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Özet
Günümüz teknolojisi, insan hatalarını en aza indirip mümkün olduğunca elektronik aletlerin
hatasız çalışmalarına imkan sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine olanak
sağlamaktadır. Gerek sosyal ve gerekse teknik anlamda her sektörde ve her seviyede yönetici
sorumluluk ve ilgi alanına bağlı olarak kararlar almak zorundadır. Bu ortamlarda doğru
karar vermek, risklerden hasarsız veya en az hasarla kurtulmayı sağlamak karar vericinin
kişisel yeteneği yanında kendisine gelen bilgilere bağlı olmaktadır. Teknolojik gelişimlere
paralel olarak ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı, sanayide akıllı fabrika sistemi ile
özdeşlemiş olmasına karşın sosyal alanlarda da üretim ve hizmet faaliyetlerinin modern
otomasyon sistemlerine dönüşmesini, veri alışverişinde yeni yöntemlerin kullanılmasını
kapsamaktadır. Bu kapsamda nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel
sistemler yeni oluşumun temel yapı taşlarıdır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 olarak ortaya
çıkan teknolojik gelişmelerin bileşenleri olan Otonom Robotlar, Büyük Veri, Simülasyon,
Sistem Entegrasyonu, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, 3 Boyutlu Yazıcılar, Arttırılmış ve Sanal
Gerçeklik konuları ele alınarak, sosyal bilimlerin faaliyet gösterdiği alanlarda bu
teknolojilerin kullanım şekilleri ortaya konulmaktadır. Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış nedenleri
olan inovasyon, esneklik ve verimlilik anlayışı ile sosyal bilimler için Yönetim Bilişim
Sistemleri tarafından üretilen ve uygulamaya sokulan birçok teknolojinin planlama, analiz,
tasarım, kodlama ve uygulama aşamaları bu çalışmada anlatılmaktadır.
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Entegrasyonu, Bilişim Teknolojileri
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Technologies That Touch Life:
Industry 4.0 Applications in Social Sciences
Abstract
Today's technology minimizes human errors and enables the implementation of applications
that will enable the electronic devices to work flawlessly as much as possible. Both socially
and technically, in every sector and at all levels, the manager must make decisions based on
his / her responsibility and interest. In these environments, making the right decision,
unprotected or minimal damage to the risks, depends on the personal ability of the decision
maker as well as the information that comes with it. The concept of Industry 4.0, which has
emerged in parallel with technological developments, includes the transformation of
production and service activities into modern automation systems in social areas and the use
of new methods in data exchange. In this context, the internet of the objects, the internet of
services and cyber-physical systems constitute the basic structures of the new formation. In
this study, the use of these technologies in the areas where social sciences operate in the
fields of which are the components of the technological developments that emerged as
Industry 4.0 are discussed in the topics of Autonomous Robots, Big Data, Simulation, System
Integration, Cyber Security, Cloud Computing, 3D Printers, Enhanced and Virtual Reality.
are presented. In this study, planning, analysis, design, coding and implementation stages of
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many technologies produced and implemented by Management Information Systems for
social sciences with the reason of the emergence of Industry 4.0, innovation, flexibility and
efficiency approach will be explained in this study.
Keywords - Industry 4.0, Internet of Things, Management Information Systems, System
Integration, Information Technologies
JEL Classification Codes: O31, O32, M11, M12

1. GİRİŞ
Her gün onlarca farklı problemle karşı karşıya olan yöneticiler sosyal bir ortamda
olmalarına karşın birçok problemi teknik olarak çözmek zorunda kalmaktadırlar.
Yöneticilerin bilişim teknolojilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaları,
sorunlarını en hızlı ve doğru olarak çözmelerini, durumlara bağlı olarak günlükhaftalık-aylık-yıllık verilerin belli matematiksel modellerle analiz edilip gelecek
dönemler için tahminler yapılması gibi birçok konu artık sadece bilgisayar
mühendislerinin ilgi alanına girmemektedir. Bu konular son yıllarda genel olarak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bünyelerinde kurulan Yönetim Bilişim
Sistemleri (YBS) bölümlerinin ilgi ve uygulama alanlarına girmektedir.
Hayatı kolaylaştırmak için her türlü sosyal probleme bilişim tabanlı çözümler
sunmak amacıyla yazılım, donanım ve sistem entegrasyonunun bir araya geldiği
YBS alanı, Endüstri 4.0’ın belirtmiş olduğu tüm bileşenleri kullanan ve sorunlara
verimlilik,

etkinlik

ve

kullanılabilirlik

açışından

çözümler

getirmeyi

amaçlamaktadır.
Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırma prensibinden hareket edilerek ortaya
konan birçok uygulamanın sosyal hayatı olumlu yönde etkilediği, yöneticilerin karar
vermesini kolaylaştırdığı ve her açıdan olumlu motivasyon ile hayatı yaşanabilir
kılmaya çalıştığı bir gerçektir. Özellikle sosyal alanlarda karşılaşılan problemler,
Endüstri 4.0 uygulamalarının temel olarak çözüm getirebileceği niteliktedir. Bu
çalışma YBS’nin alt, orta ve üst yöneticilere çeşitli problemlerinde çözüm için insan
unsurunu en aza indirecek kullanım alanları yaratan Endüstri 4.0 ile bir arada etkin
ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.
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2. SOSYAL BİLİMLERDE TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN
GEREKLİLİĞİ
İnternet ve mobil teknolojilerin hızlı gelişim süreci, sosyal hayatın bu unsurlardan
bağımsız

olabilirliğini

ortadan

kaldırmıştır.

Günümüzde

internet,

kişisel

bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar aracılığıyla bir milyardan fazla insan
tarafından kullanılmaktadır (Roblek, Mesko ve Alojz, 2016). İnternet üzerine kurulu
Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti kavramları, geleneksel yaklaşımlar yerine
teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı sistem modellerini önermektedir. Bu durum,
fiziksel ürün bağımlılığını azaltırken birçok farklı özelliğin sistem tarafından
kullanımına olanak sağlamaktadır.
Sosyal hayat içerisinde karşılaşılan eski ya da güncel problemler, bilgisayar
teknolojileri, Endüstri 4.0 uygulamaları ve İnternet ile kolaylıkla çözüme
kavuşabilmektedir. Endüstri 4.0’ın önemli ayaklarından birini sosyal medya
oluşturmaktadır. Bugün, WEB 2.0 teknolojisinin yaratmış olduğu sosyal medya okur
yazarlığı yeni bir haber alma ve haber yayma tekniğini ortaya çıkararak sosyal yaşam
içerisinde köklü bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Eğitim, sağlık, eğlence, spor,
kamu ve benzeri alanlarda WEB 2.0 uygulamaları yeni bir dönemi beraberinde
getirmiştir. Müşterilere daha iyi hizmet, daha iyi şekilde personel işbirliği ve
iletişimi sağlamak gibi amaçlarla büyük şirketler WEB 2.0 uygulamalarını yoğun
şekilde kullanmaktadır (Singh ve Naidu, 2015). En çok kullanılan WEB 2.0 araç ve
uygulamalarının bloglar, wikiler, etiketleme ve sosyal yer işaretleme, multimedya
araçlarının paylaşımı, podcasting ve RSS (Really Simple Syndication) olduğu
söylenebilir (Anderson, 2007).
Sosyal medya üzerinden farklı yöntemler ile dolandırıcılık faaliyetlerinin
gerçekleşmesi, uygun olmayan içeriklerin gençleri etkilemesi, gerçek hayat ilişkisine
az zaman ayrılması gibi dezavantajları olmasına karşın milyonlarca kişi için
vazgeçilmez bir bilgi edinme/aktarma ortamıdır. 2018 itibariyle dünyada 3 milyar
196 milyon kişi (dünya nüfusunun %42’si), Türkiye’de 51 milyon kişi (nüfusun
%63’ü) aktif sosyal medya kullanıcısı (We Are Social, 2018). Sosyal medya, sürekli
olarak gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni formlarda iletişim ve sosyal ilişki
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tarzlarına kolaylıkla uygum sağlamakta ve bu teknolojileri içerisine entegre
edebilmektedir. Örneğin, görüntülü konuşma, sesi yazıya çeviren uygulamalar ve
özellikle birtakım yapay zeka uygulamaları büyük sosyal medya platformlarınca
kullanıcıların hizmetine güncel olarak sunulmaktadır. Endüstri 4.0’ın en önemli
kavramlarından olan Büyük Veri (Big Data), sosyal medyadan elde edilen yığın
halinde ve işlenmemiş olan veriler tarafından ifade edilebilmektedir.
Endüstri 4.0’ın insan hayatına getirdiği diğer bir kolaylık, geleneksel yapıdaki ev
ve bina tarzı mekanların daha etkin şekilde kullanılabilirliğini sağlamasıdır. Enerji
tasarrufu için akıllı kombi sistemi, henüz eve gelmeden mobil telefon ya da tablet
bilgisayar vasıtası ile klima, ışık, müzik, kombi, televizyon ve daha birçok araç ve
teknolojinin çalışması kontrol edilebilmektedir. Bu teknolojiler süpermarket ya da
büyük alışveriş merkezleri içerisinde, müşterilere ürünler ile ilgili bilgi veren ve
müşterilerin mobil telefonlarına avantajlı ürünler ile ilgili reklamlar gönderebilen
yeteneklere sahiptir. Bu tip teknolojiler yardımıyla birçok reklam maliyeti
düşürülmüş olmaktadır ve bu durum gerçek ya da tüzel kişilere birçok açıdan avantaj
sağlamaktadır. Bir üretim sektöründe ışık ihtiyacı olmadan sadece robotların çalıştığı
karanlık fabrikalar üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Spordan kamusal işlere,
hukuktan eğlence sektörüne birçok alanda Endüstri 4.0 uygulamaları başarılı şekilde
kullanılmaktadır ve sosyal yaşam içerisindeki birçok probleme akılcı çözümler
sağlamaktadır.

3. ENDÜSTRİ 4.0 FELSEFESİ
İnsanoğlunun gelişim süreci içerisinde birçok önemli endüstriyel gelişim
meydana gelmiş ve bu gelişimler toplum hayatını radikal şekilde değiştirmiştir. 1.
Sanayi Devrimi, buhar gücünün sanayide kullanımını önermiş ve buhar gücü ile
çalışan lokomotif ve fabrikaların gelişimini sağlamıştır. Elektriğin bulunması ile 2.
Sanayi Devrimi gerçekleşmiş ve fabrikalarda kullanılan üretim sürecinin daha seri
hale gelmesi sağlanmıştır. Telefon ve telgraf teknolojileri bu dönemde
geliştirilmiştir. 3. Sanayi Devrimi bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin çıkmasına bağlı
olarak gelişim göstermiştir. Özellikle 90’lı yılların başında kişisel bilgisayarların ve
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İnternetin kullanımının yaygınlaşması 4. Sanayi Devrimini başlatacak ortama zemin
hazırlamıştır.
Endüstri 4.0, geleneksel endüstri ile bilişim teknolojilerinin bir araya gelmesi
anlamına gelmektedir. Bu sayede daha esnek, daha verimli, daha etkin ve daha
kaliteli ürünler elde edebilen yapılarda üretim süreçlerine olanak sağlanmaktadır.
Üretim süreçlerinin her aşamasında anlık olarak süreci kontrol imkanı hata oranlarını
minimize etmektedir. Bu durum Endüstri 4.0 felsefesinin en önemli avantajlarından
birini teşkil etmektedir. Endüstri 4.0 felsefesi, üretimin gerçekleştirilmesi gibi işlerde
insan faktörünü minimize ederek teknolojinin ve bu teknolojiye sahip yapay zeka
uygulamalarının kullanımını önermektedir. Dijital endüstri ve internet teknolojisinin
ilerlemesi sürerken, yapay zeka, büyük veri ve iletişim, yeni bir dijital devrimin
kesinliğini göstermektedir (Roblek, Mesko ve Alojz, 2016).
Endüstri 4.0 terimi, Bulut Bilişim'e benzer şekilde, akıllı fabrikaları, akıllı
makineleri ve şimdi başlamış olan 4. sanayi devrimini kolaylaştıran ve bunlardan
kaynaklanan ağ bağlantılı süreçleri tanımlayan kısa ve sembolik bir anahtar kelimeye
sahip olmak için oluşturulmuştur (Scienceworldreport, 2018). Endüstri 4.0, üretim
kontrolü için geleneksel merkezi uygulamaların sonunu getirmekte (Almada-Lobo,
2015), yeni istihdam biçimlerini ortaya koyarak değer yaratmanın yeni yollarını
açmakta (Kagermann, 2013) olup geleneksel üretim sanayilerinin güçlü yönlerini
internet teknolojileri ile birleştiren bir yapıdır (Schmidt ve diğerleri, 2015).
Kişiselleştirilmiş müşteri gereksinimlerini tatmin etmede ürün yaşam döngüsünün
tüm değer zinciri kontrollerini gerçekleştiren yeni bir organizasyon seviyesi olarak
anlaşılmaktadır (Gilchrist, 2016). Endüstri 4.0, karşılıklı çalışabilirlik, sanallaştırma,
özerk Yönetim, gerçek zaman yeteneği, hizmet oryantasyonu ve modülerlik
ilkelerine göre çalışmaktadır (Endustri 4.0a, 2018).

Endüstri 4.0’ın kilit noktası olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) kablolu
ya da kablosuz internet bağlantısına bağlı fiziksel nesnelerin birbirleri ile
haberleşmesi olarak tanımlanabilir. Yani, nesneler kendilerini tanır ve ilgili kararları
vererek ya da bunlarla ilgili bilgileri iletebildikleri gerçeğini düşünerek haberleşme
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davranışlarında bulunurlar (Ahmed, 2017). Nesnelerin İnterneti, bilgi işlem ve
iletişimin geleceğini temsil eden teknolojik bir devrimdir ve gelişiminin bazı
yenilikçi teknolojilerin desteğine ihtiyacı vardır (Tan ve Wang, 2010). Nesnelerin
İnterneti yaklaşımının anahtar özellikleri, bağlantı, nesneler, veri, iletişim, zeka,
eylem ve ekosistemdir (Tablo 1).
Tablo1: Nesnelerin İnterneti Anahtar Özellikleri
Bağlantı

Nesneler

Veri

İletişim

Zeka

Eylem

Ekosistem

İnternet

Sensör ve

Bilgi

Veri

Zeki/Analitik

Karar/Otomasyon

Toplum

Cihazlar

Akışı

Kaynak: i-scoop, 2018

4. ENDÜSTRİ 4.0 VE TEKNOLOJİK YAPILAR
Endüstri 4.0 teknolojisinin gelişimine paralel olarak, Otonom Robotlar, Büyük
Veri, Simülasyon, Sistem Entegrasyonu, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, 3 Boyutlu
Yazıcılar, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik gibi yöntem ve araçların hızlı yükselişi
gerçekleşmiştir.
AR (Augmented Reality- Arttırılmış Gerçeklik) gerçekte olmayan cisimlerin
gerçek ortamlar üzerinde gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Gerçek dünyada
bilgisayar grafiklerinin gösterilmesi da olarak belirtilebilir (Silva, Oliveira ve
Giraldi, 2018). Artırılmış gerçeklik, sanallaştırılmış gerçek dünya ile farklı oranlarda
karıştırılarak bir derinlik seviyesinin oluşmasını sağlamaktadır (Zlatanova, 2002).
Bu işlemi gerçekleştirmek için mobil telefon, tablet ya da akıllı gözlük gibi araçlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok farklı alanda AR teknolojisinin Endüstri 4.0
uygulamalarında başarılı şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Eğitim, Dekorasyon,
Alışveriş, Müze Gezintileri, Turizm, Sinema ve Televizyon, Satış ve Pazarlama,
Bilgisayar Oyunları bu alanlardan bazılarıdır.
AR sistemleri, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşimde
bulunabileceğini göstermekte olup yakın bir gelecekte sosyal medya uygulamaları
üzerinde arttırılmış gerçeklik teknolojisi son derece yaygın bir hale gelecektir. AR,
özellikle eğitim alanında son derece yararlı bir araç ve teknoloji olarak
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kullanılmaktadır. Hiç bir nesnenin bulunmadığı bir laboratuvarda mobil cihaz
odadaki herhangi bir noktaya yönlendirildiğinde arttırılmış gerçeklik sayesinde
birçok farklı nesnenin görülerek bu nesnelerin ne işe yaradığı konusunda bilgi
alınabilmektedir. Bu tip bir içerik oluşturma aracı özellikle internet tabanlı eğitim
sistemlerinde son derece başarılı sonuçlar verebilmektedir.
VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) teknolojisi, bilgisayar teknolojilerinin
üretmiş olduğu en az 3 boyutlu bir ortam, sanal gerçeklik kavramını belirtmektedir.
İnsan hayatını değiştirmeyi vaat eden bir teknoloji olan VR, insan duyularını yapay
olarak uyarmakta ve oluşturulmuş olan ortamın bir parçası gibi hissettirmektedir
(LaValle, 2017). Eğitim ve sağlık alanında aktif şekilde kullanılan VR tıp
fakültelerindeki doktor adaylarının bu teknoloji sayesinde birçok faklı ameliyat
ortamını deneyimlemesinin oldukça kolay ve etkileyici olduğu söylenebilir. Başka
bir örnek olarak uzay boşluğunda astronot kıyafetleri ile samanyolunun izlemesi
gösterilebilmektedir. VR teknolojisi kullanımının genel amaçları olarak; VR
teknolojisi kullanımını tatma, Veri ve mimari görselleştirme, Modelleme tasarım ve
planlama, Eğitim ve öğretim, Uzaktan yönetim, İşbirliği ile çalışma, Eğlence ve
Sağlık sayılabilmektedir (Mezuryk ve Gervautz, 2018).
Büyük verilerin depolamalarını ve bu verilere birçok noktadan erişilebilir
olmasının sağlayan Bulut Bilişim Endüstri 4.0’ın başka bir ayağını oluşturmaktadır.
Büyük veri depo alanlarını kullanıcılara sunmak, Platform bağımsız olarak web
tabanlı şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, Sunucu güvenlik
işlemlerini daha ciddi şekilde sağlamak, Verilerin hızlı şekilde aktarımını sağlamak
bulut bilişim sistemlerinin sağladığı avantajlar olmaktadır.
Endüstri 4.0’ın ilgilendiği en önemli konulardan biri Büyük Veri (Big Data) dir.
Büyük veri sürekli büyüyen veri miktarı içerisinden önemli olanı daha az önemli
olandan ayırmaya, veritabanı yönetimini etkinleştirmeye ve iş hedeflerini
gerçekleştirmek için bilginin etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir yöntemi
beraberinde getirmektedir (Witkowski, 2017). Büyük veri, artan hacimlerde ve daha
yüksek hızda gelen daha büyük çeşitlilik içeren verilerdir (Oracle, 2018). Büyük
verileri analiz etmek, analistlerin, araştırmacıların ve iş kullanıcılarının daha önce
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erişilemeyen veya kullanılamaz olan verileri kullanarak daha iyi ve daha hızlı
kararlar almalarını sağlamaktadır. WEB 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile oluşturulan
web platformları daha interaktif ve ziyaretçilerinde katılımına olanak sağlayan bir
yapıyı beraberinde getirmiş ve bu yapı bugün sosyal medya olarak kullanılan
Facebook, Twitter gibi platformların gelişmesini sağlamıştır. Bu platformlardan
sağlanan büyük miktardaki veriler, Büyük Veri kavramının açıklanmasına güzel bir
örnek teşkil etmektedir.
Otonom Robotlar, günümüz fabrikalarında kullanılan üretim sürecindeki insan
hatalarını minimum düzeye indiren, otomatik iş yapma özelliği olan robotlardan
çok, belli zekaya sahip robotik sistemler olarak tanımlanabilmektedir (Yazıcı, 2016).
Özellikle Endüstri 4.0 felsefesine göre geliştirilen, yapay zekaya sahip, kendi
kendine öğrenebilen ve bu öğrenime göre kendi kendine karar verebilen yapıda olan
robotlardır. Bu robotların üretim süreçlerinde kullanımı etkinlik ve verimlilik
açısından büyük öneme sahiptir. Bugün karanlık fabrikalar olarak bilinen hiç bir ışık
gereksinimi

duymayan

ve

içerisinde

sadece

otonom

robotların

üretim

gerçekleştirdiği yapılar mevcuttur ve bu yapılar sürekli olarak kendini
yenilemektedir.
Sistem Entegrasyonu, işlevsel bir kontrol mekanizmasının yanında, bir sistemin
bileşen parçalarını mantıksal, uygun maliyetli bir şekilde bir araya getirmek
işlemidir (Houser, 2011). Basit anlamda birden çok sistemin birleşerek tek bir sistem
oluşturma eylemi olarak belirtilebilmektedir. Sistem entegrasyonunu sağlayanlar,
bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi veya
programlama gibi çeşitli teknikleri kullanarak ayrık sistemleri bir araya getirir ve tek
bir sistemi ortaya çıkarırlar. Bilginin toplanması ve izlenmesi, sözleşme yönetimi,
proje yönetimi, teknik uzmanlığın sağlanması ve garanti sistem entegrasyonunun
temel fonksiyonları olarak belirtilmektedir (Satzger, 2011).
Siber Güvenlik, sistemleri, ağları ve programları, hassas ve önemli olan bilgilere
erişmeye, onları değiştirmeye ya da yok etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmekte,
dijital saldırılardan korumak için alınan önlemler bütünüdür. Başarılı bir siber
güvenlik yaklaşımı, güvende kalmayı amaçlayan bilgisayarlar, ağlar, programlar
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veya veriler arasında çoklu koruma katmanlarına sahiptir. Bir organizasyonda,
insanlar, süreçler ve teknoloji siber saldırılardan etkili bir savunma oluşturmak için
birbirini tamamlamalıdır (Cisco, 2018). Endüstri 4.0’ın getirmiş olduğu sanal ağlara
ve internete dayalı olan Nesnelerin İnterneti, siber güvenlik sistemlerinin eskiye
nazaran

daha

önemli

bir

konumda

olması

mecburiyetini

doğurmuştur

denilebilmektedir.
3 Boyutlu Yazıcılar, dijital bir tasarımdan fiziksel bir nesne oluşturan ek bir
üretim sürecidir. Birçok farklı 3D baskı teknolojileri ve malzemeleri vardır, ancak
hepsi aynı prensibe dayanmaktadır. Bir katmanı, başka bir katmana ekleyerek bir
dijital model, üç boyutlu katı bir fiziksel nesneye dönüştürülür (3dhubs, 2018).
Başka bir tanımla, 3 boyutlu yazıcılar, nesne tamamlanıncaya kadar artan bir şekilde
malzeme ekleyerek üç boyutlu bir nesne oluşturan üretim sürecidir. Üç boyutlu
yazıcılar birçok formda olsalar da, hepsinin üç temel bölümü vardır. Bunlar dijital
dosya, baskı makinesi ve baskı materyalidir (Digitaltrends, 2018).
Simülasyon,

genellikle

modelleme

kavramı

ile

eş

anlamlı

olarak

kullanılmaktadır. Simülasyon, bir sistemin veya işlemin işleyişinin bir örneği olarak
belirtilebilmektedir. Simülasyon yoluyla, bir model karmaşık senaryolar üreterek
sınırsız çeşitliliklerle uygulanabilir (Simulationaustralasia, 2018). Bir simülasyon
çalışması, gerçek insanlarla yapılabildiği gibi daha çok sanal ortamlardaki nesneler
yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Birçok farklı alanda simülasyon sıklıkla
kullanılmaktadır. Yöneylem araştırması, operasyonel planlama, yaşam döngüsü
yönetimi bunlardan bazılarıdır. En çok kullanılan simülasyon uygulamaları,
bilgisayar

ortamlarında

geliştirilmiş

olan

yazılımlar

yardımıyla

gerçekleştirilmektedir. Özellikle yoğun insan topluluklarının hareketlerinin ve bu
hareket sonuçlarının görüntülenmek istendiği olaylarda sıklıkla simülasyon
kullanılmaktadır. Farklı yapıda birçok simülasyon yazılımı mevcuttur. Simulex,
Exodus, Evi, Evacsim bazı popüler simülasyon yazılımlarıdır.
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5. SOSYAL BİLİMLERDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI:
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BAKIŞI
Sosyal ve profesyonel hayatta birçok problem karşısında bir karar verme süreci
yaşanmaktadır. İş hayatında, yönetim alt, orta ve üst olarak ayrıldığında, bu
bölümlerdeki yöneticilerin verecekleri kararlarda raporlar, tahminler gibi onlara
destek sağlayacak birtakım araç ya da yöntemlerin olması önem arz etmektedir. Bu
desteği sağlayan uzman birimler, YBS felsefesine göre yöntemlerini kullanmaktadır.
Karşılaşılan problemleri, teknoloji tabanlı etkin, verimli ve etkili yöntemler ile
çözmek, YBS uzmanlarının temel görevlerini oluşturmaktadır.
Gelişen Endüstri 4.0 üretim felsefesi, YBS bilimi ile tam bir uyum içerisindedir.
Bir YBS uzmanı, karşılaşılan herhangi bir problemi çözme aşamasında sistem
entegrasyonu, büyük verilerin analizi, yapay zeka, iş zekası, veritabanı yönetimi,
veri ve metin madenciliği gibi Endüstri 4.0’ın yakından ilgilendiği konulara hakim
olma becerilerine sahiptir. Bu sebepten, YBS uzmanları, problemlerin hızlıca olarak
ortadan kaldırılması yerine, probleme karşı derinlemesine ve ileriye dönük
çözümlerin oluşturulması yönünde çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Sosyal

bilimlere

yönelik olarak

yapılmış

olan

birçok

Endüstri

4.0

uygulamasından bahsedilebilir. Sosyal medya araçları sosyal ilişkilerde derin bir
değişikliği beraberinde getirmiştir. Akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilen
uygulama yazılımları Endüstri 4.0 ile özdeşleşmiş olan Nesnelerin İnterneti (Internet
of Things) felsefesi ile bütünleşik olarak kullanılabilmektedir. Örneğin kola takılan
bir akıllı saat belirli aralıklar ile tansiyonunuzu ölçebilmekte ve daha sonra kişisel
doktorunuza

bu

sonuçları

gönderebilmektedir. Mobil

telefonunuz sosyal

yaşamınızda kullandığınız kelimeleri beğenme ya da beğenmeme kriterinize göre
ayırt ederek sizlere farklı içerikte reklamlar gönderebilmektedir. Bu işlem, mobil
telefonunuzda yüklü olan bir uygulamanın telefonunuzun mikrofonunu kullanarak
konuştuklarınızı kaydetmesi ve daha sonra bu konuşmalarınızı kelimelere bölerek
belli bir sistematiğe göre değerlendirip internet vasıtası ile ilgili olan reklamlarla
eşleyerek size sunması şeklinde gerçekleşmektedir.
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Bir üniversite kampüsünde öğrencilerin farklı konularda görüşlerinin alınmasını
sağlamak amacıyla mobil anketlerin oluşturulması ve daha sonra sistematik olarak
bu anket sonuçlarının yöneticilere iletilmesi ve bu doğrultuda yöneticilerin karar
almalarına

yardımcı

olunması

bu

tip

uygulamalardan

biri

olarak

gösterilebilmektedir. Üniversite içerisindeki bir noktadan gitmek istediğiniz
herhangi bir başka konumun ya da herhangi bir eğitmenin bulunduğu lokasyonun
tarifinin sözlü ve basılı materyal şeklinde size verilmesi bir başka Endüstri 4.0
uygulama örneği olarak belirtilebilmektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarında
kullanılan RFID, iBeacon gibi küçük nesneler sayesinde istenilen yapıdaki
uygulamalar diğer kişilere kolaylıkla sunulabilmektedir. Bir kütüphanenin yanına
geldiğinizde daha siz içeri girmeden aradığınız kitabı taramanıza imkan sağlayan
programın cep telefonunuza iBeacon denilen küçük cihazlardan gönderilen sinyaller
ile sunulması yine Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti kavramlarına göre
tasarlanmış bir örneği ifade etmektedir. Üniversite kampüsleri içerisindeki kiosk
denilen platformlardan akıllı kartlara para yüklenebilmekte ve haftalık yemek
düzeni bu platformdan belirlenebilmektedir. Günümüzde oldukça popüler bir
konumda olan Drone’lar yardımı ile bir hastaneden diğer bir hastaneye kan ya da
organ taşıması gerçekleştirilebilmekte, acil müdahalelerde etkin rol oynamaktadır.
AR ve VR gibi teknolojiler ile dersler hiçbir gerçek nesneye gerek kalmadan son
derece gerçekçi bir şekilde öğrencilere aktarılabilmektedir. Sosyal bilimlerde
kullanılan çok sayıda Endüstri 4.0 uygulama örneği bulunmaktadır.

6. SONUÇ
Endüstri 4.0 felsefesi, farklı teknolojilerin sürekli olarak gelişim içerisinde
olduğu bir süreci yürütmektedir. Mevcut birçok bilgisayar donanım parçasının hala
büyük boyutlarda ve maliyetinin bir hayli yüksek olduğu günümüzde Endüstri 4.0,
Nesnelerin İnterneti felsefesi ile sosyal ya da profesyonel yaşam içerisinde bilgisayar
sistemlerinin küçülmesini ve tüm birimlerin birbirleri ile kolaylıkla iletişim halinde
olabilmesini önermektedir. RFID, iBeacon, Raspberry Pi, Arduino gibi cihaz ve
teknolojiler sürecin Endüstri 4.0’ın belirttiği istikamette ilerlediğini göstermektedir.
Son derece küçük olan ancak ısı ölçme, nem ölçme, basınç ölçme, hareket algılama
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gibi işlemlerden sağlanan verileri farklı bilgisayar sistemlerine gönderebilen birçok
akıllı nesne halihazırda kullanılmaktadır.
Sosyal bilimler alanında Endüstri 4.0 öneri ve uygulamalarının farklı birçok
probleme çözüm sunması, bu alanlarda karşılaşılabilecek farklı tipte problemlerin de
bu felsefe ile çözüm bulabileceği sonucunu göstermektedir. Türkiye’deki üretim
süreçlerinin, Endüstri 4.0 ile entegre olması durumunda üretimde etkinlik, etkililik
ve verimlilik kavramlarının hakim olduğu bir süreci beraberinde getirecektir. Yakın
bir gelecekte semantik yapıda, akıl yürütebilen ve bu doğrultuda kararlar verebilmesi
ve insan güdümünden tamamen ayrılması, Japonlar tarafından ortaya atılan Endüstri
5.0’ın odak noktasını oluşturan felsefedir. Endüstri 4.0 içerisinde Nesnelerin
İnterneti ile sağlanan ve insan unsurunun az olduğu üretim sisteminden, tüm üretim
süreçlerine entegre bir şekilde tamamen insansız yapıda çalışan akıllı robotların
bulunduğu fabrikalar, Endüstri 5.0 felsefesine göre çalışacaktır. Endüstri 5.0
felsefesi ile Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması, geliştirilen tüm çözümlerin
insan yaşamının yararına kullanılması ve toplumun bu bilinç ile şekillenmesi
hedeflenmektedir.
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ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA FARKLI
FREKANS DALGALANMALARININ ANALİZİ: MIST
ÜLKELERİ
Öznur TAŞDÖKEN1

Özet
Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, yatırım kararı alırken rasyonel kararlar
alabilmesi için piyasa hakkında doğru, tutarlı, güvenilir ve analiz edilebilir bilgiye ihtiyaç
duymaktadır. Ancak bir ekonomideki beklenmedik olaylar finans sektörü üzerinde risk ve
belirsizliği artırmaktadır. Bu durum yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Ancak, finansal getiri oranı yüksek olan araçlara yatırım yapılarak yada yatırımlarda
portföy çeşitliliği oluşturarak finansal zararları ortadan kaldırmak mümkündür. Bu nedenle
finansal araçlara ilişkin finansal getiri ve oynaklığın bilinmesi yatırımcılar acısından
önemlidir. Bu çalışmada; Temmuz 2013-Ağustos 2018 dönemlerini günlük verileri
kullanılarak, MIST (Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ) ülkeleri finansal piyasaları
arasındaki oynaklık yayılımı ilişkisi frekans alanında frekans değişimlerinin olmasına bağlı
olarak temizlenecektir. Bu amaçla frekans değişiminin etkisinin analizi için Dalgacık Analizi
(Wavelet Analysis) yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece dalgacık analiziyle zaman serilerini
ayrıştırılmasında durağanlık koşulunun da sağlanması zorunluluğuna gerek kalmamıştır. Bu
çalışma da MIST ülkeleri finansal piyasalarında yüksek frekanslı ve düşük frekanslı
dalgalanmalar arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Bu yolla düşük ve yüksek frekans da
kalıcı ve geçici şokların yayılımı analiz edilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: MIST, Dalgacık Analizi, Oynaklık Yayılı, Frekans Analizi
JEL CODE: C5, G1, G17

