF) ve genişletilmiş IPS (CIPS)
kullanılmıştır. Ancak CADF N>T ve T>N gibi her iki durumda da geçerli
olabilirken, zaman kesitinin (T) fazla olmadığı durumda CIPS birim kök testi daha
uygun sonuçlar vermektedir (Pesaran 2007: 267).
Birim kök testleri, yatay kesit bağımlılığı testleri ve eş bütünleme testlerinin kontrolü
sonrasında, uzun dönem nedensel ilişkinin analizi için veri setine panel ARDL
yöntemi uygulanmıştır. Panel yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik içerdiği için
ikinci jenerasyon panel ARDL tahmincileri kullanılıştır. Pesaran (2006) tarafından
geliştirilen Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup Tahmincisi (Common Correlated
Effects Mean Group, CCEMG), Eberhardt ve Teal (2010) tarafından geliştirlen
Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi (Augmented Mean Group, AMG) ikinci
jenerasyon panel ARDL tahmincileri olarak kullanılmıştır. AMG tahmincisi Ortak
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Dinamik Süreç (Common Dynamic Process) yöntemi ile yatay kesit bağımlılığını
regresyona dahil etmesi nedeniyle farklılaşmaktadır (Eberhardt, 2012: 64).
3.3. Ampirik Bulgular
Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Uygulanan testler
sonucunda her iki regresyon için (SE ve RE) Pesaran (2004) CD testine ve Friedman
(1973) ve Frees (1995) testine göre %1 anlamlılık seviyesinde değişkenler arası
yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiştir. Değişkenler arası yatay kesit bağımlılığının
olması sonucu olarak ikinci jenerasyon testler ile analiz yapılmıştır.
Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Heterojenlik Testi

Pesaran CD

Frees' test

Friedman test

Sabit Etkiler (FE)

Rassal Etkiler (RE)

Regresyonu

Regresyonu

10.648***

10.404***

(0.000)

(0.000)

2.040***

2.861***

(0.255)*

(0.255)*

(0.342)**

(0.342)**

(0.519)***

(0.519)***

50.665***

51.771***

(0.000)

(0.000)

Kritik değerler parantezde belirtilmiştir, ***, **, * sırasıyla %1, %5, %10’deki anlamlılık
değerlerini yansıtmaktadır.
Frees’ testi için, ***, **, * sırasıyla %1, %5, %10 alfa değerlerini göstermektedir.

Westerlund (2007) eş bütünleme testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Westerlund eş bütünleme testi yatay kesit bağımlılığı içeren regresyonlara da
uygulanabildiği için, eşbütünleşme testi olarak ikinci jenerasyon eş bütünleme
testine gerek duyulmamıştır. Tablo 2’te de görüldüğü üzere grup ortalama testileri
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(ܩఛ , ܩఈ ) ve panel testileri (ܲఛ , ܲఈ ) %1 anlamlılık düzeyinde olup eşbütünleşme
yoktur boş hipotezini reddetmektedir. Yapılan dört eşbütünleşme testine göre
değişkenlerin uzun dönem ilişkisinin varlığı söz konusudur.
Tablo 3’te Pesaran (2007) ikinci jenerasyon birim kök test sonuçları gösterilmiştir.
Sonuçlara göre doğrudan yabancı yatırımlar düzeyde durağan iken imalat sanayi
katma değer, istihdam, yüksek teknolojili ürün ihracatı birinci farkında durağandır.
Tablo 2: Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testi
Test istatistiği

P-değeri

GW

-8.366 ***

0.000

GD

-28.777***

0.000

PW

-17.599 ***

0.000

PD

-23.378 ***

0.000

%1 anlamlılık değerleri *** ile gösterilmiştir.

Tablo 3: Pesaran (2007) İkinci Jenerasyon Birim Kök
Testi
Değişkenler

CIPS (level)

CIPS I(1)

katma değer

-2.103

-2.72 ***

htx

-1.3

-2.37**

fdi

-2.936 ***

istihdam

-1.262

---2.932 ***

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık oranını belirtmektedir.

İkinci jenerasyon Panel ARDL tahmincileri olan CCEMG ve AMG ile yapılan test
sonuçları Tablo 4’te belirtilmiştir. Panel ARDL sonuçlarında her iki tahmincide de
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yüksek teknolojili ürün ihracatının (htx) pozitif etkileri olduğu görülmektedir.4 AMG
tahmincisi Ortak Dinamik Süreçler (Common Dynamic Process) ile analize yatay
kesit bağımlılığını dahil etmesi sebebiyle bu çalışma için AMG tahmincisi daha etkili
sonuçlar vermektedir. AMG tahmincisi sonuçları için htx’in her zaman pozitif bir
etkisi olduğu görülmektedir. Regresyona eklenen kontrol değişkenler ile bu olumlu
etki değişmemiş buna ek olarak AMG üctahmincisi ile tahminlenen regresyon (1)’de
htx %5’te; regresyonlar (2), (3), ve (4)’te ise htx %10’da istatistiksel olarak anlamlı
çıkmıştır.
Tablo 4: Panel ARDL CCEMG – AMG Tahmincileri
CCEMG CCEMG CCEMG CCEMG

htx

AMG

AMG

AMG

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

0.058

-0.101

0.104

0.021

0.330**

0.303*

0.221*

0.204*

-0.064

-0.099

-0.093

-0.287

-0.159

-0.156

-0.122

-0.109

fdi

0.094

0.350**

-0.058

-0.039

-0.132

-0.148

-0.124

-0.104

istihdam

cons

AMG

-0.265

-0.116

-0.191

-0.040

-0.273

-0.345

-0.122

-0.101

-1.249

-0.281

-18.180

-43.782

15.595*
**

15.903*
**

20.772*
**

17.276*
**

-5.261

-5.800

-14.220

-47.186

-1.499

-1.578

-3.688

-3.149

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık oranını belirtmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmanın temel amacı Endüstri 4.0 kapsamında gelişmekte olan ülkelerde
yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi katma değeri üzerindeki etkisini
göstermektir. Endüstri 4.0 kapsamı gereği, araştırma ve geliştirme rekabet gücünü
korumak isteyen ülkeler için önem arz etmektedir. Dünya Bankası tarafından
tanımlanan yüksek teknolojili ürün ihracatı, araştırma ve geliştirmenin bir göstergesi

4

CCEMG tahmincisinde regresyona doğrudan yabancı yatırımlar (fdi) değişkeni
eklendiğinde, yüksek teknolojili ürün ihracatının (htx) negatif etkileri ortaya çıkmıştır ancak
bu etkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir.
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olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için Ar&Ge harcamalarını
gösteren verilerdeki eksiklikten dolayı yüksek teknolojili ürün ihracatı temel
açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda,
yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi katma değeri üzerinde pozitif bir
etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu etki regresyona eklenen kontrol değişkenler ile
değişmemiş her regresyonda pozitif etki gözlemlenmiştir. Bu etkiler istatistiksek
olarak düşük anlamlılık düzeyindedir. Bu etkilerin düşük anlamlılık düzeyinde
olması, seçilen ülkelerin gelişmekte olan ve Ar&Ge’ye gelişmiş ülkeler örneğin
OECD ülkeleri gibi harcama yapamadıkları göz önüne alınarak açıklanabilir.
Her ne kadar anlamlılık düzeyleri düşük olsa da yüksek teknolojili ürün ihracatının
dolayısıyla Ar&Ge yatırımlarının imalat sanayi üzerindeki etkisi görülmektedir. Bu
çalışmaya benzer OECD veya gelişmiş ülkelerde yapılan diğer çalışmalarda Ar&Ge
yatırımlarının sanayi ve dolayısıyla ülke ekonomilerindeki pozitif etkisi
belirtilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin de rekabet gücünü elde etmesi veya var olan
rekabet gücünü koruyabilmesi için; Endüstri 4.0 kapsamından gelişen ve değişen
ekonomik konjonktüre adapte olabilmesi için Ar&Ge’ye ihtiyaç duyulan özeni
göstermesi gerekmektedir.
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Rise of ‘the Informals’: Any Chance for MIKTA in Changing
World Order?
Radiye Funda Karadeniz1
Abstract
Liberal hegemonic world order established after WWII had one of serious blows with the
emergence of global economic crisis since 2008. Most of the thinkers agree that we are
witnessing a transition period from American led world order to a ‘Multiplex World’, in
Acharya’s terms, emphasizing an order in which power and leadership are increasingly
dispersed. In this changing context of international order the struggle between established
powers and emerging powers within regions and global institutions revolves around making
their voices to be heard. Informal groupings such as G-20 and BRICS became platforms of
emerging powers to increase their voices about global governance of many issues and hence
to be accepted important actors in this new multiplex world. MIKTA, as a group of emerging
powers comprised of Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia, emerged in
2013 as a new informal grouping of middle powers in this context. The paper will basically
search for answers to these questions: What are the reasons bringing MIKTA countries
together? What are the potential roles of MIKTA to play in changing world order compared
to other informal groupings of emerging powers? It will discuss that MIKTA has limited role
to play in global governance with a qualitative analysis.
Key Words
JEL Codes

: Crisis of the Liberal Order, G-20, BRICS, MIKTA
: F5, G01

1. Introduction
Liberal hegemonic world order established after WWII had one of serious blows
with the emergence of global economic crisis since 2008. Most of the thinkers agree
that we are witnessing a transition period from American led world order to a
‘Multiplex World’, in Acharya’s terms (Acharya,2017), emphasizing an order in
which power and leadership are increasingly dispersed. The decline in United States
hegemony, as differentiated from its power by Acharya, (Kuo, 2016) has provided
middle powers room to maneuver (Xing, 2016) at the regional and global levels by
providing them with minilateral (Naim, 2009) and informal gatherings to realize
their diplomatic agendas. Accordingly, “informal diplomacy is becoming more
important than formalized institutions” (Vezirgiannidou, 2013: 635-651) in current
world politics. Informal groupings such as G-20 and BRICS became platforms of
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emerging powers to increase their voices about global governance of many issues
and hence to be accepted important actors in this new multiplex world.
The new informal middle power grouping established by Mexico, Indonesia, Korea,
Turkey, and Australia (MIKTA) at the 68th session of the UN General Assembly in
September 2013 is one example of such informal gathering seen in global
governance since the 2008 crisis. (Engin and Baba, 2015: 2) Despite its newness, the
MIKTA initiative has become the center of an increasing source of heated academic
debate regarding the instruments, capabilities, and limitations of the new emerging
middle power activism. Scholars have come to agree that, while the MIKTA
partnership is in the early stages of development, this formation provides a
significant test of the meaning and modalities of middle power diplomacy in the
twenty-first century, despite its limitations. (Cooper, 2016: 529) The paper will
basically search for answers to these questions: What are the reasons bringing
MIKTA countries together? What are the potential roles of MIKTA to play in
changing world order compared to other informal groupings of emerging powers? It
will discuss that MIKTA has limited role to play in global governance. The paper
will be based on a qualitative analysis of member countries’ speeches at UN General
Assembly between 2000 and 2017 and MIKTA’s official statements.
2. World Order at Crossroads? Different Perspectives on Post-2008
Crisis Era
‘The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in
this interregnum a great variety of morbid symptoms appear’.
A.Gramsci (Prison Notebooks,2011)

If a time period is defined with adjacent ‘post’, it means that the former era have
died and the future is unknown. The changes in the international order in post-2008
crisis era led us think that we are living in a Gramscian period in the sense that we
are living in ‘a world order in the making’ which means with Rosenau’s terms, in
this ‘turbulent world’ (Rosenau, 1990), the old order is dead but the future direction
is still unpredictable. There are divergent views on the future evolution of the world
system, but they agree on two points. One is institutional weakness of major
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international organizations which could adopt to the changes arise from rapid phase
of globalization. The second is that 2008 crisis led to the weakening of neoliberal
international order established after the Second World War. There is a heated debate
on how to describe these changes in the international system in the literature.
Since the global financial crisis in 2008 with the decline in hegemonic
dominance of the USA, the rise of emerging powers has been witnessed in areas ‘ of
economic competition, capital accumulation, political and economic influence as
well as technical and material capacities’(Xing,2016). For instance, developed
economies’ share of world GDP declined from 54% to 43% during 2004-2014
(Kutlay and Oniş,2016) and today G20 economies produce approximately 80% of
global GDP (Diez and Donnel, 2017).
Nye and Acharya claim that in terms of military and economic power the USA
still keeps its primacy in the world system despite the decline of US hegemony in
economic and political governance (Acharya, 2017;Nye,2017). Zakaria also agrees
the continuation of US primacy in politico-military level, but he asserts that ‘in every
other dimension - industrial, financial, educational, social, cultural - the distribution
of power is shifting, moving away from American dominance’ (Zakaria,2008). As
hegemonic stability theory also approved that there is not ‘an automatic link between
power and leadership’.(Keohane, 2005). Keohane and Nye stress the importance of
‘the willingness’ on the part of the powerful state in the system in order to act as a
hegemon.(Keohane and Nye, 1977) Since the election of Donald J. Trump as US
President in November 2016, the willingness on the part of the USA to act as a
hegemon also is nowadays under question.(Hammond,2017) Moreover, Trump’s
anti-free trade rhetoric, together with stalemates in multilateral trade negotiations as
seen in the Trade and Investment Partnership (TTIP) supports the arguments of the
threat posed by ‘America first rhetoric’ to the liberal world order. (Narlikar, 2017)
The changes in ‘post-American hegemonic world order’ are described with
various concepts, as ‘post-Western’ world order (Stuenkel, 2016), ‘rise of the rest’,
( Zakaria, 2008) ‘interdependent hegemonic world’(Xing,2016) and ‘decentralized
globalism’ (Buzan, 2011).
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By the argument of "the rise of the rest" in world order, Zakaria underlines
‘moving into a post-American world, one defined and directed from many places and
by many people.’ Stuenkel also underlines the eroding power of the West and the
birth of a ‘parallel order’ in which ‘rising powers—led by China—are crafting the
initial building blocks of what we may call a “parallel order” that will initially
complement, and later possibly challenge, today’s international institutions’ and the
West is losing its capacity to set the global agenda.(Stuenkel, 2016). In line with this,
Acharya uses the term ‘multiplex world’ to describe today’s world implying ‘that
power and leadership are increasingly dispersed and the ability to create order and
provide public goods in economics and security lies not just in the hands of a single
power, or a group of great powers, or nation- states, but also with a variety of other
actors’. (Acharya, 2017) Narlikar and Kumar also underline the eroding US
hegemony in global economic governance and stress that we are living in a transition
period from Pax Americana to Pax Mosaica which means the world economic
governance would be more inclusive and ‘multipolarity rules, rather than hegemony,
duopoly or oligopoly’.(Narlikar and Kumar,2012) Xing argues that “interdependent
hegemony” is a better concept in describing, understanding and analysing the world
order in transformation. This hegemony is ‘ a new type of hegemony grounded in the
enlargement of “room for manoeuvre” and the increase of “upward mobility” of
emerging powers to counterbalance the power of the US (and the EU), while at the
same time, creating interdependence in the global order.’( Xing, 2016).
Decline of US hegemony, not its power as Acharya differentiates, has provided
middle powers with opportunities of ‘rooms of manoeuvre’ at regional and global
levels. In this context, with ‘upward mobility’ capabilities emerging middle powers
establish ‘minilateral’(Naim, 2009) and ‘informal’ gatherings to realize their
diplomatic agendas. MIKTA, a group established by Mexico, Indonesia, Korea,
Turkey and Australia, is one of examples of such informal gatherings witnessed on
world stage after 2008 crisis.
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3. Emergence of MIKTA within the Rise of the ‘Informals’
In relation with the argument of relative decline of US hegemony in the system,
it is argued that in the absence of any grand strategy to manage its decline US chose
to reform the current institutional structure by accommodating the use of informal
institutions. ( Vezirgiannidou,2013:636) The existing global institutions do not only
include formal treaty-based organizations.
Middle power activism transformed itself in the 2000s with the establishment of
new groupings such as the G20. (Parlar Dal and Kurşun, 2018) Perhaps, the most
promising of the recent global institutions without a founding treaty is the G20,
which represents the world’s leading economies. States identified as the third wave
or emerging middle powers are characterized by their exclusion from major
groupings within the G20, such as the G7 and BRICS groupings. In this regard,
countries such as Mexico, Indonesia, Turkey, South Korea, and Australia, despite
being among the top 20 global economies, lack the capacity to compete for global
leadership within the G20. These countries thus comprise a second-tier group and
have formed an informal grouping known as MIKTA. (Colakoglu, 2016: 267-268)
MIKTA countries first came together in 2011 and had an informal meeting on the
margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting held in Los Cabos, Mexico in
February 2012. In the UN session in 2013, the MIKTA foreign ministers showed
common interest in “strengthening multilateralism by supporting worldwide efforts
for stability and prosperity, facilitating pragmatic and creative solutions to regional
and international challenges and implementing the needed reforms in global
governance structures.” (Heenam: 72)
In April 2014, a joint opinion piece was written by the MIKTA foreign ministers
presented MIKTA as follows:
“An informal platform of countries like-minded on many global issues, sharing
core values such as open economies and democratic pluralistic systems as well
as having common interest in strengthening multilateralism, supporting global
efforts for stability and prosperity, facilitating pragmatic and creative solutions
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to regional and global challenges as well as implementing the needed reforms in
global governance.”2.
MIKTA’s aim was underlined as contributing to the effective functioning of the
multilateral order and addressing shortcomings of global governance. Significantly,
MIKTA foreign ministers underlined that MIKTA emerged out of the “functional
need” to cooperate, coordinate, and work together to overcome global and regional
challenges. Last but not least, MIKTA foreign ministers specifically underlined the
importance of regional ownership by arguing that MIKTA is comprised of important
regional actors strategically located in their respective regions whose active
contribution is essential for devising solutions to regional problems.3
MIKTA has become a significant middle-power experiment bringing
together traditional middle powers such as maturing middle powers Australia and
South Korea and the emerging middle powers Indonesia, Mexico, and Turkey. (Öniş
and Kutlay, 2016: 6) In contrast to traditional middle powers which have stable
social democracies and highest living standards, emerging middle powers’
democratization is an on-going process accompanied with low socio-economic
development. (Jordaan, 2003: 167; Nolte: 890) The table 1 below shows material
capacity of MIKTA members.