ANALYSIS OF DIFFERENT FREQUENCY WAVES IN
INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS: MIST COUNTRIES
Abzstract
National and international investors need accurate, consistent, reliable and
analytical information about the market in order to make rational decisions when making
investment decisions. However, unexpected events in an economy increase risk and
uncertainty over the financial sector. This situation affects investors' decisions negatively.
However, it is possible to invest in vehicles with a high financial return rate and to eliminate
the financial losses by creating portfolio diversity during the investments. Therefore, it is
important for investors to know financial return and volatility of financial instruments. In
this study; July 2013-August 2018 period using daily data, MISTER (Turkey, Mexico,
Indonesia, South Korea) countries will be estimated depending on the frequency change in
the frequency domain correlation between the spread volatility of financial markets. For this
purpose, Wavelet Analysis approach is used for analyzing the effect of frequency variation.
Thus, it is not necessary to provide the stationary condition for decomposing time series by
wavelet analysis. This study analyzes the relationship between high frequency and low
frequency fluctuations in financial markets of MIST countries. In this way, both low and high
frequency will be analyzed for permanent and transient shock propagation.
Keywords: MIST, Wavelet Analysis, Volatility , Frequency Analysis
JEL classification: C5, G1, G17
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GİRİŞ
Ulusal ve uluslararası yatırımcıların finansal piyasalarda yatırım tercihlerini
belirleyen iki temel değişken piyasanın getiri oranı ve piyasa oynaklığıdır. Ancak
piyasaların küreselleşmesi, teknolojik yapının gelişmesi, makroekonomik yapı,
beklenmedik olaylar ve politik kararlar piyasadaki riskin bir ölçüsü olan oynaklığı
önemli ölçüde etkilemektedir. Bundan dolayı hisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın
yüksek olması getiri düzeyinde aşırı bir dalgalanmanın olduğu yönünde bilgi sağlar.
Bu nedenle ortaya çıkan risk ve belirsizlik yatırımcıların yatırım kararını olumsuz
şekilde etkilemektedir.
Oynaklık yayılımı belirlemek amacıyla literatürde farklı yöntemler
geliştirilmiştir. 1980’lı yıllarda finansal piyasalardaki oynaklığı belirlemek amacıyla
standart sapma ve varyans analizleri kullanılmıştır. Ancak, varyansın zamana bağlı
olarak değişkenlik gösterdiği konusunda geliştirilen yaklaşım risk getiri ilişkisinin
zaman boyutunda ele alınmasını sağlamıştır. Zamana göre değişen varyansın analiz
edilmesi için Engle(1982) tarafından otoregresif koşullu değişen varyans
(autoregresif conditional heteroskedasticity-ARCH) tekniği geliştirilmiştir. Bu
tekniğin varyansın taşıması gerekli olan pozitiflik koşulunu sağlamadığı
görülmüştür. Bu durum Bollerslev (1986)

tarafından geliştirilen GARCH

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) tekniğiyle ortadan
kalkmıştır. Bu tekniğin önemli bir özelliği zamana göre risk düzeyinin belirsizliğini
göstermesidir. Literatürde oynaklık ve belirsizlik artışının risk unsuru olarak kabul
edilmesi, oynaklık yaklaşımlarının etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğinin testine
yönelik bir araç haline getirmiştir. Buna göre bir piyasadaki fiyatların her şeyi
içerdiği veya bir önceki fiyatların dağılımına göre bunların fiyatlarının tahmin
edilebileceği hipotezinin oynaklık modelleri yoluyla geçerli olmadığı yönünde
bulgulara ulaşılmıştır. Bu açıdan iki piyasa arasında bir oynaklık yayılımının olması
iki piyasada oluşan fiyatların her türlü bilgiyi fiyatlamadığı anlamına gelmektedir.
Bundan dolayı piyasalar arasında oynaklık yayılımının olması iki piyasanın etkin
olarak çalışmadığı konusunda bir bilgi sunar. Bu çalışma da zaman boyutundan
farklı olarak frekans temelli bir yaklaşım kullanılmıştır. Kullanılan yaklaşım frekans
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düzeyinde değişim ile frekansın hangi nokta da değişiminin analizine imkân
sağlamaktadır.
Ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki oynak yayılımı belirlemek
amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak Hamurcu ve Aslanoğlu
(2013), Ceylan (2006), Sheng ve Tu (2000), Diamandis (2009), Korkmaz ve diğerleri
(2009a), Koutmos ve Booth (1995), Kim ve Rogers (1995), Reyes (2001), Bala ve
Premaratne (2003), Miyakoshi (2003), oynaklık yayılımının ülke borsaları üzerinde
önemli etkileri olduğu görülmektedir. Oynaklık yayılımın gelişmiş finansal
piyasalardan gelişmekte olan finansal piyasalara doğru olduğu sonucu elde
edilmiştir.
MIST ülkeleri( Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore) ilk kez şubat
2011 yılında BRICS ülkelerinin oluşumunun mimarı olan Goldman Sachs Yönetim
Kurulu Başkanı, ekonomist Jim O Neill MIST tarafından varlığı açıklamıştır.
ABD’nin yatırım kuruluşlarından Probitas Partners de 2011 yılında yayınladığı
raporunda MIST ülkelerinin gelecekte BRICS ülkelerini de geride bırakarak
yükselen piyasaların lideri olabileceğini ifade etmiştir. Bu ülkelerin benzer
özellikleri bulunmaktadır. Bunlar bu ülkeler kalabalık nüfusu, G-20 grubu üyeleri,
gelişmekte olan piyasalara sahip olmaları, stratejik coğrafi konumları sayesinde
ABD ve Avrupa gibi önemli pazarlara kolayca ulaşabilir, artan genç nüfus, yabancı
yatırımcılar için cazip yatırım yerleri, iyi kontrol edilen enflasyon, sürekli istikrarlı
bir ekonomik büyüme ve GSYH’den en az %1 fazlasıyla dünya ekonomilerine katkı
sağlamaktadırlar.( Partners :2011)
LİTERATÜR
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları arasındaki oynaklık
yayılımını modellemek ve oynaklık yayılımını analiz etmek amacıyla birçok model
geliştirilmiştir. Son yapılan çalışmalar da her bir farklı frekans dalgalanmalarında
oynaklık yayılımının etkisi ortaya koymak amacıyla dalgacık analizi yaklaşımı
kullanılmıştır. Bu çalışmalar, R.Khalfaoui, M.Boutahar ve H.Boutahar G-7
ülkelerinin finansal piyasalar ve petrol piyasası arasındaki ilişkiyi belirlemek
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amacıyla yaptıkları çalışmada Çok değişkenli GARCH modellerini ve dalgacık
analizini içeren yeni bir yaklaşım kullanmıştır. Analiz sonucunda petrol ve hisse
senedi piyasaları arasındaki önemli volatilite yayılmasının olduğunu tespit
etmiştir(Khalfaoui, Boutahar ve Boutahar: 2015). Heni Boubaker ve Syed Ali Raza
yaptıkları çalışmada, farklı zaman dilimlerinde çok değişkenli yaklaşım ve dalgacık
analizi kullanılarak petrol fiyatları ile BRICS hisse senedi piyasaları arasındaki
oynaklık ve şokların yayılma etkileri araştırılmıştır. Analiz sonucunda incelenen tüm
pazarlarda zamanla değişen dalgalanmalara dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir.
Ayrıca,

petrol

fiyatlarının

ve

borsa

fiyatlarının

kendi

haberleri

ve

dalgalanmalarından doğrudan etkilendiğini ve diğer fiyatların dalgalanmalarından
ve dalgacık ölçeğinden dolaylı olarak etkilendiğini göstermektedir. (Boubaker ve
Raza :2017) Belen Martın-Barragan, Sofıa B.Ramos ve Helena Veiga yaptıkları
çalışmada, petrol şoklarının ve borsa piyasaları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Analiz sonucunda petrol ve hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyonun
ekonomik şokun meydana gelmediği dönemlerde, sıfır civarında olduğu, ancak bu
durumun hem yüksek hem de düşük frekanslarda petrol ve mali şoklar sırasında
değiştiğini sonucunu elde etmiştir. (Barragan,.Ramos ve Veiga: 2015) Hardik
A.MARFATİA yaptığı çalışmada 22 borsa üzerinde uluslararası oynaklık
yayılmalarını incelemişlerdir. Analiz sonucunda ABD ve Avrupa finansal piyasaları
arasındaki risklerin eş zamanlı olarak, sadece daha düşük frekanslarda (uzun vadede)
güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Malezya gibi ülkeler için
daha düşük frekanslarda bile risklerin yayılmasının sınırlı bir kanıtı olduğunu tespit
etmiştir.( Marfatia: 2017). Mei-Ping CHEN, Wen-Yi CHEN ve Tseng-Chang
TSENG yaptıkları çalışmada ABD, İngiltere ve Almanya borsalarında sağlık
sektörünün getirilerinin ortak hareketini incelemiştir. Analiz sonucunda sağlık
sektörlerinin uluslararası portföylerde hisse senedi dönüş ortak hareketinin zaman ve
frekans değişken özelliklerini dikkate alınarak çalışma yapılması gerektiğinin
önemini ortaya koymuşlardır. (CHEN, CHEN ve TSENG: 2017) Lixia LOH yaptığı
çalışmada 13 Asya-Pasifik ülkesine ait borsa getirisini, Avrupa ve ABD borsalarının
getirileriyle ortak hareketini araştırmıştır. Analiz sonucunda Asya-Pasifik hisse
senedi piyasalarının çoğu ile uzun vadede Avrupa ve ABD arasındaki tutarlı bir
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ilişkisi olduğu sonucunu elde etmiştir. (LOH: 2013) Antonio RUA, Luis C.NUNES
yaptıkları çalışmada Almanya, Japonya ve İngiltere’nin hisse senedi getirilerini
incelenmiştir. Analiz sonucunda, Genel olarak, pazarlar arasındaki işbirliğinin daha
güçlü olduğunu sonucunu elde etmişlerdir. (RUA ve NUNES: 2009). Sangbae KİM
ve Francis In yaptıkları çalışmada G7 ülkelerinde hisse senedi fiyatlarındaki ve tahvil
getirilerindeki değişimler arasındaki ilişkiyi dalgacık korelasyon analizi modelini
kullanarak incelemiştir. Analiz sonucunda, hisse senedi fiyatlarındaki ve tahvil
getirilerindeki değişimler arasındaki korelasyonun ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğini ve zaman ölçeğine bağlı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca
dalgacık analizi, hisse senedi fiyatlarındaki ve tahvil getirilerindeki değişimin
Japonya hariç çoğu G7 ülkesinde birlikte hareket etmediğini ortaya koymaktadır.
(KİM ve In: 2007)
VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM
Bu çalışmada; Ocak 2013-Mayis 2018 dönemlerini günlük verileri
kullanılarak, MIST ülkeleri ve Türkiye’nin finansal piyasaları arasındaki ilişki
Maksimum örtüşme ayrık dalgacık dönüşümü (MODWT) modeli ile açıklanmaya
çalışılmıştır. Çalışmada, MODWT modelinin kullanılmasındaki amaç, MIST
ülkeleri finansal piyasaları arasındaki ilişki zaman serilerinin zaman frekans bölgesi
ve zaman alanında ayrıştırmasının sağlamasıdır. Böylece hangi şokların daha büyük
etkilerinin olduğu ve bunların hangi frekans düzeyinde değişime yol açtığı sonucuna
ulaşılabilmektedir. MIST ülkeleri ve Türkiye’nin finansal piyasalarına ait veriler
İnvesting sitesinden ulaşılmıştır.
Ekonometrik yöntem
Temel olarak iki tip dalgacık türü vardır. Bunlar, ayrı dalgacık dönüşümü
(DWT) ve sürekli dalgacık dönüşümü (CWT)’dür. Ayrık dalgacık dönüşümü (DWT)
uygulaması, ekonomik ve finansal verilerin analizinde daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrık Dalgacık Dönüşümleri (DWT), dalgacıkların özel olarak
örneklendikleri bir dalgacık dönüşümüdür. Dalgacık filtresi olarak adlandırılan iki
kanallı filtre kümesine ve

݄ ǡ ݈ ൌ Ͳǡ ǥ ǥ  ܮെ ͳଶ ve
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݃ ǡ ݈ ൌ Ͳǡ ǥ ǥ  ܮെ ͳଷ ile

gösterilen ölçekleme filtresine dayanmaktadır. Ayrıca, L  אN, filtrenin uzunluğu
parametresidir. Dalgacık filtreler (yüksek geçiş filtresi) ሼ݄ ሽିଵ
ୀ ve ölçekleme
ାଵ
filtreleri (düşük geçiş filtresi) ሼ݃ ሽିଵ
݄ିଵି
ୀ ile verilen parametreler ݃ ൌ  ሺെͳሻ

denkleminde l = 0,…..L-1 şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca DWT matrisi
oluşturmak için kullanılan parametrelerle aynı ilişkiyi karşılamaktadır. (Boubakera
ve Razac: 2017, 108)
MODWT'yi uygulamak için ܿ ve ݀ filtreleri aşağıdaki gibi yeniden
ölçeklendirilmelidir.
ܿǁ ൌ ܿ Ȁξʹ ve ݀ሚ ൌ ݀Ȁξʹ݀ݖ

(1)

Ölçeklendirme yapıldıktan sonra,


ݑ ൌ  ʹିଵ σୀ ݒିଵ ܿǁ mod N

(2)

ೕ
ݒିଵ ݀ሚ mod N
ݓ ൌ  ʹିଵ σୀ

(3)

Denklemde N parametresi zaman serilerinin uzunluğunu, ܮ parametresi ise,
genişliğini göstermektedir. Denklemlerde L parametresi Daubechies tarafından
geliştirilen kompakt genişlik destekli dalgacık filtrelerini (L) ve iki seçenek
arasındaki farkı ayırt edici dalgacık filtrelerini Db (L) ve en az asimetrik filtreleri La
(L)) ayırt etmektedir.(Boubakera ve Razac: 2017, 108) Ayrıca, ܮ ൌ ൫ʹ െ ͳ൯ሺ ܮെ
ͳሻ  ͳ olarak tanımlanmıştır. Burada L, j = 1 temel filtrenin genişliğini
göstermektedir.
Analiz Sonuçları
MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasalarında maksimum örtüşme ayrık
dalgacık dönüşümü (MODWT) modelini kullanmaktayız. Bu modelde zaman
ölçeğine bağlı olarak, zaman ve frekans bilgisini eşzamanlı olarak sağlayan iki
parametrenin frekansına ve zamanına bağlıdır. Bu nedenle, ölçek faktörünün
dalgacık frekansı ile ters orantılı olduğu sinyalin zaman-ölçekli veya zaman-frekans
gösterimini sağlamaktadır. Çünkü bir sinyali çok bileşenli bileşenlere ayırmamızı
sağlamaktadır. Ayrıca, klasik ayrık dalgacık dönüşümünün ortogonal olmayan bir
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varyantı olan maksimum örtüşme ayrık dalgacık dönüşümü (MODWT) kullanarak
zaman ölçeğindeki bileşenlerine ayırıyoruz.
Daubechies en az asimetrik (LA) dalgalı L = 8 dalgacık süzgeci kullanılarak
elde edilen MIST ülkesinin günlük sıfırlama endeksi getirilerine indirgenmemiş
ayrık dalgacık dönüşümünü uyguladık. Dalgacık dönüşümünün bir dizi skala ile
uygulanması J = 4, dört vektör dalgacık filtre katsayısı üretmektedir, yani w4, w3,
w2, w1 ve bir ölçekleme katsayıları vektörü, v4. günlük verileri kullandığımız için,
dalgacık filtre katsayıları, w4, k, ......., w1, k, düzgün davranıştan giderek daha hassas
ölçek sapmalarını temsil eder.
ŞEKİL 1: Endonezya’nın Günlük Hisse Senedi Dönüşlerinin Ayrıştırması

Şekil1, şekil2, şekil3 ve şekil4 sırasıyla Endonezya, Kore, Meksika ve
Türkiye’ye ait günlük hisse senedi endekslerinin çok aşamalı bir ayrışmasını elde
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etmekteyiz2. Bu şekil1, şekil2, şekil3 ve şekil4’deki her bir grafikteki ilk satır,
orijinal diziye oldukça benzeyen düzleştirilmiş bir bileşendir. En son satır MODWT
ölçekleme katsayısı vektörünü, eV5'i, dizinin eğilimini yakalayan ve aralarında
yüksek frekanslı fW1'in dalga boyu katsayı vektörlerini gösteren ve düşük frekansı
gösteren fW5, varyasyonlarını göstermektedir. Şekil 5’de bütün ülkelere ait hisse
senetlerinin MODWT analizi yapılmaktadır. Bu analizde birinci sıra, ölçeklendirme
katsayısını V3 temsil etmektedir. Bu, deseni orijinal diziye oldukça benzeyen
düzleştirilmiş bir bileşendir. Bu hisse senedi endeksinin hareket eğilimini temsil
eder. Satır 2, 3 ve 4 sırasıyla dalgacık katsayılarını W1, W2 ve W3 temsil eder. W1,
yüksek frekans bileşenidir. Son satır x (t) orijinal zaman serisini temsil eder.
SONUÇ
Elde edilen sonuç ve bulgulara göre, piyasalar arasında frekans düzeyinde
ve zaman ölçeğinde bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Genel olarak Türkiye
de frekans düzeyinde dalgalanmaların yüksek olduğu görülmektedir. Bu
dalgalanmalar frekans düzeyinde, frekans düzeyi daha çok arttıkça dalgalanmaların
boyutunun da arttığını göstermektedir. Frekanslar azaldığın da en oynak ülkenin
Endonezya olduğu konusunda söz konusu MODWT analizi şekillerinden
görünmektedir. Düşük frekans da ortaya çıkan etkilerin yüksek frekanslar da kalıcı
olduğu görülmektedir. Genel olarak, düşük frekanstaki hareketlerin özellikle Kore
için yüksek frekans da bir dalgalanmaya yol açtığı izlenmektedir. Türkiye için düşük
frekanstaki yapıya karşın yüksek frekanstaki dalgalanma daha yüksek olduğu
izlenmektedir. Buna göre söz konusu piyasalar arasında frekans düzeyinde kendi için
de bir farklılaşma olduğu ve bu farklılaşmanın frekans düzeyinde farklı
korelasyonlara neden olduğu ifade edilebilir. Bu durum özellikle doğrusal
yöntemlerle analiz edilen parametrelerin değişkenliğini ifade etmekte ve piyasalarda
karar vericilerin zaman ve frekans düzeyinde de farklı biçimde karar verdikleri
anlaşılmaktadır.

2

Makalede sayfa sınırlandırması olduğundan dolayı Kore, Meksika ve Türkiye’ye ait analiz
sonuçlarından elde edilen şekiller ekler kısmında gösterilmiştir.
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Türk Tipi Bir Hükümet Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin Amerikan Başkanlık
Modelinden Farkları
Serdar Narin1

Özet
Yeni hükümet sisteminin uygulandığı ilk seçimler 24 Haziran 2018‘de yapılmış olup,
anayasa ve siyasi tarihimizde bir dönüm noktası olan Türk tipi yeni bir hükümet modeline
geçilmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin Amerikan tipi başkanlık rejimine benzeyen özellikleri
olduğu gibi ayrı özellikleri de vardır. Özellikle, başkanlık sistemlerinde sistemi rejim
krizlerine sokan etmenlere karşı Türk sisteminde çözüm önerileri düşünülmüştür. Başkanlık
rejimlerinde yaşanan katılık sorununu aşabilecek hukuki mekanizmalar oluşturulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde siyasal kutuplaşmayı önleyici hukuksal normatif
düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yaşanan hükümet sistemi kaynaklı siyasal kriz
deneyimleri karşısında; Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve yapısal
özelikleri ile uyumlu yeni bir Türk tipi hükümet sistemi modeli yaratılmıştır. Yasama ve
yürütme organlarının birlikte yenilenebilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve
Cumhurbaşkanlarının hukuki ve cezai sorumluluk alanına ilişkin yeni anayasal kurum ve
kavramlar, hükümet sistemi değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik
siyasal rejimine kazandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler— Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Amerikan Başkanlık Rejimi
JEL Sınıflama Kodları: H83, K10

Differences of the Presidential Government System from the American
Presidency Model as a Turkish Type Government Model
Abstract
The first elections in which the new government system was implemented were held on 24
June 2018, a new type of Turkish government, which is a milestone in the Turkish constitution
and political history, has been adopted. Just as this new government system is similar to the
American presidential regime, there are also different features. Against the factors that put
the system into regime crises in the American presidential system, especially, the solution
proposal has been considered in Turkish system.The legal mechanisms that can overcome
the problem of solidity in the presidential regimes have been created in the Turkish
Presidential Government System. Legal normative arrangements were made to prevent
political polarization. Because of the system of government-induced political crisis
experienced in Turkey in the face of experiences specific to Turkey, a new model of Turkishstyle system of government compatible with Turkey's political, social, cultural and structural
characteristics was created. With a change of government system, legislative and executive
organ renewal, new constitutional institutions and concepts related to the presidential
decrees and the legal and criminal responsibility of the presidents, all have been introduced
into The Republic of Turkey's constitutional democratic political regime.
Keywords—Presidential Government System, American Presidency Regime
JEL Classification Codes: H83, K10
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1. GİRİŞ
Türkiye’de 70’li yıların sonu ve 80’li yılların başından itibaren, Türkiye için
istikrarlı ve güçlü bir hükümet sitemine ilişkin anayasal dönüşüm tartışılmıştır.
Özellikle 1961 Anayasası döneminde yaşanan hükümet sistemi ile bağlantılı siyasal
krizler 12 Eylül askeri darbesinin de en temel sebeplerinden biri olarak
gösterilmiştir. Türkiye için yeni bir hükümet sistemi değişikliğini savunanlar,
parlamenter hükümet sisteminin yarattığı güçlü, istikrarlı olmayan koalisyon
hükümetleri ve parlamenter sistemin doğasından kaynaklanan bürokratik yapının
yarattığı sıkıntılar ve ortam hazırladığı siyasal krizleri dile getirilmişlerdir(Gülener
S.ve Miş N., 2017:7-8).Hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında yasama ve
yürütme arasındaki ilişkiler değerlendirilirken, çağdaş anayasal demokrasilerde
yargı erki her zaman kural olarak bu tasnifin dışında tutulur. Kuvvetlerin yürütmede
birleştiği sistemler diktatörlükler ve mutlak monarşiler olurken; kuvvetlerin
yasamada birleştiği sistemler meclis hükümeti sistemleridir. Günümüzde demokratik
siyasal sistemler kuvvetler ayrılığı prensibini kabul ederler. Kuvvetlerin yumuşak ve
dengeli ayrılığı sistemine parlamenter hükümet sistemi denir iken; kuvvetlerin sert
ayrılığına dayalı hükümet sistemine başkanlık rejimi adı verilmektedir. Bu iki
sistemin bazı özelliklerini birlikte içeren sisteme ise yarı başkanlık sistemi
denilmektedir(Gözler,2016a:76-99)( Turhan,1989:21-43)(Uluşahin, 2007: 26-2728). Türkiye Osmanlı-Türk Anayasal gelişmelerinin ilk anayasası olan Kanun-i
Esasi ile ve özellikle de 1909 anayasa değişiklikleri ile Meşrutiyet rejimine geçmiş
ve

aslında

parlamenter

hükümet

sistemi

yolunda

ilk

adımlarını

atmıştır(Gözler,2016a:172-173). Milli Mücadele ile 1921 Anayasası döneminde
Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü koşulları gereği meclis hükümeti sistemi
uygulanmıştır(Özbudun, 2008:51-73)(Çelik, 2007: 82-83)(Çamurcuoğlu,2016: 228240)(Tunç, 2018a:159).1924 Anayasası döneminde ise meclis hükümeti sistemi ile
parlamenter hükümet sisteminin ikisinin karışımından oluşan karma bir hükümet
modeli uygulanırken(Özbudun, 2012: 1-85); 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası tam
anlamıyla saf parlamenter hükümet sistemini kabul etmişlerdir(Tanör, 2004:394-402
)(Yılmaz,

2012:

194-203).
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Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliği ile
yarı başkanlık rejimine yaklaşırken, 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilen
anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk Milleti’nin iradesi
ile kabul edilmiştir.
2.CUMHURBAŞKANLIĞI

HÜKÜMET

SİSTEMİNİN

GENEL

ÖZELLİKLERİ
1982 Anayasası’nın kurduğu hükümet sistemimi değiştiren ve 21 Ekim 2007
tarihli halkoylaması ile onaylanan 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Türkiye’de
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir ve Cumhurbaşkanının
demokratik meşruluğu güçlenmiştir(Tunç, 2018b:200)(Gören, 2015:164).Bu
anayasa değişikliğinin uygulandığı 28 Ağustos 2014’ten önce ülkemizde saf
parlamenter hükümet sistemi uygulanmakta idi. Gözler’e göre; “ 21 Ekim 2007 tarihli
halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği
Kanunu’nun uygulanması sonucu halk tarafından seçilen onikinci Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos 2014 tarihinde göreve başlaması ile 16 Nisan 2017
referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun ilgili hükümlerinin
yürürlüğe gireceği 24 Haziran 2018 genel seçimleri arasındaki dönemde, hükümet
sistemimizin artık saf bir parlamenter hükümet sistemi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Duverger, Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistemleri yarı
başkanlık sistemi olarak nitelendirmiştir. Türkiye’de 28 Ağustos 2014 tarihi ile 9 Temmuz
2018 arasındaki dönemde hükümet sisteminin yarı başkanlık hükümeti sistemi oluğu
söylenebilir. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 arasında teorik olarak yarı başkanlık

sistemi, gerçekte bir fiili başkanlık sistemi olduğunu gözlemlemek gerekecektir.”
(Gözler, 2018: 306-307).
Türkiye’nin hükümet sistemini tümden değiştiren 6771 sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunu 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması ile Türk Milleti
tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018’de birlikte yapılan ilk
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ni düzenleyen yeni anayasal normlar, Anayasa Değişikliği Kanunu’nun
18.maddesi uyarınca birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda, Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarih
olan 9 Temmuz 2018 günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin
ederek göreve başlamasıyla yürürlüğe girmiştir(Gözler, 2018: 308-309) (Tunç,
2018b:200-201).
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye’de,
parlamenter hükümet sistemi kesin olarak son bulurken, Amerikan başkanlık
rejimine bazı yönlerden benzeyen yeni bir hükümet sistemi kurulmuştur. Bu yeni
hükümet sisteminde yürütme monist yapıdadır. Yürütme yetkisi tümüyle ve mutlak
olarak Cumhurbaşkanına verilmiştir (Özbudun, 2017: 327)(Gören, 2018: 182-183).
Cumhurbaşkanı siyasi olarak hükümetin de Devletin de başıdır ve doğrudan doğruya
millet tarafından 5 yıl için seçilecektir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti’nin
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını temin eder. Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş,
yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları
arasından, milletçe seçilecektir. İlk turda yüzde elliden fazla oy alan aday
seçilecektir. Adaylar yüzde elliyi geçemez ise seçimlerin ardından gelen ikinci pazar
günü ikinci tur yapılacak ve en çok oyu alan kazanacaktır. İkinci oylamaya tek aday
kalırsa ikinci turda referandum gibi yapılan bu oylamada tek adayın salt çoğunluk
alması gerekecektir. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Seçilen
Cumhurbaşkanı başkanlığındaki hükümet, göreve başlama esnasında artık herhangi
bir güven oylaması yapılmadan hukuken hemen görevine başlayacaktır zira yeni
sistemde artık bu güvenoyu kurumu parlamenter hükümet sisteminin terkiniyle
birlikte kaldırılmıştır. Doğrudan ve demokratik meşruiyet açısından milletin seçimi
yöntemi bilinçli olarak tercih edilmiştir. Bu sayede sorumluk ilkesi ve hukuku
açısından siyaseten hesap sorulabilirlik ilkesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Artık seçim ile siyaseten hesap soracak olan millettir ve Cumhurbaşkanı doğrudan
Türk Milleti’ne karşı siyaseten sorumludur. Ayrıca önceden bilinebilirlik ilkesi
sayesinde yönetici yürütme erkinin millet tarafından seçimden önce bilinmesi
sağlanarak, parlamenter hükümet sistemlerinde özellikle koalisyon dönemlerinde
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görülebilen kim yönetecek belirsizliğinin ortadan kaldırılması sağlanmak
istenmiştir(Tunç, 2018b:200-201)(Gözler, 2016a: 87-88-89) (Uluşahin,1999:151158).
6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile Cumhurbaşkanı seçilenin varsa
partisi ile ilişiği kesilir hükmü de anayasadan çıkartılmıştır. Yeni hükümet sistemiyle
parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme erki içinde yer alan kollektif bünyeli ve
siyasi sorumlu başbakan ve bakanlar kurulu yapısına hukuken son verilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlar vardır yalnız bu bakanlar
siyaseten TBMM’ye değil doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar.
Cumhurbaşkanı yardımcıları da bireysel siyasi sorumluluk açısından Meclise değil,
Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Tüm Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanların atama ve azil işlemleri Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Yasama
yetkisi TBMM’ye aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri kanun
koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek
ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek
ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri
yerine getirmektir. Meclis’in üye sayısı 600 milletvekiline çıkartılmış olup,
milletvekili seçilme yaşı 18 olarak düzenlenmiştir. Siyasal yönetim elitinin içinde
bulunan kişiler aynı anda hem yasamada hem de yürütme organı içinde
bulunamayacak, görev alamayacaklardır. Cumhurbaşkanı yürütme organı olarak
kanun tasarısı hazırlayarak TBMM’nin yasama çalışmalarına katılamayacaktır.
Cumhurbaşkanı kuvvetlerin ayrılığı ilkesi gereği, bilgi edinme ve denetim yolları
işleyişindeki Meclis görüşmelerine katılamayacaktır, bu yüzden sözlü soru da
kaldırılmıştır. Ne var ki, Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının
ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yaparak, ülkenin iç ve
dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verebilir ve bağlayıcı olmasa da böylece kanun
değişikliği ya da yapımına mesaj ile etki edebilir.(Gözler, 2018: 308-309)(Küçük,
2017: 159). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6771
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Sayılı Kanun’un 8.maddesine göre Cumhurbaşkanı kanunları tekrar görüşülmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. 6771 Sayılı Kanun’un
16.maddesinin C bendinin yollaması ile değişen Anayasa’nın 89.maddesine göre ise,
TBMM’nin bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun
önerisini değişiklik yapmaksızın aynen kabul edebilmesi için üye tam sayısının salt
çoğunluğu gereklidir. Bu değişiklik ile anayasal sistemimizde, Özbudun’a göre,
kanunları geri gönderme hususundaki Cumhurbaşkanının yetkisi güçleştirici vetoya
dönüşmüştür (Özbudun, 2017: 329)
Üst kademe yöneticilerinin atanmaları ve görevlerine son verilmesi hukuki
işlemlerinde salt Cumhurbaşkanı yetkilidir. Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına
ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecektir. Üst düzey
bu atamalar TBMM’nin onayına tabi olmayıp; doğrudan Cumhurbaşkanı bu
atamalar ve görevden almalarda yetkilidir (Küçük, 2017: 159).2
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı
Kanun’un 8.maddesine göre, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir(Söyler, 2018:47-48).Anayasa’nın ikinci
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleriyle, dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi
öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça
düzenlenen

konularda

Cumhurbaşkanlığı

kararnamesi

çıkarılamaz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde,

“Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin düzenlemelerin bir kısmı önce 16 Nisan 2017 Anayasa
değişikliği ile daha sonra da 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmiştir.
Bütün bu düzenlemeler ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütme kanadı yeniden dizayn edilmiştir.
2017 yılında 6771 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı
Yardımcılığı ihdas edilmiş, Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından TBMM dışından atanması usulü
getirilmiş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ilişkin Anayasa’nın 107. maddesinin ilgası ile bu
kurum kaldırılmıştır. Ancak asıl değişiklikler 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yeni bir
örgütlenme modeli benimsenmiştir. Bu modelde ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca
Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı Cumhurbaşkanlığı makamı ve İdari İşler Başkanlığı şeklinde
oluşturulmuş, bakanlık sayısı 16’ya düşürülerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içine alınmış, politika
kurulları ve ofisler oluşturulmuş, bağlı kurum ve kuruluşlar yeniden belirlenmiştir.” (Turan, 2018: 6061-62)
2
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kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler,
yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
yürürlüğe girer(Küçük, 2017: 159-160).
Eskiden var olan KHK’ların aksine, yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin hukuk dünyasında varlık kazanabilmesi için yetki kanununa
ihtiyaç yoktur. Bu kararnameler TBMM’nin onayına sunulmayacaktır. Aslında
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yürütme erkinin asli düzenleme alanı
genişlemiştir(Özbudun, 2017:328- 329).
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem Cumhurbaşkanına hem de TBMM’ye
birbirlerinin görevlerine hukuken karşılıklı olarak son verebilme yetkisini tanımıştır.
Yeni sistemde, TBMM, kendi genel seçiminin yenilenmesiyle, Cumhurbaşkanının
da seçimini yenileyebilmekte, görevi başında olan Cumhurbaşkanının vazifesinin
bitmesini sağlayabilmektedir. Benzeri olarak Cumhurbaşkanı da, her türlü siyasal
riski göze alarak, kendi seçiminin de yenilenmesini kabullenmek suretiyle, TBMM
genel seçiminin yenilenmesini sağlayabilmektedir. (Gözler, 2018: 308-309). 1982
Anayasası’nın 116.maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının
beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye
Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine
karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin
birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve
görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam
eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanının hukuki, siyasi ve
cezai sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve
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Bakanlar

hakkında

görevleriyle

ilgili

suç

işledikleri

iddiasıyla

cezai

sorumluluklarının doğabilmesi için meclis soruşturması açılabilecektir. Özellikle
artık Cumhurbaşkanı hakkında sadece vatana ihanet kapsamına giren suçlardan
değil, görevi ile ilgili olsun olmasın bütün suçlarından cezai sorumluluğunun
doğabilmesinin hukuki yolu açılmıştır(Atar, 2018: 181).
6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile 1982 Anayasası’nın 105.maddesinde
yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle
soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye
tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri
adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu
belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede
bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren
on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye
tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi
sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar
için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır(Atar, 2018: 181).
Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis
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soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106. maddenin
beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı
soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği
ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. Gensoru
kaldırılmıştır zira Cumhurbaşkanının salt millete karşı siyasal sorumluluğu vardır.
Özbudun’a göre: “Parlamenter sistemin terk edilmiş olmasının sonucu olarak
gensoru yolunun kaldırılmış olması doğal olmakla birlikte, TBMM’nin elinde kalan
denetim araçları (yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması) doğaları gereği
olarak, etkin bir denetim sağlama kabiliyetinden yoksundur Meclis soruşturmasının,
öngörülen yüksek nitelikli çoğunluklar nedeniyle, pratikte işlemesi çok güçtür.
Cumhurbaşkanı

ve

TBMM

seçimlerinin

aynı

günde

birlikte

yapılması,

Cumhurbaşkanı ile TBMM çoğunluğunun aynı partiden olmasını çok güçlü bir
ihtimal haline getirmektedir. Üstelik Cumhurbaşkanının aynı zamanda çoğunluk
partisinin

lideri

olması

dolayısıyla

partisinin

milletvekili

adaylarının

belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağı düşünülürse, güçlü bir yasama
denetiminin söz konusu olamayacağı açıktır. Herşeye rağmen Cumhurbaşkanı ile
TBMM çoğunluğu ayrı partilerden olduğu takdirde, Cumhurbaşkanın tek taraflı
iradesiyle TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır. TBMM’nin bu yola
başvurması ise, öngörülen nitelikli çoğunluk nedeniyle, çok güçtür.”(Özbudun,
2017: 328).
6771
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Kanunu
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1982
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161.maddesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali
yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe
teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul
edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu
çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu
kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre
artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu
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idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar,
gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Genel Kurulda kamu
idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın
okunur ve oylanır. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek
tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz. (Atar, 2018:180- 181).
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargı alanında da önemli değişiklikler
yapılmıştır. Yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığını da sağlayacak anayasal
düzenleme

yapılmıştır.

Türkiye

Cumhuriyeti

Anayasası’nın

9.maddesine

“bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere de hukuk devletinin gereği olarak
yargı denetimi getirilmiştir. YAŞ karaları yargı denetimine açılmıştır. Anayasa
Mahkemesine ilişkin Anayasa’nın 146. maddesinde değişiklik yapılarak üye sayısı
on beş olarak belirlenmiştir. Zira on yedi olan üye sayısı iki kişi eksilmiştir. Anayasa
Mahkemesine seçilecek olan üyelerden birinin Askeri Yargıtay, birinin de Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi tarafından seçilmesi ile ilgili olan düzenleme
kaldırıldığından bu zorunlu değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi
Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından
her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere
üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim
üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri,
serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış
Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer(Turan, 2018: 51-52) (Küçük, 2017:
162-163) (Gülener S.ve Miş N., 2017:24).
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde disiplin mahkemeleri dışında askeri
mahkemeler kurulamayacağı ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili
olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler
kurulabileceği belirtilmektedir. Böylece Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi ve askeri mahkemeler anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih
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itibariyle kaldırılmıştır. HSYK’nın yeni adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak
düzenlenmiş ve üye sayısı yirmi ikiden on üçe, daire sayısı ise üçten ikiye
düşürülmüştür. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olup 703 sayılı KHK ile bakanlık
müsteşarı kadrosu ilga edildiğinden müsteşar yerine bakan yardımcısının kurulun
doğal üyesi olması hüküm altına alınmıştır. İlişkin düzenleme şöyledir: “…..Kurul;
Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört
ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur. … Üyeler dört yıl
için seçilir.” (Turan, 2018: 51-52) (Küçük, 2017: 162-163).
Yeni hükümet sisteminde olağanüstü hal rejimi olarak sadece olağanüstü hal
vardır. Askeri makamların kolluk yetkisini kullandığı sıkıyönetim kaldırılmıştır.
Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan Jandarma Genel Komutanlığının bu konumu
sonlandırılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet Denetleme Kurulunun denetimine
tabi kılınmıştır(Gülener S.ve Miş N., 2017:24-25).
Anayasa’nın 106.maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi
bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.
Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az
kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte
yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye
Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi
tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük
Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Yine 119.maddeye göre
Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik,
ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin
ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin
yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya
yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu
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düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır
ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir
bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü
hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük
Millet Meclisinin onayına sunulur. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin
süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının
talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere
süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin
onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler
Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Son olarak, savaş ve
mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak
üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde
olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden
yürürlükten kalkar.
3.CUMHURBAŞKANLIĞI

HÜKÜMET

SİSTEMİ’NİN

AMERİKAN

BAŞKANLIK MODELİNDEN FARKLARI
Yeni hükümet sisteminin uygulandığı ilk seçimler 24 Haziran 2018‘de yapılmış
olup, Türk anayasa ve siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan Türk tipi yeni bir
hükümet modeline geçilmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin Amerikan tipi başkanlık
rejimine benzeyen yönleri olduğu gibi ayrı yönleri de vardır. Amerikan başkanlık
rejiminin sistemi rejim krizlerine sokan örneğin katılık gibi özelliklerine karşı,
çözüm önerileri düşünülmüştür. Başkanlık rejimlerinde yaşanan bu katılık sorununu
aşabilecek hukuki mekanizmalar oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nde siyasal kutuplaşmayı önleyici hukuksal normatif düzenlemeler de
yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanlık sisteminden esaslı bir fakla
ayrılmaktadır. Başkanlık sistemlerinde yasama organı ve yürütmenin başındaki
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başkan ayrı seçilirler. Gerçekten de yürütmenin başı olan başkan doğrudan doğruya
veya ona benzer bir biçimde millet tarafından belirli bir dönem için seçilirken,
yasama da millet tarafından doğrudan seçilir. Ne var ki; başkanlık sisteminde başkan
yasamanın güvenine dayanmaz. Başkan bir kere seçildi mi görev dönemi boyunca
görevde kalır. Başkanın görev dönemine ilişkin süre dolmadan yasama organı
tarafından güvensizlik oyuyla görevine hukuken son verilemez. Başkan yasama
organına karşı siyasal olarak sorumlu değildir. Başkan güvensizlik oyuyla yasama
tarafından görevden düşürülemediği gibi, başkan da yasama organının hukuki
varlığına fesih mekanizmasını kullanarak son veremez. Her iki organ da
seçilmelerinden itibaren anayasada düzenlenen sabit süreler içinde görev yaparlar.
Oysa Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, karşılıklı olarak seçimlerin
yenilenmesi mekanizması kabul edilerek Amerikan tipi başkanlık sisteminden faklı
bir

özellik

yaratılmıştır

(Özbudun,

2017:

327)

(Gözler,

2016:231-

234)(Uluşahin,1999:37-38-39)(Güveyi, 2017:143).
ABD’de yürütme yetkisinin sahibi başkan iken, Türkiye’de bu yetki
Cumhurbaşkanına aittir. ABD’de devlet yapısı olarak federal yapı Türkiye’de ise
devlet yapısı olarak üniter yapı mevcuttur. ABD’de yasama organı olan Kongre
Temsilciler Meclisi ve Senato şeklinde adlandırılan iki meclisten oluşurken,
Türkiye’de yasama organı tek meclisli bir yapıya sahip olan TBMM’dir. ABD’de
başkan iki dereceli seçimle dolaylı olarak seçilirken, Türkiye’de Cumhurbaşkanı tek
dereceli seçim yoluyla doğrudan doğruya milletin iradesiyle seçilir. ABD’de
Temsilciler Meclisi seçimleri iki yıllık bir sürenin sonunda yenilenirken, Senato
üyeliği 6 yıl sürer ve her iki senede bir üyelerin üçte biri yenilenir. Türkiye’de
Meclisin görev süresi 5 yıldır. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile TBMM
seçimleri aynı günde yapılırken ABD’de başkanlık seçimleri ile Kongre seçimleri
farklı tarihlerde yapılır(Küçük, 2017: 164-165-166)(Kuzu,1997:16-23).
ABD’de başkanlık rejiminde başkanın yapmış olduğu üst düzey atamalar
Senatonun onayına tabi iken, Türkiye’de, Cumhurbaşkanının üst kademe kamu
yöneticilerinin atanmasına ilişkin yapmış olduğu atama tasarruflarının hiç birisi
TBMM’nin onayına tabi değildir. ABD’de başkan dolaylı olarak iki dereceli bir
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seçimle 4 yıllığına, Türkiye’de ise doğrudan doğruya millet tarafından 5 yıllığına
seçilir. ABD’de başkan yargı fonksiyonunun icra eden federal hakimlerin tamamını
atarken ve de bu atamalar Senatonun onayına tabiyken, Türkiye’de Cumhurbaşkanı
yüksek yargı üyelerinin sadece bir kısmını atayabilmektedir. Bu atamalar
TBMM’nin tasdikine tabi değildir. Başkanlık sisteminde Başkanın, yeni hükümet
sistemimizde ise artık Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında da cezai
sorumluluğu mevcuttur. Yargılama, ABD’de, siyasi bir organ olan Senato
tarafından, Federal Yüksek Mahkeme Baş Hakimi başkanlığında yapılmaktadır.
1982 Anayasası’na göre, Türkiye’de, Cumhurbaşkanını Yüce Divan sıfatıyla
yargılama yetkisine sahip yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Cezai
sorumluluk açısından ABD’de başkanın sorumlu olduğu suçların kapsamı oldukça
dar

ve

sınırlı

sayıda

iken,

Türkiye’de,

yeni

hükümet

sistemimizde,

Cumhurbaşkanının işlediği iddia edilen bütün suçlara ilişkin cezai sorumluluğu
doğabilecektir. Başkanın veto ettiği bir kanun, ancak her iki mecliste de 2/3
çoğunlukla kabul edilebilir iken, Türkiye’de, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen
bir kanunu TBMM ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edebilir. Meclis,
geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen
kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir(Küçük, 2017: 164-165-166) (Kuzu,1997:
20-21)(Yazıcı, 2002, 39)(Demir, 2017: 136).
ABD’de Başkanca atanan bakanların atanmasına ilişkin süreçte Senatonun onayı
hukuki zorunluluk iken, Türkiye’de Cumhurbaşkanın bakanları atamasına ilişkin kararları, hukuki olarak TBMM’nin onayına tabi değildir. ABD federal yapılı bir
devlettir. Federalizmin gereği olarak yasama, yürütme ve yargı yetkileri federe
devletler ile federal kurumlar arasında paylaşılmıştır. Federal kurumların yetkileri
sınırlı sayıdadır. Türkiye ise üniter yapılı bir devlettir. Üniter devlet olmanın gereği
olarak, yasama yetkisi merkezde Ankara’da TBMM’de, yürütme yetkisi merkezde
Ankara’da, Cumhurbaşkanında, yargı yetkisi de yargı mercilerinde toplanmıştır.
Türkiye’deki TBMM’nin yasama alanında, Cumhurbaşkanının yürütme alanında
yetkileri ve de yargı mercilerinin yargı fonksiyonu içerisinde yetkileri, ABD’deki
federal organlarla kıyaslandığında çok geniştir. ABD’de Federal Bütçe kanunu
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belirlenen takvimde kabul edilmediği takdirde, yaşanabilecek siyasi tıkanıklıkların
giderilmesi ile ilintili bu siyasi kilitlenmeyi aşabilecek bir çözücü önlem ya da tedbir
mevzuatta düzenlenmemiştir ve Başkan bütçenin kabul edilmesini beklemeye
mecburdur. Türkiye’de Bütçe Kanunu’nun belirlenen takvimde kabul edilerek
yürürlüğe girmemesi durumunda, geçici bütçe kanunu çıkarılabilme önlemi devreye
girebilecektir. Geçici Bütçe Kanunu’nun da çıkarılamaması ihtimalinde ise yeni
bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme
oranına göre artırılarak uygulanabilecektir. ABD’de Başkan Yardımcısı Başkanla
birlikte millet tarafından demokratik meşruiyete dayalı olarak seçilirken, Türkiye’de
Başkan yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanarak göreve geleceklerdir
(Küçük, 2017: 164-165-166) (Kuzu,1997: 18,35).
5.SONUÇ

Hükümet sistemi değişikliği neticesinde oluşan yeni anayasal kurum ve
kavramlar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik siyasal yönetim
sisteminde ve Devletin anayasa hukuksal temel düzeninde, anayasa hukuku
tarihi perspektifinden bakıldığında; Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilanı ve çok
partili siyasal yaşama geçişten sonra yeni bir dönem başlamıştır. Kuvvetler
ayrılığına dayalı yeni bir hükümet sistemi türü Türkiye tarafından anayasa
hukuku ve siyaset bilimi dünyasına kazandırılmıştır. Yeni dönemde
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuk ve siyasal sistemimizde
yaşama geçmesiyle birlikte yasama ve yürütme alanındaki yeni kurumlar da
yeni sisteme göre görevlerini yerine getirmeye 24 Haziran seçimleri
sonrasında başlamışlardır. Yeni hükümet sistemimizin Amerikan Başkanlık
Sistemi’ne benzeyen yönleri olduğu gibi, ayrı yönleri daha çoktur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinde başkanlık rejiminin
katılığından kaynaklanan ve sistemi rejim krizlerine sokabilecek siyasal kriz
tehlikeleri karşında, başkanlık sistemin siyasal kutuplaşmaya yol açabilecek
özelliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik hukuki çözüm mekanizmaları
üretilmiştir. Böylelikle Latin Amerika ülkelerinde görülen ve delegasyoncu
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demokrasiler olarak adlandırılan otoriter ve totaliter, kurumsallaşmış
hürriyetçi demokrasiden yoksun bir sistemin ortaya çıkması engellenmek
istenmiştir.
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Kestirimci Bakım Uygulaması İçin Nesnelerin İnterneti
Tabanlı Bir Sistem Tasarımı
Mustafa Yurtsever1, Ural Gökay Çiçekli2

Özet
Bakım masrafları, işletmelerin bütçesini etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Bu
maliyetleri azaltmaya yönelik girişimler, zaman içinde birçok bakım stratejisi ve çözümünün
geliştirilmesine yol açmıştır. Dört ortak bakım paradigması, düzeltici, önleyici, kestirimci
ve proaktif bakımdır. Kestirimci makine bakımı, ürün kalitesini garantilemek, tam zamanında
bakım yapmak, ekipman duruşlarını en aza indirgemek ve beklenmeyen arızaları önleme
becerisi kazandırmaktadır. Nesnelerin İnterneti kavramı, internet ağını kullanan akıllı
cihazların bağlantısı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde şirketler maliyetleri ve bakım
faaliyetlerinin sıklığını azaltmak için bir çözüm olarak kestirimci bakım için farklı
yaklaşımlar denemektedir. IoT platformları, farklı makinelerden ve imalat sistemlerinden
gelen bilgileri entegre edebildiği için kestirimci bakım için iyi bir seçenek olmaktadır. Bu
çalışmada Nesnelerin İnterneti teknolojilerine dayalı olarak kestirimci bakım sistemi için
veri toplanması için mini bilgisayarları ve sensörleri kullanarak bir prototip
oluşturulacaktır. Elde edilen veriler ile sürekli kalite güvencesi için süreç izleme ve plansız
arıza sürelerini önlemek için durum izlemesi çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bu bağlamda, bu
çalışma, çevrimiçi izleme ve endüstriyel ekipmanların kestirimci bakımı için yeni ve basit bir
yöntem sunmaktadır. Bu yöntem, yapılan prototipin üretimde kullanılan makineler ile
entegrasyonuna dayanır ve farklı endüstriyel ekipmanların verilerini çevrimiçi ortama
aktarmak bir prosedür içerir, böylece endüstriyel sistemlerde kestirimci bakımı verimli bir
şekilde gerçekleştirmek için altyapı oluşturur.
Anahtar Kelimeler— Kestirimci Bakım, Nesnelerin İnterneti, Sensörler
JEL Sınflama Kodları: M11, M15

Design of an Internet Based System for Predictive
Maintenance Application
Abstract
Maintenance costs are one of the biggest factors affecting the budget of the enterprises.
Initiatives to reduce these costs have led to the development of many maintenance strategies
and solutions over time. The four common care paradigms are corrective, preventative,
predictive and proactive maintenance. Predictive machine maintenance assures product
quality, timely maintenance, minimizes equipment stalls, and improves the ability to prevent
unexpected failures. The concept of Internet of things is defined as the connection of
intelligent devices that use the internet network. Today, different approaches have been tried
for predictive maintenance as a solution to reduce the cost of companies and the frequency
of maintenance activities. IoT platforms are a good option for predictive maintenance
because they can integrate information from different machines and manufacturing systems.
In this study, a prototype will be created using mini-computers and sensors to collect data for
the predictive system based on the technologies of the Internet of Things. With the data
obtained, process monitoring for continuous quality assurance and condition monitoring will
be done online to prevent unplanned downtime. In this context, this work presents a new and
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simple method for online monitoring and predictive maintenance of industrial equipment.
This method is based on the integration of the prototype with the machines used in
production, and includes a procedure for transferring the data of different industrial
equipments to the online environment, thus providing a way of achieving predictive
maintenance efficiently in industrial systems.
Keywords— Predictive Maintenance, Internet of Things, Sensors
JEL Classification Codes: M11, M15

1. GİRİŞ
Bakım maliyetleri, tüm üretim veya üretim tesislerinin işletme maliyetlerinin
önemli bir parçasıdır. Günümüzde işletmeler maliyetleri azaltmak ve bakım
faaliyetlerinin sıklığını azaltmak için bir çözüm sunan kestirimci bakım için farklı
yaklaşımlar denemektedirler. IoT platformları, farklı makinelerden ve üretim
sistemlerinden gelen verileri entegre edebilme kabiliyeti ile kestirimci bakım için
destek sağlayabilmektedir. IoT, verileri toplayıp paylaşmalarını sağlayan fiziksel
aygıt ve bilgisayar ağlarıdır. IoT üretimde kullanılan makinelerin uzaktan
algılanmasına ve izlenmesine izin verebilmektedir. Bu bağlantı, çeşitli alanlarda
otomasyona izin vermektedir. IoT özellikli üretim sistemleri, önemli makine
verilerinin izlenmesini ve çeşitli sinyaller kullanarak makinenin kontrol edilmesini
sağlamaktadır. Bu, üretim sürecinin iyileştirilmesine yardımcı olmakla birlikte
makinelerin bakım faaliyetlerini planlamaya yardımcı olmaktadır. Sistem
güvenilirliği günümüz endüstrisinde ana konulardan biridir, bu nedenle gelişmiş
sistem bakım tekniklerinin geliştirilmesi çok önemli bir görevdir (Marjanović, vd.,
2011).
Son birkaç yılda elektronik alandaki sürekli gelişmeler, yeni yüksek performans
ve uygun maliyetli kablosuz iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, Nesnelerin İnterneti
(IoT) vizyonunu güçlendirdi. Ekipman durumunu izlemek için kablosuz sensör
cihazlarını kullanarak, gelişmiş ve

yaygın tahmini bakım uygulamaları

geliştirilebilir, böylece bakım maliyetleri azaltılabilir ve tehlikeli durumlardan
kaçınılabilir. Dahası, aralarında iletişim kurabilen ve birlikte çalışabilen IoT
cihazlarını düşünerek, insan-içi etkileşimlerden kaynaklanan olası gecikmeler
önlenebilmekte ve kritik olaylara hızlı bir şekilde tepki verilebilmektedir.

2044

Endüstriyel tesisler ekipman arızalarının belirli aralıklar ile olacağını
varsaymamalıdır. Herhangi bir hatanın herhangi bir zamanda oluşabileceğini
varsayan tahmini ve çevrimiçi bakım stratejilerini kullanmalıdırlar(Hashemian vd.
2011). Kestirimci bakımın faydaları, verimliliğin artması, planlı bakım yapılması,
arıza süresinin daha iyi kullanılması, plansız kapanmalarda azalma ve makinenin
kullanım ömründe bir artış olarak sıralanabilir.
Öngörücü bir çalışmayı ele almak için ilk adım, kaliteli bir veri setinin
oluşturulmasıdır. Bu veri seti, modellere tahmin etmeye çalıştığımız nadir olayların
örneklerini sunmalıdır. Hatalar ve bakım faaliyetleri geçmişi olmadan, modellerin
bu olayları tahmin etmesi mümkün değildir. İdeal veri seti, makine durumuna ait
gözlemlenmiş zaman dizisinden oluşmalıdır (Ramos, vd., 2014).
2. NESNELERİN İNTERNETİ VE KESTİRİMCİ BAKIM
Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin ya da elektronik, yazılım, sensörler ve ağ
bağlantısıyla bütünleşik “şeylerin” ağıdır. Nesnelerin interneti nesnelerin
algılanmasını ve kontrol edilmesini sağlar.
Köprüler, demiryolu rayları, rüzgar enerjisi türbinleri gibi kentsel ve kırsal
altyapıların izlenmesi ve kontrol edilmesi IoT altyapısı ile sağlanabilir. IoT,
güvenliği tehlikeye atabilecek ve riski artırabilecek yapısal koşullardaki durum
değişiklerini izlemek için kullanılabilir. Nesnelerin internetinin kullanım alanlarının
farkındalığı arttıkça fiziksel nesneleri birbirine bağlamak için daha fazla seçenek
ortaya çıkmaktadır. Teknoloji evrimi, tahmine dayalı bakım tekniklerinin de
gelişmesini sağlamıştır. Kablosuz sensörlerin kullanımı ve Danışmalı Kontrol ve
Veri Toplama Sistemi olarak isimlendirilen SCADA sistemlerinin kullanımı
şirketlere endüstriyel makinelerin performansları hakkında bilgi toplamada yeni
yollar sağladı. Bu sistemler ile daha fazla veri daha kolay bir şekilde
toplanabilmektedir.
Makinelerin düzenli durum izlemesi kestirimci bakımda anahtar rol oynar.
Endüstriyel ortamda, bakım faaliyetleri tipik olarak, makinelerin arızalarını azaltmak
için ekipman kullanılabilirliğini artırma ve sonuç olarak üretkenliği artırma koşulları
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yaratmayı amaçlamaktadır. Gerçek zamanlı olarak toplanan üretim verileri, karar
verme sürecini iyileştirmek ve verimliliği artırmak için tahmin sistemlerine entegre
edebilecek değerli bilgiyi içerir (Elovici ve Bhara, 2003).
Kestirimci makine bakımı, ürün kalitesini garantilemek, tam zamanında bakım
yapmak, ekipman duruşlarını en aza indirgemek ve beklenmeyen arızaları önleme
becerisi kazandırmaktadır. Kestirimci bakım genellikle duruma bağlı bakım olarak
anılmaktadır. Bakım bir ekipmanın durumuna tepki olarak başlatılır. Kestirimci
bakım koşullarında ekipmanın sıcaklık, titreşim, gürültü, yağlama, korozyon gibi
fiziksel durumunu ölçmek için sensörler kullanılır. Bu göstergelerden biri
belirlenmiş bir seviyeye geldiğinde, ekipmanın uygun bir duruma getirilmesi için
çalışma yapılır (Swanson, 2001).
Kestirimci bakım, beklenmeyen makine arızalarını önlemeyi amaçladığı için
önleyici bakıma göre daha uygun maliyetli analiz yaparak ekipman güvenliğini
artırır. Bununla birlikte kestirimci bakım yöntemleri farklı arıza problemlerine doğru
tepki verebilmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç duymaktadır. Sensörler IoT
kavramı içinde önemli yer tutmaktadır. Makinelerin durumları hakkındaki veriler
sensörler aracılığıyla toplanmaktadır.

Durum izleme sistemi ve arıza tespit sistemlerinin uygulanması için ilk
yatırım maliyetleri gerektirmektedir, ancak bu maliyetler, sürekli üretim,
minimum aksama süresi ve kusurlu parçaların değiştirilmesi için erken bir
planlama için daha fazla zaman olarak elde edilebilen faydalar ile
dengelenmektedir (Borissova, vd., 2012).
Titreşim, gürültü ve sıcaklık ölçümleri genellikle makinenin durumunun
temel göstergeleri olarak kullanılır. Verilerdeki trendler, makine hakkında
sağlık bilgisi sağlar ve makine arızalarının erken tespit edilmesine yardımcı
olur, bu da beklenmedik arıza ve maliyetli onarımı önler. Titreşim analizi, bir
yüzeyin dönen veya salınan makineler üzerindeki tekrarlayan hareketini
tespit eder.
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Titreşim sensörü, ölçüm doğruluğunu artıran ve donanım maliyetini
düşüren, hızla gelişen Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) önemli bir parçası haline
gelmektedir (Jung vd. 2017). Tekrar eden hareket, dengesizlik, yanlış
hizalama, rezonans, elektriksel etkiler, yuvarlanma elemanlı rulman hataları
veya başka birçok problemden kaynaklanabilir. Dönen bir makinedeki çeşitli
titreşim frekansları, makinenin geometrisi ve çalışma hızı ile doğrudan
ilişkilidir. Frekanslar ve kusur tipleri arasındaki ilişkiyi bilerek, titreşim
analistleri arızaların veya problem durumlarının nedenini ve şiddetini
belirleyebilir. Diğer bir sensör ölçümü olan sıcaklık ve nemde makinelerin
sağlıklı ve verimli çalışması için önemlidir. Üretim tesislerinde bazı üretim
parçaların belirli sıcaklık ve nem aralığında çalışması gerekmektedir.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Günümüzde otomatik izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için tek kartlı
mikro işlemci veya mikro denetleyici tabanlı platformlar sıklıkla kullanılmaktadır.
Arduino, Raspberry Pi, STM32 gibi farklı donanım mimarilerini temel alan cihazlar
örnek olarak verilebilir. Oluşturulan sistemin donanımı; tek kartlı bilgisayar
Raspberry Pi Model B+, 3 eksenli dijital ivmeölçer ADXL345 ve DHT11 sıcaklık
ve nem sensörü kullanılmıştır. ADXL345 ivmeölçer ve DHT11 sıcaklık ve nem
sensörü takibi yapılacak makineye monte edilir ve I2C veri yolu üzerinden
Raspberry Pi mikrobilgisayarına bağlanır. Mikrobilgisayar sensörlerden verileri
toplar ve bunları işler.

Kaynak: Direnç.net, 2018
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ADXL345 ivmeölçer, titreşim ölçümleri için bir sensör olarak kullanılır.
ADXL345, minyatür üç eksenli bir dijital ivmeölçerdir. Düşük güç tüketimi, yüksek
çözünürlük (13 bit) ve ± 16 g'a kadar ayarlanabilir ölçüm aralığına sahiptir.
ADXL345, 0.05-1600 Hz bant genişliğine sahip kapasitif ivmeölçerdir. Bu cihaz,
dinamik hızlanma, düşük titreşim, statik yerçekimi ivmesi (yerçekimi kuvveti),
hareket ve eğim açıları ölçmek için idealdir. Bant genişliği, sensörün yüksek
frekansta meydana gelen hızlanma değişikliklerini (örneğin, 1000 Hz frekansta
titreşim) algılamasını açıklamaktadır.

Kaynak: Direnç.net, 2018
DHT11 ısı ve nem sensör kartı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren gelişmiş
bir algılayıcı birimdir. 0 ile 50 derece arasında 2 derece hata payı ile sıcaklık
ölçebilmektedir. 20-90% RH arasında 5% RH hata payı ile de nem ölçebilmektedir.
Her iki değerde 8 bit çözünürlükte döndürülür.

Kaynak: Direnç.net,2018
Prototip donanımsal olarak hazırlandıktan sonra sensörlerden verilerin okunup
kaydedilmesi için Raspberry Pi üzerine Raspbian Stretch Lite işletim sistemi
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kurulmuştur. Python ortamında geliştirilen yazılımda sensörlerin kütüphaneleri
eklendikten sonra alınan veriler Sqlite veritabanına kaydedilmiştir. Kaydedilen
veriler wireless ya da ethernet kablo ile belirlenen sunucuya aktarılmaktadır. Sunucu
üzerinde verilerin kaydı için Mysql veri tabanı yönetim sistemi kullanılmıştır. Online
olarak kaydedilen verilerin izlenmesi için PHP tabanlı bir web sitesi oluşturulmuştur.

Sensör 1
Makine

Mikro
Sensör 2

Sunucu

Bilgisayar

Kaynak: Yazar
Oluşturulan web sayfası ara yüzünden X, Y, ve Z eksenlerinde titreşim ivmesinin
zamana bağlı değişimi dinamik olarak izlenebilmektedir. Ayrıca sıcaklık ve nem
değerlerinin zamana bağlı değişimi görülebilmektedir.

Kaynak: Yazar
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Kaynak: Yazar
SONUÇ
Bir makinenin başarılı bir şekilde izlenmesi, bir makinenin sağlık durumunu
yansıtan gerçek zamanlı bilginin mevcudiyetine bağlıdır. Bu çalışmada, esas olarak,
sensörlerden son kullanıcıya gerçek zamanlı veri iletme ihtiyacı açıklanmaktadır. Bu
yöntemin ana avantajı, kesintileri en aza indirgemek, üretim kaybını azaltmak,
sağlanan erken tavsiyelere bağlı olarak karar temelli bakım yapmak ve böylece
makinelerin çalışma ömrünü uzatmaktır. Sürekli izleme ihtiyacını karşılamak için
izleme sisteminin güvenilirliği yüksek olmalı ve bu ağ bağlantısı sayesinde kurulan
iletişim sayesinde IOT platformunda makineler için verimli bir online durum izleme
çözümü sağlanmaktadır. Sistem gerçek zamanlı modda çalışabilir ve zamana bağlı
titreşim sinyallerini izlememize olanak tanırken sıcaklık değişimlerini izlememizi de
sağlamaktadır. Bu veriler kullanılarak titreşim analizi yapılarak spektrum grafikleri
ve faz açısı yardımı ile hangi tür dengesizlik arızası olduğu çözümlenebilir. Bir
sonraki aşamada veriler üzerine makine öğrenme teknikleri kullanılarak makinelerin
Kalan Faydalı Ömür ‘ü üzerine çalışmalar yapılabilir.
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Mevduat Bankalarında Finansal Sağlamlık Yapısının
Analizi: Türkiye Örneği
Işıl EREM CEYLAN1, Sevinç GÜLER ÖZÇALIK2

Özet
En genel haliyle finansal sağlamlık bankaların istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini
sürdürebilmesidir. Bankalarda finansal sağlamlık göstergesi olarak kabul edilen sermaye
yeterliliği oranı özellikle kriz dönemlerinde etkin bir yönetim imkânı sağlayarak, gerek banka
müşterilerinin korunması gerekse sağlıklı bir bankacılık sisteminin oluşturulması noktasında
önemli katkılarda bulunmaktadır. Bankaların sermaye yapısı ile alınan riskler arasındaki
ilişkiyi kontrol altına alınan sermaye yeterliliği oranı Basel kriterleri ile birlikte küresel bir
nitelik kazanmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’de Borsa İstanbul’da sürekli faaliyet gösteren 9 mevduat bankasının
2009-2017 yılları arasında finansal sağlamlık yapılarına etki eden bankaya özgü faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Hem zaman hem de kesit verileri kullanarak analiz yapmamızı
sağlayan panel veri analizi yönteminden yararlanılan çalışmada, finansal sağlamlık
göstergesi olarak sermaye yeterliliği oranı kullanılırken; bankaya özgü değişkenler olarak
aktif karlılığı, banka büyüklüğü, likidite oranı, net faiz dışı gelirler ve finansal kaldıraç
oranlarından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda küresel kriz sonrasında
Türkiye’de sürekli faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal yapıları hakkında bilgi
sahibi olunarak, bu doğrultuda politika önermeleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler- Finansal Sağlamlık, Mevduat Bankaları, Sermaye Yeterlilik Oranı,
Türkiye
Jel Kodları: G21, F01

Financial Solidity Structure on Deposit Banks: The Case of
Turkey
Abstract
In the most general sense, financial solidity is that banks can operate steadily. The capital
adequacy ratio, which is accepted as a financial strength indicator in the banks, is an
important contributor to the formation of a healthy banking system by providing effective
management especially in times of crisis and protecting bank customers. The capital
adequacy ratio under the control of the relationship between the capital structure of the
banks and the risks taken has gained a global character with the Basel criteria.
This study aimed to determine the Borsa Istanbul in Turkey of the 9 deposit banks operating
in continuous between the years of 2009 to 2017 bank-specific factors affecting the financial
strength of the structure. While the capital adequacy ratio is used as an indicator of financial
solidity in the study using the panel data analysis method that enables us to analyze both time
and cross-section data, bank-specific variables were asset profitability, equity return, bank
size, liquidity ratio, net non-interest income and financial leverage ratios. The obtained
findings provide to have information about the financial structure of deposit banks and to
make several policy recommendations in accordance with these results.
Keywords- Financial Solidity, Deposit Banks, Capital Adequacy Ratio, Turkey
Jel Codes: G21, F01
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1. GİRİŞ
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun temel maddesi, bankacılıkta finansal
piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, etkin bir kredi sisteminin oluşturulması
için tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesine

yöneliktir.