2

“MIKTA as a force for Good”, Daily Sabah, April 24, 2014, (available at:
https://www.dailysabah.com/opinion/2014/04/25/mikta-as-a-force-for-good
3
Ibid
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Table 1: MIKTA Countries’ Material Capabilities
Gross
domesti
c
product
(GDP),
current
prices

GDP
per
capita
int.US
$
(2016)

857 (5)

MEXICO

Share of
global
economi
c output
%
(2016)

2016

Military
Expenditur
e by
Country as
Percentage
of GDP
(2016)

Military
Expenditur
e
US $ m.

%
(2016)

Bn US $
(2016)

TURKEY

Real
change
of GDP
on
previou
s year

Population
based on
last census
of MIKTA
countries

74.526.000(3
)
112.336.538
(2)

2.9 (2)

1.7(3)

14.803(3)

2.0% (3)

1.046
(3)

24.912
(3)
18.938
(4)

2.3 (5)

1.9 (2)

6020(5)

0.6%(5)

SOUTH
KOREA

1.411
(1)

37.740
(2)

2.8 (3)

1.6(4)

36.777(1)

2.7% (1)

24.052.231(4
)

AUSTRALI
A

1.259
(2)

48.899
(1)

2.5 (4)

1.0(5)

24.617(2)

2.0% (2)

21.727.158
(5)

INDONESI
A

932 (4)

11.720
(5)

5.0 (1)

2.5 (1)

8.183(4)

0.9%(4)

237.641.326
(1)

SOURCE: For economic data: Susana Garcia Diez and Daniel O’Donnel, G-20 in Figures, Summit of
the G-20 States in Hamburg 2017, Federal Statistics Office of Germany, June 2017, p.19. For Military
Expenditure data: Stockholm Peace Institute, Military Expenditure Database, Data for all countries
from 1988-2016 in constant (2015) USDhttps://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015USD. United Nations Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, Population, latest
available census and estimates (2015 - 2016) Last updated 2 November 2017 Available at
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf

In addition there are other features differentiating MIKTA from other
informal gatherings such as BRICS. For instance none of them are UN Security
members and have nuclear capacity. In sum it can be concluded that not only being
similar material power capacities but also in terms of being ‘like-minded’ middle
powers, MIKTA members have common aims in establishing this new grouping.
4. Potential Contribution of MIKTA in Post-Crisis Global Governance
In order to assess MIKTA’s contribution to global governance, firstly member
countries’ speeches at UN General Assembly between 2000 and 2017 have been
analyzed to understand how they perceive world order and their role in this order.
Secondly, it is searched for whether their niche diplomacy rhetoric turned into
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practice via MIKTA platform.

4

The table 2 below summarizes MIKTA countries

approach the world order and identify their roles within this order. Due to space
limitation of the paper, it is preferred to display the findings from the speeches
within a table.
Table 2 : MIKTA Countries’ World Order and Role Conceptions
MIKTA Country

Attitude Toward

Promoted Role

International Order
Indonesia

Soft Revisionist

Bridge builder between
developed and developing

Reformist

countries
Agenda Setter
South Korea

Soft Revisionist

Bridge builder between
developed and developing

Reformist

countries
Agenda Setter
Convener
Network Power
Turkey

Soft-Revisionist

Agenda Setter

Reformist

Humanitarian Actor
Multilateral actor

4

A different and earlier version of MIKTA analysis have been done in Gonca Oğuz Gök and Radiye

Funda Karadeniz, ‘Analysing ‘T’ in MIKTA: Turkey’s Changing Middle Power Role in the United
Nations’, Middle Powers in Global Governance : The Rise of Turkey, Emel Parlar Dal (ed.),
Palgrave, 2018, s. 133-163.
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Rising Donor
Responsible state
Mexico

Reformist

Bridge builder
Economic power
Multilateral actor

Australia

Conformist (Integrationist)

Good International Citizen
Creative Middle power
Economic Power

Source: The table is developed and first used by Awidya Santikajaya, ‘Walking the Middle Path: The
Characteristics of Indonesia’s Rise’, International Journal, 2016, Vol. 71(4), p.570 for comparison of
Indonesia with BRIC and middle powers. A different version of the table adapted the table to all
MIKTA country analysis by Oğuz Gök and Karadeniz. ( Oğuz Gök and Karadeniz, 2018) The
speeches taken from UN General Assembly.

The niche diplomacy preferences of MIKTA members underlined in the UN
speeches we can develop the table 3 below.
Table 3: MIKTA Members’ Niche Diplomacy Preferences Inferred from UN
Speeches
MIKTA

Australia

Mexico

Turkey

Indonesia

South Korea

“donor state”

Sustainable

Economic

(A/61/PV.17)

Development

Cooperation

Disarmament

Green Growth

Climate

Peacekeeping

Country
Niche
Areas
Underlined
in the
Speeches

Human Rights
Environmental

“economic

Governance

power”

“humanitarian

(A/63/PV.7)

actor”,

Nonproliferation
Development

“multilateral”

(A/69/PV.6)

(A/65/PV.22)

“bridge”,

actor with

(A/64/PV.5)

Change
Poverty
Peacekeeping

“good international
citizenship”, “strong
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“aid recipient
to a donor

democracy”

“global

“responsible

Financial

country”.

(A/55/PV.20),

responsibilities”

state”,

Assistance to

(A/64/PV.3)

“responsible nation”

(A/63/PV.7)

(A/67/PV.15)

Less

bridge

“promoter of

(A/56/PV.44)

harmony

(A/65/PV.16), “a
voice for small and
medium nations”

Developed
Countries

cooperation’,

among

“creative middle

civilizations”.

power” (A/63/PV.10)

(A/58/PV.14)

‘development
‘UN

contributor to

peacekeeping’

global

and ‘green

partnership,

growth’

global peace
and security,

( A.66/PV.11)

and global
prosperity”
(A/72/PV.13)

rural
infrastructure
reform
(A/63/PV.14)

Source: Various statements before the UN General Assembly between 2000 and 2017 period.

A reading of Turkish leaders’ speeches in the UNGA between 2000 and 2017
illustrates that Ankara took every opportunity to emphasize the crucial role of an
effective UN in the preservation of international order as well as Turkey’s
commitment to strengthening multilateralism in its own foreign policy. MIKTA
offers significant opportunities in rebranding Turkey’s global status by opening up
new ground for cooperation between the emerging and traditional middle powers
and the major powers. (Dal and Kurşun: 626) Turkey’s contribution to the MIKTA
initiative as an emerging middle power is neither negative nor positive, but rather
incomplete. As yet, if a country as important as Turkey cannot be coaxed into
strengthening the order, then it will be very hard for MIKTA to accomplish its goals.
(Wright: 26)
Similar to Turkey, Mexico did not explicitly refer to the middle power
concept while presenting its role in global governance at the UN platform. Rather,
Mexico prefers to present itself as an “economic power” (A/63/PV.7) and a

1922

“multilateral” (A/65/PV.22) actor which has “global responsibilities” (A/63/PV.7)
to strengthen the norms of the UN system. Among many, the center of its diplomatic
discourse has been the bridge (A/56/PV.44) analogy.
South Korea has described its position in the system using the concepts of
“balancer”, a “hub”, “a middle power” (Mi-Kim), and “regional bridge” (Mi-Kim) .
South Korea and Turkey’s attitudes towards order were both reformist throughout
the 2000s. Like Turkey, South Korean officials underlined the themes of “inclusive
multilateralism”, (A/71/PV.16) “the role of effective UN for the international order”
and “reform of the UN system to strengthen peace in the world”, its contributions to
“UN peacekeeping operations”, and “humanitarian and financial assistance” to the
developing world as a part of its “global responsibilities”5 in the UN. The diplomatic
discourse based on the “Global Korea” concept (Watson, 2011) developed in the
mid-2000s showed its will to increase its international influence through its
“networking capacity” (Sohn, 2015: 4) as a way to escape the limitations of regional
security considerations on its middle power diplomacy. Seoul showed its willingness
to act as a bridge between developed and developing countries on the global
development issue by sharing its experiences as a country transformed from “aid
recipient to a donor country”. (A/64/PV.3) It acted with convener and agenda-setter
roles in international negotiations and multilateral platforms such as the G20 and the
Nuclear Security Summit. (Mi-Kim, 2016: 5; Green, 2017) Policy makers in South
Korea often used narrative of its ‘global responsibility’ in the UN speeches. Its
contributions in ‘UN peacekeeping operations’ and ‘humanitarian and financial
assistance’ to the developing world are underlined as fulfilling such responsibilities.6
Moreover South Korea presents itself as a ‘success story for economic

5

See especially Statements of South Korean officials in UN General Assembly in 2016,2014,2013,
2010 and 2000.
6 See especially Statement in UN General Assembly by South Korean officials in 2016,2014,2013,
2010 and 2000.
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development’7 and advocates strengthening UN norms by focusing on niche areas
such as ‘development cooperation’, ‘UN peacekeeping’ and ‘green growth’8.
Indonesia was more willing to become an influential player in the world in
the 2000s by increasing its voice on global governance issues such as sustainable
development, disarmament, climate change, poverty, financial assistance for the less
developed countries and peacekeeping.9 Jakarta presents itself as a “contributor to
global partnership, global peace and security, and global prosperity” (A/72/PV.13)
and aims to act as an agenda-setter and a bridge builder between developed and
developing nations in areas of “global partnership for development”, (A/61/PV.18)
and agricultural and rural infrastructure reform (A/63/PV.14) in global economic
governance. Indonesia also has reformist goals to make changes to the UN system.
(A/61/PV.18) It is asserted that ‘Indonesia acts as a ‘‘soft revisionist,’’ implying
that it demands the reordering of the current global governance but is still supportive
of the order’.10
Before MIKTA was established, MIKTA countries identified their policy
goals according to their own priorities. Being second tier countries they found
themselves unable to exert sufficient influence within the G-20. MIKTA has boosted
the activism of its five members within G-20 and provided them with broader global
vision for global governance issues. (Çolakoğlu,2018) In November 2014 Foreign
Ministers’ meeting underlined areas of cooperation of these countries as ‘health
governance, infrastructure promotion, disaster risk management and humanitarian
assistance’. ( MIKTA Vision, 2015).

For instance in 2017 Bonn Meeting,

counterterrorism and security, trade and economic cooperation, energy, sustainable
development, gender equality, peacekeeping, good governance and democracy have
7

Statement by President Mr.Lee Myung-bak, UN General Assembly,11th Plenary Meeting, 21
September 2011, (available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/PV.11)
8 Statement by Minister for Foreign Affairs of the Republic of Korea ,Mr. Shin Kak-so, UN General
Assembly,
17th
Plenary
Meeting,
25
September
2010,
(available
at
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/PV.11)
9
See various Statements by Indonesian Officials in the UN General Assembly between 2000 and 2017.
10

Awidya Santikajaya, ‘Walking the Middle Path: The Characteristics of Indonesia’s Rise’,
International Journal, 2016, Vol. 71(4) 563–586
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become new issues of cooperation. (MIKTA Official Statements) In other words,
MIKTA countries have searched for spaces for their ‘niche diplomacy’ in these
areas. But there are some obstacles for their aims transferred from rhetoric to the
practice via MIKTA platform.
First of all, until today, however, MIKTA was not successful ( middle power
grouping on global governance) in increasing their voices on global governance
compared to other informal groupings such as BRICS. As Colakoğlu underlines,
since 2016, all MIKTA members have experienced various domestic political
problems. South Korea struggled with corruption cases and a change in the
presidency while Turkey dealt with difficulties in its Middle East foreign policy and
the domestic political repercussions of the failed July 2016 coup d’état. Federal
elections in Australia in 2016 and regional and upcoming state elections in Indonesia,
together with the impacts of US President Trump’s anti-Mexico campaigns in
Mexico, forced policymakers in these nations to devote their energy to domestic
politics. (Çolakoğlu, 2017) In other words, developments in all MIKTA states
diverted attention away from the institutional empowerment of their cooperation
within the MIKTA partnership. Therefore it is difficult to analyze the extent to which
MIKTA has contributed to addressing any given global issue in recent years.
Secondly, the weakness of MIKTA relates to its organizational structure. For
instance unlike BRICS which has its own development bank in other words,
independent financial capacity, MIKTA has difficulty in coordinating policies of
member countries and paving way for concrete results in defined niche areas. As
seen in MIKTA formal web site, the members could not perform more than making
declarations of their common points in issues of global governance as seen for
example, in the Ebola outbreak.11

11
Joint Statement on the Ebola Outbreak and Global Health, Third MIKTA ministerial Meeting, 25
September
2014.
https://dfat.gov.au/international-relations/internationalorganisations/mikta/Pages/joint-statement-by-mikta-on-the-ebola-outbreak-and-global-health20140925.aspx
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5. Conclusion
Ikenberry asserts that “today’s struggle is about voice”, or the willingness of others
to increase their say and presence in global governance, not to replace the neoliberal
economic order. (Ikenberry, 2016) These struggles need not necessarily be
conflictual. Bremmer and Roubini claim that the world of “G-Zero governance”
(Bremmer and Roubini, 2011) after US hegemony would be one in which no single
country or bloc of countries had the political or economic power or the will to push
an international agenda. They claim that in the G-zero world, intensified conflict on
the international stage over important issues such as international macroeconomic
coordination, financial regulatory reform, trade policy, and climate change should
be expected. However, contrary to this argument, Stuenkel and Acharya assert that
there is no clear reason that the post-western order will necessarily be more chaotic
or unstable than the status quo and that the elements of the old liberal order will
survive by accommodating new actors and approaches in a “G-Plus World”.
(Stuenkel, 2016: 277) In the light of these debates on the current and future world
system, it can be asserted that middle power diplomacy through informal venues
presents a new road for cooperation under the post hegemonic world order. The
MIKTA grouping can be regarded as one example of such platforms. Each MIKTA
state’s middle power identity and adopted behavioral roles emerged out of different
settings and developed with different dynamics. Colakoglu suggests that in order
MIKTA to develop an influential and more effective model of global governance for
middle powers, rather than setting targets of broader topics of global governance
which are already on the agenda of G platforms, MIKTA needs to focus on three
possible modes of action, creative regionalism, problem solver and bridge builder as
in line with their potential niche diplomacy areas (Colakoglu, 2018).
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Liberalleşme Politikaları Çerçevesinde 2000 Sonrası
Dönemde Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları
Fatma Özkalfa1
Özet
Liberalizasyon, 20yy sonunda ortaya çıkan küreselleşme olgusunun bir ideolojisidir. Bu
olgu ile beraber tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir ekonomik düzen
anlayışı benimsenmiştir ve bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yeni ekonomik
düzen: ekonomik ve finansal serbestleştirme, deregülasyon, özelleştirme, serbest ticaret,
kamu harcamalarının düşürülmesi ve ekonomide kamu kesimi ağırlığının azaltılması, özel
kesimin önünün açılması, gibi görüşleri kapsamaktadır. Nitekim devletin ekonomik alanda
düzenleme ve kontrollerinin azaltılmasına dayanan özelleştirme kavramı liberal felsefeye
dayanmaktadır. Özelleştirme mantığı iki temel hedefe hizmet eder. Bunlardan ilki, kamu
kesiminin elinde zarar eden ya da yeterince kâr edemeyen şirketleri özel kesime devrederek
bunların kârlı ve verimli çalışmasının sağlanmasıdır. Diğer bir hedefi ise Özelleştirmeden
elde edilecek gelirlerle kamu kesimi finansman açıklarının azaltılmasını sağlamaktır. Fakat
özelleştirmenin temel hedefi hiçbir zaman sadece gelir elde etmek olarak görülmemelidir.
Özelleştirme ekonomik boyutunun yanında sosyal boyutu da olan önemli bir olgudur. Bu
çalışmada ilk olarak liberal iktisadi doktrin çerçevesinde devletin ekonomideki yeri ele
alınacaktır. Daha sonra ise özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya konulacak, 2000
sonrası dönemde Türkiye’de yapılan özelleştirme uygulamalarına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Özelleştirme Uygulamaları
JEL SınıflamaKodları:P10, P19

Liberalization Policies Framework on Post-2000 Period in Turkey
Privatization Applications
Abstract
Liberalization is an ideology of the phenomenon of globalization that emerged at the end
of the 20th century. With this phenomenon in Turkey, as in all countries of the world, it
adopted a new economic order approach and in this direction, various regulations were
made. The new economic order includes: economic and financial liberalization,
deregulation, privatization, free trade, reducing public expenditure and reducing public
sector weight in the economy, opening the private sector. Indeed, the notion of privatization,
based on the reduction of the state's economic regulation and control, is based on liberal
philosophy. The first of these is ensuring that profitable and productive works by transferring
the private sector to the loss-making companies in the hands of the public sector. Another
goal is to reduce public sector financing deficits with privatization revenues. But the main
objective of privatization should never be seen as just to get revenues. The privatization is an
important factor that has a social dimension besides the economic dimension. In this work,
firstly, the position of the state in the economy will be dealt with in the framework of liberal
economic doctrine. Then, the definition and reasons of privatization will be revealed, in the
period after 2000 will be mentioned privatization process carried out in Turkey.
Keywords—Liberalism, Privatization Applications
JEL Classification Codes: P10, P19
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1.GİRİŞ
İktisadi düşünceler tarihinde, her iktisadi doktrin devletin ekonomideki yerinin
ne olması gerektiği konusunda farkı düşünceler ileri sürmüştür. 1980 yılı
küreselleşme hareketleri ile beraber tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de liberal
iktisadi düşünceyi temel alan uygulamalar gündeme gelmiştir. Liberalizm özel
mülkiyete dayalı, serbest piyasa ekonomisini savunan sınırlı devlet anlayışını
benimseyen bir düşüncedir. Bu noktada liberalizm ekonomide kamu kesiminin
küçültülmesi ve kamu iktisadi teşebbüslerinin özel kesime devrini içerin
özelleştirme felsefesini şiddetle savunur. 1980’li yıllardan itibaren özelleştirme
çalışmaları devam etmektedir, bu doğrultuda devletin müteşebbis olarak, iktisadi
hayattaki rolü oldukça azalmıştır.
2.LİBERAL FELSEFEYE KISA BİR BAKIŞ
Temelinde özgürlüğü barındıran bir kavram olarak Liberalizm, ‘’liberty’’
kelimesinden türetilerek günümüze ulaşmıştır. İngilizce’de yer alan bu kelime,
‘’serbestlik’’, ‘’hürriyet’’ anlamına gelmektedir. Liberal ekonomik düzen ve liberal
siyasi düzen olmak üzere iki odak noktası olan bu kavram: temelde devletin güç ve
yetkilerinin kontrol altına alınmasını, bir bakıma sınırlandırılmasını savunarak
serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesine ilişkin politikaları

kapsar. 17.