ulaşabilmeleri,

sağlıklı

Bu

finansal

noktada

bankaların

yapıya

sahip

belirtilen
olmaları

hedeflerine
ile

birlikte

değerlendirilmektedir. Finansal sağlamlığın en önemli araçlarından biri de sermaye
yeterliliği göstergesidir (BDDK, 2013). Sermaye yeterliliği, maruz kalınan riskler
nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli öz kaynak bulundurulması olarak ifade
edilmektedir.
Sermaye yeterliliği kavramı özellikle Basel düzenlemeleri ile birlikte ülkelerin
bankacılık

mevzuatlarında

güncellenmiş

ve

yönetmeliklerde

belirlenmeye

çalışılmıştır.
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) 2001 yılı itibariyle
bankaların faaliyetlerini daha istikrarlı bir şekilde yürütebilmelerine ilişkin olarak
finansal sağlamlık göstergeleri yayımlamıştır. Bu göstergeler asil ve destekleyici
olmak üzere iki bolümden meydana gelmektedir. Asil set sermaye yeterliliği, varlık
kalitesi, gelir ve karlılık, likidite, piyasa riskine duyarlılık alt başlıklarına sahipken;
destekleyici set mevduat kabul eden finansal kuruluşlar, diğer finansal kuruluşlar,
finans dışı sektör, hane halkı, piyasa likiditesi, emlak piyasası alt başlıklarından
oluşmaktadır. Bu set, bahsedildiği gibi makroekonomik koşullardan, finansal
sisteme, hane halkından, reel sektöre ve finansal altyapıya kadar birçok alt başlığı
finansal açıdan ölçen değerlendirmeler sağlamaktadır.
Türkiye’de Merkez Bankası 2010 yılında yayınladığı finansal istikrar raporunda
finansal sağlamlık endeksini ele almış ve bir bileşik gösterge oluşturmak amacında
olduğunu belirtmiştir. Oluşturulan finansal sağlamlık endeksinde aktif kalitesi,
likidite, kur riski, faiz riski, kârlılık ve sermaye yeterliliği olmak üzere altı bölüm
kullanılmıştır.
Aynı şekilde BDDK’ nın Finansal Piyasalar Raporu’nda 2003 yılı baz alınarak
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“Bankacılık Sektörü̈ Performans Endeksi” açıklanmış; likidite, öz kaynak, kur riski,
kârlılık ve aktif kalitesi olmak üzere beş ana başlık hesaplanarak oluşturulmuştur.
TBB (2012)’ne göre, yapılan pek çok finansal istikrar hesaplamasına rağmen,
finansal istikrarın tek bir göstergeye veya hesaplamaya indirgenmesi oldukça güçtür.
Rapor, tüm hesaplamaların ve göstergelerin finansal sistemin sağlığı hakkında fikir
vermesi ve olası gelişmelerin yönünün tahmin edilmesi açısından önemlidir. Varlık
ve Varlık (2016), 2004-2015 dönemi için bankacılık sektörünün bilanço yapısını
tespit etmek amacıyla ayrı bir Bankacılık Sağlamlık Endeksi (BSI) oluşturmuştur.
Endeks, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kârlılık, kredi riski, faiz riski ve kur riski
gibi bileşenlerden IMF’nin, TCMB’nin finansal sağlamlık endeksleri ve BDDK’nın
bankacılık performans endeksi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan
sağlamlık endeksinin bankacılık sektörünün bilanço yapısını yeterli bir şekilde
açıkladığını kanıtlamışlardır.
Bu çalışmada bundan sonraki bolümde öncelikle, konu ile ilgili yapılmış olan
çalışmalar özetlenmekte, ardından veri seti ve yöntem hakkında bilgi verilmektedir.
Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
De Bock ve Demyanets (2012) 1996-2010 döneminde 25 gelişmekte olan ülkede
makroekonomik faktörlerle banka performansını karşılaştırmış, kötüleşen büyüme
beklentilerinin, değer kaybeden bir döviz kurunun, ticaretin zayıf seyrinin ve borç
yaratan sermaye girişlerindeki düşüşün kredi kalitesini kötüleştirip, kredileri de
azaltacağını belirtmiştir.
Swammy (2012), 1997-2009 yıllarında Hindistan’da faaliyette bulunan bankalar
için takipteki krediler ile makroekonomik değişkenler ve bankaya özgü içsel
değişkenler arasındaki ilişkiyi, panel veri yöntemiyle analiz etmiştir.
Adeolu (2014) Nijerya Borsası’nda işlem gören en büyük altı bankaya ait 19992013 veriler ile varlık kalitesi banka performansı ilişkisini incelemiş, varlık
kalitesinin banka performansını etkilediğini, bankaların gelir çeşitlendirmesi, kredi
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riskini azaltma ve likit alımları azaltma konularında desteklenmesi gerekliliğini
ortaya koymuştur.
Yağcılar (2015), 2002-2013 döneminde 26 Türk bankasında takipteki kredi
oranını belirleyen makro (büyüme, enflasyon ve faiz oranları) ve mikro düzeyde
değişkenler (sermaye yeterliliği, kredi/mevduat oranı, likidite oranı, aktif kârlılığı,
ölçek, net faiz marjı, kredilerden alınan faizler/toplam krediler ve alacaklar, yabancı
banka olma durumu ve borsada işlem görme) ile tespit etmeye çalışmıştır.
Reis ve Kötüoğlu (2016), sermaye yeterlilik oranı ile aktif kârlılığı, öz kaynak
kârlılığı, likidite, takibe dönüşüm oranı ve büyüklük değişkenlerini 2009-2015
dönemi için incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre karlılık, likidite ve takibe
dönüşüm oranının sermaye yeterlilik oranını olumlu yönde etkilemektedir.
Zengin ve Yüksel (2016), Türkiye’de bankaların likidite riskini belirlemeye
yönelik 2015-2014 döneminde aktif büyüklüğü en yüksek olan 10 banka için, 12
adet bağımsız değişkenle logit yöntemiyle analiz gerçekleştirmiştir. Çalışmada
sermaye yeterliliği oranı ile net faiz marjı değişkenlerinin likidite riskini etkiledikleri
ortaya konulmuştur.
Kadıoğlu ve Telçeken (2017), 2005-2016 yılları arasında Türkiye’ de banka aktif
kalitesi (tahsili gecikmiş alacaklar için ayrılan karşılıkların krediler içindeki payı) ile
makroekonomik değişkenler (reel gayri safi hâsıla büyüme oranı, enflasyon oranı,
kapasite kullanım oranı, kredi faiz oranı) arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma
sonuçlarına göre reel büyüme ile kapasite kullanım oranı arasında negatif yönde,
enflasyon oranı ve kredi faizleri arasında ise pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir.
Koç ve Karahan (2017), 2005-2015 dönemi için finansal sağlamlık ile bankaya
ait açıklayıcı değişkenleri analiz etmişlerdir. Finansal sağlamlığı temsilen sermaye
yeterlilik rasyosu, açıklayıcı değişkenler olarak net aktif kârlılığı, likidite, net faiz
dışı gelir ve aktif kalitesi kullanılmış ve tüm değişkenlerin sermaye yeterliliğinde
etkili olduğu ortaya belirtilmiştir.
Muneer vd. (2017) tarafından 25 adet Pakistan bankasında, Makri vd. (2014)
Euro bölgesinde 14 farklı ülkeye ait banka sistemlerinde, Saba vd. (2012), 1985-
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2010 döneminde ABD bankalarında, Louzis vd. (2010) Yunan bankalarında,
Mathuva (2009) 41 adet Kenya bankasında benzer çalışmalar yapmıştır.
Topaloğlu (2017), Türkiye’ de 2002-2015 dönemi için ticaret bankalarının
finansal kırılganlıklarına etki eden aktif kârlılık oranı, öz kaynak kârlılığı, banka
büyüklüğü, likidite oranı, finansal kaldıraç oranı ve net faiz marjı gibi mikro
faktörleri incelemiştir. Takipteki kredi oranı ile sermaye yeterlilik oranının bağımlı
değişken olduğu çalışmasında, takipteki kredilerle banka büyüklüğü arasında
negatif, likidite oranı ile pozitif yönde bir ilişki tespit etmiştir. Sermaye yeterliliği ile
net faiz marjı ve aktif kârlılığı arasında pozitif yönde ilişki tespit etmiştir.
Acar Balaylar ve Özdemir (2018), 2004-2016 dönemi için Türkiye’de bankacılık
sektöründe yer alan yabancı sermayeli mevduat bankalarının sermaye yeterlilikleri
ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sermaye yeterliliği ile karlılık arasında
anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Belke vd. (2018), 2005-2015 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren 22 ticari
bankanın banka ölçeği, sermaye yeterlilik oranı, banka kârlılığı, etkinsizlik, faiz dışı
gelir, likidite riski gibi bankaya özgü değişkenler ile ekonomik büyüme, işsizlik
oranı ve enflasyon oranı gibi makroekonomik değişkenlerin takipteki krediler oranı
arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Gökçe ve Küçükkaplan (2018), 13 adet ticaret bankasının 2005-2016 yılları için
net kar/zarar oranını etkilediği düşünülen konut kredisi, taşıt kredisi, tüketici kredisi,
ticari kredi, taksitli bireysel kredi kartları, taksitsiz bireysel kredi kartları, toplam
krediler, faiz geliri, takipteki krediler, komisyon geliri, krediler için ayrılan
karşılıklar değişkenleri kullanmışlardır ve değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır.
3. VERİ SETİ VE YÖNTEM
1.1. Veri Seti
Bu çalışmada 2009:Ç1-2017:Ç4 döneminde hisseleri Borsa İstanbul’da işlem
gören 9 mevduat bankasına ilişkin konsolide olmayan finansal veriler
değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu verilere ele alınan bankaların resmi web
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sitelerinde yayınlanan periyodik finansal tablolar ve faaliyet raporları aracılığıyla
ulaşılmıştır. Bankalarda finansal sağlamlığın temel göstergelerinden biri olan
sermaye yeterlilik oranı üzerinde etkili olabilecek bankaya özgü faktörlerin
belirlenmesi noktasında analizde kullanılan değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir:
Tablo 1- Değişkenlerin Tanıtımı
Değişkenler
Bağımlı

Sermaye Yeterlilik Oranı
Aktif Karlılığı

Faiz Dışı Gelirler
Bağımsız

Likidite

Aktif Büyüklüğü Logaritması
Finansal Kaldıraç

Notasyon

Açıklama

Beklenen
Etki

SYO

Öz kaynaklar/(KRET+PRET+ORET)*100

-

ROA

Net Kar/ Aktif Toplamı

+

FDG

Faiz Dışı Gelirler/Aktif Toplamı

+

LO

Likit Aktifler/Aktif Toplamı

+

logA

Aktif Toplamının Logaritmik Büyüklüğü

-

FK

Mevduat/Aktif Toplamı

-

Sermaye yeterlilik oranın belirleyicilerine ilişkin olarak ilgili literatürde benzer
değişkenlerden yararlanılmıştır (Yağcılar, 2015; Sarıtaş vd., 2016; Reis ve Kötüoğlu,
2016; Koç ve Karahan, 2017; Topaloğlu, 2017). Bu bağlamda çalışmada sermaye
yeterlilik oranı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği düşünülen değişkenlere yer
verilmiştir. Analize dâhil edilen bankalar Akbank, Denizbank, Finansbank,
Şekerbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi
Bankası olmak üzere 9 mevduat bankasını kapsamakta olup; söz konusu örneklem
ilgili dönem aralığında hisseleri borsada işlem gören ve verilerine bir bütün olarak
ulaşılabilen bankalar şeklinde belirlenmiştir.
1.2. Yöntem
Çalışmada hem zaman serileri hem de yatay kesit verilerini dikkate alan panel
veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Baltagi (2012)’ye göre panel veri
işletmelerin, ülkelerin ve hane halkının yatay kesitteki gözlemlerinin, zaman
boyutundaki karşılığıdır. Hsiao (2003)’e göre panel veri analizleri, araştırmacılara
gözlem sayısını artırarak, serbestlik derecesini de artırmakta ve böylece açıklayıcı
değişkenler arasında doğrusal bağlantı sorununun giderilmesine yardımcı
olmaktadır.
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Bu çalışmada finansal sağlamlığı temsilen belirlenen sermaye yeterlilik oranı
üzerinde etkili olan faktörlerin araştırılması amacıyla panel veri analizi yönteminden
yararlanılmıştır. Söz konusu ilişkiyi belirleme noktasında oluşturulan model
aşağıdaki şekildedir:
(1)

ܻܱܵ௧ ൌ  ߚ  ߚଵ ܴܱܣ௧  ߚଶ ܩܦܨ௧  ߚଷ ܱܮ௧  ߚସ ݈ܣ݃௧  ߚହ ܭܨ௧  ߝ௧

Oluşturulan modelde i = 1,2,3,…, N yatay kesit verilerini, t = 1,2,3,…, T zaman
boyutunu ve ߝ ise panel hata terimini ifade etmektedir. Analize geçilmeden önce
serilerin durağanlığı panel birim kök testleri aracılığıyla incelenmiş, sonrasında
seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı test edilmiştir. Uygun test
türünün belirlenmesi amacıyla Hausman testi yapılarak, sabit veya rassal etkiler
modelinden uygun olanı seçilmiştir. Uygun modelin belirlenmesinin ardından ise
oluşturulan model analiz edilerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
1.2.1. Ampirik Bulgular
Analizde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin olarak 2009-2017
yılları arasında 36 çeyreklik döneme ait tanımlayıcı istatistikî değerlere Tablo 2’de
yer verilmiştir:
Tablo 2- Tanımlayıcı İstatistikler
SYO

ROA

FDG

LO

logA

FK

0.15834

0.01073

0.01044

0.266936

7.267985

0.606407

Medyan

0.154

0.00978

0.00979

0.255843

8.003838

0.599518

Maksimum

0.225

0.03369

0.03410

0.451774

8.559131

0.774489

Minimum

0.1245

0.00046

0.00009

0.124381

0.014755

0.218002

Standart Sapma

0.02029

0.00625

0.00577

0.067447

2.25717

0.069873

Çarpıklık

0.92032

0.84355

0.78306

0.520616

-2.747636

-1.346288

Basıklık

3.53040

3.45726

3.96733

2.782647

8.849319

9.172412

Jarque-Bera İst.

55.0397

45.8311

50.8271

16.97109

966.1881

680.2295

Olasılık

0.00000

0.00000

0.00000

0.000206

0.000000

0.000000

Gözlem

324

324

324

324

324

324

Ortalama

Tablo 2’de verilen tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında; finansal sağlamlığı
temsilen belirlenen SYO’na ilişkin ortalama değer yaklaşık %16 olarak
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gözlenmektedir. Bu noktada ele alınan bankalar genelinde değerlendirildiğinde Türk
bankacılık sektörünün Basel II kriterlerinin üstünde bir performans göstermiş
olduğunu ifade etmek mümkündür. Aktif karlılık ortalaması ve faiz dışı gelirlerin
aktif toplamı içerisindeki payının yaklaşık olarak %1oranında gerçekleştiği
görülmektedir. Finansal kaldıraç derecesine bakıldığında; toplam mevduatın toplam
aktiflere oranının ortalama %61 civarında gerçekleştiği görülmektedir. Çarpıklık
değerlerine bakıldığında logA ve FK serileri haricinde serilerin sağ kuyruğa sahip
olduğunu ifade etmek mümkündür. Basıklık değerlerinin ise tüm seriler için 3’ün
üzerinde olması sebebiyle dağılımın bombeli bir yapıya sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla serilerin normal dağılım göstermediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesinin ardından bağımsız değişkenler
arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunun olup olmadığının belirlenmesine yönelik
olarak korelasyon analizi yapılmıştır:
Tablo 3- Korelasyon Matrisi
SYO

ROA

FDG

FK

LO

logA

SYO

1

0.38156

0.19153

-0.04407

0.31819

-0.30587

ROA

0.38156

1

0.65182

0.14261

0.18769

0.00431

FDG

0.19153

0.65182

1

0.13325

0.06978

0.17828

FK

-0.04407

0.14261

0.13325

1

-0.37404

-0.01359

LO

0.31819

0.18769

0.06978

-0.37404

1

0.08034

logA

-0.30587

0.00431

0.17828

-0.01359

0.08034

1

Tablo 3’den görüleceği üzere oluşturulan modelde değişkenler arasında çoklu
doğrusal bağlantı sorununa yol açabilecek herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.
Korelasyon analizinin ardından paneli oluşturan seriler arasında yatay kesit
bağımlılığının olup olmadığı belirlenmiş, elde edilen bulgular Tablo 4’de
sunulmuştur:
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Tablo 4- Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Değişkenler
CD Testleri

ROA

FDG

SYO

FK

LO

logA

LM
(Breusch,Pagan19
80)

118.762
(0.000)

64.402
(0.003)

65.091
(0.002)

60.563
(0.006)

42.846
(0.201)

73.080
(0.000)

CDLM (Pesaran
2004)

9.754
(0.000)

3.347
(0.000)

3.428
(0.000)

2.895
(0.002)

2.807
(0.002)

4.370
(0.000)

CD (Pesaran
2004)

-2.501
(0.006)

-3.731
(0.000)

-3.679
(0.000)

(0.000)

-3.831
(0.000)

-3.133
(0.001)

LMadj (PUY,
2008)

4.621
(0.000)

5.439
(0.000)

6.093
(0.000)

10.462
(0.000)

3.863
(0.000)

5.261
(0.000)

-3.807

Tablo 4’de sunulan test sonuçları dikkate alındığında; “Seriler arasında yatay
kesit bağımlılığı yoktur” sıfır hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla paneli oluşturan
seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğunu ifade etmek mümkündür. Yatay
kesit bağımlılığının test edilmesinin ardından serilerde birim kökün varlığı yatay
kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinden Hadri Kurozumi
panel birim kök testi aracılığıyla araştırılmıştır:
Tablo 5- Hadri-Kurozumi Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

Sabit Terim

Sabit Terim ve Trend

ZA_spac

ZA_la

ZA_spac

ZA_la

ROA

-1.2763 [ 0.8991]

-1.4456 [ 0.9259]

-0.2575 [ 0.6016]

0.0811 [ 0.4677]

FDG

-0.9834 [ 0.8373]

0.6151 [ 0.2693 ]

1.2099 [ 0.1132 ]

2.1853 [ 0.0144 ]

SYO

-0.8643 [ 0.8063]

0.5293 [ 0.2983 ]

-1.0461 [ 0.8523]

-0.6665 [ 0.7474]

FK

-0.8330 [ 0.7976]

-0.0190 [ 0.5076]

0.7852 [ 0.2162 ]

2.3852 [ 0.0085 ]

LO

-1.5335 [ 0.9374]

2.6776 [ 0.0037 ]

0.2416 [ 0.4045 ]

8.2173 [ 0.0000 ]

logA

-1.9942 [ 0.9769]

-2.1775 [ 0.9853]

-1.4016 [ 0.9195]

-1.7987 [ 0.9640]

Tablo 5’deki sonuçlar ele alındığında; modeli oluşturan serilerin düzeyde
durağan oldukları sonucuna varılmıştır. Panel veri modelinin Hausman testi
yardımıyla belirlenmesinin ardından panel veri regresyon analizi yapılarak elde
edilen bulgular yorumlanmıştır.
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Tablo 6- Panel Veri Regresyon Sonuçları
Değişkenler

Katsayılar Drisc/Kraay Standart Hata

T Değerleri

Olasılık değerleri

ROA

0.679

0.216

3.14

0.014*

FDG

0.043

0.198

0.22

0.832

LO

0.027

0.019

1.41

0.195

FK

0.08

0.032

2.49

0.038*

logA

-0.013

0.011

-1.19

0.27

R2

0.27

F test

25.66 (0.00)

Panel Veri Modeli Tahmin Yöntemi Seçimi ve Panel Veri Modellerinin Varsayımlarının Testi
F TEST

12.71 (0.00)

Wald test

313.08 (0.00)

LM TEST

49.59 (0.00)

Bhargava vd. / Baltagi-Wu LBİ

0.416 / 0.480

Hausman Test

21.71 (0.00)

Breusch-Pagan LM Testi

20.782 (0.00)

Panel veri modelinin tahmin yönteminin seçimi amacıyla uygulanan testler
sonucunda sabit etki panel veri modelinin uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Panel veri
analizlerinde test sonuçlarının güvenirliliği sağlamak amacıyla sabit etkiler modeli;
değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon varsayımları test
edilmiştir. Sabit etkiler olarak belirlenen modelde değişen varyans, otokorelasyon ve
birimler arası korelasyon sorunları tespit edilmiş olup Driscoll ve Kraay tahmincisi
kullanılmıştır. Ampirik bulgular; aktif karlılığı ve finansal kaldıraç değişkenlerinin
sermaye yeterlilik oranı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu
göstermiştir. Faiz dışı gelirlerin aktif toplamı içerisindeki payı, likidite oranı ve aktif
büyüklüğü ile sermaye yeterlilik oranı arasında ise istatistikî olarak herhangi bir
anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Analizden elde edilen bu bulgular literatürdeki
bazı çalışmalardan elde edilen bulgular ile paralellik gösterirken, bazıları ile aksi
yönde sonuçlar vermiştir (Büyükşalvarcı ve Abdioğlu, 2011; Reis ve Kötüoğlu, 2016;
Koç ve Karahan, 2017; Acar Balaylar ve Özdemir, 2018; Topaloğlu, 2018).
SONUÇ
Bankalarda öz kaynak üretimi ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanımı gerek
büyümenin finansmanında gerekse finansal istikrarın sürdürülebilmesinde büyük
önem taşımaktadır. Bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisinin finansmanına
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olumlu yönde katkı sağlayabilmesi ancak güçlü bir öz kaynak yapısı ve yüksek
düzeyli sermaye yeterlilik oranı ile mümkün hale gelmektedir. Dolayısıyla bankalar
tarafından kullandırılan kredilerin iki temel kaynağı olarak bilinen mevduat ve öz
kaynaklar arasında belli bir dengenin kurulması gerekmektedir.
Küresel kriz sonrasında birçok ülke, finansal kurumların denetlenmesi amacıyla
sermaye yeterlilik yaklaşımlarını yeniden dikkate almış ve bu noktada bankacılık
sektörü birçok ülkede tekrar yapılandırılmıştır. Türkiye’de finansal sektörün önemli
bir kısmını oluşturan bankacılık sektörünün sağlamlık göstergeleri incelendiğinde,
küresel piyasalardaki belirsiz ve riskli bir ortama rağmen sağlıklı bir yapıya sahip
olduğunu ifade etmek mümkündür (Ele alınan dönemde ortalama SYO: % 15).
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ele alınan dönemde sermaye
yeterlilik oranına etki eden en önemli faktörlerin aktif karlılığı ve mevduatların aktif
toplamı içerisindeki payının (finansal kaldıraç) etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu bağlamda Türkiye’de söz konusu değişkenlerin bankaların finansal sağlamlık
yapısına olumlu yönde katkı verdiğini ifade etmek mümkündür.
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Positioning Women in the Public Sphere in Bosnia and
Herzegovina – Impact of the Social Environment and the
Media Presentation
Medina Mujić1, Lamija Subašić2

Abstract
Women in Bosnia and Herzegovina are facing an unequal and stigmatizing treatment in the
public sphere. Post-war transition usually is only an excuse for putting aside the issue of
women's human rights. Various economic, social, political, security, cultural and other
issues in the state always take priority over these rights. Social environments can be divided
into categories: economic and cultural environment, in which the emancipation of women
takes place. One of cross-sections were these environments meet and operate is the academic
community and, therefore, it is examined more closely in this paper.
Its empirical part refers to the research conducted at one public university (the University of
Zenica), which employs approximately 350 persons. The questionnaire, composed for the
purposes of this research, was sent to, and fulfilled by, the female employees with university
background, who are engaged in the teaching process. The guiding idea was that both male
and female employees have dedicated a significant number of years of their lives to their
education and career development, so the research aimed to explore the ways how careers,
advancements and successes of men and women are perceived, on the one side, and matched
with the relevant statistical data, on the other.
Key Words: Women, Employment, Discrimination, Inequality
JEL Classification Codes: J, J640, J700, J710

Pozicioniranje žena u javnoj sferi u Bosni i Hercegovini – Utjecaj
društevnog okruženja i medijska slika
Sažetka
Žene u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa neravnopravnim i stigmatizirajućim odnosom
kada je u pitanju javna sfera djelovanja. Postratne tranzicije obično služe kao izgovor da se
poštivanje ljudskih prava žena stavi na margine javnog diskursa. Postojanje ekonomskih,
socijalnih, političkih, kulturnih, sigurnosnih i drugih problema u državi, uvijek se stavlja
ispred ženskih ljudskih prava. Društena okruženja se mogu rasčlaniti na kategorije:
ekonomsko i kulturno, u kojima se odvija emancipacija žena. Mjesto gdje se sva ova
okruženja susreću je akademska zajednica, te je stoga i ispitana iz bliza.
Empirijski dio ovog rada se odnosi na istraživanje koje je provedeno na javnom
bosanskohercegovačkom Univerzitetu, odnosno Univerzitet u Zenici, na kojem je ukupno oko
350 usposlenih. Upitnik, sastavljen za potrebe ovog istraživanja, obuhvatio je
visokoobrazovane uposlenice, uključene u nastavni proces. Ideja, koja nas je vodila, bila je
da su uposleni/e na Univerzitetu osobe koje su odvojile značajan broj godina svog života za
svoje obrazovanje, radi izgradnje karijere. Stoga, interesovao nas je način percipiranja
karijere, napredovanja i ostvarenog uspjeha muškaraca i žena, ali i odnos tog viđenja prema
relevantnim statističkim podacima.
Ključne riječi: žene, zapošljavanje,diskriminacija, nejednakost
JEL-ovi klasifikacijski kodovi: J, J640, J700, J710
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1. INTRODUCTION
The Constitution of Bosnia and Herzegovina (Article 2) does not specifically
determine, but it forbids discrimination on any ground, including gender, and
guarantees, to all citizens, rights and freedoms contained in the Constitution. A
distinction of the legal system of Bosnia and Herzegovina (BiH) is that its
Constitution contains in its annexes a series of international conventions on human
rights protection, including The European Convention on Human Rights (ECHR),
which directly applys on the legal system of BiH (Sali-Terzić, 2012: 60). In this way,
international standards on gender equality became a part of the national legal
framework. Also, BiH adopted the Law on gender equality and signed many
conventions, declarations and resolutions as: The Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), The Convention on
preventing and combating violence against women and domestic violence, United
Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace and security, The
Beijing Declaraion and Platform for Action, etc. Therefore, BiH has laws,
documents, conventions for a regulated legal framework for human rights protection,
which is to a great part harmonized with the international standards and confirms a
political readiness of the relevant authorities for a full harmonization of laws with
the international standards. Still, studies and reports indicate that this situation in the
praxis is very different. For example, several non-governmental organizations
(Initiative and civil action, New generation, Rights for all, Viva women and The land
of the children from Tuzla), within the project „Together against discrimination of
women in BiH“ wrote the report Are women in BiH protected against discrimination
(http://www.boram.ba/IZVJESTAJ%20o%20diskrimininacija%20zene%20u%20B
iH. pdf.(24.04.2016). It shows the women's rights are being violated in all areas
(education, work and employment, health and social protection, political activism,
decision-making and managing processes), with no tendency of improvement,
although years passed from adopting plans and protection mechanisms. The adopted
legal framework and institutional mechanisms for protection of women against
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discrimination generally are not efficient, since discrimination continues to occure
in various fields, via various means.
One of the main hypotheses of this work is that the commonest discrimination
against women happens in economic and cultural environment, within which women
are stigmatised to act in the public sphere.
2. ENVIRONMENTS AFFECTING EMANTIPATION OF WOMEN
Stereotypes and traditional attitudes, customs and cultural praxis are deeply
rooted in the collective consciousness on the woman's role in the society, who is
primarily seen as a mother, wife and housekeeper, and the generously delegated a
role of family keeper. This understanding strongly influence the attitudes and
activism of women and men within state institutions on all levels of governing in
BiH, which does not support fundamental and systematic changes aimed at the
practical implementation of women's human rights (Miftari, 2013). BlagojevićHjuson (2015: 38) argues in the classic model of social structure, women as
individuals most often are not explicitly included, only implicitly, within the analysis
of the overall active population. The issue of specific social position of women
usually is considered within two parallel structures: a stratification one and
patriarchal one (within a family). Out of these reasons, also implied by the previous
author, comparison between men and women is not possible. The legal framework
for the most segments is very good, but the social framework sabotages its real
implementation, what leads to conclusion that the legal framework is „a dead letter“
since it is not put into force. Social environment in BiH can be divided into several
categories:
Economic environment - Women do not have an equal access to the labor
market and their participation in the labor force is still low, e.g. BiH still has the
lowest participation of women in the labor force in the South East Europe. According
to the survey on labor force from 2018, the unemployment rate was 18,4% (17,2%
among men and 20,3% among women), while in the same period in 2017 was 20,5%
(18,9% among men and 23,1% among women). This rate was the highest among the
youth aged from 15 to 24 and was 38,8% (35,4% among men and 45,5% among
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women) (http://www.bhas.ba/ankete/LAB_00_2018_Y1_0_BS, (04.10.2018) The
heaviest type of discrimination against women on the labor market is seen in regards
to breast-feeding mothers' rights. The fact is that these rights, including the relevant
subventions for these women, are regulated differently in various parts of BiH, so
these subventions are not always paid and some women lose their jobs after they got
pregnant. This discourages women who want to start a family and to accomplish
themselves professionally. On the other side, researches (Mujić, 2016) show the
employers found how to navigate around the legal provisions and they ask the young
women, who are likely to have children, to sign simultaneously two contracts, a
contract on employment and a blank document on termination of employment, which
becomes official in case they get pregnant. It is almost impossible to prove a scam
or extortion on the court. Single mothers are facing even worse problems since they
have no support by the state regarding costs of kindergarten or extended day-care,
while they work. In addition, women often deal with discrimination in the work
environment by employers who clearly show they do not want women who use
maternity leave. Although, these are heavy cases of gender discrimination,
employers have never been sanctioned and the trend continues, since the
unemployment rate is high and demand on job market is small, so employers can
choose employees in any way they want.
Cultural environment - In the contemporary society of BiH, it is expected of a
women to be successful at her work and equally to participate in other duties, which
in previous times were the primary ones and done only by her. If it does not function
according to the clearly set patriarchal system, than is „something wrong with that
woman“

(http://www.mreza-mira.net/22324-zene-na-prvi-i-svaki-drugi-pogled/

(24. 04. 2016). If a woman devotes herself to her career, and does not start a family,
today's society often harshly condemns her under excuse of „passing a biological
clock“ and characterizes her as „a career-women“. In any sense, women suffer from
many kinds of discrimination, comparing with men, who in terms of the mentioned
accomplishments are seen as signs of a personal success and they are characterized
as „capable persons“

(http://www.bljesak.info/rubrika/lifestyle/clanak/zene-
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odgadaju-majcinstvo-jer-zele-karijeru-i-svoju-slobodu/59059 (24.04.216). Many
authors wrote about women in the modern society, especially in the 21st century.
One of them is Dr Ivan Šijaković, who states the significant improvement in women's
emancipation happened in the modern society, in all areas and around the globe.
Still, women often remain in subordinate, endangered, and even totally inhuman
positions. Many traditional and patriarchal societies and social groups tend to keep
an everlasting tendency of having women captivated in private sphere, tied to home
and children, to „serve“ husband and family, to sacrifice, to stay unseen, far from
public sphere of society and free civilized life. This is a cause of constant
confrontation between men and women, which continues to spread day in, day out
(http://www.sijakovic.com/03/polozaj-zene-u-drustvu/ (24.04.2016). There are
many ways to push women „silently“ to the margin of society: jobs are still clearly
defined as „women-only“ and „men-only“, while marriage is a form of degradation
for woman, since additional efforts and duties are expected to be done by her, as it
was when women were not socially and publically engaged. On social and cultural
patterns in our society wrote Dr Spahić-Šiljak, who states, as a primary objective,
implementation of CEDAW's Article 5 and necessary modification of social and
cultural patterns of men's behavior and ending prejudices and customs based on the
idea of inferiority and superiority, respectively, of one of genders, or on traditionally
stereotypical roles of men and women. Also, this author calls upon experiences of
developed countries which confirm the total acceptance (cultural and institutional)
of women's human rights and minority gender rights is a very slow process. Many
women are, on daily basis, facing discrimination, marginalization, underestimation,
violence, embarrassment and invisibility in the public life – while the traditional
culture in that way faces its own prejudices and stereotypes on place and role of
women in the society (Spahić-Šiljak, 2009: 41). Also, the role of media should not
be overlooked here. In this segment, as in others, it is very important: media via its
reports support this status of women in the public. Media reflects the social reality,
but also it serves as its primary designer creating our lives, models of accepted
behavior and systems of values.
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Media policy mirrors current attitudes towards women, including their place in
the society. Media presentation represents a process which creates and shows various
meanings within one culture (Mujić, 2012: 62)
For several times now, it has already been noted in the reports on women's rights
status in BiH, submitted to the CEDAW Committee, in analyzing relations between
women's human rights violation in BiH and examples of systematic gender
discrimination, the following has to be considered: impacts of patriarchal cultural
heritage; impacts of communist heritage and post-war transition processes, which
BiH undergoes. As a result, obstacles and misconceptions, which obstruct any
progress of women's human rights, can be seen, i.e. leading political role belongs to
men, what has been justified by either natural characteristics of men or social inertia
which supports the established division of political power. Before the war, these
were class interests, and after the war, ethnical, religious, regional and political.
Ethnical divisions, and ethnical and religious identities, even for many women,
become more important issues than those regarding gender equality. Simultaneously,
feminism and promotion of women's human rights face resistance and open disliking
as a consequence of conservative and retrograde tendencies in a very masculine
society.
For reaching a really equal position, this burden cannot be left exclusively on
women, but it is needed to continue working on their education and strengthening
their capacities for participation in political and public life, and as well, on removing
systematic obstacles and creation of social and political environment which will be
essentially open to women, not only declaratively (Lukač et all., 2014: 36).
3.

EMPIRICAL PART OF RESEARCH
Theoretical part of paper presented various social spheres affecting position of

women in the public sphere of activism in various fields. Also, there was given a
short generic overview of position of women, spanning several past years and
different power systems, and various ways of violating women's human rights, seen
from different angles of action.
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3.1.

Research methodology

The emipirical part of research in this paper concerns a public university in
Bosnia and Herzegovina, i.e. the University of Zenica, which has approximately 350
employees. The questonnary was taken by female employees with university degree,
i.e. highly educated women, who were (and are) engaged in the teaching process,
working in total at eight faculties of this University. This target group was
deliberately chosen for two main reasons: they are women in the public sector and
they belong to the academic community what inevitably pose a request on them to
constantly and periodically advance in their careers if they want to keep their jobs.
This also implies advancement in the educational sense. Therefore, this system and
dynamics of advancement in the educational process seemed adequate to show a
potential differentiation of relation towards men and towards women, on the basis of
statistical data, obtained via our analysis and the facts based on the personal opinions
and attitudes of employees in the mentioned institution. Out of above-given total
number of employees, number of women is circa 60. In the accessible bases of
employees, there are no data on gender division. Due to what is not easy to define
an exact number of employed women in the academic community. Furthermore,
representatives of the academic community are not very willing to provide these
data. All indentified members of target group received the questionnary, it is in total
60 persons, but only 31 persons answered.
3.2.

Data analysis

In the following are results of this online questionnaire, which aimed to examine
possible gender-based segregation and stigmatisation in the academic community,
with an emphasis put on time needed for professional advancement into higher
academic ranks/titles.
The first diagram shows the age division:
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Fig. 1 Age division of the interviewees
Figure 1 shows the majority of 20% in this academic community belongs to the
age range between 26 and 40 years, and 16,7% of women is between 46 and 50.
The second analyzed question regarded segregation: interviewees were asked if
they felt any type of (gender-based or other) at their workplaces. Positively answered
23,3% and 76,7% gave negative responses. Within this question, it was possible to
provide descriptive answers, as well, and those who gave positive answers, also
provided the following reasons for stigmatization and/or segregation: - A very
difficult communication and feeling of being in dominantly men's environment; - A
lot more work done and long period of proving person as an employee; - slow
process of advancing; - When a woman speaks or suggests solutions for some
problems, it is not taken/valued in the same way as when a man does and she
(whoever) has a lot less authority; -There is a lot jealousy and envy among women
co-workers towards each other; - Insults without any sound reason by colleagues
repeatedly; the so-called „glass ceiling“, although all requirements were met for
taking a managing position, it was obstructed and not possible to gain it; not having
access to additional paid duties beside teaching process... These excerpts show
women have various gender-based problems in their work environments.
Although a small number of interviewees admitted they had faced (or still are
facing) a concrete form of gender-based segregation, 3,3% of them said they earn
less than their male colleagues for the same jobs, what confirms existence of unequal
status between men and women, and on the other side, shed a light on the issues of
their sincerity while answering and having access to this kind of information.
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Regarding the status and progress of women in having and advancing their
careers, i.e. their attitudes towards work, and general interest and eagerness for
additional engagement and fulfillment, 86,7% stated they see themselves in the
future taking higher positions, which are also more responsible. In comparison to
previous percentage, 13,3% confirmed their satisfaction with their current positions
and wish to remain at these positions.
A more in-depth insight into this issue on advancement and execution of more
responsible positions, by posing a question differently, and asking by using the
example of them working in the managing structure of their current home institution,
their opinions split and 50% answered positively, while other 50% answers were
negative. In order to examine a genesis of this state, a whole new research should be
conducted with a focus on this issue with the aim to define if maybe fear pose an
obstacle for seeing this state as it is, but also to see why there is this hesitation and
rejection regarding managing positions, since men willingly take them. It will be
important to examine reasons for this state, and as well, their causes. A possible
answer, or a cause, why women so reluctantly look on managing positions may be
fear of sabotage by colleagues or gender-based stigma. Only 50% confirmed they
believe the fact they are women will not affect their election for managing positions,
but the choice will be made solely on the basis of their competence, references etc.
It is possible that women who gave negative answers, i.e. the other 50% of
interviewees, already experienced some kind of gender-based stigmatization. This
group could also be a target group for another, more deep, analysis on causes and
consequences of this state. Previous short-time experience in the managing
structures of home institutions confirmed 43,3% of interviewees and 56,7% of
women have never had any managing position in their institutions. Given available
data, out of this percentage of women who have never been in managing structures,
less than 7% of them would like to try managing positions. At the end, they were
asked if their current superior is a man and 63,3% answered positively. This leads to
a conclusion men have managing positions in (higher) education institutions.

2075

4. CONCLUSION
In the end, conclusion could be women are facing a range of obstacles if they
want to take an active part in the public sphere of action. Sometimes they do not even
realize they are dealing with inequality, while the issue of unequal status is
widespread through all life spheres and as such it is only inevitably implied in the
public sphere of action. In this sphere, also, patriarchal structures prevent women
from some jobs on the labor market, simultaneously prescribing smaller wages for
jobs women do, which are classified as low-skill jobs. The patriarchal state in its
priorities and public policies, also, systematically favors patriarchal interests.
Cultivation and preservation of gender prejudices and promotion of stereotypes on
women can be implemented by media, what help conservative governments and
societies to blame women for failures of public policies concerning families, and in
this way, strengthen idea of putting responsibility on women for social problems.
Describing women as beautiful objects is a widespread trend among mass-media.
Women are identified and objectified according to their gender and certain notions
of beauty and attractiveness, not upon their intellectual capacity. This approach
strengthens a long-term patriarchal stereotype on „weaker sex“, according to which
women are sex objects and second-class citizens. To be honest, media also reports
on women who are politically engaged, business women and their successes, but
these stories are rear and not regular. Topics as fashion, competitions, movie stars,
art and secrets of eternal youth are more commonly prepared for women by media.
It is not surprising this does not support developing a sense of worth in women by
pure fact they are who they are nor support developing their self-respect, nor it
encourages them to take positions of public importance. Since media takes roles of
reporting or creating a current state, it is important for journalists to develop positivediscrimination praxis, i.e. not only to respect ethics of their profession but also to
respect gender equality of persons with whom they communicate in the media space.
In order to have this relationship successful, it is necessary to equally develop
conscientiousness in education institutions, public institutions or any other public
organization on importance of equal opportunities for men and women in political,
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economic and, finally, social processes which include, among other, possibilities of
equal use of media space. This analysis, purposely, in its empirical part did not
research media monitoring on presentation of women positioning in the public
sphere of action, while it would put responsibility solely on media, what does not
reflect a real situation. This approach of presenting the analysis puts the focus on all
public institutions, where stigmatization and discrimination happen and show
disrespect towards fundamental human rights, but does not exclude media, since
media should include reports on topics which are not spoken of or written about.
Such topic can be the University of Zenica, which has around 350 employees, out of
which only 60 women. This ratio is interesting given researches and statistical data
available on website of the Agency for statistics of BiH, where is stated that
comparing to men, a greater number of women graduate from universities and do
their master and doctoral theses. The empirical part of analysis confirmed
discrepancy between this high number of female graduates and number of women
entering HEIs as teaching staff members and continuing their careers as teachers and
researchers. Evidently, problems exist in public sphere of action and they are not
dealt with freely nor explored enough, nor written or reported adequately.
REFERENCES

ANKETE O RADNOJ SNAZI (2013), Agencija za statistiku BiH, Sarajevo.
ARAMBAŠIĆ-ŽIVANOVIĆ, T. (2008), Regrutacija, promocija i podrška ženama u
politici u Bosni i Hercegovini, (Magistarski rad, neobjavljen), Univerzitet u
Sarajevu, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu, Sarajevo.
BLAGOJEVIĆ-HJUSON, M. (2015), Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji
žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji, Zavod za ravnopravnost polova, Novi
Sad.
FRANSIOLI, E. G. (2013), Godišnji zvještaj o stanju prava žena u Bosni i
Hercegovini tokom 2013. godine, SOC, Sarajevo.
ŠIJAKOVIĆ

I.,

Položaj

žene

u

savremenom

http://www.sijakovic.com/03/polozaj-zene-u-drustvu/, (24. 04. 2016).

2077

društvu,

LUKAČ et al. (2014), Opšti izbori 2014: (Ne)vidljive žene, Gender centar RS,
Banjaluka.
MIFTARI, E. (2013), Ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Hercegovini u
2012-2013, SOC, Sarajevo.
MUJIĆ, M. (2012), Gender kroz medije, u: Velagić, K., Didaktički putokazi,
Pedagoški zavod i pedagoški fakultet u Zenici, broj časopisa 63/2012, Zenica.
MUJIĆ, M. (2016), Rad na crnom tržištu, izloženost mobingu, niže plaće..., časopis
Novi Horizonti, Udruženje Selam, broj 160.
REKIĆ. M. (2016), Kutak za aktivistice i aktiviste, http://www.mrezamira.net/22324-zene-na-prvi-i-svaki-drugi-pogled/, (24. 04. 2016).
SALI-TERZIĆ, S. (2012), Evropska konvencija kroz praksu Ustavnog suda BiH, u:
Halilović, M./Džihana, A., (ur), Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo.
SPAHIĆ-ŠILJAK, Z. (2009), I vjernice i građanke, TPO Fondacija i CIPSUniverziteta u Sarajevu, Sarajevo.
TERZIĆ, A.; BEĆIRBAŠIĆ, B. (2010), Političarke u medijima tokom predizborne
kampanje 2010: Slika koje nema, Agencija za ravnopravnost spolova BiH i
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Sarajevo.
VELIČKOVIĆ, M. (2014), Stranke izbori parlamenti: Žene u politici u Bosni i
Hercegovini, Priča o brojkama, Sarajevo.
http://www.bljesak.info/rubrika/lifestyle/clanak/zene-odgadaju-majcinstvo-jer-zelekarijeru-i-svoju-slobodu/59059, (24.06.2016).
http://www.boram.ba/IZVJESTAJ%20o%20diskriminaciji%20zena%20u%20BiH.pdf,
(24.04.2016).
http://cisbih.ba/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/linku.pdf, (08.10.2018).
http://www.mreza-mira.net/22324-zene-na-prvi-i-svaki-drugi-pogled/ (24. 04. 2016).
http://www.mvp.gov.ba/dobro_dosli_u_bih/drzavno_uredjenje/ustav_bih/?id=261
(15.05.2015).

2078

BIST’TE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ
FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE
TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ejder Ayçin1, Hakan Aşan2
Özet
Günümüz artan rekabet koşullarında işletmeler kaynaklarını optimal şekilde kullanarak,
performanslarını üst düzeye çekmelidirler. İşletme performansının en önemli
göstergelerinden biri olan finansal performansın ölçülmesi, aynı sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu çalışmanın amacı Borsa
İstanbul’da (BIST) işlem gören ve aynı zamanda bilişim sektöründe yer alan firmanın
finansal performans ölçümünü gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda belirlenen finansal
performans ölçütlerine ilişkin önem ağırlıkları objektif bir değerlendirme tekniği olan
Entropi yöntemiyle belirlenmiştir. Hesaplanan ağırlıklar bir sonraki aşamada kullanılarak,
ele alınan işletmelerin performansları TOPSIS yöntemiyle ölçülmüştür. Entropi ve TOPSIS
yöntemlerinden oluşan bütünleşik yaklaşımın, finansal performansın ölçülmesinde karar
vericilere yardımcı olacak bir yöntem olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler— Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi, TOPSIS
JEL Sınflama Kodları: C44, L25

EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF
COMPANIES IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR
QUOTED IN BIST WITH ENTROPY AND TOPSIS METHODS
Abstract
In today's increasingly competitive conditions, businesses must maximize their performance
by optimally using their resources. Measuring financial performance, one of the most
important indicators of business performance, will enable businesses operating in the same
sector to compare with each other. The aim of this study is to carry out financial performance
measurement of firms which are traded in Borsa Istanbul (BIST) and also operate in the
information sector. The importance weights of the financial performance measures
determined in this direction are determined by the objective evaluation method Entropy
method. Using the calculated weights in the next stage, the performances of the enterprises
surveyed are measured by the TOPSIS method. This integrated approach of Entropy and
TOPSIS methods is seen as a method to help decision makers in measuring financial
performance.
Keywords— Financial Performance, Multi Criteria Decision Making, Entropy, TOPSIS
JEL Classification Codes: C44, L25
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1. GİRİŞ
İşletmeler, değişen rekabet ortamı ile beraber her türlü verinin toplanmasına ve
değerlendirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu veriler ışığında işletmeler farklı
açılardan kendini değerlendirmeli ve sürekli geliştirmelidir. İşletmelerin yapmış
olduğu

değerlendirmelerden

en

önemlisi

performans

değerlendirmeleridir.

Performans, amaçlanan hedefin ne ölçüde karşılandığının nicel ve nitel ifadesidir
(Özer, 2009). İşletmelerin temel amacının kar elde etmek olduğu varsayımı altında
finansal performans analizleri önemli bir yer tutmaktadır.
Finansal performans kavramı, bir işletmenin sahip olduğu finansal tablolarının
incelenmesiyle faaliyetlerinin ve finansal süreçlerinin yapı özelliklerinin belirlenme
sürecidir. Bu analizlerin temel amacı işletmenin yönetiminin verimliliğinin ve
performansının belirlenmesidir (Bhunia vd., 2011: 269). Finansal performansın
ölçülmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve uygun
ölçü setinin belirlenmesi gibi karmaşık süreç ve mekanizmalara ihtiyaç duyar
(Aksoy, 2011).
Finansal performansı analiz etmek için çok farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Çok kriterli karar verme yöntemleri farklı açılardan, tek bir analiz veya hibrit
analizler olmak üzere bu değerlendirmeler için kullanılmaktadır. Özellikle finansal
performans analizleri açısından işletmeleri karşılaştırmak ve sıralamak için ÇKKV
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar yapılabilmektedir.
Finansal performansın değerlendirileceği bu çalışmada BIST’de faaliyet gösteren
bilişim firmaları ele alınmıştır. Sektörel anlamda gelişmekte olan ve bu sektörde
faaliyet gösteren firma sayısının her geçen gün artması nedeniyle bilişim sektörü
tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan performans değerlendirme kriterleri
kapsamlı bir literatür çalışması sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu kriterlere ilişkin
hesaplamaların yapılabilmesi için bilişim sektöründeki işletmelerin 2018 yılı en son
döneme ait finansal tablolarından veriler elde edilmiştir. Performans kriterlerinin
önem ağırlıkları Entropi yöntemiyle belirlenmiştir. Son olarak TOPSIS yöntemi
kullanılarak firmaların finansal performanslarına ilişkin bir sıralama yapılmıştır.
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2. LİTERATÜR TARAMASI
Finansal performansının ÇKKV yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi
konusunda, literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar ve kullanılan
yöntemlere ilişkin bir özet Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Literatür Taraması
Yıl

Yazar(lar)

Kullanılan Yöntemler

2000

Feng ve Wang

TOPSIS, GRA

2001

Feng ve Wang

TOPSIS, GRA

2003

Yurdakul ve İç

TOPSIS

2008

Wang

TOPSIS, GRA

2009

Wang

AHP, TOPSIS, GRA

2009

Seçme vd.

AHP, TOPSIS

2009

Ertuğrul ve Karakaşoğlu

AHP, TOPSIS

2010

Wang ve Lee

GRA

2010

Dumanoğlu ve Ergül

TOPSIS

2010

Dumanoğlu

TOPSIS

2010

Demireli

TOPSIS

2011

Peker ve Baki

GRA

2011

Akyüz vd.

TOPSIS

2011

Bülbül ve Köse

TOPSIS, ELECTRE

2011

Çonkar vd.

TOPSIS

2012

Balezentis vd.

AHP, VIKOR, ARAS

2012

Yalçın vd.

AHP, TOPSIS, VIKOR

2012

Bayrakdaroğlu ve Yalçın

AHP, VIKOR

2012

Uygurtürk ve Korkmaz

TOPSIS

2012

Perçin ve Karakaya

AHP, TOPSIS

2012

Türkmen ve Çağıl

TOPSIS

2012

Soba vd.

TOPSIS, VZA

2012

Yayar ve Baykara

TOPSIS
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2012

Özden vd.

VIKOR

2013

Aytekin ve Sakarya

TOPSIS

2014

Çelen

AHP, TOPSIS

2014

Ghadikolaei vd.

AHP, VIKOR, ARAS, COPRAS

2014

Esbouei vd.

ANP, VIKOR

2014

Shaverdi vd.

AHP

2014

Shen ve Tzeng

VIKOR, DRSA, DANP

2014

Saldanlı ve Sırma

TOPSIS

2014

Bakırcı vd.

TOPSIS, VZA

2014

Ergül

TOPSIS, ELECTRE

2014

Tayyar vd.

AHP, GRA

2015

Lini
TOPSIS, Entropi
Tablo 1. Literatür Taraması (Devamı)

Yıl

Yazar(lar)

Kullanılan Yöntem(ler)

2015

Das ve Roy

TOPSIS

2015

İç vd.

TOPSIS, VIKOR, GRA, MOORA

2016

Kumar

TOPSIS

2016

Eyüpoğlu

TOPSIS

2016

Wang

TOPSIS

2016

Oral

TOPSIS

2017

Masca

TOPSIS

2017

Inani ve Gupta

TOPSIS, Entropi

2017

Apan vd.

Entropi,MAUT

2017

Orçun ve Eren

TOPSIS

2017

Aytekin ve Karamaşa

TOPSIS, Entropi

2017

Kumar ve Kumar

TOPSIS, Entropi

2018

Yıldırım vd.

TOPSIS, Entropi

2018

Tütüncü ve Uysal

TOPSIS

2018

Aras vd.

TOPSIS

2018

Karmakar vd.

TOPSIS & EDAS. Entropi
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2018

Roy ve Das

TOPSIS

2018

Dos Santos vd.

TOPSIS, Entropi

3. ENTROPİ
1865 yılında Clausius tarafından literatüre kazandırılan Entropi kavramı, evrende
kendi haline ve doğal şartlara bırakılan tüm sistemlerin zaman içerisinde dağınıklığa
ve düzensizliğe uğrayıp bozulması olarak tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda Shannon
tarafından kesikli olasılık dağılımı ile açıklanmış ve belirsizliğin bir ölçüsü olarak
tanımlanmıştır (Zhang vd., 2011: 444).
Birçok kriteri içerisinde bulunduran karar verme problemlerinde, kriter
ağırlıklarının hesaplanması konusunda, Entropi yöntemi literatürde yer alan ağırlık
hesaplama yöntemlerinden objektif olanlar kategorisinde değerlendirilmektedir.
Entropi yönteminde karar probleminde yer alan kriterlere ilişkin ağırlıklarının
hesaplanması için, karar matrisindeki veriler kullanılmaktadır. Başka herhangi bir
subjektif

değerlendirmeye

ihtiyaç

duyulmaması

nedeniyle

yöntemin

uygulanabilirliği oldukça kolaydır. Entropi yöntemi beş aşamadan oluşan bir
uygulama sürecine sahiptir (Erol ve Ferrell, 2009: 1196-1197; Wang ve Lee, 2009:
8982; Özdağoğlu vd..2017: 346-347)
1. Aşama: Karar Matrisinin Oluşturulması: Yöntemin ilk aşamasında ݔ
değerlerinden oluşan ve D ile simgelenen karar matrisi Eşitlik (1)’de gösterilen
şekilde oluşturulur.



ͳ ͳͳ
ʹ ʹͳ
ൌ
൦ ڭ
ڭ
 ͳ

ͳʹ
ʹʹ
ڭ
ʹ

ǥ
ǥ
ǥ
ǥ

ͳ
ʹ
 ڭ൪


(1)

Eşitlik (1)’de yer alan ݔ değerleri, j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin
aldığı değerleri göstermektedir. (i, karar alternatifi sayısı ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ Ǥ ǡ ݉; j ise
değerlendirme kriteri sayısı ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ Ǥ ǡ ݊ sayısı).
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2. Aşama: Karar Matrisinin Normalizasyonu: Karar problemlerinde yer alan
farklı birimlere sahip kriterlere ilişkin değerler, normalizasyon işlemiyle [0,1]
aralığında değer alacak şekilde standart bir hale getirilmelidir. Normalizasyon işlemi
Eşitlik (2)’den yararlanılarak gerçekleştirilir.

pij

xij
m

¦x

 i, j

(2)

ij

i 1

Eşitlik (2)’de yer alan  : değerleri, j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin
aldığı normalize değeri göstermektedir.
3. Aşama: Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin Bulunması: Bu aşamada her bir
değerlendirme kriterinin Entropi değerleri (݁ ), Eşitlik (3)’te gösterilen şekilde
hesaplanır.
n

eij

k  ¦ pij  ln pij

 ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ 

(3)

j 1

Eşitlik (3)’de yer alan k değeri ݇ ൌ ሺሺ݉ሻሻିଵ olarak tanımlanan sabit bir
katsayıdır ve Ͳ  ݁  ͳ olacak şekilde değer alır. ݁ değeri, j. kriterin belirsizlik
ölçüsü ya da diğer bir ifadeyle Entropi değeri olarak tanımlanır.
4. Aşama: Farklılaşma Derecelerinin Bulunması: Bu aşamada, bir önceki
aşamada hesaplanan Entropi değerleri kullanılarak, farklılaşma dereceleri (degree of
diversification) olan ݀ değerleri her bir kriter için Eşitlik (4)’te gösterilen şekilde
hesaplanır.
୨ ൌ ͳ െ ୨  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ 

(4)

5. Aşama: Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması: Yöntemin son
aşamasında her bir kriterin farklılaşma derecesini, toplam farklılaştırma derecesine
oranlayarak kriterlerin ağırlık değerleri (୨ ) Eşitlik (5)’te gösterilen şekilde
hesaplanır
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wj

dj
n

¦d

(5)
j

j 1

Entropi yönteminde kriterlere ilişkin Entropi değerleri hesaplanırken, doğal
logaritma fonksiyonu kullanılmaktadır (Bkz. Eşitlik (3)). Karar problemine ilişkin
karar matrisinde sıfır ya da negatif değerler olması durumunda, logaritmik
hesaplamaların yapılmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu yüzden negatif veriler için
düzeltmeler yapılmalıdır. Bu çalışmada Zhang vd. (2014) tarafından geliştirilen Zskoru standartlaştırma dönüşümü kullanılan entropi (improved entropy) yöntemi ile
negatif veriler için düzeltmeler yapılmıştır.
Bu yöntemde önce karar matrisinde yer alan değerler Eşitlik (6)’dan
yararlanılarak Z-skoru standartlaştırması ile dönüştürülür.

zij

xij  X j

Vj

(6)

Daha sonra Eşitlik (7)’de gösterilen dönüşüm yapılarak karar matrisindeki veriler
pozitif hale getirilmiş olur.

zijc

zij  A;

A ! min zij

(7)

4. TOPSIS
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden biri olan TOPSIS gerek
anlaşılmasının kolay oluşu gerekse karmaşık matematiksel hesaplamalar içermemesi
açısından karar vericiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. TOPSIS yönteminde
pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm gibi iki temel kavram oldukça önemlidir.
Yöntem en uygun karar alternatifinin pozitif ideal çözüme yakın, negatif ideal
çözüme ise uzak olması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla hesaplamalarını bu
noktalara olan uzaklıklara dayandırır. Uzaklıkların karşılaştırılması ile karar
alternatiflerinin sıralanması sağlanır (Chen ve Tzeng, 2004; Cheng vd., 2002).
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TOPSIS yöntemi altı aşamadan oluşan bir uygulama sürecine sahiptir (Hwang vd.,
1993; Lai vd., 1994; Opricovic ve Tzeng, 2004; Shih, 2008).
1. Aşama: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması: Karar matrisinin satırlarında
üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede
kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi karar verici tarafından
oluşturulan başlangıç matrisidir. Bu matrisin m adet karar alternatifi ve n adet
kriterden oluştuğu genel gösterimi Eşitlik (8)’deki gibidir.
ª a11
«a
« 21
« .
«
« .
« .
«
¬«a m1

Aij

a12
a 22

am2

...
...

...

a1n º
a 2 n »»
. »
»
. »
. »
»
a mn ¼»

(8)

2. Aşama: Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması: Bu aşamada Eşitlik
(8)’de gösterilen A karar matrisinin normalize edilir. rij değerleri normalize değerleri
gösterecek şekilde, normalizasyon işlemi için Eşitlik (9)’dan yararlanılır.

rij

aij

(i=1,2,…,m ve j=1,2,…,n)

m

¦a

2

(9)

kj

k 1

3. Aşama: Ağırlıklandırılmış Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması: Bu
aşamada normalize karar matrisinin her bir elemanının, ilgili kriterin ağırlığıyla
çarpılmasıyla elde edilen Ağırlıklandırılmış Standart Karar Matrisi (V) Eşitlik
(10)’da gösterildiği gibidir.

Vij

ª w1 r11
«w r
« 1 21
« .
«
« .
« .
«
«¬ w1 rm1

w2 r12
w2 r22

w2 rm 2

... wn r1n º
... wn r2 n »»
. »
»
. »
. »
»
... wn rmn »¼
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(10)

4. Aşama: Pozitif İdeal ( ) כܣve Negatif İdeal ( ) ିܣÇözüm Değerlerinin
Belirlenmesi: Bu aşamada ağırlıklandırılmış standart karar matrisinden (V)
yararlanılarak ideal çözüm değerleri belirlenir.
Bu ideal çözüm değerleri “Pozitif İdeal Çözüm” ve “Negatif İdeal Çözüm”
değerleri olarak iki grupta değerlendirilir. Maksimizasyon yönlü bir amaç söz
konusu ise, pozitif ideal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki
ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterlerinin yani sütun değerlerinin en büyükleri
(ilgili değerlendirme kriteri minimizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. Pozitif ideal
çözüm değerleri Eşitlik (11)’de gösterildiği gibi hesaplanır.

A*

(max v j  J ), (min v j  J ' ½
®
¾
ij
ij
i
¯ i
¿

A*

^v , v ,..., v `
*
1

*
2

(11)

*
n

Maksimizasyon yönlü bir amaç söz konusu ise, negatif ideal çözüm setinin
oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterlerinin
yani sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü minimizasyon
yönlü ise en büyüğü) seçilir. Negatif ideal çözüm değerleri Eşitlik (12)’de
gösterildiği gibi hesaplanır.
A

(min v j  J ), (max v j  J ' ½
®
¾
ij
ij
i
¯ i
¿

A

^v


1

, v2 ,..., vn

`

(12)

(Her iki formülde de  ܬmaksimizasyon, ܬᇱ ise minimizasyon değerini göstermektedir.)
5. Aşama: Pozitif ve Negatif İdeal Noktalara Olan Uzaklığın Hesaplanması: Her
bir karar karar alternatifi için pozitif ideal ve negatif ideal çözüm setinden
sapmalarının bulunabilmesi için Eşitlik (13)’ten yararlanılır.
n

dij

¦ (x

ik

 x jk ) 2

k 1

2087

(13)

Eşitlik 11’de yer alan;

xik : i. gözlemin k. değişken değerini; x jk : j. gözlemin k. değişken değerini ve n:
değişken sayısını göstermektedir. Buradan hareketle TOPSIS yönteminde her bir
karar alternatifi için ideal ve ideal olmayan noktalara olan uzaklığın
hesaplanabilmesi için Eşitlik (14) ve (15)’ten yararlanılacaktır.

Pozitif İdeal Uzaklık:

S i*

n

¦ (v

ij

 v *j ) 2

(14)

j 1

Negatif İdeal Uzaklık:

S i

n

¦ (v

ij

 v j ) 2

(15)

j 1

6. Aşama: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması: Her bir karar
noktasının pozitif ideal çözüme göreli yakınlığı (ܥ ) כ, pozitif ve negatif ideal uzaklık
ölçüleri kullanılarak Eşitlik (16)’da gösterilen şekilde hesaplanır.

Ci*

S i
S i  S i*

(16)

Karar alternatiflerinin ܥ  כdeğerleri dikkate alınarak, sıralamaları elde edilir.
5. UYGULAMA
Çalışmada

BIST

bilişim

sektöründe

yer

alan

firmaların

finansal

performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu endekste yer alan işletmeler
Tablo 2’de gösterilmektedir. Finansal performansın değerlendirilmesi çalışma
kapsamında yer alan kriterler, fiyat/kazanç oranı (F/K), piyasa değeri/defter değeri
oranı (PD/DD), aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı, satışların karlılığı ve piyasa
katma değeri olarak belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere ilişkin tanımlamalar ise
Tablo 3’te gösterilmiştir.

2088

Tablo 2. BIST Bilişim Sektöründe Yer Alan Firmalar
BIST Kodu

İşletme Adı

ALCTL

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.

ARENA

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ARMDA

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DGATE

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.

DESPC

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

ESCOM

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.

FONET

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.

INDES

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KFEIN

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

KAREL

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KRONT

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

LINK

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Tic. A.Ş.

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

NETAS

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tablo 3. Finansal Performans Değerlendirme Kriterleri ve Tanımlamalar
Kriter

Tanımlama

F/K Oranı

İşletme hisselerinin fiyatının, hisse başına düşen kara oranlanması ile
hesaplanır. F/K oranının sektör ortalaması altında kalması olumlu bir
gösterge olarak kabul edilmiştir.

PD/DD Oranı

İşletmenin piyasa değeri ile defter değerinin oranlanması ile
hesaplanır. Bu oranın sektör ortalamasına göre düşük olması olumlu
bir göstergedir. PD/DD’nin 1’den küçük olması hissenin
özvarlıklarının altında, 1’e eşit olması özvarlıklarına eşit, 1’den büyük
olması özvarlıklarının üzerinde değere satıldığını gösterir.

Aktif Karlılığı
(ROA)

Net kar/ Toplam Aktif formülü ile hesaplanır. Bu oranın yüksek
olması olumlu bir göstergedir.

Özsermaye
Karlılığı
(ROE)

Net kar/ Özsermaye formülü ile hesaplanır. Bu oranın yüksek olması
olumlu bir göstergedir.
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Satışların
Karlılığı (ROS)

Net kar/ Net Satışlar formülü ile hesaplanır. Bu oranın yüksek olması
olumlu bir göstergedir.

Piyasa Katma
Değeri (MVA)

Piyasa Değeri-Yatırılan Sermaye formülü ile hesaplanır. Bu değerin
yüksek olması olumlu bir göstergedir.

BIST bilişim sektöründe yer alan on beş firmanın 2018 yılı Haziran dönemindeki
en güncel finansal tabloları dikkate alınarak, her kriter için ilgili değerler
hesaplanmış ve karar matrisi Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Karar Matrisi
İşletme/Kriter

F/K

PD/DD

ROA

ROE

ROS

MVA

ALCTL

0,99

6,85

0,025

0,057

0,060

-4.590.187

ARENA

0,28

0,00

-0,003

-0,006

-0,002

-232.702.617

ARMDA

1,29

19,18

0,005

0,019

0,005

62.004.233

DGATE

0,99

4,65

0,035

0,134

0,018

-804.578

DESPC

1,70

5,63

0,064

0,092

0,051

61.832.658

ESCOM

0,37

22,38

0,008

0,008

0,105

-53.988.187

FONET

1,68

23,49

0,032

0,041

0,138

28.497.549

INDES

1,28

2,34

0,022

0,107

0,013

79.928.555

KFEIN

2,43

27,05

0,056

0,090

0,128

81.117.147

KAREL

1,40

14,47

0,014

0,042

0,029

84.636.324

KRONT

4,44

18,59

0,039

0,048

0,159

134.801.389

LINK

2,21

9,49

0,089

0,099

0,584

27.256.247

LOGO

3,36

13,79

0,083

0,137

0,250

617.422.775

NETAS

0,79

23,61

-0,013

-0,033

-0,056

-154.694.835

PKART

1,19

10,96

0,026

0,043

0,023

8.161.124

Karar matrisi oluşturulduktan sonra, uygulamanın ilk basamağını oluşturan
Entropi yöntemiyle kriter ağırlıkları belirlenecektir. Tablo 4’te gösterilen karar
matrisinde negatif değerler bulunması nedeniyle, öncelikle Eşitlik (6) ve (7)’den
yararlanılarak veriler pozitif hale dönüştürülmüştür. Elde edilen düzenlenmiş karar
matrisi Tablo 5’te gösterilmektedir.
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Tablo 5. Düzenlenmiş Karar Matrisi
İşletme/Kriter

F/K

PD/DD

ROA

ROE

ROS

MVA

ALCTL

0,990

0,798

1,274

1,785

0,760

1,247

ARENA

0,280

0,002

0,344

0,533

0,358

0,007

ARMDA

1,290

2,230

0,602

1,038

0,406

1,609

DGATE

0,990

0,542

1,596

3,313

0,486

1,268

DESPC

1,700

0,656

2,572

2,479

0,702

1,608

ESCOM

0,370

2,602

0,695

0,818

1,051

0,979

FONET

1,680

2,731

1,516

1,472

1,264

1,427

INDES

1,280

0,274

1,169

2,794

0,460

1,707

KFEIN

2,430

3,144

2,318

2,444

1,199

1,713

KAREL

1,400

1,683

0,895

1,486

0,559

1,732

KRONT

4,440

2,161

1,735

1,621

1,397

2,005

LINK

2,210

1,104

3,404

2,620

4,144

1,420

LOGO

3,360

1,604

3,207

3,379

1,986

4,630

NETAS

0,790

2,745

0,008

0,006

0,008

0,431

PKART

1,190

1,275

1,314

1,511

0,521

1,317

Pozitif verilerden oluşan karar matrisi elde edildikten sonra Entropi yönteminin
diğer aşamaları uygulanarak kriter ağırlıkları Tablo 6’da gösterilen şekilde elde
edilmiştir.
Tablo 6. Entropi Yöntemiyle Hesaplanan Kriter Ağırlıkları
Kriterler

F/K

PD/DD

ROA

ROE

ROS

MVA

Ağırlıklar

0,1472

0,1662

0,1643

0,1255

0,2582

0,1385

Entropi yöntemiyle kriter ağırlıkları hesaplandıktan sonra uygulamanın ikinci
aşaması

olan

TOPSIS

yöntemiyle,

firmaların

finansal

performansları

değerlendirilecektir. Yöntemin ilk aşamasında Tablo 5’teki karar matrisinde yer alan
verilerden yararlanılacaktır. TOPSIS yönteminin uygulama aşamaları sonucunda
elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.
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Tablo 7. TOPSIS Yöntemi Sonuçları ve Sıralamalar
İşletme/Kriter

ࡿכ

ࡿା

כ

Sıralama

ALCTL

0,0322

0,0150

0,3176

8

ARENA

0,0374

0,0152

0,2896

11

ARMDA

0,0362

0,0107

0,2291

14

DGATE

0,0339

0,0159

0,3192

7

DESPC

0,0317

0,0165

0,3429

5

ESCOM

0,0319

0,0146

0,3136

9

FONET

0,0293

0,0149

0,3376

6

INDES

0,0342

0,0154

0,3112

10

KFEIN

0,0297

0,0156

0,3444

4

KAREL

0,0342

0,0122

0,2627

13

KRONT

0,0289

0,0153

0,3454

3

LINK

0,0110

0,0394

0,7823

1

LOGO

0,0211

0,0257

0,5491

2

NETAS

0,0412

0,0096

0,1888

15

PKART

0,0342

0,0130

0,2757

12

Tablo 7’de gösterilen uygulama sonuçlarına göre, finansal performansı en yüksek
firma Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak
belirlenmiştir. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kron Telekomünikasyon
Hizmetleri A.Ş. firmaları ise ikinci ve üçüncü sırayı almışlardır.
Son olarak ise firmaların finansal performansları ile getirileri arasındaki ilişki
olup

olmadığını

belirlemek

için

Spearman

sıra

korelasyon

analizi

gerçekleştirilmiştir. Firmaların getiri sıralamasının elde edilmesinde, performans
ölçümü yapılan ilgili döneme ait günlük kapanış fiyatlarından yararlanılmıştır. Sıra
korelasyon analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Sıra Korelasyon Test Sonuçları
Spearman Sıra

Finansal Performans Sıralaması - Getiri

Korelasyon Değerleri

Sıralaması
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r

0,256

p

0,120

n

15

Tablo 8’de gösterilen test sonuçlarına göre, “p=0,120>0,05” olduğundan
finansal performans sıralaması ile getiri sıralaması arasında anlamlı bir ilişki elde
edilemediği görülmüştür. Bu bulgu Orçun ve Eren’in (2017) çalışmalarında elde
ettikleri bulgu ile paralellik göstermiştir. Yatırımcıların tasarruflarını değerlendirme
konusunda, finansal performans göstergelerini dikkate almadıkları sonucuna
ulaşılmaktadır.
6. SONUÇ
Bu çalışmada BIST’de işlem göre bilişim firmalarının finansal performanslarının
değerlendirilmesinde, ÇKKV yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı bir
uygulama yer almıştır. Finansal performans değerlendirme kriterlerinin önem
derecelerinin

hesaplanmasında

objektif

bir

ağırlıklandırma

yöntemi

olan

Entropi’den yararlanılmıştır. Herhangi bir sübjektifliğe yer vermeden, yalnızca
işletmelerin finansal tablolarından elde edilen verilerden yararlanan Entropi yöntemi
ile oldukça önemli olan kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi süreci
tamamlanmıştır. TOPSIS yöntemiyle ise uygulama kapsamında yer alan firmaların
finansal performanslarına göre sıralamaları elde edilmiştir. Finansal performansı en
yüksek firma Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Tic. A.Ş.
olarak belirlenmiştir. Bu firmayı sırasıyla Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. firmaları takip etmiştir.
Uygulama sonuçları Entropi ve TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak
uygulandığı bu yöntemin finansal performansın değerlendirilmesinde kullanılabilir
bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Gelecek çalışmalarda farklı sektörlerde yer
alan işletmeler için, o sektörün yapısına da uygun olacak şekilde belirlenen kriterlere
göre, daha farklı ÇKKV yöntemleri ile finansal performans değerlendirmeleri
yapılabilir.
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Yoksullaştıran Büyüme Hipotezinin Sınanması: 2003 – 2018
Türkiye Örneği
Mehmet Yiğit1, Asena Gizem Yiğit2

Özet
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihracata dayalı büyümenin gerçekleşmesi halinde
dış ticaret hadlerinde bozulmaların görülmesi ve bu bozulmaların zaman içinde ülkenin
aleyhine dönerek, ülkede refah kaybına neden olması durumunu ilk olarak, 1894 yılında ünlü
iktisatçı Edgeworth ele almıştır. Yoksullaştıran Büyüme adı verilen bu hipotez, daha
sonrasında, 1958 yılında, Bhagwati tarafından geliştirilerek kuramsal temelleri atılmıştır.
Bu çalışmanın temel motivasyonu Türkiye’nin dış ticaretinin bir bütün olarak bu hipotezin
konusu olup olmadığını araştırmaktır. Zira Türkiye 1980’li yıllardan itibaren ihracata dayalı
büyüme modeli uygulamaya çalışıyor olmasına rağmen dış ticareti ekonomik büyümesine
yeterli katkıyı sağlayamamakta ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,8’i
geçememektedir. 1980 yılından bu yana bu oran ortalama olarak yüzde 63,8’dir. Bu olguyu
araştırmak üzere dış ticaret hacmi ve dış ticaret hadleri değişkenleri kullanılmıştır. 2003:Q1
– 2018:Q2 arasındaki verilere Granger Nedensellik Analizi ve Etki-Tepki Fonksiyonu
Analizleri uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi’nin
öngörülerini Türkiye ekonomisi için destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler— Yoksullaştıran Büyüme, Dış Ticaret, VAR Modeli
JEL Sınflama Kodları: F41, F43