Yüzyılda ortaya çıkan liberalizm, John Locke, David Hume, Adam Smith’in
katkıları ile beraber ekonomik liberalizm kapsamında önemli gelişim kaydetmiştir.
Bu gelişim çerçevesinde liberal iktisat: noeliberal düşünce okulları, laissez faire
liberalizm ve klasik liberalizm olmak üzere farklı bakış açıları kazandırılarak yeni
konseptlerde yorumlanmıştır. Aralarında küçük nüansları olan bu akımlar temelde,
liberalizmin 21. Yüzyılda yeniden doğmasında önemli bir rol oynamıştır (Aktan,
1992).
Her iktisadi düşünür liberalizmin farklı kavramlarını ön plana çıkarır. 20.
yüzyıldaki önemli düşünürlerden Hayek, ‘’Kanun Hakimiyeti’’ terimini vurgularken
bu terimin liberalizmin kavramı ile eşdeğer olduğunu savunur. Bastiat, Friedman ise
bireyciliği savunan kişiler olarak düşünce tarihinde yerlerini almışlardır. Özetlemek
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gerekirse liberalizm temelde dört unsur üzerine kurgulanmıştır. Bireycilik, özgürlük,
doğal düzen dolayısı ile piyasa ekonomisi ve sınırlı devlet. Liberalizmde birey her
türlü kurum ve kollektif oluşumdan daha üst bir yere konumlandırılmıştır. Toplumlar
oluşmadan önce bireyler varolmuştur. Dolayısıyla ortak çıkar, kamu yararı,
toplumun iyiliği gibi kavramlar liberalizmin temel felsefesine terstir. Diğer bir bakış
açısıyla bireycilik, bireyin kişilik olarak kendi tercihlerini özgürce belirleyebilmesi
ve bunu eyleme dönüştürebilmesidir. Bu durumda bireycilik ve özgürlük kavramları
arasında sıkı bir ilişki vardır. Her bir bireyin özgür olduğu, özel bir yaşam alanı
mevcuttur ve devletin bu özel alana müdahale etmesi hoş karşılanamaz. Bu yüzden
devletin serbestçe hareket etmesi sınırlandırılmalı ve varılacak nokta minimal devlet
anlayışı olmalıdır(Yayla,1998: 140-180).
Piyasa ekonomisinden bahsedebilmemiz için özel mülkiyetin olması şarttır.
Bireyler kendi ihtiyaçlarını gidermek için faaliyet gösterirken dolaylı yoldan bir
başka kişinin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. Bu noktada ortaya çıkan
karşılıklı işbirliği Pazar tarafından gerçekleştirilir. Pazar ekonomisini açıklayamaya
dair birçok benzetme yapılmıştır. Bunlardan en bilineni Adam Smith’in ‘görünmez
el’ bir diğeri ise Marksistlerin ileri sürdüğü ‘anarşik üretim’ tarzıdır. Bu
benzetmelerden yola çıkarak devletin piyasanın işlerliğine müdahale etmediği bir
düzen olan piyasa sistemi, serbest rekabet sistemi olarak da adlandırılabilir. Rekabet:
yararlı olan üretim yöntemlerinin, yararsız ya da daha az yararlı olanlarının yerine
tercih edilmesini sağlayarak her bir bireyin en üretken ve verimli olduğu sektörlerde
yer almasını sağlar. Bir üretim alanında belirli kişi ya da işletmelerin tüm gücü ele
geçirmesini önleyerek, kişilerin ekonomik anlamda özgürlüklerinin kısıtlanmasını
da engellemiş olur (Yayla,1998: 140-180).
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren kamu kesiminin milli ekonomi
içerisindeki yeri, farklı değişimler göstermiştir. 1923 yılında düzenlenen İzmir
İktisat Kongresinde liberal politikaların uygulanması doğrultusunda kararlar
alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi:

kalkınmanın özel sektör aracılı ile

sağlanmasıdır. Henüz yeni bir Cumhuriyet olan devlet, yeterli sermaye birikimine
sahip olmadığı için hedeflenen liberal politikalar tam olarak uygulanamamıştır. 1929

1939

yılında patlak veren tüm dünyayı etkisi altına alan ‘’Büyük Buhran ‘’ Türkiye’de
liberal politikaların işlerliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. 1930’lu yıllara
gelindiğinde ise devletçilik kavramı önem kazanmış, müdahaleci devlet anlayışını
benimseyen yeni bir dönem başlamıştır (Ay, 2013:59).
1929 ekonomik krizi, ülkelerin karşılıklı olarak dış ticaretlerinin sekteye uğradığı
dolayısıyla milli gelirlerinin büyük oranda gerilediği, birçok kişinin işini kaybettiği,
ekonomik anlamda olduğu kadar toplumsal anlamda da önemli sonuçlar doğuran bir
krizdir. Kapitalist sistemin yarattığı bu krizin birçok sebebi vardır. Bunlardan
bazıları şunlardır: ABD’de gerçekleştirilen üretimin büyük bir kısmı az sayıda belli
şirketlerin elinde toplanmıştır. Bu az sayıda şirketlerin bilançolarında meydana
gelecek bir olumsuzluk doğrudan ekonomiyi etkileyecek olası bir krizin hızlıca
yayılmasına neden olacaktır. Bankaların çalışma mekanizmaları ile ilgili kural
eksikliklerinin olması, yeterli denetim mekanizmalarının olmaması bu kurumların
bilinçsiz ve keyfi uygulamalara yer vermesine yol açmıştır. Bu krizden çıkış yolu
olarak Keynes’in 1936 yılında yayınladığı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel teorisi
adlı kitabında da ortaya koyduğu keynesyen ekonomi ya da devlet müdahalelerini
kapsayan karma ekonomik sistem önem kazanmıştır (Eğilmez, 2018:34).
Serbestleşme, dışa açılma, ithalat rejimi gibi birtakım politikaları kapsayan 24
Ocak 1980 kararları, ekonomide neoliberal politikaların uygulanmasına ilişkin
önemli bir milat olmuştur. Uluslararası piyasalardaki denetimlerin devre dışı
bırakılması, vergilerde önemli oranda indirim yapılması, kamu harcamalarının
olabildiğince minimum düzeye indirilmesi gibi politikaları kapsayan neoliberalizm,
özelleştirmelerin hız kazanması ile kamu kesiminin küçültülmesi gerektiğini bir
iktisadi doktrin olarak şiddetle savunur (Uçkaç, 2010).
3. ÖZELLEŞTİMENİN TANIMI VE GEREKÇELERİ
Özelleştirme kavramı: ekonominin yanı sıra işletme, hukuk, politika gibi birçok
bilim dalının ilgi alanına girdiği için birden fazla tanımı olmakla beraber geniş bir
kavramdır. Hukuk bilimi perspektifinden bakarsak ‘yönetimin özelleştirilmesi’
ekonomi bilimi açısından ise ‘kamuya ait mülkiyetin özel sektöre devredilmesi’
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şeklindedir. Özelleştirmeyi ele aldığımızda akla gelen ilk şey kamu iktisadi
teşebbüslerin satışıdır.

Daha geniş anlamda ise özelleştirme, devletin iktisadi

anlamda faaliyetlerini ve etkinliğini azaltacak, rekabete dayalı serbest piyasa
ekonomisine işlerlik kazandıracak uygulamaların desteklenmesidir (Aktan,1992).
Ülkelerin özelleştirme uygulamalarına başvurmalarının birçok gerekçesi olabilir.
Bu gerekçeler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, sahip oldukları siyasi ideolojik
düşünceler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özelikle 1980 sonrası liberal
politikaların önem kazanmasıyla, 20. Yüzyıl sonunda tüm dünyada özelleştirme
politikalarının önem kazandığını söylemek mümkündür (Sezgin, 2010).
Smith, özel mülkiyet hakları teorisini ‘milletlerin zenginliği’ adlı eserinde şöyle
açıklamıştır: hükümdar ve tacir karakterlerinin hiçbir suretle benzemeyeceğini,
insanların kendilerine ait olmayan varlıklarını kendi varlıklarına göre, verimsiz ve
keyfi bir şekilde kullanacağını ifade eder. Yani kamu idaresi ihmalci ve israfçıdır.
Smith, kamuya ait toprakların, özel topraklarla karşılaştırıldığında toprakların sadece
%25’inin verimli olduğunu ifade ederek kamu mallarının özelleştirme kapsamına
alınması gerektiğini savunur(Hanke, 1985).Kamunun özel sektöre göre daha
verimsiz olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra özelleştirme uygulamalarına
başvurulmasının bir çok amaçları vardır. Bu amaçlar aşağıda sıralanmaktadır(Türk,
2014: 19-21).
x Serbest piyasa ekonomisini güçlendirerek ona işlerlik kazandırmak: kamu
iktisadi

teşebbüsleri

tekelci

yapıları itibariyla rekabete

kapalı

olmaları,

verimliliklerini düşürmüş ve bunun sonucunda zarar etmelerine neden olmuştur.
Özelleştirme uygulamaları kamu ve özel sektörün eşit şartlarda rekabet etmelerini
sağlayarak makro düzeyde temel amaca hizmet etmeleri hedeflenmiştir.
x Bütçeye kaynak sağlamak ve kit’lerin bütçe üzerindeki finansman yükünü
azaltmak: devlet yeni bir vergiye koymak ya da borçlanmaya başvurmak yerine
özelleştirmeden elde edeceği gelirleri, temel hizmetlerin finansmanı için
kullanabilir. Kit’lerin bütçelerindeki giderler gelirlerden fazla olduğu için aradaki bu
fark hazineden karşılanmaktaydı. Kit’lerin özelleştirmesi ile hazineden karşılanan
zarar durumu da ortadan kalkacaktır.
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x Doğrudan sermaye yatırımlarını çekmek ve sermaye piyasalarını geliştirmek:
kamu iktisadi teşebbüslerine ait hisse senetleri uluslararası piyasalarda satılarak
yabancı sermayenin ülkeye girmesi sağlanmıştır. Bu durum ülke ekonomisinin
dünya ekonomisi ile entegrasyonuna büyük katkıda bulunmuştur.
Tüm dünyada liberalleşme politikalarının önem kazanması ile beraber 1980
yılında başlayan özelleştirme politikaları hala devam etmektedir. Bu çalışmada
özellikle 2000 sonrası dönemde özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara
değinilecektir.
3.1. Türkiye’de2000 Sonrası Dönemde Özelleştirme Kapsamına Alınan
Kuruluşlar
1985 yılından itibaren 272 kuruluştaki kamu hisseleri, 2332 taşınmaz, 10
otoyol, 2 boğaz köprüsü, 146 Tesis, 7 Liman, şans oyunları lisans hakkı ile Araç
Muayene

İstasyonları

özelleştirme

kapsamına

alınmıştır.

Özelleştirme

uygulamalarının başlatıldığı 1985 yılından 2017 yılına kadar geçen 32 yıllık
sürede kapsama alınan kuruluşların yarısından fazlası tamamen özelleştirilmiştir.
(http://www.oib.gov.tr, 2018)
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Tablo 1: Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar
Yasataş A.Ş. ile MEYBUZ A.Ş.’ye ait İdare hisselerinin özelleştirme çalışmalarının
YASATAŞ

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. tarafından yapılabilmesi amacıyla, 10 Eylül 2001 tarihli
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ye devredilmiş,
YASATAŞ EBÜAŞ bünyesinde birleştirilerek tüzel kişiliği sona ermiştir.

İGSAŞ

İGSAŞ İstanbul Gübre San. A.Ş. ise 15 Nisan 2002’de TÜGSAŞ Türkiye Gübre
San. A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve özelleştirilmiştir.

SÜMER

ORÜS

2003 yılında kapsama alınan Manisa Pamuklu Men. A.Ş. ise Sümer Holding A.Ş.’ye
devredilmiştir.
ORÜS Orman Ürünleri A.Ş. bünyesinde bulunan 21 işletmesi özelleştirilmiş, kalan 2
işletme SEKA’ya devredilerek, kuruluş Mart 2000 tarihinde tasfiye edilmiştir.

ÇELBOR

ÇELBOR A.Ş.’de bulunan %100 oranındaki hisselerin tamamı 31 Mayıs 2002
tarihinde ERDEMİR’e devredilmiştir. .

DİTAŞ

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği A.Ş.’de bulunan %50.98 oranındaki hisselerin tamamı 21
Kasım 2002 tarihinde TÜPRAŞ’a devredilmiştir

TURBAN-

Turban Turizm A.Ş., T. Zirai Donatım A.Ş. ve TÜMOSAN Türk Motor Sanayii

TÜMOSAN

A.Ş. 7 Şubat 2003 tarihinde,

SEKA

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) ile Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.

TÜGSAŞ

(TÜGSAŞ) 19 Eylül 2005 tarihinde SÜMER HOLDİNG A.Ş. bünyesinde
birleştirilerek tüzel kişilikleri sona ermiştir.
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMER HOLDİNG A.Ş. bünyesinde
birleştirilerek tüzel kişiliği sona ermiştir.

TTA

TTA Gayrimenkul A.Ş. ise 21 Ekim 2016’da Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek
tüzel kişiliği sona ermiştir.

TÜPRAŞ

2000 yılında TÜPRAŞ hisselerinin büyük bölümünün özelleştirilmesiyle yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarda bugüne kadar yapılan en büyük halka arz gerçekleştirilmiştir.
SÜMERBANK, DENİZBANK, ETİBANK ve ANADOLUBANK’ın
özelleştirilmesi ile de kamu bankalarının özel sektöre devredilmelerine ilişkin ilk
adımlar atılmış.
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POAŞ

Yine 2000 yılı içerisinde POAŞ’ın % 51 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle
özelleştirilmesi sonucunda bugüne kadar yapılan en önemli özelleştirme
uygulamalarından biri gerçekleştirilmiş, 2002 yılında ise kalan kamu hisselerinin
İMKB’de satışı sonucunda POAŞ’da bulunan kamu hisselerinin tamamı
özelleştirilmiştir.

Kaynak: Özelleştirme İdaresi
2000 yılı sonrasında Türkiye’de özelleştirilme kapsamına alınan kuruluşlardan
bir kısmı yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Halen özelleştirme kapsam ve
programında 17 kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların 8 tanesinde % 50’nin
üzerinde kamu payı vardır. Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 938 taşınmaz,
40 tesis, 10 otoyol ile 2 boğaz köprüsü de yer almaktadır. (http://www.oib.gov.tr,
2018)
1986 yılından bugüne kadar Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen
4,9 milyar $ temettü geliri ve diğer kaynaklarla birlikte 1985 – Ağustos 2018 dönemi
toplam

kaynakları

73.5

milyar

$

düzeyine

ulaşmaktadır.

Özelleştirme

uygulamalarına ilişkin kullanımların % 98’lik bir bölümü, kapsamdaki kuruluşlara
sermaye iştiraki, kredi borçları ve personel ödemeleri, özelleştirme bonoları ve
Hazine’ye aktarmaya ilişkin ödenen tutarlardır.
Tablo 2: Özelleştirme Gelirleri
ABD DOLARI
66.974.587.996

ÖZELLEŞTİRME
UYGULAMA GELİRLERİ
TEMETTÜ GELİRLERİ

4.904.816.402

FAİZ GELİRLERİ

929.889.986

TEMİNATIN NAKDE

518.093.736

ÇEVRİLMESİ
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ŞARTNAME GELİRLERİ

31.066.201

DİĞER GELİRLER

223.717.127

TOPLAM GELİRLER

73.582.171.448

*Ağ.2018 itibariye
Kaynak: Özelleştirme İdaresi
SONUÇ
Özelleştirme ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal boyutu da olan şüphesiz çok
geniş bir kavramdır. Ancak bu çalışma özelleştirmeyi liberal bir perspektiften ele
aldığı için bu kavram ekonomik boyutuyla değerlendirilmiştir. 1929 krizine liberal
politikaların çözüm bulamaması, Keynesyen politakalarıgündeme getirmiş ve kamu
kesimi içerisinde kamu iktisadi teşebbüslerin sayısını arttırmıştır. Yıllar içerinde
kamu iktisadi teşebbüslerin verimsiz, rekabete kapalı bir ortamda faaliyetlerini
sürdürmeleri onların zarar etmesine neden olmuş ve bu zararlar hazineden
karşılanmıştır. Tüm dünyada etkili olan liberalizm ve 1980 sonrası Arjantin,
Meksika gibi ülkelerin özelleştirme uygulamalarına başvurmasıyla, Türkiye’de
kamu kesimini küçültmeye yönelik bu politikaları uygulamaya koymuştur. Liberal
felsefenin en önemli boyutunu oluşturan özelleştirme uygulamalarından Ağustos
2018 itibariyle 73 milyar dolar gelir sağlanmıştır.
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Ekonomik Kalkınma Hedefinde Yerli Otomobil Projesinin
Yeri
Yahya NAS1, Filiz YILDIZ CONTUK2
Özet
Geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde farklı dönemlerde orta vadeli programlar
ve kalkınma planları hazırlanmıştır. Bu planların bir kısmında kısmi olarak başarı
sağlanırken, büyük bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Son seksen yıllık Türkiye
tarihinde farklı projelerle ekonomik kalkınma hedefine ivme kazandırılmak istenmiştir. Bu
süre içerisinde yerli uçak, yerli otomobil, yerli motor ve benzeri girişimlerle ekonomik
kalkınmanın önü açılmak istenmiş, ancak farklı nedenlerle bu girişimler başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Son dönemde ekonomik kalkınma hedefinde yeniden yerli ve milli üretime
yönelme olmuş, buna bağlı olarak, farklı alanlarda projeler başlatılmıştır. Yerli otomobil
üretimi bu projelerden biridir. Dünya piyasalarında belirli bir doygunluk seviyesine gelen
otomotiv sektöründe, rekabet edilebilir bir fiyat düzeyinde, gerekli tüm yenilikçi donanımları
barındıran, yüksek katma değerli bir otomobil üretimin yapılması planlanmaktadır. Ancak
üretilmesi planlanan yerli otomobilin kalkınma hedefinde istenen başarıyı sağlaması ve
uluslararası rekabet koşullarından zarar görmemesi için, üretimde ihtiyaç duyulan alt
yapının dikkatle hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin ekonomik kalkınma
girişimleri ele alınacak, Türkiye’de ve dünyada otomotiv sektörünün durumu ele
değerlendirilecektir. Otomobil üretiminde kullanılan girdi bileşenlerinin temininde ve
üretiminde hangi sektörlerin desteklenmesi gerektiği tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Yerli Otomobil, Otomotiv Sektörü
JEL Sınflama Kodları: L11, L62, O32

Place of Local Automobile Project in Target of Economic
Development
Abstract
Medium-term programs and development plans have been prepared in different periods from
the past to the present day. While some of these plans have been partially successful, a great
deal has failed. On the last eighty years, Turkey has requested to accelerating economic
development projects with different goals. During this period, local airplanes, domestic
automobiles, domestic engines and similar initiatives were sought to open the way for
economic development, but these initiatives failed for different reasons. In recent years, there
has been a reorientation of domestic and national production in the aim of economic
development, and accordingly, projects have been started in different fields. Domestic car
production is one of these projects. In the automotive sector, which has reached a certain
saturation level in the world market, it is planned to produce a car with all necessary
innovative equipment at a competitive price level. However, it is necessary to carefully plan
the sub-structure needed for production so that the domestic automobile planned to be
produced will achieve the desired performance in the development target and not be harmed
by international competition conditions. This study will be discussed in Turkey's economic
development initiatives, state of the automotive sector in Turkey and the world will be judged
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addressed. It will be tried to determine which sectors should be supported in the production
and production of input components used in car production
Key Words: Economic Development, Domestic Cars, Automotive industry
JEL Classification Codes: L11, L62, O32

1. GİRİŞ
Türkiye tarihinde farklı projelerle ekonomik kalkınma hedefine ivme
kazandırılmak istenmiştir. Bu süre içerisinde yerli uçak, yerli otomobil, yerli motor
ve benzeri girişimlerle ekonomik kalkınmanın önü açılmak istenmiş, ancak farklı
nedenlerle bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Son dönemde ekonomik
kalkınma hedefinde yeniden yerli ve milli üretime yönelme olmuş, buna bağlı olarak,
farklı alanlarda projeler başlatılmıştır. Yerli otomobil üretimi bu projelerden biridir.
Amerika, Avrupa ülkeleri, gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok Asya ülkesi, kendi
otomobil üretimini gerçekleştirmekte ve ürettiği bu otomobilleri diğer ülkelere
pazarlayabilmektedir. Dünyadaki çok sayıda araba markasından 60’ın üzerinde
otomobil markası, Türkiye pazarında kendine yer bulmuştur. Orta-yüksek düzeyli
teknoloji kullanılarak üretimi sağlanacak olan otomobil ile hem dışa bağımlılığın
önü kesilmek istenmekte hem de elde edilecek teknolojik düzey ile kalkınma
hamlesinde teknoloji yoğun üretimin artırılması hedeflenmektedir. Ancak üretilmesi
planlanan yerli otomobilin kalkınma hedefinde istenen başarıyı sağlaması ve
uluslararası rekabet koşullarından zarar görmemesi için, üretimde ihtiyaç duyulan alt
yapının dikkatle planlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin kalkınma
ve teknolojik girişimlerinin tarihsel süreci hatırlanacak, Türkiye’de ve dünyada
otomotiv sektöründen bahsedilecek, Türkiye’nin mevcut rekabet gücü ve alt yapı
eksiklikleri değerlendirilecektir.
2.

EKONOMİK

KALKINMA

VE

TÜRKİYE’NİN

KALKINMA

HAMLELERİNİN TARİHSEL SÜRECİ
Ekonomik büyümenin tek başına yetersiz olduğu tüm ekonomistler tarafından
kabul edilen bir olgudur. Ekonomik büyüme beraberinde ekonomik kalkınmayı ve
kalkınmanın geleneksellikten uzakta tüm alanları kapsayacak şekilde genelleşmesi
ve son olarak sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesi bir başka deyişle bir döngüye
oturması asıl hedeflenendir. Gelişmekte olan ekonomilerin tecrübe yoksunluğunu,
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yetersiz finansman düzeyi, alt yapı yetersizliği ve bu süre içerisinde dünyadaki
ekonomik yeniliklerin hız kesmeden devam ediyor olması, bu girişimlerin cılız
kalmasına ya da tamamen sonlanmasına neden olabilir.
Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik kalkınmanın ivme kazanması maksadıyla
farklı dönemlerde kalkınma planları hazırlanmış ve bu planlar uygulanmaya
çalışılmıştır. Savaşın kalıntıları sadece ekonomik anlamda değil beşeri sermaye
anlamında da kendisini ciddi ciddi hissettirmiştir. Kuruluştan itibaren alınan kararlar
ve hazırlanan planlar, ya istikrarlı bir şekilde uygulanamamış ya da farklı nedenlerle
uygulama alanı bulmadan son bulmuştur. İlk olarak 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde
ekonomik açıdan önemli kararlar alınmış, 1926 yılında sanayi üretimini korumak ve
teşvik etmek maksadıyla, Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Daha sonra 1933
yılında birinci beş yıllık sanayi planı, 1938 yılında ikinci beş yıllık sanayi planı
hazırlanmıştır. Aynı dönemde Etibank, Sümerbank, İş Bankası, İktisat Bakanlığı, Eti
Maden, Maden Tetkik Arama Enstitüsü gibi iktisadi kalkınmaya hizmet edecek
kurum ve kuruluşlar açılmıştır (ekodialog, 2018). 1940’lı yıllardan itibaren II. Dünya
Savaşı’nın patlak vermesi ikinci sanayi planının rafa kaldırılarak, savaş ekonomisine
geçilmesine neden olmuştur.
1963 yılından itibaren beşer yıllık

kalkınma

planları

hazırlanmıştır.

Hazırlanan kalkınma planları dönemin koşullarına ve yöneticilerine göre değişiklik
göstermiştir. 1960-1980 arası dönemde genel olarak alt yapı yatırımlarına ağırlık
verilmeye çalışılmış, ithal ikameci politikalar ile yerli üreticinin önü açılmak
istenmiş, işsizlik ve gelir seviyesi artış sorunlarını, ödemeler dengesini iyileştirmeyi
öncelikli olarak ele almıştır. 1980 sonrası dönemde liberalleşme politikaları ağırlık
kazanmış ve ihracata dayalı kalkınma politikaları uygulanmıştır. 1990’lı yıllarda
uygulanan politikalar daha çok kamu kesimi borçlanmasına yönelik alınacak
tedbirleri kapsamakta iken, 2000 sonrası dönemde ekonomik istikrarın sağlanması,
alt yapı yatırımlarının tamamlanması, kurumsallaşma çalışmaları ve rekabet
gücünün artırılmasına yönelik politikalar üretilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2018a).
1963 yılından günümüze kadar toplam 10 tane beş yıllık kalkınma planı
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hazırlanmıştır. 2018-2023 yıllarını kapsayan, 11. ve sonuncu olan beş yıllık
kalkınma planı için istişare çalışmaları başlatılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2018b).
Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan itibaren geçen yaklaşık yüz yıllık süreçte
ekonomik kalkınmaya hız kazandırmak farklı zamanlarda farklı alanlarda kalkınma
adına teknolojik girişimlerde de bulunulmuştur.
3. TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİK GİRİŞİMLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ
Türkiye’nin yakın tarihinde teknolojiyi kazandıracak, yenilik yaratacak
girişimlerle kalkınmada ivme kazanmak istediği görülmektedir. 1920’li yıllardan
itibaren başlatılan kalkınma çabalarını güçlendirecek teknolojik girişimler, gerek
ekonomik gerekse politik nedenlerle sonuçsuz kalmıştır. 1924 yılında savaş ganimeti
olarak kalan Yunan savaş uçağı parçalarının, bir araya getirilerek ilk yerli uçağın
yapılması bu girişimlerden ilki olarak değerlendirilebilir. Ancak bu çabanın devamı
gelmemiştir. 1925 yılında Kayseri’de Alman ortaklığı ile uçak fabrikası kurulmuş,
1950 yılına kadar uçak ve uçak teçhizatı üretmiştir. Ancak 1950 yılında üretim
durdurulmuştur. (Tiryakioğlu, 2016:178). 1929 yılında Ford ile montaj anlaşması
yapılmış ancak 1950 yılına kadar kriz gerekçesiyle herhangi bir şey yapılmamıştır.
1954 yılında Amerika menşeili Wills Overland şirketi ortaklığı ile TSK’nın
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla arazi aracı ve kamyonet montaj hattı kurulmuştur
(Yılmaz ve Karakadılar, 2010:501).
Türkiye’nin en önemli milli teknolojik girişimi, temelleri 1956 yılında atılan ve
1960 yılında seri üretime geçen gümüş motordur. 200’ün üzerinde insanın bir araya
gelerek yüzde yüz yerel imkânlarla ve yüzde 95 oranında yerliliğe sahip farklı
modellerde motor üretimi gerçekleştirilmiştir ( Demir, Öz ve Gümüş, 2017: 53).
İkinci önemli girişim ise 1961 yılında 120 gün gibi kısa bir sürede 20’den fazla
mühendisin çalışmasıyla üretilen Devrim arabalarıdır. Tamamen yerli imkânlarla
üretilen Devrim arabalarından yalnızca dört tane üretilebilmiş, ancak farklı
nedenlerle seri üretimine geçilmemiştir (devrimarabası.com, 2018). Devrim
arabalarının üretimine olanak tanımadan 1967 yılında teknoloji transferleri ve lisans
anlaşmaları yoluyla Anadol marka otomobil üretimine geçilmiştir. 1980’li yıllara
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kadar üretimi devam eden Anadol marka otomobillerin teknolojik alt yapısının
yenilenememesi ve buna bağlı olarak rekabet gücüne sahip olmaması nedeniyle
üretimi durdurulmuştur (Dolanay ve Oğuztürk, 2018:701). 1970’li yıllarda lisans
sözleşmeleri ve teknoloji transferleri yoluyla montaj sanayi hız kazanmış farklı
tarihlerde Fiat ve Renault marka otomobil firmaları da Türkiye’de üretime
başlamıştır (Yaşar, 2013:784).
1980’lerden sonra ihracat odaklı büyüme ve liberalleşme politikalarının birlikte
yürütülmek istenmesi bir yandan teknoloji transferlerini yoğunlaştırırken bir yandan
da yerli üretimin zayıflamasına neden olmuştur. Bu sürecin ardından ithal ikameci
politikalarla yerli üretimin teşvik edilmeye çalışılması da kalite standartlarında
istenen düzeyin yakalanamaması ve rekabet gücünün gelişen dünya ekonomileri
karşısında daha da zayıflamasına neden olmuştur. 1990’larda meydana gelen kamu
kesimi borç yükündeki aşırı artışlar idare edilemez boyutlara ulaşmış ve sonuncusu
2001’de yaşanan ekonomik krizlerle sonuçlanmıştır.
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren geçen süre içerisinde Türkiye’nin teknoloji
hamleleri farklı alanlarda da kendini göstermiştir. 1970’li yıllarda Uslu ve Boncuk
adı altında Türkiye’nin ilk yerli bilgisayarları üretilmiştir. Yazılım dâhil bilgisayarın
tüm parçaları Türkiye’de üretilmiştir. 1990’lı yıllarda Aselsan tarafından
Türkiye’nin ilk cep telefonu üretilmiştir. 2000’li yıllarda ilk yerli savaş gemisi
(MİLGEM), ilk yerli tank (Altay), İnsansız hava aracı gibi savunma sanayi alanında
birçok ilk yaşanmıştır (Tiryakioğlu, 2016:178). 2017 yılında hatchback tipi prototipi
(ilk örneği), 2018 yılında sedan tipi prototipi üretilen ‘Gen’ marka elektrikli yerli
otomobilin üretiminde, yakıt pili hariç tamamen yerli imkânlar kullanılmıştır. 2021
yılına kadar seri üretimi planlanan araçların, tasarımı, kabuk motoru, kaporta aksamı,
elektronik cihazları, yazılımları yerli üretimdir. Seri üretimi planlanan bu araçlar,
konfor, teknoloji, tasarım ve fiyat yönünden diğer elektrikli arabalarla rekabet
edebileceği belirtilmektedir (genotomobil.com, 2018).
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4. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN YERİ
2018 yılı itibariyle Türkiye’de Ford, Hyundai, Honda, Renault, Fiat ve Toyota
firmaları binek otomobil üretimi gerçekleştirmektedir. Toyota ve Honda tamamen
yabancı sermaye ile işletilmekte olup, sermaye bazında bakıldığında binek otomobil
sektörünün yaklaşık yüzde 60’ı yabancı sermayeden oluşmaktadır. Binek otomobil
dışında kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs ve traktör üretimi gerçekleştiren 8 firma
bulunmaktadır ve bu firmalardan Hattat Traktör, Karsan, Otokar ve Temsa yüzde
100 yerli sermaye ile işletilmektedir. Bu alanda üretim yapan firmalarının sermaye
yapısı da yaklaşık yüzde 42 oranında yabancı sermayeden oluşmaktadır. 2017 yılı
Aralık ayı itibariyle yaklaşık 1 milyon 143 bin adet otomobil üretilmiş olup, üretilen
otomobillerin yaklaşık yüzde 81’i ihraç edilmiş, kalan yüzde 19’u yurt içi pazarda
satılmıştır

(OSD,

2018a).