Testing of Theory of Immiserizing Growth: The Case of Turkey 2003 –
2018
Abstract
The situation of distortions in terms of foreign trade as a result of the export leading growth
in underdeveloped and developing countries and wealth loss of country because of these
distortions was observed firstly by Edgeworth in 1894. Theoretical foundations of the
hypothesis named Immiserizing Growth were laid by being developed by Bhagwati in 1958.
The main motivation of this study is to investigate whether Turkey's foreign trade is a subject
of this hypothesis as a whole or not. Because despite Turkey has been trying to implement
export leading growth model since 1980’s, its foreign trade could not provide enough
contribution to its economic growth and the rate of exports meeting imports can not exceed
the rate of 77,8 percent. This rate has been 63,8 percent average since 1980. Foreign trade
volume and terms of trade were used to investigate this phenomenon. Granger Causality
Analysis and Impulse-Response Function Analysis were performed with the data between
2003Q1 – 2018Q2. The consequences support the prediction of the Immiserizing Growth
Hypothesis for Turkey’s economy.
Keywords— Block Chain, Crypto Money, Business Practices
JEL Classification Codes: F41, F43
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1. GİRİŞ
Dış ticaret, ekonomik durumun, günümüzde en önemli belirleyicilerindendir.
Özellikle küreselleşmesinin üst safhada olduğu Dünya ekonomisinde yaygın görüş,
uluslararası serbestleşme hareketlerinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu
etkisinin olduğudur. Bu görüşün en önemli gerekçesi, dış ticarete açılan üretimin
rekabet cephesiyle birlikte yarattığı verimlilik artışı ve ithal edilen teknoloji ile
büyümeyi hızlandırdığı varsayımıdır (Erk vd., 1999: 1). Özellikle 1960’lı yıllar ve
sonrasında dışa açıklık oranı ile ekonomik büyüme arasında görülen yüksek
korelasyon hem ekonomik hem de siyasi açıdan IMF ve Dünya Bankası’nın liberal
ekonomi politikasını desteklemesi için bir temel oluşturmuştur. Yapılan uluslararası
birçok çalışma (Uysal ve Sat., 2015: 416), bu temel varsayımı destekleyici bulgular
ortaya koymuş olup, ihracatın enerji, yatırım ve ara malları ithalatının
gerçekleşebilmesi için gerekli olan döviz girdisini sağlamada büyük bir öneme sahip
olduğunu göstermiştir. Literatürde ekonomik büyüme kavramı, kişi başına düşen
milli gelirin yükselmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan hareketle ihracatın, kişi
başına düşen milli geliri yükseltmesi beklenmektedir.
1980 sonrasında ihracata dayalı büyüme modelini benimseyen Türkiye,
politikanın uygulanmasıyla beraber dış ticaretinde önemli değişiklikler yaşamıştır.
Nispeten kapalı ve ithal ikameci ekonomik yapıya sahip olan ve ihracatının genel
çerçevede teknoloji yoğun mallardan oluşmayan Türkiye gibi ülkelerde, bu
serbestleşme hareketi bazı sorunları da tekrar gündeme taşımıştır. Bu sorunlardan
biri, ilk olarak 1894 yılında Edgeworth tarafından ele alınan “Yoksullaştıran
Büyüme”dir.
2. TEORİK BAKIŞ VE LİTERATÜR
Adam Smith’ten bu yana birçok iktisatçı, dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkiyi
incelemiş, ihracatın faydaları ve nedenleri, üzerine çalışma yapmıştır. Adam
Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi ile başlayan bu süreci Ricardo’nun
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi devam ettirmiştir. Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisi’nin eksiklerini gidermek amacıyla, orijinal teorinin özü değiştirilmeden
oluşturulan Karşılaştırmalı Maliyet Teorisi ve daha sonrasında Heckscher (1919) ve
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Ohlin (1933) tarafından ortaya atılan Faktör Donatımı Teorisi yine bu alanda yapılan
çok önemli çalışmalardır. Yapılan bu çalışmaların varsayımlarının zaman içinde
yetersiz kaldığı görüşü Yeni Dış Ticaret Teorileri’ni gündeme getirmiştir.
(Seyidoğlu, 2015: 28-42)
Her ne kadar uluslararası ticaret hacminin genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan
pozitif etkiler ekonomistler tarafından büyük ilgi görmüş olsa da bazı varsayımlar
ışığında iktisadi genişlemenin ülkeler için zarar yaratabileceği göz önünde
bulundurulması gereken bir durum olmuştur. İktisadi büyüme bir taraftan çıktı
düzeyini arttırırken diğer taraftan da büyüme oranından daha büyük bir oranda dış
ticaret hadlerini bozabilir. Böylece büyüyen ülkenin reel gelirinde düşüş
olabilmekte, artan ticaret hacmine karşılık bozulan ticaret haddi nedeniyle ülke
büyüme sonrasında daha yoksul duruma düşebilmektedir. Dış ticaret-büyüme
ilişkisini yüzeysel olarak inceleyen ilk çalışma John Stuart Mill’e ait olsa da Mill
konu ile ilgili bir teori ortaya atmamış, yalnızca teknolojinin gelişmesinin ithalatı
arttırıcı rolünün olacağına vurgu yapmıştır (Acar, 2004: 30). Konuyu teorik anlamda
net olarak inceleyen en önemli çalışma “Yoksullaştıran Büyüme Teorisi”dir. Dış
ticarete dayalı büyümenin zaman içinde dış ticaret hadlerini bozucu bir etki
doğurduğunu 1894 yılında ilk kez gözlemleyen iktisatçı Edgeworth sonrasında
model H. G. Bhagwati (1958) ve Johnson (1967) tarafından geliştirilmiştir (Sağlam
vd., 2014: 2). Bhagwati’ye göre büyümenin uluslararası ticaret üzerindeki etkisi, J.R.
Hicks’in dolar sorunu analizini yayınlamasının ardından iktisat teorisyenleri
tarafından tekrar ilgi odağı olmuştur. Teoriye adını veren Bhagwati 1958 yılında
yapmış olduğu çalışmasıyla dış ticaret hadleri üzerindeki iddia edilen bozulmanın
kuramsal temellerini geliştirmiş, büyümenin net olarak refah kaybına yol
açabileceğini kayıtsızlık ve dönüşüm eğrileriyle göstermiş ve bu durumun teorik
koşullarını ortaya koymuştur (Bhagwati, 1958: 201-204). Bununla beraber
çalışmasını izleyen yıllarda Johnson (1967), herhangi bir sektöre rekabetten
korunması amacıyla getirilen advalorem verginin gelmesiyle beraber o sektöre
yoğunlaşan kaynak aktarımının ek maliyet yaratacağını ve bu durumun da dış ticaret
hadlerinde bozulmaya neden olacağını savunmuştur. Daha sonrasında ise Bhagwati,
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açık ekonomilerdeki bozulmanın, dış ticaret hadlerinde bir iyileşme ortamı olsa dahi
gerçekleşebileceğini savunmuştur. Bunların yanı sıra teoriye en büyük katkı Melvin
(1969)’den gelmiştir (Sağlam ve Egeli, 2014: 3). Melvin, Yoksullaştıran Büyüme
olgusunun, ekonomide herhangi bir bozulma olmadan da çıkabileceğini iddia
etmiştir.
Erk vd’lerinin 1999 yılında yaptıkları çalışmada Türkiye’nin AB ülkeleri ile olan
ticareti ele alınmış ve sonuç olarak bu teorinin geçerli olmadığına ulaşılmıştır. Özer
(2006) yapmış olduğu çalışmasında Türkiye’de reel ekonomik büyüme ve ihracat
ilişkisini 1987-2006 yılları arası verilerle incelemiş olup, değişkenler arasında tek
yönlü bir nedensellik olduğunu ve bu nedenselliğin ihracattan ekonomik büyüme ve
ithalata, ithalattan da ekonomik büyümeye olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra
2007 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre (Ateş ve Bostan), Türkiye’de 1989 –
2004 verileriyle yaptıkları analizde bu paradoksun geçerli olduğuna dair bulgular
elde etmişlerdir. 1975-2008 Türkiye verilerinin kullanılarak ihracat ve büyüme
ilişkisini Granger Nedensellik testi ile analiz etmiş diğer bir çalışmaya göre ise
(Takım, 2010), ihracat artışının büyümedeki artışı desteklemediği sonucuna
ulaşılmıştır. Göçer (2013)’ün yaptığı bir araştırmaya göre, 1980-2012 arası
döneminde Asya ülkeleri için ihracat-büyüme ilişkisi panel veri analizi
yöntemleriyle incelenmiş, sonuç olarak, ihracatta meydana gelen yüzde 10’luk bir
artışın, ekonomik büyümeyi yüzde 1 oranında arttırdığını bulgulamıştır. 2014 yılında
Türkiye verileri ile tarım ve sanayi sektörü üzerine yapılan bir başka çalışmaya göre
(Akıncı vd.) yoksullaştıran büyüme olgusunun tarım sektörü için geçerli, sanayi
sektörü için geçersiz olduğunu ortaya konmuştur.
3. VERİ VE YÖNTEM
Türkiye dış ticareti için Yoksullaştıran Büyüme Hipotezini araştırmak üzere dış
ticaret hacmi (dth) ve dış ticaret hadleri (had) değişkenleri kullanılmıştır.
Değişkenler T.C. Merkez Bankası veri dağıtım sisteminden (EVDS) çeyreklik olarak
elde edilmiştir ve 2003Q1 – 2018Q2 dönemlerini kapsamaktadır. Çalışmada
kullanılan dth değişkeni 1.000 $ cinsinden çok yüksek değerler içermekteyken had
değişkeni “100” değeri etrafında dalgalanan değerler içermektedir. Aradaki
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muazzam sayısal farklılıkları ortadan kaldırmak için her iki serinin de logaritmaları
alınmış ve mevsimsel düzeltmeye tabi tutularak Şekil 3’de gösterildiği üzere
analizler için hazır hale getirilmişlerdir.
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Şekil 3: Analize Hazır Hale Gelen Serilerin Grafiği
Uygulanacak olan Granger Nedensellik Analizi ve Etki-Tepki fonksiyonları
analizleri için öncelikle VAR (Vector Auto-Regressive) Modeli kurulmalıdır. VAR
Modelinde yer alacak değişkenlerin ise durağan seriler olmaları yani birim kök
içermemeleri gerekmektedir (Erk, vd., 1999, 5). Serilerin birim kök içerip
içermediklerini tespit etmek amacıyla Phillips – Perron Birim Kök Testi uygulanmış
ve sonuçlar Tablo 16’de sunulmuştur.
Tablo 16: Phillips – Perron Birim Kök Testi Sonuçları

logdth_sa
loghad_sa

Düzey

1. Fark

Trendli &Sabitli

Sabitli

Test İstatistiği

Kritik Değerler

Test İstatistiği

Kritik Değerler

-2.457690

-4.115684

-5.342248*

-3.544063

-3.485218
-1.813268

-3.170793

2107

-2.910860
-5.812071

*

-2.593090

* Durağan serileri ifade eder. Çekirdek işlemci Bartlett Kernel, bant genişliği Newey - West olarak
seçilmiştir.

Test sonuçlarına göre her iki değişken de düzey değerleri itibariyle birim kök
içermekte ancak birinci farkları alındıktan sonra durağanlaşmaktadırlar. Dolayısıyla
seriler birinci farkları alınıp durağan hale getirildikten sonra VAR Modelinin
kurulması aşamasına geçilmiştir.
VAR Modeli tüm değişkenlerin hem bağımlı hem de bağımsız değişkenler olarak
yer aldığı eş anlı denklem sistemidir (Aktaş, C., 2010, 126). VAR Modeli her bir
bağımlı değişken için AR (Autoresgressive) süreçler işletmektedir. Bunu yaparken
EKK (En Küçük Kareler) yöntemini kullanmakta ancak yöntemin “dışsallık”
varsayımını ihlal etmektedir. Bu nedenle VAR Modeli ile hesaplanan katsayılar
doğrudan yorumlanamazlar. Fakat bu katsayılar ile Etki-Tepki Fonksiyonları,
Varyans

Ayrıştırması

ve

Granger

Nedensellik

Analizi

gibi

analizler

yapılabilmektedir. İki değişkenli bir VAR Modeli gösterimi aşağıdaki gibidir
(Mucuk ve Alptekin, 2008; 162).








ݕ௧ ൌ  ܽଵ   σୀଵ ܾଵ ݕ௧ି   σୀଵ ܾଶ ݔ௧ି   ݒଵ௧
(1)

ݔ௧ ൌ  ܿଵ   σୀଵ ݀ଵ ݕ௧ି   σୀଵ ݀ଶ ݔ௧ି   ݒଶ௧

Denklem 1’deki “p” ifadesi gecikme sayısını ifade etmektedir. VAR Modelinin
kurulabilmesi için öncelikle “p” ile ifade edilen uygun gecikme sayısının bulunması
gerekmektedir (VAR(p)). Uygun gecikme sayısını belirlemek için geliştirilmiş bazı
bilgi kriterleri bulunmaktadır. Tablo 17 bu bilgi kriterlerine göre en uygun gecikme
uzunluklarını göstermektedir.
Tablo 17: Çeşitli Bilgi Kriterlerine Göre Uygun Gecikme Uzunlukları
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

208.5201

NA

2.15e-06

-7.375717

-7.303383

-7.347673

1

218.9892

19.81665*

1.70e-06*

-7.606758*

-7.389757*

-7.522627*

2

222.9443

7.203922

1.71e-06

-7.605155

-7.243485

-7.464936
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3

224.7732

3.200528

1.85e-06

-7.527614

-7.021277

-7.331308

4

227.2574

4.169966

1.96e-06

-7.473480

-6.822474

-7.221086

5

229.3265

3.325302

2.11e-06

-7.404518

-6.608845

-7.096037

Tablo 17’den de görüleceği üzere tüm bilgi kriterleri bir gecikmeyi uygun
bulmuşlardır. Buna göre VAR Modeli bir gecikme ile VAR(1) olarak kurulacaktır.
Ancak VAR(1) modeli üzerinden Granger Nedensellik Analizi ve Etki-Tepki
Fonksiyonlarna dayalı analizler yapmadan önce VAR Modelinin istikrar koşullarını
sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Öncelikle modelin durağan
bir yapı sergileyip sergilemediğinin anlaşılması için AR karakteristik polinomunun
ters köklerinin birim çember içerisinde olup olmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Tablo 18 ters köklerin birim çember içerisinde olduğunu (yani 1’den
küçük olduğunu) göstermektedir.
Tablo 18: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kök Değerleri
Kök

Modül

0.272174 - 0.101989i

0.290655

0.272174 + 0.101989i

0.290655

Ters köklerin birim çember içerisinde olması VAR Modelinin durağanlık
koşulunun sağlanması anlamına gelirken VAR Modeline ait hata terimlerinin de
otokorelasyonsuz ve sabit varyanslı olması beklenmektedir. Tablo 19’te
Otokorelasyon-LM Testi sonuçları görünmektedir.
Tablo 19: Otokorelasyon-LM Testi Sonuçları
Gecikme

LM-Test İstatistiği

Olasılık Değeri

1

5.672275

0.2250

2

6.719579

0.1515

3

3.311705

0.5071
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4

2.207144

0.6977

5

7.995830

0.0917

6

2.085365

0.7201

7

3.632280

0.4581

8

1.666868

0.7967

9

0.893379

0.9255

10

5.673544

0.2249

11

2.505325

0.6437

12

3.351178

0.5009

Tablo 19’ten görüldüğü üzere 12. gecikmeye kadar herhangi bir otokorelasyon
sorunu görünmemektedir. Hata terimlerinin sabit varyanslı olup olmadığına dair
White Testi sonucu ise Tablo 20’te gösterilmiştir.
Tablo 20: White Değişen Varyans Testi Sonucu
Ki-kare Test İstatistiği

Serbestlik Derecesi

Olasılık

14.61495

15

0.4795

White değişen varyans testi de göstermektedir ki VAR(1) modelinin hata
terimleri sabit varyans ile dağılmaktadır. Bu sonuçlara göre VAR(1) modeli bir VAR
modelinin sahip olması gereken istikrar koşullarını taşımaktadır. Böylece VAR
modeli üzerinden yapılacak diğer analizlere geçilebilecektir.
Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi daha önce de değinildiği üzere bir ülkenin dış
ticaretini arttırdıkça dış ticaret hadlerinin kendi aleyhine bozulması sonucunu
doğuracağını iddia etmektedir. Bu hipotezi sınamak üzere bu çalışmada Granger
Nedensellik Analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 21’da sunulmuştur.
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Tablo 21: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları
Hipotez

Ki-Kare

Olasılık

HAD değişkeni DTH değişkeninin nedeni değildir.

0.049646

0.8237

DTH değişkeni HAD değişkeninin nedeni değildir.

11.41396

0.0007

Tablo 21’dan görüldüğü üzere had değişkeninin dth değişkeninin nedeni
olmadığını iddia eden H0 hipotezi reddedilememiştir. Böylece dış ticaret hadlerinden
dış ticaret hacmine doğru bir nedenselliğin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dış
ticaret hacminden dış ticaret hadlerine doğru bir nedensellik bulunmadığını iddia
eden H0 hipotezi de sınanmış ve reddedilmiştir. Bu sonuç ise Yoksullaştıran Büyüme
Hipotezinin iddia ettiği gibi Türkiye dış ticareti için dış ticaret hacmi değişkeninin
dış ticaret hadleri değişkeni üzerinde öngörü gücü olduğu, yani dış ticaret hacminden
dış ticaret hadlerine doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu anlamına gelmektedir.
Ayrıca bu etkinin ne kadar süre içerisinde ve ne yönde ortaya çıktığı ve kaybolduğu
da etki-tepki fonksiyonları ile ortaya konabilmektedir. Şekil 4 etki-tepki
fonksiyonları analizi sonuçlarını göstermektedir.
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DLOGDTH_SA to DLOGDTH_SA

Response of DLOGDTH_SA to DLOGHAD_SA

.10

.10

.08

.08

.06

.06

.04

.04

.02

.02

.00

.00

-.02

-.02
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Response of DLOGHAD_SA to DLOGDTH_SA

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOGHAD_SA to DLOGHAD_SA

.02

.02

.01

.01

.00

.00

-.01

-.01

-.02

2

-.02
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Şekil 4: Etki-Tepki Fonksiyonu Analizi Sonuçları
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etki-Tepki Fonksiyonu Analizi sonuçlarına göre dış ticaret hacminde meydana
gelen pozitif bir şok dış ticaret hadlerini yaklaşık 4,5 aylık bir gecikme ile negatif
yönde etkilemektedir ve bu negatif yönlü etki yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir. Bu
sonuçlar Türkiye’nin yoksullaştıran büyüme hipotezine örnek bir ekonomiye sahip
olduğu yönündeki tartışmaları destekler niteliktedir.
SONUÇ
Türkiye 1960 – 1980 yılları arasında uyguladığı ithal ikameci dönemden sonra
ihracata dayalı büyüme modeline geçmiştir. Bu anlayış değişikliğiyle hedeflenen
elbette ihracatı arttırmak suretiyle ekonomik büyümeyi sağlamak olmuştur. Ancak
aradan geçen 38 yıllık dönem göstermektedir ki Türkiye’nin ihracatı hedeflenen
düzeylere, yani büyümeye pozitif katkı yapacak seviyelere ulaşamamıştır. Zira
ihracatımızın ithalata bağımlılığını ortaya koyan pek çok çalışma da bulunmaktadır.
Buradan hareketle “Türkiye’nin dış ticareti Yoksullaştıran Büyüme Hipotezine
örnek teşkil ediyor olabilir mi?” sorusu çalışmanın temel motivasyonunu
oluşturmuştur.
Çalışma sonuçlarına göre Türkiye dış ticareti Yoksullaştıran Büyüme Hipotezini
destekler bir yapı sergilemektedir. İlgili hipotezi sınamak üzere dış ticaret hadleri ile
dış ticaret hacmi arasındaki ilişki nedensellik bağlamında incelenmiştir. Nitekim
hipotez ihracat artışının dış ticaret hadlerini bozacağını iddia etmektedir. Buradaki
mekanizmayı da daha fazla ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapmak
gerekeceği argümanı ile temellendirmektedir. Bu nedenle çalışmada ilgili hipotezin
sınanabilmesi için dış ticaret hacmi ile dış ticaret hadleri değişkenleri kullanılmıştır.
Granger Nedensellik Analizi sonuçlarına göre hipotezin öngördüğü şekilde dış
ticaret hacminden dış ticaret hadlerine doğru bir nedensellik bulunmaktadır. Etkitepki Fonksiyonu Analizi ise bu etkinin negatif yönde olduğunu ve yaklaşık dört
buçuk aylık bir gecikme ile ortaya çıktıktan sonra yaklaşık olarak beş ay boyunca
etkisini gösterdiğini ortaya koymuştur.
Bilhassa yaşadığımız çağın ekonomik gerekleri düşünüldüğünde ihracat ile
büyümenin ülkeyi yoksullaştırmamasının yolunun yüksek katma değerli ürünler
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ihraç etmekten geçtiği söylenebilir. Yüksek katma değerli ürünler ihraç edilemediği
sürece dış ticaretten kazançlı çıkmak pek mümkün görünmemektedir. Zira bu konu
son yıllarda hem ilgili literatürde hem de iş dünyasında ciddi şekilde tartışılmaktadır.
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Azerbaycan Ekonomisinin Hollanda Hastalığı Açısından
Değerlendirilmesi
Selim ŞANLISOY1

Özet
Bir ülkenin doğal kaynak zenginliğine sahip olması durumunda hükümetler etkin
olarak yönetebileceklerinden çok daha fazla gelir elde etmektedir. Elde edilen gelirin etkin
bir şekilde kullanılamaması durumunda bu ülkelerin büyüme performansları doğal kaynağa
sahip olmayan ülkelerin bile gerisinde kalabilmekte bir başka deyişle ülkeler doğal
kaynaklardan bekledikleri faydadan çok, zarar görebilmektedirler. Bu durum literatürde
olgunun ilk kez Hollanda için kullanılmasına bağlı olarak Hollanda Hastalığı olarak
adlandırılmaktadır. Bilindiği üzere Azerbaycan zengin doğal kaynaklara sahiptir. Doğal
kaynakların hem toplam ihracat içerisindeki payı hem de GSYİH içerisindeki payı yüksektir.
Bu durum Azerbaycan’ın Hollanda Hastalığı ile karşı karşıya olma riskini artırmaktadır. Bu
çalışmanın temel amacı Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın varlığının
araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ekonometrik zaman serisi analizleri kullanılarak
analizler gerçekleştirilecek ve politika önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hollanda Hastalığı, Ham Petrol Fiyatları, Reel Döviz Kuru
JEL Sınıflandırma Kodları: F41, C32, Q43

Evaluation Of Azerbaijani Economy In Terms Of Dutch Disease
Abstract
When a country has richness in natural resources, governments can generate more
income than they can effectively manage. If the income obtained can not be used effectively,
the growth performances of these countries could be worse than those that have no natural
resources. In other words, countries can be affected worsely from having natural resources
rather than expected benefit that could be gained by utilizing them. This is called the Dutch
Disease due to the fact that it was first used in the literature in the Netherlands. As it is
known, Azerbaijan has rich natural resources. The share of natural resources both in total
exports and in GDP is high. This situation increases the risk of facing the Dutch Disease of
Azerbaijan. The main aim of this study is to investigate the existence of Dutch Disease in the
Azerbaijan economy. To serve the purpose, analyzes will be carried out using econometric
time series analyzes and policy recommendations will be presented.
Keywords: Azerbaijan, Dutch Disease, Crude Oil Prices, Real Exchange Rate
JEL Classification Codes: F41, C32, Q43
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1. GİRİŞ
Bir ülkenin doğal kaynak zengini olması önemli bir refah kaynağı olarak
görülmektedir. Bu görüş özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni bir doğal kaynaklar
bulmayı bir amaç haline getirmektedir. Bir başka deyişle bu ülkelerde doğal
kaynaklar açısından zengin bir rezerve sahip olabilmek fakirlik kısır döngüsünden
kurtulmanın bir yolu olarak görülmektedir. Tarihsel süreç incelendiğinde bu görüşü
destekleyecek ülke örneklerine ulaşmak mümkündür. Bununla beraber doğal
kaynaklar açısından zengin ülkelerin ekonomik performansını inceleyen pek çok
çalışmada söz konusu görüşü yanlışlayan sonuçlara ulaşılmıştır. Bir başka ifade ile
doğal kaynaklar açısından zengin olmanın ekonomik performans üzerinde olumsuz
etkiler ortaya çıkarabildiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Ekonomik
performansta ortaya çıkan bu negatif etkileri açıklamak için ilk kez 1977 yılında
“The

Economist”

dergisinde

kullanılan

“Hollanda

Hastalığı”

kavramı

kullanılmaktadır.
Hollanda Hastalığı gerçekte sadece doğal kaynaklara bağlı olarak ortaya
çıkmamaktadır. Sorunun ortaya çıkışının ilk noktası ülkeye çok fazla döviz girişinin
olmasıdır. Dolayısıyla işçi dövizleri, kar transferleri uluslararası yardımlar ve
finansal sermaye girişi gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.
Ülkeye aşırı döviz girişi reel döviz kurunu yükseltmekte bir başka deyişle ulusal
para birimi değer kazanmakta buna bağlı olarak da ülke zamanla dış ticarette rekabet
gücünü kaybetmektedir. Bu durum zaman içerisinde ülkenin makro ekonomik
performansını olumsuz etkilemekte; büyüme oranı düşmekte, dış ticaret dengesi
bozulmakta, imalat sanayi üretimi düşmekte, işsizlik artmakta ve kaynakların
etkinsiz dağılımına neden olmaktadır. Ayrıca ekonomi bir yandan giderek dışa
bağımlı hale gelirken diğer yandan doğal kaynak kaynaklara bağlı olarak artan bir
döviz arzı söz konusu ise bu durumda ekonomi söz konusu doğal kaynağın dünya
piyasalarındaki fiyat değişimlerine daha duyarlı hale gelmektedir.
Zengin doğal kaynaklara sahip olan Azerbaycan’da doğal kaynakların hem
toplam ihracat içerisindeki payı hem de GSYİH içerisindeki payı yüksektir. Bu
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durum Azerbaycan’ın Hollanda Hastalığı’nın ortaya çıkma riskini yükseltmektedir.
Çalışmanın temel amacı Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın
varlığının araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Hollanda Hastalığına
ilişkin teorik açıklamalara

değinilecektir.

Daha sonra literatür taraması

gerçekleştirilerek ardından Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın varlığı
asimetrik nedensellik analizi kullanılarak araştırılacaktır. Son bölümde sonuç ve
politika önerilerine yer verilecektir.
2. TEORİK ÇERÇEVE
W. Max Corden ve J. Piter Neary (1982)’ye göre Hollanda Hastalığı’nın
yaşanması için üç şart bulunmaktadır:
1. İhracatta patlama yaşanan sektörün payının artması,
2. Artan ihracata bağlı olarak ulusal paranın aşırı değerlenmesi ve
3. Diğer sektörlerin patlama yaşanan sektöre geçişle rekabet gücünü kaybetmesi
Hollanda Hastalığı incelenirken üç sektör ön plana çıkmaktadır (Bacak, 2014).
1. Doğal kaynak veya patlama yaşanan sektör,
2. Ticarete konu olan sektörler ve
3. Ticarete konu olmayan sektörler.
Bu üç sektörden ilk ikisinde (doğal kaynaklara dayalı ve ticarete konu olan
sektörler) fiyatlar uluslararası piyasada; ticarete konu olmayan sektörde ise ulusal
piyasada belirlenmektedir (Brahmbhatt vd, 2010:2). Doğal kaynak zenginliğinin
ekonomi üzerideki olumsuz etkileri farklı kanallardan ortaya çıkabilmektedir (Yiğit,
189-190). Bunlar:
x

Reel Kur Etkisi,

x

Kaynak Hareket Etkisi,

x

Kutup Etkisi,

x

Harcama Etkisi,

x

Teknoloji İkame Etkisi,
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x

Bağımlılık Etkisi,

x

Oynaklık Etkisi ve

x

Siyasal İstikrarsızlık Etkisidir.

Söz konusu tüm bu etkiler dikkate alındığında ülke sahip olduğu zengin doğal
kaynakları doğru yönetemediği takdirde, işsizlik, cari açık, düşük ekonomik
büyüme, politik istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık, adil olmayan gelir ve servet
dağılımı ve dışa bağımlı ekonomi haline gelme gibi birçok sorunla karşı karşıya
kalabilmektedir. Ülkenin sağlıklı kurumsal yapılarının bulunması ve elde edilen
kaynakların verimli olabileceği alanlarda kullanılması durumunda Hollanda
Hastalığı’nın ortaya çıkma olasılığı azalacaktır. Hatta gelişmiş, teknoloji üreten,
bilgi ekonomisi olma yolunda ilerleyen ülke konumuna gelinebilinecektir.
3. AMPRİK LİTERATÜR
Kutan ve Wyzan (2005), Kazakistan’da Hollanda Hastalığı belirtilerinin
varlığını, Balassa-Samuelson modeli yardımıyla, 1996-2003 dönemi için
araştırmışlardır. Çalışmada bu hastalığın belirtilerinin var olduğuna ilişkin bulgular
elde etmişlerdir.
Mehlum, Moene ve Torvik (2006), doğal kaynak zengini olan ülkeleri, kurumsal
yapıları açısından incelemişler ve ülkelerin yavaş büyümesinin asıl nedeninin, iyi
işlemeyen kurumsal yapılar olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda 1965-1990
dönemi veri kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre Botswana, Kanada,
Avustralya ve Norveç’in, sağlam kurumsal yapılarına bağlı olarak doğal kaynak
zenginliklerini

iyi

yönetebilmeyi

başarabildiklerini

dolayısıyla

ekonomik

büyümelerini hızlandırabildiklerini ancak Nijerya, Zambiya, Sierra Leone, Angola,
Suudi Arabistan ve Venezüella’nın aynı başarıyı gösteremediklerini ortaya
koymuşlardır. Benzer şekilde Larsen (2006) Norveç ekonomisinin sağlam kurumsal
yapısı sayesinde Hollanda Hastalığına yakalanmadığı bulgusuna ulaşmıştır.
Mercan ve Göçer (2014) Hollanda Hastalığı hipotezini, Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri için, 1990-2011 dönemi verileriyle, panel veri analizi yöntemiyle
test etmişlerdir. Analiz sonucunda, bu ülkelerde petrol fiyatlarındaki artışların, reel
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döviz kurunu negatif yönde etkilediği ve söz konusu hipotezin geçerli olmadığı tespit
edilmiştir. Dolayısıyla Orta Asya ülkeleri ekonomilerinde Hollanda Hastalığı
belirtileri görülmemiştir.
Bayramov ve Conway (2010) Azerbaycan'da ticarete konu olan ve ticarete konu
olmayan sektörlerde faaliyet gösteren 238 firmayı ele alarak Hollanda Hastalığı
probleminin varlığını araştırmışlardır. Sonuçlar Hollanda Hastalığı’nın varlığına
ilişkin hipotezin geçerli olmadığını göstermiştir. Bir başka ifadeyle ticarete konu
olan ve olmayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların deneyimi arasında
neredeyse hiçbir fark bulunmamaktadır.
Hasanov (2010), 2000-2007 döneminde Azerbaycan ekonomisinde Hollanda
Hastalığı’nın varlığına ilişkin araştırmasında petrol fiyatları ile Azerbaycan para
biriminin reel döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlar uzun vadede reel
petrol fiyatının reel döviz kuru ile pozitif korelasyon olduğunu gösterse de
araştırmacı bu sonucun Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın varlığına
karar vermek için yeterli olmadığını, ancak Balassa-Samuelson hipotezinin geçerli
olduğunu ifade etmiştir. Hipotez, bir ülkede diğer ülkeye göre, ticarete konu olan
sektördeki verimlilik artışının, ticarete konu olmayan sektöre göre daha büyük
olması durumunda o ülkede ücretlerin, fiyatların dolayısıyla da döviz kurunun
yükseleceğini iddia etmektedir (Küçükaksoy ve Çifçi, 2017:58).
Hasanov (2013) çalışmasında Azerbaycan’da 2000 ile 2007 yılları arasında
Hollanda Hastalığı’nın varlığına ilişkin analizler gerçekleştirmiştir. Çalışmada
Hollanda Hastalığı’nın dört ana hipotezi test edilmiştir: 1) İmalat sanayinde daralma
2) Ticarete konu olmayan sektörde hızlı büyüme, 3) Ücret seviyesinde
dalgalanmalar, 4) Reel döviz kuru değerlemesi. Çalışmada ülkede göreceli bir
sanayilesizleşmenin bulunduğu; “kaynak hareketi etkisinin” örneklem dönemi için
önemli olmadığını, ancak ticarete konu olmayan sektörde “harcama etkisi” olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır. Yazar ayrıca ortalama reel ücretin 2004 yılından itibaren
arttığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra sonuçlar gerçek petrol fiyatları ile reel döviz
kurunun değerlenmesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.
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4. AMPRİK UYGULAMA
4.1. Yöntem
Çalışmada

Azerbaycan

ekonomisinde

Hollanda

Hastalığı’nın

varlığını

araştırmak amacıyla Shin vd (2014) tarafından geliştirilen Doğrusal Olmayan
Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model (NARDL) kullanılmıştır. Söz konusu
yöntem sayesinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli
asimetrik ilişkilerin varlığı durumunda katsayı tahminleri yapılabilmektedir.
NARDL

modelinde

kısa

dönem

dinamikler

dağıtılmış

gecikmelerle

gözlemlenebilirken uzun dönemde ise bu ilişki tek bir ortak koentegre vektör ile
tanımlanmaktadır. Ayrıca sınır testi yaklaşımı kullanılarak değişkenlerin I(0) ve I(1)
entegrasyon

dereceleri

dikkate

alınmaksızın

koentegre

ilişkinin

varlığı

araştırılabilmektedir (Utkulu ve Ekinci, 2016:14).
4.2. Model ve Veri Seti
Literatürden hareketle Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın varlığı
aşağıda yer alan model ile araştırılacaktır.
RGDP=f (PETROL)
Tablo 1: Modelde Kullanılan Değişkenler ve Tanımları
DEĞİŞKEN

TANIM

DEĞER

KISALTMA

 İ

Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Logaritmik

LRGDP

PETROL

Ham Petrol Fiyatı (Brent Tipi)

Logaritmik

LPETROL

Çalışmada 2001Q1-2018Q2 dönemine ait çeyrekli veriler kullanılarak
Azerbaycan’da Hollanda Hastalığı’nın varlığı analiz edilmiştir. Çalışmada
kullanılan değişkenler logaritmik olarak ifade edilmiştir. Böylece katsayılar
esneklikler cinsinden hesaplanmıştır. Ayrıca serilerin mevsimsellik özelliği içerip
içermediği araştırılmıştır. Petrol fiyatları dışındaki değişkenlerin mevsimsellik
içerdiği bulgusuna ulaşılmış ve mevsimsel etkiler giderilmiştir.
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Tablo 2: Değişkenlerin Stokastik Zaman Serisi Özellikleri
LGDP

LPETROL

Ortalama

8.477213

4.08604

Medyan

8.780186

4.119175

Maksimum

8.915138

4.807237

Minimum

7.498037

2.962175

Standart Sapma

0.498699

0.501418

Çarpıklık

-0.86275

-0.36253

Basıklık

2.066468

2.156262

JB

11.22565

3.609702

JB:Jarque-Bera normal dağılım test istatistiğini gösterir.