2013-2017

yılları

arasında

kapasite

artırımı,

modernizasyon, yeni model, kalite arttırıcı, yerlileşme arttırıcı ve diğer alanlarda
olmak üzere sanayi yatırımlarında genel olarak artış yaşanmıştır.
Tablo 1. 2013-2017 Yılları Arası Toplam Otomotiv Sanayi Yatırımları (Milyon $)
Proje Tipi

2013-2017 Arası Toplam

Toplam Yatırımlar

Yatırım Tutar (Milyon $)

İçindeki Payı (%)

Kapasite Artırımı

497

8,9

Modernizasyon

515

9,3

3.774

68,2

Kalite Artırıcı

186

3,4

Yerlileşme Artırıcı

37

0,7

Diğer

526

9,5

5.535

100

Yeni Model

Toplam Yatırımlar

KAYNAK: OSD
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Yeni model yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 68,2’dir. Ancak
yerlileştirme yatırımları yüzde 1 seviyelerine bile ulaşmamıştır. Bir başka ifadeyle,
Türkiye’de otomotiv sektöründe üretim yapan, sermayelerinin yüzde 54’ü yabancı
sermayeden oluşan ve ürettiği araçların yaklaşık yüzde 81’ini ihraç eden firmalar
yeni model yatırımlarına yüzde 60’lar düzeyinde pay ayırırken, aynı dönemde
yerlileştirme yatırımları binde 6,7 seviyelerinde kalmıştır (Tablo 1).
1983 – 2014 yılları arasında 500 büyük firma içerisinde otomotiv sektörünün brüt
katma değer payının ortalama yüzde 6 seviyelerinde olduğu görülmektedir. İhracat
ve istihdam içerisindeki paylarında ise gözle görülür bir artış yaşanmıştır. İhracat
içerisindeki payı yüzde 3 seviyelerinden yüzde 24 seviyelerine yükselirken, istihdam
içerisindeki payı da yüzde 4 seviyelerinden yüzde 11 seviyelerine yükselmiştir
(OSD, 2018b).
Tablo.2 1983 – 2014 Yılları Arası Otomobil Firmalarının 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu İçerisindeki Ortalama Payları (%)
Yıllar

Brüt Katma Değer Payı

İhracat Payı

İstihdam Payı

1983 – 1992

5,8

3,3

4

1993 – 2002

6,8

8,5

6,6

2003 - 2014

5,7

23,9

11,5

KAYNAK: OSD
2018 yılı ilk üç aylık dönemde Türkiye toplam ihracatı yüzde 10,4 oranında
artarken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 17,5 oranında artmıştır. Otomotiv
sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 20,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu
oranlarla toplam ihracat içerisinde en büyük paya sahip olma ünvanını korumaktadır.
Ancak aynı dönemde otomotiv ithalatı yüzde 24 oranında artmıştır. 2008 – 2018
yılları arasında 2011 ve 2015 yılları hariç otomotiv sektörü dış ticaret fazlası
vermiştir. Bu yıllar içerisinde, otomobil ihracatının otomobil ithalatını karşılama
oranı ortalama 0,76 seviyelerindedir (OSD, 2018c). Toplam ihracat içerisinde
otomotiv sektörü en büyük payı almasına rağmen, 2016 yılında yurt içi otomobil
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talebinin yüzde 67’si ithalat ile karşılanmıştır.

Ayrıca gerçekleştirilen ithalat

içerisinde, yüzde 32’lik payla, Türkiye’de üretim yapmamasına rağmen, otomotiv
pazarındaki en büyük pay Alman menşeili araçların olmuştur (Yılmaz vd., 2017).
Otomobil sahipliği açısından dünya ile Türkiye kıyaslandığında, Amerika’da her
1000 kişiye 900’ün üstünde, AB ülkelerinde 500-600 arasında otomobil düşerken,
Türkiye’de 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 200’ün altında kalmıştır (Akyurt,
2015: 149). 2020 yılı için, kişi başına düşen otomobil sayısı 234 adet olarak tahmin
edilmektedir (Otomotiv Sektör Raporu, 2017: 74). Otomobil üretimi açısından 2016
yılı itibariyle Türkiye 14. sıradadır. (Demir, Öz ve Gümüş, 2017: 50). Dünya
ekonomisinin yüzde 5’ini otomotiv sektörü oluşturmakla birlikte, sektörünün en
büyük 10 üreticisi pazar ihtiyacının yüzde 70’ini karşılamaktadır. Aynı zamanda en
çok AR-GE harcaması yapan 20 firmadan beşi (Volkswagen, Toyota, Daimler,
General Motors ve Ford) otomotiv sektöründe yer almaktadır. Volkswagen’in ARGE harcamaları tüm firmalar içerisinde birinci sıradadır (Otomotiv Sektör Raporu,
2017: 14).
Otomotiv sektörü dünya ekonomisinin dördüncü büyük ekonomisi olmakla
birlikte sürekli yenilik isteyen yapısı nedeniyle oldukça maliyetli bir üretim sürecine
tabidir. Bilişim ve yazılım şirketlerinin toplam dünya ekonomisi içerisindeki payında
büyük bir artış yaşarken, otomotiv sektöründe durağan bir seyir gözlenmektedir (
Dikkaya ve Kutval, 2016:159).
4. TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ
2001 yılında AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 0,53 iken 2016
yılında bu oran yüzde 0,94’e yükselmiştir. Ancak gelişmiş ekonomilerin AR-GE
harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 3 düzeylerindedir. Ayrıca, 2001 yılında
yükseköğretim kurumlarının AR-GE harcamalarının, toplam AR-GE harcamalarına
oranı yüzde 59 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 36 seviyelerine gerilemiştir (TUİK,
2018a). Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde, sadece Volkswagen
firmasının AR-GE harcamaları, Türkiye’nin toplam AR-GE harcamalarının üç
katıdır (Dikkaya ve Kutval, 2016:159).
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Türkiye’nin küresel rekabetçilik endeksi verilerine bakıldığında 2017 yılı
itibariyle 138 ülke içerisinde 55. sırada olduğu görülmektedir. 2015 yılında 144 ülke
içerisinde 45. Sırada iken; 2 yıl içerisinde 10 basamak birden gerilemiştir. Bunun
yanında, rekabet endeksinin hesaplanmasında kullanılan bileşenlerden biri olan
inovasyon konusunda 56. sıradan 71. sıraya, teknolojik hazırlık konusunda

55.

sıradan 67. sıraya ve iş dünyasının yetkinliği konusunda da 50. sıradan 65. sıraya
gerilemiştir

(Dünya Ekonomik Forumu, 2017:4). Türkiye’de faaliyet gösteren

sektörlere teknoloji düzeyi açısından bakıldığında, düşük ve orta-düşük teknoloji ile
gerçekleştirilen imalatların gayri safi katma değer içindeki payları toplamı 2002
yılında yüzde 14,8 iken, 2012 yılında yüzde 14,7’dir. Bu açıdan bir değişiklik
görünmemektedir. Ancak aynı yıllar içerisinde orta-yüksek ve ileri teknoloji ile
gerçekleştirilen imalatların payları toplamı, yüzde 4,8’den yüzde 3,7’ye gerilemiştir
(Küçükkiremitçi, 2018: 27). Gerek AR-GE harcamaları, gerek küresel rekabet gücü,
gerekse teknoloji yoğunluk değerleri açısından genel anlamda yeterli bir düzeyin
olmadığı görülmektedir.
5. OTOMOBİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİ BİLEŞENLERİNİN
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Bir otomobil binlerce parçadan oluşmaktadır. Ancak genel olarak, demir-çelik,
petro-kimya, kauçuk, cam, tekstil ve elektronik olmak üzere altı alt sektörde
toplanabilir (Otomotiv Sektör Raporu, 2017:12). Dünyada fosil yakıtlardan
kurtulmak maksadıyla elektrikli otomobil üretimine doğru genel bir eğilim vardır.
Elektrikli otomobil üretiminde en temel iki sorundan biri yakıt pillerinin oldukça
maliyetli oluşudur. İkincisi ise otomobilin 300-400 km yol alabilmesi için gerekli
olan pil şarj süresinin (en az yarım saat olmak üzere, 12 saat) çok uzun olmasıdır.
Yurtcan3 tarafından 2018 yılında nanoteknoloji ile geliştirilen yakıt pili, hidrojen ve
oksijen ile beslenip elektrik üretmektedir. Üretilen bu pil ile elektrikli araçların 5
dakika içerisinde şarj olup, 480 km gitmesi mümkün olacaktır. Üretilen yakıt pilinin

3

Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Doç. Dr.
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otomobile uyarlanması noktasında, çalışmalar devam etmektedir (www.aa.com.tr,
2018).
Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmaların büyük çoğunluğu cam ihtiyaçlarını
yurt içi üreticilerden karşılamaktadır. Türkiye cam sektörü, 2002-2012 yılları
arasında üretim kapasitesini yüzde 135 oranında artırarak dünya cam piyasasında
etkin bir konuma gelmiştir (tobb.org.tr, 2018). Türkiye pazarının yüzde 90’ına hakim
olan ve otomotiv sektörü dahil dört ana kolda üretim yapan Şişecam, üretim
kapasitesi itibariyle dünyada 5. sırada, Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır
(www.sisecam.com, 2018).
2015-20184 yılları arasında, demir çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama
oranı yüzde 70’ler düzeyinde kalmıştır. Bu dönem içerisinde demir çelik ticaretinde
dış ticaret açığı söz konusudur. Yine aynı dönemde kimyasal ürün ihracatının ithalatı
karşılama oranı yüzde 30’lar düzeyinde kalmıştır (Ticaret Bakanlığı, 2018).
Elektronik ürünlerin dış ticaretinde de benzeri bir durum söz konusudur. 2005-2012
yılları arasında yapılan elektronik ürün ihracatının, ithalata oranı yüzde 28’
seviyelerindedir (İSO, 2018a).
2011- 2016 yılları arasında Türkiye’nin kauçuk hammadde üretimi, ihtiyaç
duyduğu tüketiminin yalnızca yüzde 8’ini karşılayabilmiştir. İhtiyaç duyulan kauçuk
hammaddesinin yüzde 92’si ithalat yoluyla tedarik edilmiştir. Aynı yıllar arasında
kauçuk ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı 1,59’dur. İhtiyaç duyulan kauçuk
hammaddesi büyük ağırlıkta ithalat ile karşılanırken, üretim sonucunda elde edilen
kauçuk ürünlerinin dış ticaretinde dış ticaret fazlası vermektedir (İSO, 2018b). 19962018 yılları arasında Türkiye’nin tekstil ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı
2,33 düzeylerindedir. Tekstil ürünlerinin dış ticaretinde de dış ticaret fazlası
vermektedir (TUİK, 2018b).
Otomotiv üretimin girdi bileşenlerinden tekstil, kauçuk, cam ürünlerinde dış
ticaret fazlası verirken; demir-çelik, kimyasallar ve elektronik ürünler açısından dış
ticaret açığı söz konusudur.
4

2018 Temmuz ayı itibariyle
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SONUÇ
1980’li yıllarda Türkiye dünyanın 31. büyük otomobil üreticisi iken Kore 30.
Sıradadır (Aytekin ve Sütçü, 2013:2). Ancak mevcut döneme gelindiğinde Türkiye
yerli otomobilini üretemezken; Kore, dünya sıralamasında ilk beşin içerisine -kendi
otomobilini üreterek- girmiştir (Otomotiv Sektör Raporu, 2017: 20). Devrim
arabalarından 57 yıl sonra yeniden yüzde yüz yerli otomobil üretim kararı alınmıştır.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren piyasaya hâkim markaların AR-GE
harcamalarına bakıldığında, bu alanda atılacak adımların oldukça zor süreçlere tabi
olduğu bilinmelidir.
Türkiye’de, sanayi sektörü üretiminde çoğunlukla düşük teknoloji gerektiren
ürünler üretilmektedir. Bu durumda yerli otomobil üretiminde gereken teknolojik alt
yapının sağlanmasında zorluk yaşanması muhtemeldir. Yerli otomobilin fiyat ve
teknolojik yenilikler açısından rekabet gücü elde etmesi ve beklenen katma değeri
yaratması için üretiminde kullanılan girdilerin ne şekilde tedarik edileceği, tedarik
süreci ve tedarik süresi büyük önem arz etmektedir. Gün geçtikçe otomotiv
sektöründeki daralmaya bağlı olarak bu alanda faaliyet gösteren firmalar, tedarik
zinciri yöntemini daha fazla ön planda tutmakta, hatta ortak motor bile
kullanabilmektedirler. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bu firmalar
maliyetlerini azaltmak maksadıyla ortak üretim kararları alırken aynı zamanda
tedarik zinciri yöntemi ile üretim girdilerini farklı ülkelerden temin ederken
tamamen yerli olan bir otomobil yapmanın maliyetinin rekabet gücünü ne şekilde
etkileyeceğini önceden belirlemek elzemdir. Otomobil üretiminde kullanılan petrokimya ürünlerinde, demir-çelik ürünlerinde ve elektronik ürünlerde dış ticaret açığı
verilmektedir. Bu açığın, dış ticaret fazlasına dönüşmesi ancak ithal edilen
hammadde ve yarı mamullerin üretim yoluyla mamule çevrilmesi ve katma değer
yaratılarak ihraç edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle bu alanların geliştirilmesinde
devletin daha spesifik (çok özel, özellikli) teşvik politikaları üretmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin yenilik yaratma gücü, AR-GE harcamalarına ayrılan pay, imalat
sanayinin teknoloji yoğunluk düzeyi, olması gerekenin bir hayli altındadır. Beşeri
sermaye yatırımları, eğitim yönteminin üretmeyen, ezberci müfredatlara dayanması
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AR-GE

çalışmalarını

yürütecek

beyinlerden

Türkiye’nin

tam

olarak

yararlanamamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ilköğretim çağından itibaren,
kendine güvenen, sorumluluk alan ve üreten bireylerin yetiştirilmesine ve
yeteneklerini açığa çıkaracakları bir ortamın sağlanmasına zemin hazırlanmalıdır.
Türkiye’de farklı alanlarda çok sayıda üreten beyinlere tarafından ortaya konulan
taklitler ya da yenilikler vardır. Ancak bu üretimlerin sürekli değişen dünyada
varlığını sürdürebilmesi merkezi otoritenin bu gücü kanalize ve organize etmesi,
teşvikler ve yasal düzenlemelerle yön vermesi ile mümkündür. Kurtuluş savaşından
itibaren en kötü ekonomik ve sosyal şartlarda dahi Türkiye’de bir şeyler üretmeye
çalışan bireyler olmuştur. Mevcut dönemin ekonomik koşullarının daha iyi olması
nedeniyle, savunma sanayi alanında, robotik uygulamalarda, nanoteknoloji
araştırmalarında, yazılım alanında sürekli yeni girişimler ve yenilikler yaşanmakta
ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu girişimlerin devlet politikası yoluyla planlı ve
koordineli bir şekilde ilerlemesi, insan yetiştirmeye dayalı eğitim alt yapısının
oluşturulması ve Türkiye’nin otomobil üretiminde doğrudan ilişkili olan sektörlerin
öncelikli olarak teşvik edilmesi ekonomik kalkınma hamlesini başarılı kılacaktır.
Aksi takdirde yerli otomobil üretimi başarılı olsa bile bu başarı çok kısa süreli
olacaktır.
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A Situation Assessment of the Performance Based Budgeting
Process in Turkey
Melissa Nihal Cagle1 , Ahmet Özen2
Abstract
In order to combat the general decline in trust levels towards public institutions most
countries have, over the last few decades, attempted to implement Performance Budgeting
practices under their national budgeting and accounting systems. Reflective of this global
movement, Turkey has undertaken several initiatives that promises to accelerate this
transition. However, how successful has our country been in setting the necessary legal
infrastructure and what are the successes and failures of the current budgeting system
framework? Under this study, we conduct a review of relevant documentation concerning the
current Turkish budgeting process and identify the necessary steps taken in order to
successfully complete the budgeting process. This study holds particular importance for
policy-setters and researchers in terms of providing realistic and useful direction for future
policies.
Key Words: Performance Based Budgeting, Framework, Framework Assessment,
Budgeting, Turkey
JEL Classification Codes: M1, M48, H61

Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinde Durum
Değerlendirmesi
Özet
Kamu kurumlarındaki mevcut güven düşüşü ile ulusal bütçeleme ve muhasebe sistemleri
kapsamında mücadele edebilmek için son dönemlerde Performans Bütçeleme uygulamaları
ön plana çıkmaya başlamıştır. Mevcut küresel hareketin yansıması olan bu uygulamalar,
Türkiye'yi de etkisi altına almış ve ülkemiz geçişi hızlandırmak için çeşitli girişimlerde
bulunmuştur. Bu çalışmalara rağmen ülkemizde gerekli yasal altyapı kuruldu mu? Mevcut
bütçeleme sistemi çerçevesinin başarılı ve başarısız yönleri nelerdir? Bu çalışma
kapsamında, mevcut bütçeleme süreci ve ülkemizin bütçeleme anlayışı gözden geçirilmiş ve
performans esaslı bütçeleme uygulamalarının aksayan yönlerinin tespiti yapılmıştır.
Çalışmada mevcut bütçeleme süreci hakkında kritik yorumlar geliştirdiği için sonuçlar
politika belirleyiciler ve araştırmacılar için özellikle önem taşıyor.
Anahtar kelimeler: Performans Esaslı Bütçeleme, Genel Çerçeve, Çerçeve
Değerlendirmesi, Bütçe, Türkiye
JEL Sınflama Kodları: M1, M48, H61
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INTRODUCTION
Recent economic developments within the financial system has targeted the
overall level of trust towards the operations of the public sector (Bowler and Karp,
2004: 271). This is unfortunate, as Stiglitz (2008: 1) argues that the effectiveness of
the financial system “hinges on trust” and at a global context, the “dwindling
confidence in policymakers” is a natural continuation of the erosion of this trust.
Arising from the need for managerial accountability (Cuganesan, 2016: 1) and faced
with a growing list of public spending items (Özen, 2008: 4) - governments have
turned towards “Performance Budgeting” to effectively manage resource allocation
by incorporating performance information in the budget process and increase the
levels of trust for public institutions (Karacan and Yazıcı, 2015: 63).
Reflective of the global movement towards Performance Budgeting, Turkey’s
budgeting and accounting system has undergone a similar process. Within the last
three decades, Turkey has implemented several policy changes in order to restructure
the system, such as: (1) the entry of “Public Financial Management and Control
Law” (No. 5018) that aimed for “acquiring and using public funds in an effective,
economic and efficient manner” to ensure accountability and financial transparency
in line with the policies and targets included in development plans/ programs.
Additionally, No. 5018 aimed to aid in the (a) preparation of strategic plans with
participatory methods to identify strategic objectives and measurable targets (b)
measure their performance in accordance with predetermined indicators and (c)
monitor and evaluate the process (Official Gazette #25326, 2003: 4).
A second policy change incorporated under the Turkish system has been the (2)
project concerning the General Directorate of Accounting in Turkey which
addressed the basic concepts and principles that would become the basis of accrualbased accounting (Official Gazette #26040, 2005: 2). The third policy change
incorporated was the joint project between the (3) General Directorate of Local
Authorities and the World Bank (Bilge and Demirtaş, 2012: 3) that aimed to (a)
strengthen democratic participation and transparency, accountability mechanisms,
(b) provide decision-makers and citizens with the opportunity to make evaluations
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based on objective data, and (c) to establish an efficient and efficient service concept.
Another policy change that ultimately aided in the transition towards performance
budgeting has been the incorporation of the (4) Public Financial Management and
Control Law (Official Gazette #5436, 2005: 10), which addressed the development
of new organization structures in administrations and eliminated arbitrary
applications.
The above mentioned improvements have served an important role in the
acceleration of the new budgeting system in Turkey. The most noteworthy
contributions of these policy changes have been the centralization of the
administration processes and the development of the necessary legal infrastructure.
In light of these efforts to further the Turkish performance budgeting agenda, the
purpose of this study is as follows: to review the necessity of performance budgeting
system and evaluate its applicability level within Turkey. With these policies in
place, how has Turkey continued to adapt Performance Budgeting under its national
system? Especially within the last 12 years, what successes/failures have been
detected under the transition process?
This study holds particular importance for policy-setters and researchers in terms
of providing realistic and useful direction for future policies. We conduct a review
of relevant documentation concerning the current Turkish budgeting process and
identify the necessary steps taken in order to successfully complete the
circumference. These steps are identified as follows; (1) strategic planning (2)
performance programming (3) budgeting (4) activity report preparation and the final
stage, (5) the audit.
LITERATURE REVIEW
Defined as a compilation of activities of quantifiable performance, Performance
Measurement addresses the measurement/formulation of indicators and the
collection, analyzing and reporting of data (Van Dooren et al. 2010: 163). The
overall objective of the field seeks to link the findings of performance measurement
to budget allocations (Joyce, 1999: 597). Upon its preparation, Performance Budgets
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employs use of “mission statements, goals and objectives” in order to determine
where resources should be allocated (Aristovnik and Seljak, 2010: 272).
Performance Budgeting aims to provide more resources to activities that have a
higher degree of producing the wanted results and shifts the focus from inputs to
outputs (Schick, 2007: 110). As a results, under this budgeting system, public
managers are pressured to clearly show/support the benefits of the proposed public
expenditure (McGill, 2001:1). Moreover, the benefits need to adhere to several
restrictions (1) the overall impact that the expenditure can have on the public (2) the
potential outputs of the activity and (3) the process in which the activity can be
achieved. Finally, Performance Budgeting can be defined as a self-evaluation
mechanism that aims to monitor institutional actions/outputs, while simultaneously
analyzing/explaining/comparing them across different organizations (Kuhlmann,
2010: 332).
Overall, performance budgeting has become one of the top priority of national
policy reforms and has attempted to aid in improving the overall accountability
levels for public resources. Implemented across a wide range of countries,
Performance Budgeting must rely on a common framework to measure the outcomes
of this transition. However, as stated by Ouda (2013: 51), the implementation of such
a framework is has been long lacking for the public sector of the developing
countries. They argue that a successful framework must include the following
components: development of an appropriate performance measurement system,
modernization of the national accounting system, introduction of a multiyear budget
framework, introduction of more performance based information under the
budgeting process. Similarly, not only does the OECD (2017: 117) state that a
common framework is imperative while applying performance management, they
also postulate a wholesome framework covering four broad activities (economic,
social, international and governmental) must be suggested so as it may be eventually
used as the foundation for resource planning, allocation and decision making.
Moreover, Thor, et al. (1999: 1) argues that any framework must consists of the
identification of relevant vision/mission statements and the determination of the
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organizational goals, objectives, measures. Additionally, Joyce and Sieg (2002: 12)
suggests that there are four stages to successfully use performance information: the
identification of what they are supposed to accomplish, determination of valid
performance measures, accurate measures of costs, the collection of this information
under the budgeting process.
ASSESSMENT OF THE CURRENT TURKISH BUDGETING SYSTEM
One of the primary objectives of the state is to ensure efficiency in the use of
resources and the state budget is the main policy tool employed for this purpose. In
order to ensure efficiency in the use of resources, the establishment of the
performance as a factor in the budgeting approach is in line with the new public
management approach. The incorporation of the performance factor under the
Turkish budgeting system and the latest financial transformation in Turkey was
achieved through the publication of Law No. 5018 at the end of 2003. With the
application of this law, our country has officially turned to a more market-oriented
financial management approach and has openly declared that it would give
importance to performance based applications under the financial system.
Upon the implementation of the new system, the goal had been the replacement
of many existing habits via the principles of the new system. However, how
successfully has the performance-based budgeting system been adapted within our
financial system (within the last 12 years) since 2006, after the law was officially put
into effect? Determining the deficiencies of the performance-based budgeting
practices by emphasizing this question is imperative for reforming of the financial
system.
The concept of budgeting in our country consists of a five-stage cycle. Beginning
with the strategic plan; they cycle is completed with the implementation of the
following steps: performance program, budget, activity report and audit. In case of
inadequate levels for each of these stages, the performance-based budgeting system
can’t be fully integrated within our financial system.
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The development of a strategic plan is the beginning step for a performance-based
budgeting cycle. The strategic goals and objectives in the strategic plan that are
compatible with the next five-year projection may only become meaningful with the
existence of institutional administrative structuring and motivation. An
organization's strategic plan needs to have “strong authority” and increasing
corporate responsibility -in order to become more than just a simple document.
Public institutions should be fully aware of why they are preparing a strategic plan
and its ultimate benefits. For this, predictability and continuity in the corporate
income flow is a must. Moreover, financial structure compliance with the
administrative structure is essential in terms of success in the strategic plan.
Unfortunately, in practice we see that the institutions do not harmonize their strategic
goals and targets with their institutional structures. On the other hand, while
institutions might analyze themselves through a situation analysis; they still do not
include realistic and measurable strategic objectives under the process. This leads to
the questioning of the reliability of strategic plans.
The performance program is located under the second stage of the cycle. In fact,
the performance program and the budget (in the third cycle) are the documents that
should be combined in a single text. In other words, annual performance targets
become meaningful only if they are monetized. Unfortunately, these two documents
are not considered together in our country. Public institutions seem to only determine
their activities as performance targets, and do not provide enough attention to
performance targets. Thus, the harmonization of the strategic plan and performance
program is not achieved and the corporate motivation towards the system is left well
below the desired level.
In the third phase of the cycle, lays the multi-year budgeting perspective.
However, full harmonization between the budget and performance program is
essential for the continuation of the cycle. In the state budget, allowances should be
provided in compliance with the allowance ceilings required by the state. In case of
a deduction of existing funds- while public institutions employ use of allowances for
determining performance targets- the significance of the performance targets can
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also be questioned. In fact, any goal where the institutional motivation is insufficient
can’t possibly be achieved. Moreover, an overwhelming share of the corporate
budget is made up of fixed expenses and the basic allowance volume that can be
used for performance is limited. Thus, the feasibility of a flexible budget approach
in line with performance targets is currently controversial.
The fourth phase of the cycle includes annual activity reports. With the
application of these reports annual performance targets and whether or not they were
realized are questioned and corporate accountability levels are increased. In addition,
with the need for a regular data recording system in order to determine the
performance results it is not possible to talk about the existence of the data system
due to the inadequacies in the existing infrastructure. In addition, looking at the
success or failure of performance, what kind of institutional return shall be achieved
is important in terms of the functioning. Unfortunately, our country seems to have
continued their past habits for the distribution of allocations to the institutions. This
situation creates a loss of motivation towards the new system from an institutional
point of view. In every situation where the belief in the system decreases, the
determination to implement the new system decreases and the system starts to
question itself.
The final stage of the cycle includes performance auditing. A two-stage operation
is carried out on internal audit and external auditing. The results of the internal audit
is conducted with the instructions of the top manager of the institution, and are not
binding -rather recommendations. Therefore, in terms of performance audit, the
audit of the Court of Auditors (referred to as an external audit) comes to the fore. In
other words, public institutions can be held accountable by the TCA for efficiency,
efficiency and efficiency in the use of their resources. Is this the case in practice?
Although the audit of performance in the current law of the Court of Accounts is
included, it is also stipulated in the same law that such audits will not cause legal and
financial responsibility. Thus, this provision could cause performance audits to lose
their significance. Not only are institutions that succeeds in the performance audit
not rewarded, those that have failed are not subject to sanction. So why should
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corporations show any effort towards performance! In a state where there is no
movement, static energy can’t turn into kinetic energy!
CONCLUSION
Currently acknowledged as an important method in improving trust levels under
the financial system, the performance budgeting movement still has a long way to
go in regards to applicability. Even though the government has taken the necessary
steps in order to incorporate the process cycle under the national accounting and
budgeting systems- our review has demonstrated that there are still lacking aspects
that need to be reconsidered. These recommendations can serve as guidance for
policy makers and researchers under the field of performance budgeting.
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COST BENEFIT ANALYSIS OF MANAGERIAL
POSITIONS
Süleyman Yükçü1

Abstract
Managerial positions consist of plenty of crucial tasks. On 26th of November 1934 in Turkey,
some titles (such as Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Bey, Efendi, Beyefendi, Hanımefendi,
Hazretleri) were forbidden. Some business titles are classified as occupational and
managerial titles. Titles such as “Manager” and “Executive” are extensively used for
managerial positions.
According to Mannheim, power is the social pressure which is applied on a person to
encourage a desired behaviour regardless of time and space. Some basic concepts related to
power are authority, political behaviour, influence, pressure and potency. In this study,
monetary and non-monetary analyses are performed for the cost and benefit analysis of a
conjectural managerial position.
Key words: Cost benefit analysis, Managerial positions
JEL Classification: M41

POZİSYON ÜZERİNE MALİYET FAYDA ANALİZİ
Özet
İdari pozisyonlar birçok kritik görevden oluşmaktadır. Türkiye’de 26 Kasın 1934’ten itibaren
bazı ünvanlar yasaklanmıştır (Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Mola, Bey, Efendi, Beyefendi,
Hanımefendi, Hazretleri gibi). Bazı iş ünvanları ise pozisyona dayalı veya idari ünvanlar
olarak sınıflandırılır. “Manager” veya “Executive” şeklindeki ünvanlar ise idari
pozisyonlar için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Mannheim’e göre, güç bir insana herhangi bir davranışı zaman ve mekandan bağımsız
olarak yapmaya teşvik etmek üzerine kurulu sosyal baskıdır. Güçle bağlantılı bazı temel
kavramlar ise otorite, politik davranış, etkileme, baskı ve iktidardır. Bu çalışmada parasal
ve parasal olmayan analizler maliyet fayda analizi için varsayımsal idari bir pozisyona
uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Maliyet Fayda Analizi, İdari Pozisyonlar
JEL Sınıflandırması: M41
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1. TITLES IN BUSINESS
1.1. The Basis of Naming Administrative Positions in Organizations
An executive position in an organization is like a job center where certain tasks
are gathered. The person assigned to this position is responsible for doing the tasks
identified. Therefore, each position has a function that is jobs to be accomplished.
For this reason, the title to be assigned to an administrative position should also show
the function of that position.
Every member of a military organization carries a "rank". This rank refers to the
person's status, prestige and comparative position. The rank and function are
separated from each other.
1.2. What is Title?
In this regard, “The Law on Abolition of Titles and Apellations such as Efendi,
Bey, Paşa” (Law Nr 2590, 26.11.1934) constitutes an example in Turkey. In
compliance with this law, the use of titles such as “Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla,
Bey, Efendi, Beyefendi, Hanımefendi, Hazretleri” is prohibited. However, societies
do not abandon titles that would express differences between individuals within their
own social structure.
1.2.1. Occupational Titles: The titles in this group are names and terms used to
show the differences between individuals mostly in terms of vocational education
and experience.
1.2.2. Organizational Titles: The names assigned to each work group in an
organization and the positions (post, cadre) they create are treated as organizational
titles.
The titles used in an organization shows that the person who has a title differs
from those who carry other titles in terms of his/her
x

job,

x

authority and responsibility,

x

salary,
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x

educational background and professional experience.

1.2.3. Manager-Related Concepts and Titles
Manager: This word, which has originated from Latin word "manus", means “to
handle” and emphasizes manual direction.
Executive: This word is used for upper-level directors. An executive is ranked
above the manager.
Chief Executive Officer (CEO): Another frequently encountered term has been
the "CEO". CEO is the most senior, in other words highest ranking executive in a
company whose responsibilities include high-level strategy, major corporate
decisions, and overall operations.
Chief Operating Officer (COO): This title refers to a manager who works with
the CEO and responsible for day-to-day administration and operation of the business.
President: This term refers to the manager who is responsible to the board of
directors for the management of the whole enterprise.
Vice President and Executive Vice-President: This title refers to the position
immediately below the president in rank.
Director: This term is mostly used for board members of a business.
Coordinator: Coordinator, which is rarely used for a position title in English, is
a frequently encountered term in Turkish but it has an unsettled nature. It is
sometimes used as "General Coordinator" which refers to a top-level management
position and sometimes it is used for the person responsible for the harmonization of
activities related to a particular function.
2. BENEFIT OF MANAGERIAL POSITIONS: POWER
Power relations are as old as human history. In order to be able to talk about the
existence of power relations, there must be at least two people. Till antiquity it is
possible to see power relations and their results on social, religious, political and
legal platforms in every evolutionary stage of society from primitive tribes to city
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states, from feudal structures and empires to modern nation states. In addition,
different sources and practices of power in subjects and issues relating to
interpersonal relations, family relations, group relations and international relations
and emergence of individual attitudes and social movements in response to them
should be mentioned. History of power is the history of war and peace, justice and
injustice, wealth and poverty, obedience and rebellion, death and life. Holistic effects
of power can be better understood if the phenomenon is examined with its historical,
philosophical, sociological, psychological and legal dimensions and layers. Emerson
defines authority as the “concentration of power in a certain authority or status”.
Power which is a common concept addressed by different branches of human
sciences is discussed in philosophy, sociology and psychology. It was described by
Mannheim (1950) as “every kind of social pressure applied on the individual to
encourage desired behavior”. According to Dahl (1961), power is the degree of
ability of A making B to do something that B would not do otherwise.
In some definitions, resistance is considered to be an imperative concept in the
application of power, while in other definitions, coercive and impressive nature of
power without any resistance is mentioned. Similarly, in some definitions, power
refers to the actor's persistent behavior and possibility to get result in spite of
opposition's resistance (Dahl, 1969; Tannenbaum, 1968), in other definitions, the
concepts of persistence and result are not mentioned.
2.1. Basic Concepts of Power
Authority: Authority is a law-based, legitimate power source that is used
without physical coercion.
Political Behaviour: It is the process of influencing someone else's behavior to
achieve personal goals.
Influence: Influence is the process in which a person uses his / her power. At
the end of this unofficial process, a person or a group can provide social control in
accordance with the purpose. According to Kelman (1961), the social influence is
realized through three processes: 1) Adaptation: It is the process in which a person
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accepts the influence of another person in order to obtain a desired response from
him/her. 2) Identification: It is the process in which a person acts in a particular way
in order to be approved by another person or a group that the person belong to. It is
the result of self-identification of a person with another person or a group. 3)
Internalization: It is the process in which a person accepts the influence of another
person by promoting a behavior that is compatible with his own value system.
Pressure: As a concept that refers to the way in which power is applied, pressure
corresponds to a planned process with socio-psychological effects. Parsons (1963)
has described pressure as “conducting a communicative operation in a particular
situation in order to obtain results on another person or group.” According to Kelman
(1961), a person who exerts pressure uses four types of methods: 1) Persuasion:
Influencing intention with positive sanctions (by creating a perception of “this is
right”), 2) Encouraging: Controlling situation with positive sanctions (by creating a
perception of “this is favourable”), 3) Activation of loyalty: Influencing intention
with negative sanctions (by creating a perception of “this is wrong”), 4) Deterrence:
Controlling situation with negative sanctions (by creating a perception of “this is
unfavourable”).
Control: If power is considered as the ability of a person to influence another
person, control refers to a social impact based on a physical or mechanical source on
a person. Power is carried out by means such as wealth, physical power, and political
power which ensure the obedience of others.
Communication in a modern organization is based on equal relations, exchange
of ideas, and information sharing. On the other hand, the relationship of a superior
with his/her subordinates tends to be more directed at coordinating and supporting
them. It is also necessary to mention the unofficial distribution of power in all
organizational structures. Even in a traditional organizational structure, it may not
be wrong to assume that some of the subordinates who have motivation and obtain
some of the power resources may be more effective than the superiors, and they
benefit from the tactics of influence. When the relationship between actor A and
actor B is mentioned in defining power, the power of A over B increases as B's
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dependence on A increases. Material and immaterial factors, such as being
experienced, being senior, being an expert in a field, and having authority to
distribute rewards, determine the dependence of one employee on another. This
dependence sometimes occurs at superior - subordinate relationship level (e.g.
promoting a subordinate), and sometimes at the level of inter-colleague relations
(e.g. prioritization of a petition of a colleague by the person in charge of
administrative affairs).
Kipnis, Schmidt, and Wilkinson (1980) has wanted 165 subordinate
administrators to provide examples of influence methods they used in their superior,
subordinate, and peer relationships, and has found out that employees has benefited
from 370 tactics. Then, they have categorized these tactics into eight groups, namely,
coalition, blocking, upward appeal, exchange, sanctions, rationality, ingratiation and
assertiveness. These tactics can be used in a wide range of areas, ranging from staff
selection to promotion within the organization, from motivation of employees to
making them quit their jobs, and from distributing resources and awards to beloved
employees to punishing unwanted ones. Factors such as characteristics of the
situation, status of individuals, size of the organization and unionization are effective
in determining which tactics to use.
3. COSTS AND BENEFITS RELATED TO MANAGERIAL POSITIONS
The concept of cost can be defined as the monetary expression of sacrifices to
achieve a certain purpose. On the other hand, the concept of utility is the monetary
expression of returns obtained as a result of the costs realized for a specific purpose.
Cost is a “burden” whereas, benefit is a “gain”. In order to be able to talk about
cost-benefit analysis, these burdens and gains must be measured in monetary terms.
There may also be non-monetary burdens and gains which will be discussed later in
the study.
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3.1. Monetary Costs and Benefits
It will be better to explain monetary costs and benefits with an example. For
example, an administrator may have to bear the following costs and take advantage
of the following benefits related to his/her position.
Costs:
x