Çarpıklık katsayılarına göre değişkenlerin sola çarpık oldukları; basıklık
katsayısına

göre

ise

değişkenlerin

kalın

kuyruk

özelliği

taşımadıkları

anlaşılmaktadır. Basıklık ve çarpıklık değerleri sonucunda LRGDP’nin normal
dağılmadığı; LPETROL’nin ise normal dağıldığı görülmektedir.
4.3. Analitik Bulgular
Durağan olmayan zaman serileri ile yapılan regresyon analizleri genellikle sahte
regresyon sorunu taşımaktadır. (Granger et al. 1974). Bu nedenle öncelikle zaman
serilerinin durağanlık durumu test edilmiştir. Tablo 4’te ADF (Genişletilmiş Dickey
Fuller) ve PP (Phillips-Perron) birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara
göre değişkenlerin I(1) olduğu görülmektedir.

ADF

PP

ADF

PP

LGDP

-2,377803(5)

-2,428825(6)

-1,691060(4)

-1,725736(6)
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nci

Sabit

Değ.

Biri

ey

Düz

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testleri

Sabit+
Trend

LPET

-2,023266(1)

-1,864866(4)

-6,506958(0)*

-6,333716(9)*

LGDP

-1,224076(5)

-0,314527(6)

-3,749499(3)**

-2,480683(6)

LPET

-2,016034(1)

-1,716588(4)

-6,497560(0)*

-6,300456(11)*

Not: * ve ** değerleri sırasıyla %1 ve %5 anlam seviyelerinde serilerin durağanlıklarını göstermektedir.
Parantez içindeki değerler ADF için Schwarz bilgi kriterine göre, PP için Bartlett Kernel Newey-West Bandwidth
kriterine göre optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerlerini
göstermektedir. ADF testi için: Mac Kinnon (1996) kritik değerleri sabitte % 1 ve % 5 değerleri için sırasıyla -3.53
ve -2.90 ve sabit + trend için % 1 ve % 5 olasılık değerleri için sırasıyla -4.09 ve -3.47; PP testi için: Mac Kinnon
(1996) kritik değerleri sabitte % 1 ve % 5 değerleri için sırasıyla -3.53 ve -2.90 ve sabit +trend için % 1 ve % 5
olasılık değerleri için sırasıyla -4.09 ve -3.47’dir.

Standart birim kök testlerinin önemli bir eksikliği yapısal kırılmaları dikkate
almamalarıdır. Yapısal kırılmaların varlığı durumunda bu kırılmaları dikkate
almayan standart birim kök testlerinin gücü azalmaktadır. Bu nedenle çalışmada
yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi gerçekleştirilmiştir
(Zivot ve Andrews, 1992).
Tablo 4: Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Değişkenler
LGDP

LPETROL

Model A

Model Bilgi

Model C

Test İstatistiği

-6,221241(2)

-5,138130(4)

-6,181545(2)

Kırılma Dönemi

2004Q3

2007Q2

2004Q3

Test İstatistiği

-4,007595(2)

-2,944989(2)

-2,969467(2)

Kırılma Dönemi

2014Q4

2011Q2

2010Q4

Kritik Değerler

%1

%5

%1

%5

%1

%5

-5,34

-4,93

-4,80

-4,42

-5,57

-5,08

Not: Model A: Ortalama kırılma, Model B:Trendde Kırılma, Model C: Rejimde (ortalama+eğim) kırılmayı ifade
etmektedir. Parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir.

Tablo 4’ te yer alan sonuçlara göre Model A’da LGDP’nin birim kök içermediği
LPETROL’nin ise içerdiği görülmektedir. Model B ve Model C’de ise LGDP
değişkeni birim kök içermemekte LPETROL ise birim kök içermektedir.
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Çalışmada kullanılan değişkenlerin entegrasyon derecelerinin farklı olması
nedeniyle sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır (Pesaran vd., 2001). Değişkenler
arasındaki asimetrik ilişkiyi de dikkate almak amacıyla katsayı tahminlerinin elde
edilmesinde Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) model
tercih edilmiştir. Bu yaklaşımın en önemli özelliği farklı entegrasyon derecelerine
sahip değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin testine imkan sağlamasıdır.
Tablo 5’de kısa ve uzun dönem asimetrik ilişkilerin tespitine yönelik yapılan Wald
test istatistiği sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5: Uzun ve Kısa Dönem Simetri Testi Sonuçları
DEĞİŞKENLER

LRGDP-LPETROL

Uzun Dönem

Kısa Dönem

WLR

WSR

132.1***

8.584**

[0.000]

[0.005]

Sonuç

Uzun ve Kısa Dönem Asimetrik NARDL

Tablo reel gayrisafi yurtiçi hasıla ile petrol fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönem simetri test sonuçlarını
vermektedir. WSR , Zi
Zi kısa dönem simetri varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test istatistiğini
vermektedir. WSR ise T 
T  uzun dönem simetri varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test
istatistiğini vermektedir. *** uzun ve kısa dönem simetri boş hipotezlerinin %1 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini
göstermektedir.

Tablo 5 de elde edilen Wald testi sonuçlarına göre gayrisafi yurtiçi hasıla ile
uluslararası petrol fiyatları arasında kısa ve uzun dönemde simetrik bir ilişkinin
bulunduğunu ifade eden boş hipotez reddedilmektedir. Buna göre uluslararası petrol
fiyatlarından pozitif (artış) ya da negatif (azalış) bir şokun reel gayrisafi yurtiçi hasıla
üzerindeki etkisi doğrusal değil, asimetriktir. Tablo 6’da NARDL model tahmin
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 6. NARDL Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Kısa ve Uzun Dönem Asimetrik NARDL Model
Bağımsız Değişkenler

Katsayılar

t değeri

LRGDPt 1

-0.065***

-4.25

0.036***

3.92

LPETROLt 1
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LPETROLt 1

'LRGDPt 1

0.018***

3.38

0.501***

3.85

'LRGDPt 2

0.356**

2.51

'LRGDPt 3

0.135

0.95

'LPETROLt

0.023

1.30

'LPETROLt 1

0.007

0.45

'LPETROLt 2

0.015

0.95

'LPETROLt 3

0.030*

1.83

'LPETROLt

0.006

0.60

'LPETROLt 1

-0.038***

-3.24

'LPETROLt 2

-0.012

-0.98

'LPETROLt 3

-0.016

-1.28

SABİT

0.490***

4.29

LLPETROL

0.554***

LLPETROL

-0.280***

B-G(12)

0.524

ARCH(12)

0.254

JB

0.345

t_BDM

-4.692

F_PSS

6.810

L

L



Not: Tabloda LPETROL ve LPETROL sırasıyla asimetrik uzun dönem katsayıları göstermektedir. *** %1 ve
** %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. B-G (12), 12 gecikmeye kadar Breusch-Godfrey otokorelasyon testini;
ARCH (12) ise 12 gecikmeye kadar modelde değişen varyansın olup olmadığını göstermektedir. Bağımlı ve
bağımsız değişkenlerin maksimum gecikme uzunluğu max p max q 12 olarak belirlenmiş ve AIC bilgi
kriterine göre en uygun gecikme sayısı belirlenmiştir. t_BDM ve F_PSS istatistikleri Pesaran, Shin and Smith (2001)
tarafından, k=1 (açıklayıcı değişken) için %5 önem düzeyinde tabule edilen kritik değerleri göstermektedir.

tcrit

3.22 ve Fcrit

5.73

Tablo 6 uluslararası petrol fiyatlarından kaynaklanan bir şokun reel yurtiçi hasıla
üzerindeki etkisini göstermektir. Bu etkinin asimetrik olduğu görülmüş ve kısa ve
uzun döneme ait asimetrik NARDL model tahmin sonuçları verilmiştir. Uluslararası
petrol fiyatları ile reel gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki uzun dönem asimetrik
katsayılarının sırasıyla ( LLPETROL ve LLPETROL ) pozitif ve negatif ve istatistiksel
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olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Buna göre uluslararası petrol fiyatlarındaki
%1’lik bir artışın diğer bir ifadeyle pozitif bir şokun uzun dönemde reel gayrisafi
yurtiçi hasılayı %0.554 artırdığı görülmektedir. Buna karşılık uluslararası petrol
fiyatlarındaki %1’lik bir azalış yani negatif bir şok uzun dönemde büyümeyi %0.28
oranında azaltmaktadır. Diğer bir değişle petrol fiyatlarındaki artışlar büyümeyi daha
hızlı artırmaktadır. Petrol fiyatları ile reel gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki kısa
dönem asimetrik katsayılara bakıldığında ise, kısa dönemde pozitif petrol şokunu


ifade eden ( 'LPETROLt 3 ) üç dönem gecikmeli katsayının %10 önem düzeyinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer taraftan kısa dönemde petrol fiyatlarındaki


azalışı ifade eden ( 'LPETROLt 1 ) bir dönem gecikmeli katsayı ise negatif ve
anlamlıdır. Yine tablo değerleri incelendiğinde reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde
bir dönem gecikmeli değerinin ( LRGDPt 1 ) negatif ve anlamlı olduğu
görülmektedir. Bu sonuç ekonomide uyarlayıcı bekleyişlerin geçerli olduğu yönünde
bilgi vermektedir.
Reel gayrisafi yurtiçi hasıla ile uluslararası petrol fiyatları arasındaki kısa ve uzun
dönem asimetrik NARDL modeline ait istikrar testleri incelendiğinde; modelde
otokorelasyon ve değişen varyans sorunuyla karşılaşılmadığı görülmektedir. Diğer
taraftan t_BDM ve F_PSS istatistikleri Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından elde
edilen kritik değerlerden büyük olduğu için Ho hipotezi reddedilmekte (t_BDM
istatistiği mutlak değer olarak) ve reel gayrisafi yurtiçi hasıla ile petrol fiyatları
arasında uzun dönemde asimetrik koentegre bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır.
Analizler bir bütün olarak değerlendirildiğinde literatür ile uyumlu olarak
Azerbaycan ekonomisinde incelenen dönem için Hollanda Hastalığı’nın ortaya
çıkmadığı ifade edilebilir.
SONUÇ
Bir ülkede uluslararası ticari değeri bulunan doğal kaynaklar keşfedildiğinde ya
da ani bir zenginleşme kaynağına kavuşan bir ülkede mevcut üretim faktörlerinin
diğer sektörlerden çekilerek yeni kaynağa yönelmesi sonucunda ekonomik
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performansta ortaya çıkan olumsuz etkiye Hollanda Hastalığı denilmektedir. Zengin
doğal kaynaklara sahip olan Azerbaycan’da doğal kaynakların hem toplam ihracat
içerisindeki payı hem de GSYİH içerisindeki payı yüksektir. Bu durum
Azerbaycan’da Hollanda Hastalığı’nın ortaya çıkma riskini yükseltmektedir. Bu
noktadan hareketle çalışmada Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın
varlığı araştırılmış ve incelenen dönem için Hollanda Hastalığı’nın ortaya çıkmadığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç günümüzde petrol sektörünün giderek daha
sermaye yoğun hale gelmesi ve dolayısıyla emek istihdamı yönünde aşırı talepkar
olmamasına bağlı olarak açıklanabilir. Petrol sektöründe üretim artışı yaşanmasına
rağmen diğer sektörlerde bir istihdam azalmasına yol açmamış aksine gelirin ve
diğer sektörlere yönelik talebin artmasına bağlı olarak istihdam artışı
gerçekleşmiştir.
Çalışmada her ne kadar Azerbaycan ekonomisinde Hollanda Hastalığı’nın
varlığına ilişkin bir bulguya ulaşılmamış olsa da gelecekte böylesi bir sorunun
yaşanmaması için bazı tedbirlerin şimdiden alınmasında fayda bulunmaktadır.
Norveç vb. ülke deneyimlerinin gösterdiği üzere kurumsal yapının sağlam olduğu
ülkelerde Hollanda Hastalığı problemi yaşanmaktadır. Dolayısıyla doğal
kaynaklardan elde ettiği kaynakları kurumların tekrar yapılandırılmasına harcanarak
kurumsal yapının yenilenmesi ve güçlendirilmesi önemlidir. Böylece bireysel temel
hak ve özgürlüklere daha fazla serbestlik tanınması, mülkiyet haklarının
sağlamlaştırması, firmaların karar alma süreçlerindeki belirsizlikler ve maliyetlerin
azaltılması sağlanarak daha güçlü bir büyüme potansiyeli yaratılabilir. Ayrıca
günümüzün ekonomik yapılanması olan bilgi ekonomisi dikkate alındığında arge’ye, eğitime ve ihracatta mal çeşitlendirilmesinin sağlanabileceği sektörlere daha
fazla kaynak aktarılmalıdır.
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Döviz Kuru Tahmini için Yapay Sinir Ağları Modelleri ve
Karşılaştırması
Filiz ERATAŞ SÖNMEZ1, Şule BİRİM2

Özet
Ekonomik verilerin tahmin edilmesi karar vericiler için gelecek öngörüsünde bulunmak
adına büyük önem arz etmektedir. Zaman serisi tahminlerinde kullanılan doğrusal regresyon
gibi yöntemler bazı zamanlar değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri ortaya koymakta
yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada, çeşitli değişkenler ile döviz kuru arasındaki karmaşık
ilişkiyi modellemek ve tahmin edilen verilerin gerçeğe yakınlık derecesinin en yüksek olduğu
yönteme karar vermek amacıyla için yapay öğrenme kapsamında yapay sinir ağları (YSA)
yöntemi tercih edilmiştir. Yapay öğrenmenin başarısı, büyük ölçüde önceden belirtilmeyen
karmaşık yapıyı keşfetme ve çok esnek fonksiyonel formları basitçe uygulanabilme
yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Yapay öğrenme, yeni ampirik araçlar ile, üzerinde
çalıştığımız sorunların çeşitlerini genişletmeye hizmet etmektedir. Yapay öğrenme
araçlarının artan kullanımı, model tahmini yapan araştırmacıların üzerinde çalıştığı soru
türlerini de değiştirmiştir. Yapay öğrenme araçları sadece yeni veriler veya yeni yöntemler
sunarak değil, yeni sorulara odaklanarak da araştırma kapsamını artırmaktadır. USD/TRY
ve EUR/TRY kur değerleri birbirinden farklı YSA modelleri ile tahmin edilmiştir. Kullanılan
modellerin tahmin performansı karşılaştırılmıştır, sonuçların gerçek değerlerden sapma
dereceleri Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Kök Kareler Karesi (RMSE) ölçütleri ile
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda yapay öğrenme ile birlikte en iyi tahmin performansını
sağlayan YSA modeli seçilmiş olup, döviz kuru tahminlemesinde kullanılmak üzere yeni bir
model önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler— Döviz Kuru, Yapay Sinir Ağları, Yapay Öğrenme
JEL Sınflama Kodları: F31, C45, C82.

Comparison of Artificial Neural Network Models in the Estimation
Foreign Exchange Rate
Abstract
Estimation of economic data is crucial for decision makers to anticipate the future. The
methods such as linear regression used in time series estimations may be insufficient for
some time to reveal complex relationships between variables. In this study, artificial neural
networks (ANN) method was chosen as a method of artificial learning for modeling the
complex relationship between various variables and the exchange rate and aim to determine
the method in which the degree of closeness of the estimated data is highest. The success of
artificial learning is due to its ability to discover large, unspecified complex structures and
to simply apply very flexible functional forms. Artificial learning, with new empirical tools,
serves to expand the kinds of problems we are working on. The increased use of artificial
learning tools has also changed the types of questions that researchers working on model
prediction have worked on. Artificial learning tools are increasing the scope of research not
only by offering new data or new methods, but also by focusing on new questions. USD / TRY
and EUR / TRY exchange rates are estimated with different ANN models. The estimation
performance of the models used was compared, and the results from the deviations from the
real values were evaluated by the Mean Absolute Error (MAE) and Root Squares (RMSE)
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criteria. In this direction, the ANN model which provides the best estimation performance
along with artificial learning has been selected and a new model has been proposed for use
in the exchange rate estimation.
Keywords— Exchange Rate, Artificial Neural Networks, Artificial Learning
JEL Classification Codes: F31, C45, C82.

1. GİRİŞ
Son zamanlarda ekonomik araştırmalara konu olan yüksek frekanslı pek çok
değişken doğrusal olmayan ilişkilere sahiptir. Ekonomik değişkenler arası doğrusal
olan ilişkilerin yanı sıra doğrusal olmayan ilişkileri de modelleyebilen yapay sinir
ağları (YSA) ampirik modellerde kullanılan alternatif yöntemlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu yöntem, insan beyninin öğrenme kapasitesini
taklit eder ve pek çok beyin fonksiyonunu gerçekleştiren nöronların biyolojik
yapısına benzemektedir (Taş ve diğerleri, 2018:414). YSA yönteminde birbiri ile
ilişkili birçok doğrusal ya da doğrusal olmayan değişken çoklu katmanlarda paralel
olarak işlem gerçekleştirir. Yapay öğrenme kapsamında son dönemde yapılan
çalışmalarda, insanların bilgi sürecini taklit eden veri madenciliği sistemlerinin
geliştirilmesine ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen yöntemlerden biri olan
YSA adını, zekâ gerektiren çok sayıda işlem yapıp bunu sentezleyebilen insan
beynindeki sinir hücrelerinden almaktadır (Azoff, 1994; Zhang vd., 1998; Kalman
ve Kwasny, 1997; Hornik, 1989).
Ekonomi yazınında YSA yönteminin döviz kuru tahmininde kullanılmasına
yönelik birçok çalışma yer almaktadır. 90’lı yılların ikinci yarısından sonra
ekonomik verilerin (altın fiyatı, dış ticaret hacmi ...vb. gibi) analizinde YSA
kullanımı artmıştır. Coats and Fant (1993), Brockett ve diğerleri (1994), Kaastra and
Boyd (1995), Haefke and Helmenstein (1996) bu tür çalışmalar örnek olarak
gösterilebilir. Weigend ve diğerleri (1992) DEM/USD çapraz kur değerini YSA ve
zaman serisi analizi kapsamında rassal yürüyüş modeli ile tahmin etmiş ve YSA’nın
rassal yürüyüş modeline göre daha iyi sonuçlar verdiğini vurgulamışlardır. Yine aynı
değişkeni konu alan bir başka çalışma Hann ve Steurer (1996) tarafından yapılmıştır.
Söz konusu çalışma ile YSA yöntemi ile elde edilen sonuçların doğrusal zaman serisi
yöntemlerine göre daha iyi sonuç verdiği ortaya konmuştur. Kuan ve Liu (1995)
USD karşısında beş farklı çapraz kur değerini (GBP, CAD, DEM, JPY, CHF) ileri

2130

ve geri beslemeli YSA kullanarak tahmin etmiştir. Lisi and Schiavo (1999)
çalışmalarında Avrupa Para Birliği öncesinde FRF, DEM, ITL ve GBP ile USD
çapraz kur değişkenleri aracılığıyla YSA yöntemini kullanarak tahmin yapmışlardır.
Elde ettikleri uygulama bulguları sonucunda YSA yöntemi elde edilen sonuçların
Kaotik modelden elde edilen sonuçlar ile oldukça benzediğini belirtmişlerdir.
Kamruzzaman ve Sarker (2003) çalışmasında CAD ilişkin altı farklı çapraz kurun
YSA ve zaman serisi analizi kapsamında ARIMA yöntemini kullanarak tahmin
etmiş ve elde edilen bulgulara göre YSA tahminlerinin daha etkin sonuç verdiğini
göstermişlerdir. Panda ve Narasimhan (2007), INR/USD kurunun tahmininde YSA
ve zaman serisi analizi kapsamında doğrusal AR/MA ve ARIMA modellerini
kullanmışlar ve söz konusu modellerden elde ettikleri sonuçlarını belirledikleri sekiz
kritere göre test etmişlerdir. Bu bağlamda, YSA yönteminin diğer tahmin
modellerine göre daha etkin sonuç verdiğini saptamışlardır. Taş ve diğerleri (2018)
çalışmalarında YSA yöntemini kullanarak
Ekonomi yazınında YSA yöntemini kullanarak, ulusal para birimi ve USD döviz
kurunu ya da çapraz kur değişkenlerini ele alan çalışmaların yanı sıra, döviz kurunun
belirleyicilerini ve gelecek tahminini ele alan çalışmalar da yer almaktadır. Altan
(2008) çalışmasında döviz kuru değerini etkileyen değişkenler olarak enflasyon
oranını temsilen toptan eşya fiyat endeksi (TEFE), mevduat faiz oranı, para arzını
temsilen M2Y ve GSYİH gibi makro ekonomik değişkenlerden yararlanmış, kurulan
ampirik modeli hem YSA hem de VAR modeliyle tahmin edip elde ettiği sonuçları
karşılaştırmıştır. Söz konusu çalışmada,YSA yönteminin, VAR yöntemine göre
oldukça iyi bir performans gösterdiği vurgulanmıştır. Döviz kurunun gelecek
tahminine yönelik yapılan çalışmaların genelinde satın alma gücü paritesi ve parasal
model olmak üzere iki farklı teoriye yer verilmiştir. Celemnts ve Lan (2010)
çalışmalarında satın alma gücü paritesi yaklaşımı çerçevesinde döviz kurunu tahmin
etmişler ve YSA yönteminden elde edilen parametrelerin tahmin gücünün yüksek
olduğunu belirtmişlerdir. Özkan (2012) çalışmasında parasal model kapsamında
EUR/TRY ve USD/TRY kurlarını YSA yöntemini kullanarak tahmin etmiş ve YSA
yardımıyla tahmin edilen modelin yüksek tahmin gücüne ulaştığını vurgulamaktadır.
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2. AMPİRİK MODEL
Çalışmada kullanılan veriler 2 Ocak 2002 ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yer
alan Euro/TL ve Dolar/TL günlük döviz kuru verileridir. Toplam olarak 6052 adet
veri bulunmaktadır. Verilerin ilk %70’i eğitim için kullanılmış olup, kalan %30’u da
eğitilmiş modelin uygulanması için test verileri olarak kullanılmıştır. Zaman serisi
veri seri setinde döviz kurunun tahminleyicisi olarak bir dönem önceki döviz kuru
değerleri kullanılmıştır. Ayrıca veriler 0 ile 1 arasında değişecek şekilde
standartlaştırılarak LSTM sinir ağlarında çalıştırılmaya uygun hale getirilmiştir.
Önerilen modelde Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır. Bunun sebebi
Adam algoritmasının stokastik gradyan azalma algoritmasından daha hızlı bir
şekilde hatayı azaltıyor olmasıdır (Çarkacı, 2018; Kingma ve Ba, 2015).
2.1.Yöntem: Yapay Sinir Ağları
YSA, değişkenler arasındaki lineer olmayan ilişkileri belirlemeye çalışarak
ilgilenilen süreci modellemeye yarayan bir yapay öğrenme aracıdır (Verlinden ve
diğerleri, 2008). YSA’da girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanı olmak üzere
olarak üç tip katman bulunmaktadır. Girdi katmanı bağımsız değişkenlerin değerinin
veriden alındığı katmandır. Gizli katman içerisinde yer alan düğümler sayesinde
bilgi işleme görevini gerçekleştirir. Gizli katmandan çıkan bilgi çıktı katmanına
gider ve burada hedef değişkenlerin değerleri oluşturulur. Klasik bir YSA modeli
şekil 1’de temsili olarak gösterilmiştir. Sinir ağları (SA), genelleştirebilme kabiliyeti,
dayanıklılık, hata toleransı düşüklüğü, değişime kolay adapte olabilmesi ve paralel
veri işleme gibi kabiliyetleri olması açısından çeşitli problemlerin modellenmesi için
tercih edilen bir yöntemdir (Feng ve Shu, 2005:995).
En popüler SA mimarisi ileri beslemeli ve geri yayılımlı öğrenme algoritmasını
kullanan mimaridir. İleri beslemeli mimaride veri girdi katmanından çıktı katmanına
doğru hareket eder. Bu sırada her bir katmana ati ağırlıklar belirlenir. Çıktı
katmanında hesaplanan hedef değerler ile gerçek değerler arasındaki fark hesaplanır.
Geri yayılım öğrenme algoritmasında ise hesaplanan farklar gradyan azalma ve
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benzeri optimizasyon fonksiyonu ile minimize edilene kadar katmanlarda
belirlenmiş olan ağırlıklar geriye doğru güncellenir.
Gizli Katmanlar
Girdi Katmanı

Çıktı Katmanı

Şekil 1: Klasik İleri Beslemeli YSA Modeli
Kaynak: Azzouni ve Pujolle, 2017:3.
İleri beslemeli SA modelleri verinin anlık durumuna göre çalışarak tahminlerde
bulunur. Bir başka deyişle, veriyi sadece içinde bulunduğu zaman dilimi açısından
modelleyebilirler ancak tarihsel bağımlılıkları modellemek için uygun değillerdir.
Tekrarlayan (Recurrent) SA ise zaman içerisinde döngüsel bağlantılara sahiptir. Her
bir zaman adımındaki aktivasyonlar ağda geçici bir hafıza gibi kayıtlı tutulur
(Azzouni ve Pujolle, 2017:3). Tekrarlayan SA modelleri, geçmiş adımlardaki
varyasyonları değerlendirerek sıralı verilerin tahmin edilmesi için özelleşmiş derin
öğrenme modellerindendir (Khan, Khan, Chowdhurry ve Dey, 2018:4).
Tekrarlayan SA modelleri gradyan tabanlı geri yayılım algoritması ile eğitmek
gradyanın yok olması ya da aşırı büyümesi gibi problemleri ortaya çıkarmaktadır
(Azzouni ve Pujolle, 2017:4). Bu problem Tekrarlayan SA modellerini, uzun
dönemli tarihsel bağımlılıkların olduğu durumlar için modelleme yapmada
sınırlandırmaktadır (Sak, Senior ve Beaufays, 2014:2). Böylece zaman dilimleri
arasındaki fark attıkça tarihsel bağımlılıklar göz önünde bulundurulamamakta ve
tahmin doğruluğu azalmaktadır. Bu problemi ortadan kaldırabilmek adına Uzun
Kısa-dönemli Bellek (LSTM) ile çalışan Tekrarlayan SA yöntemi önerilmiştir. Bu

2133

yöntem geçici serileri ve bu serilerin uzun dönemli bağımlılıklarını daha iyi
modelleyebilmek için önerilmiştir (Azzouni ve Pujolle, 2017).

Bilgiyi uzun

periyodlar boyunca hatırlamak LSTM Tekrarlayan SA modellerinin başlıca
davranışlarından biridir (Colah Blog, 2018). YSA modellerinin çeşitlenip
gelişmesiyle Uzun kısa-dönemli Bellek (LSTM) ile Tekrarlayan SA mimarisinin
veri noktalarının zamana bağlı olduğu zaman serisi problemlerinde tahmin açısından
başarılı olduğu görülmüştür (Adam, Smagulova ve James, 2018).
Dil işleme problemini ele alan bir çalışmada sıralı verinin tahminlenmesinde
klasik Tekrarlayan SA ile LSTM modelleri karşılaştırılmış ve LSTM modellerinin
klasik Tekrarlayan SA modeline göre daha iyi performans sergilediği görülmüştür
(Gers ve Schmidhuber, 2001). Finansal verilerin tahmini amacıyla gerçekleştirilen
bir çalışmada ise LSTM mimarisinin geleneksel bir yöntem olan ARIMA yöntemine
göre %84-87 oranında daha fazla hata azaltma gerçekleştirdiği görülmüştür (Namin
ve Namin, 2018:13).
2.2. LSTM Mimarisi
Girdi değerleri x = (x1, x2, ….,xT) olarak verilen standart Tekrarlayan bir SA,
gizli katman değerlerini hesaplar ve katman değerleri için h = (h1, h2, h3, …ht)
vektörü ile çıktı katman değerleri için y = (y1, y2, …, yt) vektörünü hesaplar. Klasik
bir Tekrarlayan SA mimarisi 1’den t’ye kadar olan iterasyonlar sonucunda hatayı
önceden belirlenmiş bir değerin altına düşürünceye kadar ağırlıkları güncelleyerek
çalışır (Bui, Le ve Cha, 2018) Geleneksel bir Tekrarlayan SA hücresi şekil 2’de
görülmektedir. Tekrarlayan SA hücresinde önceki bilgilerin hatırlanmasını sağlayan
bir birim yoktur.
Hücre

Çıktı

Şekil 2: Tekrarlayan SA Hücresi
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Kaynak: Kang, 2017.
LSTM mimarisinde bellek bloğu adı verilen birimler bulunmaktadır. Bu bellek
bloklarının içinde ağın mevcut durumunu hatırlayan hücrelerin yanı sıra bilgi akışını
kontrol eden geçitler de bulunmaktadır. Bu geçitler bağımsız değişkenden veri
aktarımını sağlayan girdi geçidi, çıktı değerlerin ağın kalanı ile iletişim halinde
olmasını sağlayan çıktı geçidi, ve bir de unutma geçidinden oluşur (Azzouni ve
Pujolle, 2017, s.3).
Şekil 3’te te bir LSTM hücresinin mimarisi verilmiştir. LSTM içerisinde yer alan
unutma geçidi LSTM hücresinin geçmiş verileri hatırlamasını sağlayan birimdir.
Unutma geçidi hücre durumuna hangi verilerin unutulup hangilerinin hafızada
tutulacağını söyler. Unutulan veriler için çıktı 0 olup hatırlanacak veriler için çıktı
1’dir. Bu sayede hücre durumu, hatırlanması gereken bilgileri bünyesinde barındırır
(Kang, 2017).