Annual cost of meals paid by him/her,

x

Annual cost of clothing that should be worn in the workplace,

x

Annual cost of hir/her personal cell phone used for work,

x

Annual cost of transportation to and from workplace.

Benefits:
x

Annual salary,

x

Annual premiums,

x

Payments for certain duties which are carried out as a result of the position
he/she holds (expertise, exam commission membership, etc.).

Above-mentioned costs and benefits are completely legal, morally justifiable
and can be measured in monetary terms. In addition to the above costs and benefits,
there may be illegal (bribery, etc.) and non-monetary (reputation) cost and benefits.
3.2. Non-Monetary Costs and Benefits
In addition to the monetary costs and benefits related to the position, there are
also costs and benefits that are difficult to express in monetary terms. These may not
have monetary equivalent or it may be very difficult to calculate accurately. Such
costs and benefits can be listed as follows.
Non-Monetary Costs:
x

Excessive fatigue and weakness,

x

Occupational diseases,

x

Psychological discomfort caused by the excessive sense of responsibility,
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x

Neglecting family members, close relatives and friends due to overtime
work,

x

Negative behaviors (e.g. defamation, violence) due to dissatisfaction of the
environment when he/she does not meet the expectations sufficiently,

x

Feeling uncomfortable and morally irresponsible because of fulfilling unjust
requests.

Non-Monetary Benefits:
x

Feeling of satisfaction generated by performing a job contributing to public
good,

x

Gaining reputation as a result of success at work,

x

Gaining respect as a result of the position,

x

Business and job opportunities provided to relatives and friends,

x

Goods and services specifically and intentionally provided to his/her
hometown or residence.

3.3. Indirect Monetary Costs and Benefits
A managerial position can provide indirect monetary contributions to the person
filling that post, as well as direct contributions.
Costs:
x

Gifts, bribes and donations given in order to obtain some services. These
costs may be in the form of payments to the foundations, associations, sports
clubs, etc.

Benefits:
x

Gifts, bribes and donations received in order to provide some services. These
may not directly be paid, instead they may be in the form of payments to the
foundations, associations, sports clubs, etc. with which he/she has a
relationship.

x

Financial opportunities provided to relatives and friends, salaries given to
these people.
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4. CASE STUDY
On 01.01.2X01, Ahmet was appointed to a position (mayor, district governor,
military commander, dean, vice rector, deputy minister, etc.). He retired in
01.01.2X31. Throughout his 30 years of working life, he had been involved in the
following monetary and non-monetary activities.
- He had received average annual salary of 130.000 TL.
- He had received average annual income of 2.400 TL from expertise business.
- He had incurred 15.000 TL annual expense for transportation to and from
workplace.
- He had incurred 12.000 TL annual expense for clothing that should be worn in
the workplace.
- Throughout his working life, he had made 84 of his relatives and friends hired.
These people receive average annual salary of 36.000 TL.
- He had procured donation of 2.300.000 TL to the sports club he supports.
- He had procured donation of 1.950.000 TL to the foundations and associations
he presides.
- He had accepted gifts worth an average of 100,000 TL each year.
- He had given gifts worth of 250,000 TL in total to different persons for various
purposes.
- He had procured donation of 3.000 TL for scholarships each year to an
organization.
- He had purchased a parcel of land for 500.000 TL, of which real value is about
1.250.000 TL.
- There had been times when he was very bored to keep his current position and
he felt sorry for working.
- He, his wife and his children enjoyed the reputation provided by his position.
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Cost (TL)

Benefit (TL)

1) Salary
3.900.000
(130.000 TL x 30 years)
2) Income from expertise

72.000

(2.400 TL x30 years)
3) Transportation
45.000
(15.000 TL x 30 years)
4) Clothing
360.000
(12.000 TL x 30 years)
5) Scholarship
90.000
(3.000 TL x 30 years)
6) Hiring

90.720.000

(84 people x 36.000 TL x
30 years)
7) Donation to sports club

2.300.000

8) Donation to foundations

1.950.000

and associations
9) Accepted gifts

3.000.000
(100.000 TL x 30 years)
10) Given gifts

250.000

11) Purchase of land
12) Distress

750.000
…..
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13) Reputation
Total

…..
745.000 TL

102.692.000 TL

5. CONCLUSION
All around the world, people struggle to take important positions on all levels,
mostly in a ruthless manner. People endure huge costs to achieve positions such as
president, minister, deputy, rector, dean, commander, manager, etc.
After having the position, people continue to strive for providing benefits more
than the amount sufficient to cover the expenses in order to cover the expenses
incurred to take the position.
There are also efforts and their costs incurred to hold the position. These efforts
can often be detrimental to social peace and morale. Today, monetary and nonmonetary benefits provided by the position can make people even disregard the lives
of other people.
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Amme Alacağının Cebren Tahsili
Hakan BAY1

Özet
Devlet ya da diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında,
genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan
ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler kamu hizmeti olarak adlandırılır.
Bu hizmetlerin sürekliliği esastır. Durum böyle olmakla birlikte sunulan kamu hizmetlerinin
devam ettirilmesi hizmetlerin finansmanına da bağlıdır. Hizmetlerin finansmanı amme
alacaklarından sağlanır. Amme alacaklarına ilişkin yasal düzenlemelerde bu alacakların
ödeme süreleri belirtilmiştir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen amme alacakları tahsil
dairesince cebren tahsil olunur. Bu çalışmada son yapılan değişiklikler de dikkate alınarak
amme alacağının cebri tahsil şekilleri ve sonuçları incelenmiştir. Amme alacağının sınırları
çizildikten sonra cebri tahsil usulleri ve özellik arz eden hususlar üzerinde durulmuş, konuya
genel hatlarıyla öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler— Amme Alacağı, Haciz, Ödeme Emri, Teminat ve Mal Bildirimi
JEL Sınıflama Kodları: H20, H29, K34, K40

Collection of Public Receivables by Force
Abstract
Continuous and regular activities that are carried out and provided for the society by the
State or other public legal entities, or under their supervision in order to meet the general
and common requirements, to ensure they serve for public interest are described as public
services. It is essential to ensure the continuity of these services. That being the case, the
continuity of these public services depends on the financing, as well. The finance of these
services is provided from public receivables. The payment terms are specified for these
receivables in the legal regulations concerning the public receivables. The public receivables
that are not paid in due time are collected by the collection office by force. Considering the
latest amendments, the collection procedure manners of public receivables by force,
including the consequences and the problems faced are analyzed in this study. After setting
the borders for public receivables, the collection procedures by force, including the specific
matters are discussed, while trying to bring into solution suggestions.
Keywords—Public receivables, distraint, order of payment, security and declaration of
property
JEL Classification Codes: H20, H29, K34, K40
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1. GİRİŞ
Devlet ya da diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi
altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını
sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler
kamu hizmeti olarak adlandırılır (1995). Yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal
gelişmeler kamu hizmetlerinin sayısını artırmış, sunulan hizmetlerin devamlı olması
önemli hale gelmiştir. Kamu hizmetlerinde devamlılığın sağlanması ise öncelikle bu
hizmetlerin finansmanının sağlanmasına bağlıdır. Sunulan hizmetlerin finansmanı
amme alacaklarından sağlanır. Bu nedenle amme alacaklarının korunması ve
tahsiline yönelik tedbirler önem arz eder. Amme alacaklarının zamanında ve düzenli
olarak alınması zorunluluğu, bu alacakların belli ve özel usullere göre tahsilini
gerektirir. Bu alacakları özel alacaklardan ayıran en önemli fark kamu kudretine
dayanmaları ve önemli bir kısmının cebre dayalı olarak tahsil edilmesidir.
2. AMME ALACAĞI KAVRAMI
Amme alacağı kavramı Türk mali literatürüne amme alacaklarının takip ve tahsil
usulüne ilişkin esasların düzenlendiği 28.07.1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun ile girmiştir (Tuncer, 1998:145-146). Genel olarak alacak kavramı iki taraflı
bir ilişkiyi ifade eder. Taraflardan biri borçlu diğeri ise alacaklıdır. Amme alacağı
bakımından taraflardan biri -alacaklı olan- Devlet, il özel idareleri ve belediyeler
olurken; diğer taraftan kanunlarla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlere
muhatap olan başka bir ifadeyle üzerinde borç oluşan ve bu borcu ödemekle
yükümlü olan kişi ise borçlu olmaktadır. Başka bir ifadeyle borçlu; amme alacağını
ödemek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların kanuni temsilci
veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı kişi
ve kurumların temsilcilerini ifade eder.
6183 sayılı Kanunda amme alacağı kavramının tanımı yapılmamış 1’inci ve 2’nci
maddelerinde amme alacağı kapsamına giren alacaklar düzenlenmiştir. Bu nedenle
literatürde kavrama yönelik olarak pek çok tanım yapılmıştır. Tuncer’e göre amme
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alacağı, “devletin kamu tüzel kişiliğinden ve egemenlik hakkından doğan, ayrıcalık
ve özellik taşıyan alacakları” olarak tanımlanabilir (Tuncer, 1998:148). Amme
alacağı; kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla devletin kamu gücüne dayanarak
koyduğu mali yükümlülüklerden doğan alacakları (Karakoç, 2000:25), başka bir
ifadeyle de devletin yüküm ya da borç ilişkisi sonucu idari işlemlerle sağladığı kamu
gelirlerini ifade eder (Öncel vd, 2008:159). Şener’e göre kamu hukukundan doğan
kamu gelirleri tahakkuk aşamasından sonra tahsil edilebilecek bir aşamaya gelerek
amme alacağı vasfını kazanmaktadır (Şener, 1984:11-12). Bununla birlikte
literatürde kamu geliri kavramının amme alacağı kavramından daha geniş bir
kapsama sahip olduğunu savunan yazarlar da mevcuttur. Buna göre; kamu gelirleri
kamu alacakları yanında kamu alacakları kavramı içerisinde değerlendirilme olanağı
olmayan mülk ve teşebbüs gelirleri ve borçlanma gibi kamu gelirlerinin başka
unsurlarını da kapsamına almaktadır (Kaplan, 2013:191).
Kanunun 1’inci maddesine göre Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi,
resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para
cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin
akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetlerine
ait kanunların uygulanmasından doğan diğer alacakları ile bunların takip masrafları
amme alacağıdır. Buna karşılık devletin zorunlu olmayan borçlanma işlemleri amme
alacağı oluşturmadığı gibi zorunlu borçlanmadan doğan alacakları da 6183 sayılı
Kanun kapsamına girmez. Köy tüzel kişiliğine özgü kamusal nitelikteki gelirlerin
tahsili 442 sayılı Köy Kanununa göre yürütülür. Bu nedenle 6183 sayılı Kanunun
1’inci maddesi amme alacaklarını aidiyeti itibariyle belirlerken köy gelirlerine
değinmemiştir (Çelik, 2002:31-33). Dolayısıyla bu gelirler 6183 sayılı Kanun
kapsamında tahsil ve takibi yapılacak bir amme alacağı değildir. Devlet’e, il özel
idarelerine ve belediyelere ait olması, tek başına, bir alacağın, Kanun kapsamına
girebilmesine ve amme alacağı sayılabilmesine yeterli değildir. Alacağın niteliği
bakımından mutlaka 1’inci maddede sayılan alacaklardan olması gerekir (Candan,
2006:46).
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Kanunun 2’nci maddesine göre muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre
tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümlerinin
uygulanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla bu hükme göre özel kanunlarda alacakları
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edileceği belirtilmiş olan kamu tüzel
kişilerinin alacakları da amme alacağı haline getirilmiş olmaktadır. Ancak bu tür
alacakların amme alacağı sayılabilmesi için niteliklerine bakılmaz ve Kanunun
1’inci maddesinde alacaklı amme idaresi olarak sayılan Devlet’e, il özel idarelerine
ve belediyelere ait olması koşulu aranmaz (GİB, 2007).
Hangi alacakların amme alacağı hangi alacakların özel alacak olacağının tespiti
önem arz etmektedir. Kanun kapsamındaki amme alacakları aşağıdaki şekilde
verildiği gibi özetlenebilir;

Asli Kamu
Alacakları

Fer’i Kamu
Alacakları

Vergi

Gecikme
Zammı

Resim
Harç

Gecikme
Faizi

Vergi Cezaları

Tecil Faizi

Para Cezaları

Pişmanlık
Zammı

Muhakeme
Giderleri

Kamu Hizmetinden
Doğan Alacaklar

Kamu Alacağının Özel Kanunlarda

Takip Giderleri

Katılma Payları

İlan Gideri

6183 sayılı
Kanuna Göre
Tahsil Edilenler

Su Bedelleri

Satış Gideri

SGK Primleri

İmha Giderleri

Taşıma
Gideri

Oda Aidatları

Madenlerde
Devlet Hakkı

Muhafaza
Gideri
Haciz
Gideri

Haksız Çıkma
Zammı

Ecrimisiller
Trafik
Cezaları

Kaynak: Gerçek, 2011:5
Şekilde görüldüğü üzere amme alacağı kavramını “kamunun alacağı” ya da “kamu
tüzel kişilerinin alacağı” olarak değerlendirmek doğru değildir. Nitekim kamu tüzel
kişilerinin her türlü alacağının, amme alacağı olarak nitelendirmesi mümkün
olmadığı gibi kamu tüzel kişilerinin her türlü alacağının takip ve tahsilinin 6183
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sayılı Kanunla öngörülmüş usullere tabi olduğu da söylenemez (Kaplan, 2013:194).
Alacağın amme alacağı olarak nitelendirilmesi halinde, alacak kamu hukuku
çerçevesinde, kamu gücüne dayanarak takip ve tahsil edilir. Böylece amme alacağına
sahip olan kurum, alacağını egemenlik gücünü elinde tutan devletin sahip olduğu
imtiyazları kullanma hakkını elde eder (Budak ve Benk, 2011:62). Amme alacakları
için kanunlarında ödeme süreleri belirtilmiştir. Borçluları tarafından vadesinde
ödenmeyen amme alacakları için cebri tahsilat yollarına başvurulur.
3. AMME ALACAĞININ CEBRİ TAHSİLAT YOLLARI
Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre cebir, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir.
Cebren tahsil ise alacağın zorla, zor kullanılarak tahsil edilmesini ifade eder. Amme
alacakları statüleri ve önemleri itibariyle özel alacaklardan farklıdır. Özel hukuk
karşılıklı eşitliğe dayanırken kamu hukukunda genel çıkarlar özel çıkarların üstünde
yer alır, genel çıkarlar için özel hak ve çıkarlar sınırlandırılabilir, feda edilebilir
(Saraçoğlu vd.,2017:62-63). Özel hukukta, borçludan alacağını tahsil etmek isteyen
alacaklının icra ve iflas dairelerine başvurması gerekir. Başka bir ifadeyle alacaklının
doğrudan doğruya harekete geçerek alacağını tahsil etmesi mümkün değildir (Oktar,
2018:321). Buna karşılık 6183 sayılı Kanuna göre, ödeme süreleri içinde ödenmeyen
amme alacakları, alacaklı amme idaresince zorla (cebren) tahsil olunur (Tosuner ve
Arıkan, 2014:154). Alacaklı idare, icra dairesi sıfatı ile kamu gücünü kullanarak
vadesi gelmiş alacaklarını doğrudan takip ve tahsile yetkilidir (Kaneti,
1986/1987:365). Ancak takip ve tahsil işlemlerinin başlatılabilmesi için borçluların
ödeme emri ile ödemeye davet edilmesi gerekir. Ödeme süresi geçmiş alacaklar için
cebren tahsil işlemlerine, ödeme emri tebliği, teminatlı alacaklarda ise borcun
ödenmesi için bildirimde bulunulması ile başlanılmaktadır.
3.1. Ödeme Emri Düzenlenmesi
6183 sayılı Kanunun 55’inci maddesine göre amme alacağını vadesinde
ödemeyenlere 15 gün içinde ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği
ödeme emri ile tebliğ edilir. Böylece borçluya vadesi gelmiş borcu tekrar
hatırlatılarak ödeme yapması konusunda kendisine son bir fırsat verilmiş olur.
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Görüldüğü üzere özel hukukta olduğu gibi kamu icra hukukunda da ödeme emri
cebri icranın ön şartını oluşturmaktadır (Şimşek, 1996:460; Oktar, 2018:343).
Dolayısıyla amme alacağının vadesi dolmuş olsa bile usulüne uygun olarak borçluya
ödeme emri tebliğ edilmeden alacaklı amme idaresinin cebren tahsilat yollarını
uygulaması mümkün değildir (Gerçek, 2003:121).
Ödeme emirlerinin borçlulara 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilmesi esastır. Kanunun 93’üncü maddesine göre adresleri bilinen gerçek ve tüzel
kişilere ödeme emrinin tebliği posta yoluyla alma haberli taahhütlü olarak yapılır.
Bunun dışında tebliğ; memur vasıtasıyla, borçlunun kabul etmesi şartıyla dairede
veya komisyonda, adresi bilinmeyenlere ise ilan yoluyla yapılabilmektedir. Kanunun
107/A maddesi idareye, bu usullere bağlı kalınmaksızın tebliğe elverişli elektronik
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapabilme imkanı vermektedir.
Madde devamında tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Ödeme emrinin tebliği
Belediye hududu dışındaki köylerde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değil
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Köylerde bulunan borçlulara ödeme
emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur.
Tebliğ edilecek ödeme emrinde; borcun asıl ve ferilerinin niteliği ve tutarları, nereye
ödeneceği, süresinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun
cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek
üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis
ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun malı olmadığı yolunda
bildirimde bulunması durumunda bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden
itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgah ve iş adreslerini, varsa devamlı
mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki
hesap ve kayıt numaralarını bildirmeleri ile nüfus kayıt suretini vermek
mecburiyetinde oldukları bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde hakkında
uygulanacak olan ceza ile ödeme emrine karşı hangi sürede, hangi yargı merciine
başvurulabileceği bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. Yine ödeme emri ile
borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü kişilerden bu
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malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir. Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması
veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde, kanuni temsilci, limited şirket
ortağı veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ
edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenir.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen
ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde yetkili Vergi Mahkemesinde iptal davası açabilir. Dava açan borçlu hakkında
takip işlemleri, davayı gören mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı
verilmediği sürece devam eder. Borç için yapılan itirazların tamamen veya kısmen
reddi halinde borçlu, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde
mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Kanunun uygulaması bakımından
mal bildirimi; borçlunun amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi
elindeki, gerekse üçüncü kişiler elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak
ve haklarının; türünü, niteliğini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına
göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil
dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesini ifade eder. Yapılan tebliğ ile
borçluların adlarına yapılan işlemlerden haberdar olması sağlanarak haklarını
koruyabilme imkanı verilmiş olmaktadır (Tosuner veArıkan, Vergi Usul Hukuku,
2018:98). Ödeme emrinde borçluya bildirilen cezalar, borçtan kaynaklı bir ceza
olmayıp, yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesinden kaynaklı cezalardır.
Bu cezalar borçluyu mal bildiriminde bulunmaya ve gerçeği beyan etmeye davet
etmek üzere konulmuş hükümlerdir.
Amme alacağının tahsili aşamasında iki durum ortaya çıkmaktadır. İlk durumda
borçlu kendi iradesi ile gönüllü olarak borcunu ödemekte diğer durumda ise alacak,
alacaklı idare tarafından cebren tahsil edilmektedir. Alacağın cebren tahsili; amme
borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi veya
kefilin takibi, amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının
haczedilerek paraya çevrilmesi veya gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun
iflasının istenmesi şekillerinden birinin uygulanması suretiyle olur. Kanun teminatlı
alacakların takibi ve haciz yolu ile takip hakkında ayrıntılı düzenlemeler getirmiş
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olmasına karşılık iflas yolu ile takibin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre
yapılacağını belirtmiştir (Şenyüz vd.,2015:305).
3.2. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi
Genel olarak teminat, elde edilmeme riski taşıyan bir alacak için alınan güvence
önlemi olarak tanımlanmaktadır (Coşkun Karadağ, 2012:240). Bu kapsamda teminat
maddi ve kişisel her türlü güvenceleri içine almaktadır. Amme alacağının cebren
tahsil yollarından ilki borçlu tarafından verilen teminatların paraya çevrilmesidir.
6183 sayılı Kanunun 56’ncı maddesine göre karşılığında teminat gösterilmiş
bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde
ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile
devam olunacağı borçluya yazı ile bildirilir. Bu yazı ödeme emri hükmündedir,
borçluya ayrıca ödeme emri gönderilmez (Öner, 2015:193). Görüldüğü üzere
teminatlı alacakların tahsili için Kanunda özel bir takip usulüne yer verilmiştir.
Borçlunun kefil göstermiş olduğu hallerde; kefil, müteselsil kefil olması nedeniyle
aynen asıl borçlunun tabi tutulduğu usullere göre takip edilir. Bu nedenle asıl
borçludan takip ve tahsili gereken amme alacağı şahsi kefilden müştereken ve
müteselsilen aranır ve alacağın takibine asıl borçlu ile birlikte eş zamanlı olarak kefil
hakkında da başlanır. Başka bir ifadeyle borcun 15 gün içinde ödenmesi gerektiği
borçluyla birlikte aynı süre içinde alma haberli olarak kefile de tebliğ edilir (Çelik,
2002:191). Kanunun 57’nci maddesine göre yabancı kişi veya kurumların
temsilcileri de aynen asıl borçluların tabi tutuldukları usullerle bu kanun
hükümlerine göre takip olunur. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat
Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. Paraya
çevirme; borçlu alacaklı idareye teminat olarak para yatırmışsa bütçeye irat
kaydetmek, banka teminat mektubu vermiş ise bankadan tahsil suretiyle yerine
getirilir. Teminat menkul mal veya gayrimenkul ise 6183 sayılı Kanuna göre satılır.
Paraya çevrilen teminat borcu karşılamazsa, diğer şekillerde cebri tahsilata devam
edilir (Öner, 2015:194).
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3.3. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi
Amme alacağının vadesinde ödenmemesi halinde başvurulabilecek bir diğer cebren
tahsil yolu borçlunun haciz yoluyla takibidir. Bu sürecin başlayabilmesi için ise
borcun vadesinde ödenmemiş olması, borçluya ödeme emri düzenlemek suretiyle
borç miktarının tebliğ edilmesi, tebliğ tarihini takip eden 15 günlük süre içerisinde
ödenmemesi ve borcun kesinleşerek borçlu adına haciz varakası düzenlenmesi
gerekmektedir (Gündüz, 2016:200). Haciz; en önemli ve en fazla uygulanan cebren
tahsil usulü olup, alacaklının takibe koyduğu alacağının tahsili amacıyla borçlunun
malvarlığına dahil mallara resmen el konulmasıdır (Oktar, 2018:346). El koyma,
gayrimenkullerde tapu kaydına haciz şerhi koydurmak şeklinde yapılırken, menkul
mallarda fiili haciz uygulaması şeklinde olmaktadır (Şenyüz vd.,2015:308; Gerçek,
2003:129). Ödeme emrinin yazılı olarak bildirilmesi üzerine borcunu ödemeyen
borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya
üçüncü kişiler elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve
haklarından amme alacağına yetecek miktarı mahallin en büyük memurunun veya
yetkisini devredeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakaları ile tahsil
dairesince hacz olunur (Tosuner ve Arıkan, 2014:157). Haciz varakalarının yetkili
makam, yetki devri halinde devrolunan makam tarafından 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanununa göre alınmış elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanması da
mümkündür (GİB, 2007). Kanunun 62’nci maddesine göre borçlunun başkasına ait
olduğunu beyan ettiği veya üçüncü kişi tarafından üzerinde mülkiyet veya rehin
hakkı iddia edilen malların haczi en sona bırakılır. Ancak haczolunan gayrimenkul
artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi
gelmiş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere
gösterilen menkul veya alacak da haczolunur. Haczolunan gayrimenkulün idare ve
işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez ve alacaklı
amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar korur. Ödeme
emrine karşı dava açılması yürütmeyi durdurmadığı için davanın kesinleşmesi
beklenmeden haciz işlemi yapılabilir. Ancak Kanunun 70’inci maddesine göre
aşağıdaki malların haczedilmesi mümkün değildir:
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1. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri,
bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere
Devlet malları ile özel kanunlarında haczedilemeyecekleri belirtilen mallar,
2. Borçlunun kendisi ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine
gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
3. Vazgeçilmesi nitelikte mutfak takımı ve çok gerekli ev eşyası,
4. Borçlunun çiftçi olması halinde kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan
arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi
olmaması halinde sanat ve mesleği için gerekli olan alet, gereç ve kitapları;
arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan
taşıt araçları,
5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt
veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem
ve yataklıkları,
6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları; borçlu, çiftçi ise ayrıca
gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, bağ, bahçe veya meyve ve sebze
yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan bağ, bahçe ve
bu işler için gerekli bulunan alet ve gereç, malzeme, fide ve tohumluğu, geçimini
hayvancılıktan sağlıyorsa kendisinin ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan
miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
7. Milli savunma güvenlik hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları
ile, bu gibi kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve
denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,
8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zorunluluk ve ölüm gibi
hallerde bağlanan aylıklar,
9. Vücut ve sağlık üzerine verilen zararlardan dolayı tazminat olarak zarar görenin
kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken
paralar,
10. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile, 1485
sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,
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11. Borçlunun sosyal durumuna uygun evi (ancak değeri fazla olan ev satılarak
borçlunun sosyal durumuna uygun bir ev alabileceği miktar kendisine bırakılır),
12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,
13. 2022 sayılı Kanun (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) uyarınca bağlanan aylıklar.
Haciz yapılmasıyla birlikte borçlu, haczedilen mal ve alacakları üzerinde alacaklı
idarenin izni olmadan tasarrufta bulunamaz. Bazı gelirler kısmen haczedilebilir.
Kanunun 71’inci maddesine göre aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları
ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik
sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak
miktar bu gelirlerin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti
aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. Yetişmemiş her nevi
toprak ve ağaç mahsulleri, yetişmeleri zamanından geriye doğru iki ay içinde
haczolunabilir. Bu şekilde haczedilmiş mahsullerin borçlu tarafından başkasına
devri, haczi yapan tahsil dairesine karşı hükümsüzdür. Bu nedenle alacaklı idareyi
bağlamaz ve takibatın yapılmasına engel olmaz.
Yapılan hacze rağmen borç ödenmediği takdirde haczedilen her türlü mal alacaklı
idarece satılarak paraya çevrilir. Para, döviz, teminat mektubu gibi kıymetlerin ihale
yöntemiyle satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olmadığından, bu kıymetler için
paraya çevirme tahsil dairesi kayıtlarına intikal ettirilmeyi ifade eder. Satıştan elde
edilen bedelden takip giderleri düşüldükten ve takibe konu olan amme alacağı
ödendikten sonra geriye kalan kısım borçlunun vadesi gelmiş borçlarına mahsup
edilir.
3.4. İflas Yoluyla Takip
Amme alacağının vadesinde ödenmemesi halinde başvurulabilecek cebren tahsil
yollarının sonuncusu borçlunun gerekli şartlar bulunması halinde iflasının
istenmesidir. İflas, Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen borçlunun,
haczedilen tüm malvarlığının paraya çevrilmesini ve elde edilen paranın alacaklılara
dağıtılmasını sağlayan bir cebri icra yoludur (Öner, 2015:199). İcra ve İflas
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Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre iflas yoluyla takip ancak Türk Ticaret
Kanunu’na göre tacir sayılan veya tacir tacirler hakkındaki hükümlere tabi olanlar
ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen
gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılabilir. Bu nedenle cebri tahsilat yöntemleri
içinde iflas yoluyla takip diğer yöntemlere nazaran daha az uygulama alanı
bulmaktadır. Borçlunun iflasının istenebilmesi için tüm takip ve tahsil yolları
denenmesine rağmen amme alacağının tahsil edilememiş olması şarttır (Çelik,
2002:226). İflas kararı borçlunun iş merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret
Mahkemesi’ne açılan dava ile alınır. Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas
kararı iflas dairesine bildirilir (Şenyüz vd.,2015:311). İflas dairesi, amme
alacaklarının iflas masasına geçirilmesini temin için, hakkında iflas açılan kimseleri
ve basit ve adi tasfiye şekillerinden hangisinin tatbik edileceğini bulunduğu yerdeki
amme idarelerine zamanında bildirmeye mecburdur.
Konkordato, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen borçlunun uzlaşma teklifinin
alacaklıların belli bir çoğunluğu tarafından kabulü ile gerçekleşen ve Ticaret
Mahkemesinin onayı ile hüküm ifade eden bir ödeme anlaşmasıdır (Oktar,
2018:362). İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci maddesine göre borçlarını, vadesi
geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan
herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.
Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan borçlu için borçlunun muamele
merkezinin bulunduğu yerdeki; merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler için
Türkiye'deki şubenin, birden fazla şubenin bulunması halinde merkez şubenin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; iflasa tabi olmayan borçlu için ise
yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. Mahkemece onaylanan konkordato,
kural olarak bütün alacaklar için mecburidir.

Bununla birlikte amme idaresi

tarafından iflas talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen konkordato amme alacakları
için zorunlu değildir. Başka bir ifadeyle konkordato tasdik edilmiş olsa bile amme
alacakları için bağlayıcı değildir ve alacağın tamamının ödenmesi gerekir. Amme
alacağı konkordatoya bağlı olmadan da takip edilebilir.
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SONUÇ
Günümüzde yaşanan siyasal, iktisadi ve toplumsal değişimler kamu hizmetlerinin ve
bu hizmetlerden beklentilerin artmasına neden olmuştur. Sunulan hizmetlerde
devamlılığın sağlanması, amme alacaklarının vadesinde tahsil edilmesine bağlıdır.
Kural olarak amme alacakları kanunlarda belirtilen sürelerde ödenmektedir. Devlet
açısından vazgeçilmez bir finans kaynağı olan amme alacaklarının tahsil ve takip
işlemleri kamu yararından hareketle özel alacaklardan farklı ayrıcalıklara ve idari
usullere göre gerçekleştirilmektedir. Amme alacağının sahip olduğu bu ayrıcalık
nedeniyle cebren tahsilatın kolaylaştırılmasına yönelik olarak 6183 sayılı Kanun ile
genel icra işlemlerinden farklı özel bir icra yolu düzenlenmiştir. Muaccel hale gelen
amme alacakları için alacağın ödenmesi konusunda idarece bir ödeme emri
düzenlenir ve ödeme konusunda borçlu uyarılır. Yapılan bu uyarıya rağmen
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde zamanında tahsil edilemeyen amme
alacakları için cebren tahsil yollarına başvurulmaktadır. Tahsilatta yaşanan bu
aksaklıklar zaman zaman kamu açıklarına bile neden olabilmektedir. Vergi
sisteminin başarısı ve etkinliğinin geniş ölçüde amme alacaklarının tahsilatına bağlı
olduğu düşünüldüğünde zamanında yapılan tahsilatın önemi daha da artmaktadır.
Son dönemde artan enflasyon ve yaşanan ekonomik krizler vergi gelirlerinin reel
değeri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Amme alacaklarının yapılandırılmasına
yönelik olarak sıklıkla yapılan düzenlemeler de düşünüldüğünde vergi yükünün belli
kesimler üzerinde kümelendiği görülmektedir. Bu nedenle zamanında ödenmeyen
amme alacakları için ivedilikle cebren tahsil yoluna gidilmeli ve vergi bilincinin
artması için bu yolda kararlı adımlar atılmalıdır.
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