Çıktı
Geçidi

Girdi
Geçidi
Hücre

Girdi
Değişim
Geçidi
Unutma
Geçidi

Şekil 3: LSTM Hücresi
Kaynak: Kang, 2017.
LSTM için eşitlikler şu şekildedir (Bui ve diğerleri, 2018:2; Kang, 2017):
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Yukarıdaki eşitliklerde ct hücre durumu, ft unutma geçidi, it girdi geçidi,

girdi

değişim geçidi, ot çıktı geçidi ve ht de gizli katmanı temsil etmektedir. V sigmoid
fonksiyonu iken, tanh de hiperbolik tanjant fonksiyonunu göstermektedir.
Bu çalışmada, zaman serisi tahmin problemi için uygun olduğu düşünülen LSTM
temelli bir Tekrarlayan SA modeli önerilmiş olup, Dolar/TL ve Euro/TL günlük
döviz kuru tahminlemesi için kullanılmıştır. LSTM mimarisinde ve çalışma
esnasında kullanılan parametrelerin farklı sayılarına göre farklı konfigürasyonlar
oluşturulmuş ve birbirleriyle tahmin performansı açısından karşılaştırılmıştır.
2.3.Uygulama Bulguları
Bu çalışmada LSTM modeli oluşturmak ve modeli çalıştırmak amacıyla Python
programlama dili için Keras kütüphanesinden yararlanılmıştır. Çalışmada tek girdi,
tek gizli ve tek çıktı katmanından oluşan bir LSTM modeli geliştirilmiştir. LSTM
modelinde gerçekleştirilen tahminlerin performansını etkileyen bazı parametreler
vardır. Bu parametrelerden en çok kullanılanlardan iki tanesi tur (epoch) sayısı, ve
gizli katmandaki nöron sayısıdır. Tur, yapay sinir ağında veri setinin tamamının
ileriye ve daha sonra ağırlıkların güncellenmesi için geriye gittiği tam döngüdür
(Çarkacı, 2018). Bu çalışmada gizli katmandaki nöron sayısı 50, 100 ve 200 olacak
şekilde, tur sayısı da 100, 300, 500 ve 1000 olacak şekilde LSTM modelleri
oluşturulmuştur. Bu sayede toplamda 12 model çalıştırılmış ve tahmin
performansları karşılaştırılmıştır. Performans göstergesi olarak test verilerinin
gerçek verilerden ne kadar saptığını hesaplayabilmek için hata kareleri ortalamasının
karekökü (RMSE) ve ortalama mutlak hata (MAE) değerleri kullanılmıştır.
Oluşturulan

modeller

içerisinde

test

verilerinin tahmin

performansını

değerlendirmek adına 12 konfigürasyon için MAE ve RMSE değerleri
hesaplanmıştır. En düşük MAE ve RMSE değerlerine ulaşan konfigürasyonlar
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Euro/TL değişkeni için tur sayısının 300 ve nöron sayısının 200 olduğu model ile
Dolar/TL değişkeni için tur sayısının 500 ve nöron sayısının 50 olduğu modeldir.
Buna göre her bir döviz kuru için en iyi model olarak belirtilmiş konfigürasyonları
sağlayan modeller seçilmiştir. Seçilmiş modeller için MAE ve RMSE değerleri
Tablo 1 ‘de incelenebilir. Euro/TL ve Dolar/TL değişkenleri için test verileri
kullanılarak gerçekleştirilen tahmin sonuçları ve gerçek sonuçları gösteren grafikler
sırasıyla şekil 4 ve şekil 5’te verilmiştir.
Tablo 1: En İyi Modeller İçin MAE ve RMSE Değerleri
Nöron
Döviz Kuru

Sayısı

Tur Sayısı

MAE

RMSE

Euro/TL

200

300

0.01854

0.04340

Dolar/TL

50

500

0.01877

0.04953

Şekil 4: Euro/TL İçin Gerçek ve Tahmini Değerler
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Şekil 5: Dolar/TL için Gerçek ve Tahmini Değerler
SONUÇ
Bu çalışmada, döviz kurlarını tahmin edebilmek için Yapay Sinir ağları(YSA)
modelleri içinde yer alan Tekrarlayan Sinir ağlarından LSTM modeli kullanılmıştır.
LSTM, önceki değişkenlerin durumunu uzun dönemler için bile hatırlayabilmeyi
başarabildiği için zamana bağlı değişkenlerin tahmin edilmesinde oldukça başarılı
sonuçlar vermektedir. Türkiye için döviz kuru tahmininde LSTM sinir ağı modelini
kullanan bir çalışmaya gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda rastlanmamıştır.
Finansal veriler ve dil işleme gibi zamana bağlı değişkenlerin tahmininde başarılı
sonuçlar veren LSTM modelinin, döviz kuru tahmininde de başarılı olacağı
düşünülmüştür.
Diğer SA türlerinde olduğu gibi LSTM modeli içinde yer alan tur sayısı ve nöron
sayısı parametrelerinin değerleri değiştirilerek oluşturulan modeller birbirleriyle
karşılaştırılmış ve en az hata değeri sağlayan model her bir döviz kuru için
seçilmiştir. Seçilen modellerin performansına bakıldığı zaman geleneksel YSA
kullanan çalışmalarda (Altan, 2008; Özkan, 2012; Taş ve diğerleri, 2018) elde edilen
değerlere benzer hatta sayısal olarak daha düşük MAE ve RMSE değerleri elde
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edildiği görülmüştür. Bu durum LSTM Sinir ağının döviz kuru tahmini için oldukça
uygun bir model olduğunu ve güçlü tahminler yapabileceğini göstermektedir.
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Türkiye’de Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe
Eğitim Standardı 2’ye Göre Değerlendirilmesi: İşletme
Bölümleri Üzerine Bir Araştırma
Hakan Özçelik1, Ayşenur Erdoğan 2
Özet

Dünya’da gelişerek değişen ticari faaliyetlerle birlikte, faaliyetlerin kaydedildiği ve
raporlandığı muhasebe bilgi sistemleri de değişmiştir. Muhasebe bilgi sistemleri
bilgi üretim süreçlerinin temel unsurlarından birisi muhasebe meslek mensuplarıdır.
Muhasebe meslek mensupları eğitim süreçlerinin söz konusu değişimlere uygun
olması gerekir. Uluslararası alanda, meslek mensuplarının eğitim süreçlerinin
değişime uygun olarak standartlaşması gerektiği eğilimleri artmaya başlamıştır. Bu
bağlamda, Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu (IAESB) tarafından
toplam sekiz adet Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları (UMES)
yayınlanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de muhasebe eğitiminin, Uluslararası Eğitim
Standartlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında,
Türkiye’de muhasebe eğitiminin ağırlıklı olarak verildiği fakültelerin işletme
bölümleri, örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’deki muhasebe
eğitim durumu UMES 2’ye göre değerlendirilmiş olup gerekli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler— Muhasebe Eğitimi, Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları
JEL Sınflama Kodları: M410, M200

Evaluation of Accounting Education in Turkey according to
International Accounting Education Standards 2:A Research on
Business Departments
Abstract

Along with the changing commercial activities in the World, the accounting
information systems that the activities are recorded and reported have also changed.
One of the basic elements of accounting information systems is accounting
professionals. Accountants training processes must be in accordance with the
mentioned changes. In international arena, the tendency of professionals to
standardize their training processes has begun to increase. In this context, a total of
eight International Accounting Education Standards (IES) are published by the
International Accounting Education Standards Board(IAESB . The aim of study,
accounting education in Turkey is evaluated according to the International Education
Standards. The aim of this study is evaluation of accounting education in Turkey
according to was chosen as samples. In conclusion,state of accounting education in
Turkey is evaluated according to IES 2 neccessary proposals were presented.
Keywords— Accounting Education, International Accounting Education Standards
JEL Classification Codes: M410, M200
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1. GİRİŞ
Son yıllarda yaşanan gelişmelerden önce (teknoloji, bilim, ekonomi vb.)
işletmeler kurumsal bir yapıya sahip olmadıkları için muhasebe işlemleri genellikle
işletme sahipleri tarafından ya da bu konuda yeterli eğitimi olmayan kişiler
tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ancak yaşanan gelişmeler ışığında değişen
şartlar, işletmeleri daha profesyonel bir anlayışa yöneltmiştir. Böylece işletmeler
muhasebe sistemlerini geliştirmiş ve bu alanda eğitimlerini tamamlamış, uzman
kişileri istihdam etmeye başlamışlardır.
Her meslek grubunda olduğu gibi muhasebe mesleğinde de giderek nitelikli
emeğe ihtiyaç duyulmaktadır (Özgün, 2018). Meslek mensuplarının, muhasebe
mesleğinin gelişmesindeki rolü çok etkin ve büyüktür. Bu nedenle muhasebecilerin
eğitimi ve alanlarında yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olarak sürekli kendilerini
güncellemeleri, muhasebenin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamaktadır
(Gökten ve Gökten, 2016: 50). Günümüzde küresel rekabet ortamının, sınırları
tamamen ortadan kaldırdığı göz önünde bulundurulursa, muhasebe eğitimini bu
değişimden bağımsız düşünmek ve sadece ulusal düzeyde ele alınacak bir konu
olarak görmek söz konusu bile olamaz (Tazegül ve Karabayır, 2015).
Enron, Worldcom gibi skandallar muhasebe bilgi sisteminin önemini daha da
artırmıştır. Bu skandallar neticesinde finansal tablo kullanıcıları büyük zararlar
görmüş ve aynı zamanda güven kaybı da söz konusu olmuştur. Bu kayıpların önüne
geçebilmek için işletme yönetiminden, muhasebeye, denetime, finansal raporlama
ve standartlara kadar her alanda kalite arttırılması en önemli adımlardan biri
olmuştur. Şüphesiz ki finansal bilgi üretilmesinde finansal bilginin kaliteli ve
güvenilir olabilmesi için finansal bilgi üreticisi olan muhasebecilerin eğitimi de göz
ardı edilemez duruma gelmiştir. Bu nedenle muhasebe meslek mensubu adaylarının
eğitim kalitesinin artırılması ihtiyacı doğmuştur. Muhasebe eğitim programları
yaşanan değişimle birlikte muhasebecilerden beklenen tüm beklentileri karşılayacak
şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ise
Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) tarafından Uluslararası
Eğitim Standartları (IES) yayınlanmıştır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Muhasebe eğitimi, kişiye mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
bir mesleki eğitimdir. Bu eğitimden beklenen hem ulusal hem de uluslararası
standartlarda düzelenmiş kriterleri karşılıyor olmasıdır. Eğitimin kalitesini
belirlemek için de yine bu kriterler temel alınarak bir ölçüm gerçekleştirilebilir (Zaif
ve Ayanoğlu, 2007: 117).
İngiltere 1870, Fransa 1881, ABD 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899 ve daha
birçok ülke bu yıllarda mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini yasayla
düzenlemişlerdir. Ülkemizde ise 1989 yılında 3568 sayılı muhasebe meslek kanunu
ile yasal dayanak oluşturulmuştur (Ayboğa, 2003: 333). Muhasebe eğitimi
ülkemizde fakültelerde (4 yıllık) ve yüksekokullarda (2 yıllık) verilirken, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde de eğitimler verilmektedir. Literatüre baktığımızda
1980’lerin sonlarından itibaren iş yaşamında etkili olacak bilgi, beceri ve yeteneklere
sahip muhasebeciler yetiştirebilmek adına muhasebe eğitiminde yenilik çağrısı
yapıldığı görülmektedir. Öğrencilere yönelik bu çıktıların elde edilebilmesi için ise
derinlemesine bir eğitim yaklaşımı benimsenmesi gerektiği de belirtilmiştir (Çelenk
vd., 2010: 160).
Muhasebe eğitiminin temel amacı; muhasebe bilgisi kullanıcılarına doğru ve
güvenilir muhasebe bilgisi sunabilmek için yeterli düzeyde muhasebe eğitimi
vermek ve uygulamaları bu yönde yönlendirebilmektedir (Gökçen, 1998:43-50).
Muhasebe eğitimi öğrencilere teknik ve teorik muhasebe bilgisinin yanı sıra, mesleki
ve etik değerlerin kazanımını sağlamaktadır (Zeytin, 2016:150).
Muhasebe meslek mensuplarının sahip olması gereken nitelikleri ortaya koymayı
amaç edinmiş olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 7 Ekim 1977
yılında Almanya’da kurulmuştur. Başlangıçta 51 ülkeden 63 kurucu üyesi
bulunurken, günümüzde bu sayı 130’dan fazla ülkeden 175’in üzerinde üyeye
çıkmıştır (IFAC, https://www.ifac.org, Erişim Tarihi: 28.09.2018). Uluslararası
Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB), IFAC bünyesinde faaliyet gösteren
bir kuruluştur. IAESB tarafından 2005 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2008
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yılının sonlarına kadar yayınlanmaya devam eden standartlar, taslak metin olarak
hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile tamamlanan standartlar 2015 yılında
uygulamaya konulmuştur. Toplamda 8 adet yayınlanan standartların ilk dördü
muhasebe meslek mensuplarının eğitimleri ile ilgili iken, beş, altı ve yedinci
standartlar eğitim sonrası ile ilgilidir. Son standart ise denetimle ilgili olarak
hazırlanmıştır (IFAC, 2015).
Hazırlanan standartlardan ikincisi olan ve “Muhasebe Eğitim Programlarının
İçeriği” ile kaliteli muhasebe eğitimi verilebilmesi için gerekli olan dersler ve bu
derslerin içeriğine ilişkin açıklamalar getirilmiştir (Can ve Demirci, 2016: 323).
Aday muhasebe meslek mensuplarının öğrenimini ve gelişimini destekleyecek
eğitim örgütleri, işverenler, hükümet yetkilileri ve diğer paydaşlar da standarttan
yararlanabilecektir (IES 2, md: 7, 2017).
Standartta belirtilen mesleki eğitim programı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:
muhasebe ve finans bilgileri, işletmecilik bilgileri ve temel bilgi teknolojileri ile ilgili
derslerdir.
Muhasebe ve finans bilgilerinin içermesi gereken konular; Finansal Muhasebe,
Raporlama, Yönetim Muhasebesi ve Kontrol, Vergi, İşletme ve Ticaret Hukuku,
Denetim ve Sigorta, Finansal Yönetim, Mesleki Değerler ve Meslek Etiğidir (IES 2,
md: 7, 2017).
İşletmecilik ve bilgi teknolojilerinin içermesi gereken konular genel olarak;
Makro ve Mikro İktisat, İşletme, Yönetim, Etik, Pazarlama, Küreselleşme, Bilgi
Teknoloji ve sistemleri yeterliliği, kontrolüdür (IES 2, md:7, 2017).
3. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür gözden geçirildiğinde çok sayıda muhasebe eğitimi ile ilgili çalışma
olduğu görülmektedir. Ancak çalışmamızın literatür kısmını araştırmamıza temel
olan

Uluslararası

Muhasebe

Eğitimi

Standartları

ile

ilgili

araştırmalar

oluşturmaktadır.
Özbirecikli (2007), Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartlarını (UMES) genel
hatlarıyla açıklayarak tanıtmıştır. Çalışmanın sonucunda, ülkemizde standartların
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kısmen uygulandığı ve eğitim programlarımızın standartta belirtilenlere kıyasla çok
eksik olduğu belirtilmiştir.
Saville (2007), vermiş olduğu bilgilendirme ile UMES’lerin öneminden ve kısa
kısa standartlardan bahsetmiştir.
Özbirecikli ve Pastacıgil (2009) çalışmalarında, ülkemizdeki yasal düzenlemeler
ile UMES’lerin ne derece uyumlu olduklarını analiz etmişlerdir. Ülkemizde
muhasebe eğitiminin kökeni usta çırak ilişkisine dayanmasına ve 20 yıl gibi kısa bir
süredir yasa ile tanımlanmış olmasına rağmen standartlar ile uyumunun umut vaat
ettiği belirtilmiştir.
Çubukçu (2012) çalışmasında UMES 4 Mesleki Değerler, Etik ve Davranışlar
standardını incelemiştir. Ülkemizdeki üniversitelerin ders programlarında etik
dersleri

incelenmiştir.

Sonucunda

lisans

ve

lisanüstü

seviyesinde

ders

programlarının etik dersleri açısından yetersiz olduğu anlaşılmıştır.
McPeak vd. (2012), yayınlanan standartları tek tek inceleyerek standartlar
hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışmalarında, standartların daha etkili olabilmesi için
muhasebe eğitimcilerinin de rol alması gerektiğini savunmuşlardır.
Crawford vd. (2013) çalışmalarında, IAESB’nin dünya genelinde profesyonel
muhasebe eğitimi için uygun standart koyucu olarak kabul edilip edilmediği ve
örgütsel olarak geçerliliği olup olmadığı araştırılmıştır. İlgili kurumların muhasebe
eğitimi ders programları incelenmiş ve standartlarla yeterinde uyumlu olmadığı
sonucuna varılmıştır.
Sugahara (2013), 2003 ile 2011 yılları arasında muhasebe eğitim standartları ile
ilgili yayınlanan 110 makale incelenmiştir. Makalelerin küçük bir kısmında
eleştiriler olsa da çoğunluğunda pozitif görüşler sunulduğu belirtilmiştir.
Tazegül ve Karabayır (2015), muhasebe eğitim standartlarının lisans eğitimde
gerçekleşme durumunu tespit etmek amacıyla yapmış oldukları çalışmada yöntem
olarak anket seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi ile Ardahan
Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden muhasede dersi
alan ve almakta olanlar oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, Uluslararası
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Muhasebe Eğitim Standartları’nın gerçekleşmesi, farklı değişkenlerin bir arada
uyumlu bir şekilde etkileşimine ve ilgili kurumların bir çok açıdan desteğine bağlı
olduğu ortaya konmuştur.
Aleqab ve Nurunnabi

(2015), Ürdün’de IFAC standartları ile uyumlu bir

müfredat gelişmek için çalışma yapmışlardır. Araştırma yöntemi olarak anket
seçilmiştir. Çalışmanın sonucunda geliştirdikleri müfredat ile birlikte Arapça ders
kitaplarının standartlarla uyumlu olmadığını ve ayrıca finansman, kalifiyeli personel,
bilgisayar, labaratuar gibi eksikliklerin de olduğunu belirtmişlerdir.
Can ve Demirci (2016), yapmış oldukları çalışmalarında Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik (SMMM) belgesini kanunen alma hakkı bulunan İşletme, İktisat,
Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde verilen muhasebe eğitimlerini UMES 2
çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Sakarya Üniversitesinde bulunan sözü geçen
fakültelerin ders programları ile UMES 2’de belirtilen dersler karşılaştırılmış ve
inceleme sonucunda standarda göre en uygun eğitimi İşletme bölümünün verdiği
anlaşılmıştır.
Frijat ve Shbeilat (2016), muhasebe öğrenim çıktılarının UMES 2 doğrultusunda
teknik yeterliliklerinin geliştirilmesindeki rolünü araştırmak amacıyla bir çalışma
yapmışlardır. Örneklem olarak Ürdün üniversitelerinden ratgele seçmiş oldukları 10
üniversiteyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda üniversitelerin yüksek oranla
UMES 2 içerik şartlarını uygulayamadığı bulgular ile ortaya konmuştur.
Gökten ve Gökten (2016) UMES’lerin Türkiye’de geçerliliklerini tartışmışlardır.
Sonuç olarak sekiz adet standarttan beş tanesinin tamamen geçerli olduğu, IES 2’nin
ve IES 6’nın kısmen geçerli olduğu, IES 3’ün ise geçerli olmadığı belirtilmiştir.
Apostolou vd. (2017) 1997 ile 2016 yılları arasında 6 adet muhasebe eğitimi
dergisinin yayın eğilimlerinin analizini yapmışlardır. Analiz sonucunda makale
sayısının yıllar geçtikçe arttığı ve belirlenen 4 ana konunun yıllar bazında oranının
da sürekli değiştiği gözlemlenmiştir.
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Güney (2017) UMES’lerin muhasebe eğitimi için önemini ortaya koyan bir
çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda standartların çok büyük bir öneme sahip
olduğunu ve 5 tanesinin tam anlamıyla Türkiye’de uygulandığını belirtmiştir.
Tosunoğlu vd. (2018), uluslararası muhasebe eğitimi standartları kapsamında
muhasebe eğitiminin akademisyenler ve muhasebe meslek mensupları açısından
incelenmesini içeren bir çalışma yapmışlardır. Anket yöntemi seçilerek Trabzon’da
faaliyette bulunan muhasebe meslek mensupları ve Türkiye’de eğitim veren
akademisyenlere uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre akademisyenler için
muhasebe eğitiminde bilgi önemliyken muhasebe meslek mensuplarına göre ise
yetenek ve tutumun önemi daha yüksek olduğu görülmüştür.
4.ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı; Türkiye’deki muhasebe eğitiminin UMES 2’ye göre
değerlendirilmesidir. Amaç kapsamında, Türkiye’de lisans düzeyinde muhasebe
eğitiminin öncüsü olduğu düşünülen üniversitelerin işletme bölümleri ders
programları UMES 2 standartlarına göre değerlendirilecektir. Araştırmada internet
sitelerinden ders program verilerine ulaşılabilen 125 işletme bölümünün verileri
kullanılmıştır.
4.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma amaç ve kapsamı doğrultusunda Türkiye’de işletme bölümlerinin
bulunduğu

üniversiteler

ÖSYM

tarafından

yayınlanan

üniversite

tercih

klavuzlarından tespit edilmiştir. Türkiye’de kamu ve özel üniversitelerin işletme
bölümlerinde okutulan dersler, üniversitelerin internet sayfalarındaki bölüm ders
programlarından tek tek incelenerek çıkartılmıştır. Veriler Microsoft Excel
programında analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.
UMES standartlarına göre gerekli ders programı ise Can ve Demirci (2016)
tarafından geliştirilen ders programı modeli kulanılacaktır. Üniversitelerin işletme
bölümlerinde okutulan dersler UMES’e göre gerekli muhasebe dersleri ile
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karşılaştırılarak, Türkiye’de muhasebe eğitiminin ders programları yönünden
yeterliliği değerlendirilecektir.
4.3. Verilerin Analizi ve Bulgular
Üniversitelerin işletme bölümlerinde okutulan dersler tek tek incelenerek UMES
profesyonel muhasebeci eğitimi için gerekli olan dersler üç grupta Tablo 1,2 ve 3’te
gösterilmektedir. Tablolarda yer alan UMES kapsamında konularına göre ders
programlarının gruplandırılmasında, Can ve Demirci (2016) tarafından geliştirilen
model kullanılmıştır (Can ve Demirci, 326-327:2016).
Tablo 1: Muhasebe ve Finans İle İlgili Dersler
Dersin Grubu

Finansal Muhasebe ve

Dersin Adı

Dersin
Sayısı

%

Genel Muhasebe

125

100

Envanter ve Şirketler Muhasebesi

111

89

Muhasebe Tarihi

0

0

UMS/UFRS

56

45

Yönetim Muhasebesi

111

89

Maliyet Muhasebesi

115

92

İşletme Bütçeleri

14

11

Vergi Hukuku

55

44

Türk Vergi Sistemi

75

60

Muhasebe Denetimi

108

86

3

2

Raporlama

Yönetim Muhasebesi ve
Kontrol

Vergi

Denetim ve Güvence

Uluslararası Denetim Standartları
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İş ve Ticaret Hukuku

Finansal Yönetim

Profesyonel Değerler ve

İş Hukuku

99

79

Ticaret Hukuku

105

84

Mali Tablolar Analizi

98

78

Finansal Yönetim

120

96

Sermaye Piyasaları

79

63

Portföy Yönetimi

41

33

İş Etiği

73

58

Devlet Muhasebesi

4

3

Kamu ve Kar Amacı

2

2

Etik
Kamu ve Kar Amacı
Gütmeyen Kuruluşlar
Muhasebesi

Gütmeyen Kuruluşlar Muhasebesi

Tablo 1’de UMES kapsamında profesyonel muhasebecilerin eğitiminde gerekli
olan Muhasebe ve Finans alanı ile ilgili dersler gösterilmiştir. Muhasebe ve Finans
dersleri grubu incelendiğinde; araştırma kapsamındaki 125 bölümün tamamında
Genel muhasebe derslerinin ders programlarında yer aldığı görülmektedir. Genel
muhasebe dersini sırasıyla; Finansal Yönetim, Maliyet Muhasebesi, Yönetim
Muhasebesi, Envanter ve Şirketler Muhasebesi dersleri izlemektedir. Muhasebe
Tarihi dersinin incelenen bölümlerin hiç birisinde okutulmadığı Tablo 1’de
görülürken, Devlet Muhasebesi, Kamu ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Muhasebesi ve Uluslarası Denetim Standartları derslerinin ders programlarında yer
alma oranlarının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2: Genel İşletmecilik İle İlgili Dersler
Dersin Grubu

Dersin
Dersin Adı
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Sayısı

%

Makro İktisat

88

70

Mikro İktisat

92

74

Genel İşletmecilik

125

100

Kurumsal Yönetim

23

18

İnsan Kaynakları Yönetimi

120

96

Yöneylem Araştırmaları

81

65

İstatistik

122

98

İşletme Matematiği

82

66

Araştırma Yöntemleri

88

70

Proje Yönetimi

66

53

Para ve Banka

48

38

Finansal Kurumlar

64

51

Uluslararası Ticaret ve Finansman

87

70

Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranış

102

82

Yönetim ve Stratejik

Yönetim ve Organizasyon

82

66

Stratejik Yönetim

113

90

Pazarlama

Pazarlama

120

96

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik

91

73

Ekonomi

İş Çevreleri ve
Kurumsal Yönetim

Sayısal Yöntemler

Finansal Piyasalar

Karar Alma

Tablo 2’de UMES kapsamında muhasebecilerin eğitiminde alması gereken
işletmecilik bilgisi dersleri üniversitelerde ders programlarında yer alma sayıları ve
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UMES ders program sayılarına göre yüzdelik oranlar verilmiştir. Genel işletmecilik
alanı ile ilgili dersler incelendiğinde; işletme bölümlerinin tamamında farklı
isimlerde işletmecilik bilgisi konularını içeren Genel İşletmecilik Bilgisi dersinin
ders programlarında yer aldığı görülmektedir. Genel İşletmecilik Bilgisi dersinin
sırasıyla, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama dersleri izlemektedir.
Genel işletmecilik alanında programlarda okutulmayan ders olmamakla birlikte,
Kurumsal Yönetim, Para Banka ve Finansal Kurumlar derslerinin programlarda yer
alma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3: Temel Bilgi Teknolojisi İle İlgili Dersler
Dersi Adı
Dersin Grubu

Dersin
Sayısı

%

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

125

100

Bilgisayarlı Muhasebe

68

54

Kurumsal Kaynak Planlama

26

21

Yönetim Bilişim Sistemleri

79

63

Temel Bilgi Teknoloji
Dersleri

Tablo 3’te UMES kapsamında profesyonel muhasebeci eğitimi için gerekli olan
Temel bilgi teknolojisi ile ilgili derslerin işletme bölümleri ders programlarında yer
alma sayı ve oranları verilmiştir. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı YÖK zorunlu
derslerinden olduğu için işletme bölümlerinin tamamının ders programlarında yer
almaktadır. Muhasebe paket programlarının öğretildiği Bilgisayarlı Muhasebe dersi
ile Kurumsal Yazılım Programlarının öğretildiği Kurumsal Kaynak Planlaması
derslerinin oran olarak düşük olduğu tespit edilmiştir. Söz konu iki dersle ilgili
İşletme Bölümlerinde labaratuvar imkanları geliştirilerek, kurumsal işletmelerde
kullanılmakta olan SAP ve ORACLE gibi kurumsal yazılım programlarının
öğretilmesi piyasada bu alandaki ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekli
adımlar atılmış olacaktır.
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Şekil 5: İşletme Bölüm Derslerinin UMES Ders Programları İle
Karşılaştırılması
25

20

15

UMES

10

Bölüm Ders Sayı
Ortalamları

5

0
Muhasebe

İşletmecilik

Bilgi Teknolojileri

Grafikte UMES standartlarına göre muhasebe eğitim programlarında alanlara
göre verilmesi gereken dersler ile işletme ders programlarında yer alan UMES ile
ilgili ders sayıları karşılaştırması verilmektedir. UMES’e göre Muhasebe ve Finans
alanı ile ilgili 20 adet ders yer almakla birlikte, Türkiye’deki İşletme Bölümlerinde
bu alanda verilen ders sayılarının bölüm başına ortalaması 11,15 olarak hesaplanmış
olup bu değer % 56’lık bir orana karşılık gelmektedir. Başka bir ifade ile, işletme
bölümlerinde UMES Muhasebe ve Finans alanı ile ilgili verilmesi gereken derslerin
%56’lık bir kısmı verilmektedir.
UMES’te işletmecilik alanında verilmesi gereken ders sayısı 18 olup, işletme
bölümlerinde bu alanda verilen derslerin ortalama sayısı 12,71 olarak hesaplanmış
olup, bu değer verilmesi bu alanda verilmesi gereken derslerin yaklaşık %71’lik
kısmına karşılık gelmektedir. Genel İşletmecilik alanında, Genel İşletmecilik Bilgisi
dersinin sırasıyla, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama dersleri
izlemektedir.
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UMES’e göre Bilgi teknolojisi alanında verilmesi gereken ders sayısı 4 olup,
işletme bölümlerinde bölüm başına ortalama ders sayısı 2,10 olarak hesaplanmıştır.
Bu rakam toplam verilmesi gereken derslerin % 52’sine karşılık gelmektedir.
SONUÇ
Muhasebe eğitimi, meslek mensup adaylarına mesleğin gerektirdiği bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı mesleki eğitimdir. Muhasebe eğtimi muhasebecilik
mesleğinin gelişmesinde temel araçtır. Muhasebecilik mesleğinin gelişimi için
meslek ve eğitim kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Türkiye’de
muhasebecilik mesleği ile ilgili farklı bölümlerde eğitim verilmekle birlikte İşletme
Bölümleri bu alanda öncü konumdadır.
Muhasebe eğitim kalitesinin artırılması ve meslek mensuplarının mesleki
gelişimlerini tamamlayabilmeleri için uluslararası düzenleyici kurullar gerekli
çalışmaları yapmaktadırlar. Bu alanda en önemli çalışma olarak Uluslararası
Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) ön plana çıkmaktadır. IAESB
muhasebe eğitimi ile ilgili standartlar geliştirmiş ve geliştirilen standartlar 2015
yılında uygulamaya konulmuştur. Toplamda 8 adet yayınlanan standartların ilk
dördü muhasebe meslek mensuplarının eğitimleri ile ilgili iken, beş, altı ve yedinci
standartlar eğitim sonrası ile ilgilidir. Son standart ise denetimle ilgilidir.
Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları (UMES) 2, profesyonel meslek
mensuplarının gelişimi için eğitim programları kapsamında alınması gereken
dersleri içermektedir. UMES 2’ye göre bu dersler; Muhasebe ve Finans, Genel
İşletmecilik Bilgileri ve Bilgi Teknolojileri alanları olmak üzere üç grupta
toplanmıştır.
Çalışmada Türkiye’de Lisans eğitimi kapsamında eğitim veren ve ders
programlarına ulaşılabilen 125 adet işletme bölümünün ders içerikleri UMES 2
kapsamında değerlendirilmiştir.
Çalışmada Muhasebe ve Finans alanı ile ilgili olarak UMES 2’ye göre verilmesi
gereken derslerin tüm işletme bölümlerinde ortalama olarak %56 ‘lık kısmının
verildiği tespit edilmiştir. Bu alanda Genel muhasebe, Finansal Yönetim, Maliyet
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Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Envanter ve Şirketler Muhasebesi derslerinin
verilme oranları yüksektir. Muhasebe ve Finans alanında Muhasebe Tarihi dersinin
incelenen bölümlerin hiç birisinde okutulmadığı, Devlet Muhasebesi, Kamu ve Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Muhasebesi ve Uluslarası Denetim Standartları
derslerinin ders programlarında yer alma oranlarının oldukça düşüktür.
Genel İşletmecilik alanı ile ilgili derslerin programlarda yer alma oranı % 71
olup, üç alanda en yüksek oran bu gruptaki derslere aittir. Genel İşletmecilik
alanında Genel İşletmecilik Bilgisi, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi ve
Pazarlama derslerinin programlarda yer alam oranları yüksektir.
UMES’e göre Bilgi teknolojisi alanında, işletme bölüm programlarında yer alan
derslerin UMES 2’ye göre olması gereken derslere oranı % 52’dir. Bu alanla ilgili
programlarda yer alma oranı düşük olan Bilgisayarlı Muhasebe ve Kurumsal Kaynak
Planlaması derslerine ağırlık verilmesi mesleki gelişimi olumlu etkileyecektir.
İşletme bölümleri ve İşletme bölümlerinin dışında kalan ve yasal olarak
muhasebe mesleği icra edebilme imkanı bulunan bölümlerin ders programlarında da
UMES 2’ye göre gerekli düzenlemeleri yapmak mesleki gelişime katkı
sağlayacaktır.
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Genişletilmiş Karadeniz Projesi’nin Sonu mu?
Barış Gürsoy1

Özet
Uzun yüzyıllar boyunca Karadeniz sadece birkaç ülkenin ilgi alanıyken 20. yüzyıl ile birlikte
dünya siyasetinin bir konusu olmaya başlamıştır. Karadeniz’in tüm 20. yüzyıl boyunca
giderek artan önemine ek olarak bölge Soğuk Savaş’ın ardından buraya nüfuz etme
olanakları artan diğer küresel aktörlerin daha fazla dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine gerek
uluslararası sorunların kabaran gündemi gerekse 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaları Karadeniz’i tam bir mücadele alanı haline getirmiştir.
Bu kapsamda bu çalışmada AB’nin Karadeniz Sinerjisi belgesi ile ortaya koyduğu proje
gerekçeleri, yapılagelişi ve neticeleri bakımından değerlendirilecektir. Ancak söz konusu
projenin önündeki yapısal ve gündelik sorunlar projenin zayıf ve kuvvetli yanlarının yeniden
gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Çalışmada AB için Geniş Karadeniz Bölgesi
inisiyatifinin son derece iddialı bir proje olduğu; bilinen ve öngörülebilen sıkıntılarının
yanında bölgenin kendi içinde ortaya çıkan beklenmedik çetrefilli sorunların projeyi daha
da zor duruma soktuğu; AB’nin elindeki dış politika araçlarının yetersizliği ve Rusya
Federasyonu’nun (RF) bölgedeki varlığının giderek güçlendiği ortaya çıkmıştır.
Araştırmada AB’nin resmî belgeleri ve önemli aktörlerin söylemleri tartışılmaktadır.
Çalışmada metodoloji kapsamında veri toplama yöntemi birincil ve ikincil kaynakların
kullanımıyla yapılmıştır. Kitaplar, ulusal ve uluslararası süreli yayınlarda yayımlanan
makaleler, AB’nin temel antlaşmaları, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı raporlar, çeşitli
aktörlerinin demeçleri, RF ve AB tarafından hazırlanan dış politika ve güvenlik politikaları
belgeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Karadeniz, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Güvenlik
JEL Sınflama Kodları: Y80

The End of the Wider Black Sea Project?
Abstract
By the 20th century, Black Sea became a subject for World politics which was used to be a
interest issue for only a few countries for many centuries. The importance of Black Sea
increased gradually though the 20th century. In addition to this, after the Cold War, the region
acquired some certain attention of other global actors which gained opportunity for influence
the region. After all, Black Sea became a space for a conflict not only in context of the
increase in the international agenda but also the full membership of Bulgaria and Romania
to the European Union (EU). In this context, this study will examine the results, procedure
and the needs of the EU’s project of Black Sea Synergy. But this project’s structural and
conjunctural determinations bring about the need for a re-consideration of the project’s
strong and weak dimensions. In this study, it is observed that Wider Black Sea initiation is
assertive for EU; besides known and predictable shortcomings, the region’s own
unpredictable and complex issues undermines the project; the lack of EU’s foreign policy
instruments and the strengthening of Russian Federation’s (RF) existence in the region. In
the research, EU’s official documents and the discourses of important actors of both EU and
RF will be discussed. The methodology of the collection of data was based on primary and
secondary resources. Books, national and international journals, EU’s fundamental treaties,
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Commission reports, policy papers, and other security and foreign policy documents of EU
and RF will be examined.
Keywords— Black Sea, European Union, Russian Federation, Security
JEL Classification Codes: Y80

1. GİRİŞ
Karadeniz Bölgesi 19. yüzyılda Doğu Sorunu’nun bir parçasıyken, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında küresel ideolojik çatışmanın cephelerinden biri haline gelmiştir.
(Tsantoulis, 2008: 7) Antik çağlardan itibaren Bizanslılar, Osmanlılar ve nihayetinde
Ruslar Karadeniz’i hep arka bahçeleri olarak görmüşlerdir. Soğuk Savaş döneminde
Türkiye dışında Sovyetler ve onun uyduları tarafından çevrelenmiştir ve dış etkilere
kapatılmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönem ise yepyeni bir durum karşımıza
çıkarmıştır. Bölge toprak talepleri, milliyetçilik, etnik ve dini tartışmalara sahne
olmuştur. (Aydın, 2005: 61)
Karadeniz bir bölge midir ve genişletilebilir mi? Denizi referans alabileceğimiz
en dar coğrafi anlamda ancak altı ülke buraya üyelik iddiasında bulunabilir:
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye. Bu devletler ana
liman tesislerini kontrol eden ve sahilde kıta sahanlığı iddiası olan devletlerdir.
Ancak daha geniş alındığında Karadeniz, Alplerden Urallara kadar uzanmaktadır.
Burada sözü edilen saha, denizin drenaj havzasını oluşturan ve 22 ülkeyi tümüyle ya
da kısmen içeren toprakları kapsamaktadır. Tuna, Dinyeper ve Don ırmaklarının üst
kısımlarında olup bitenlerin, denizin sağlığı ve onun çevresindeki halkların geçim
kaynakları üstünde büyük etkisi bulunmaktadır. (King, 2008a: 26)
Buna rağmen bölge olmak, bölgesel bir aidiyet ve bilinç düzeyi tutturabilmekle
mümkündür. Karadeniz’de bir bölge olma bilincinin oluşmasının önünde bazı
engeller bulunmaktadır. Tarihi bölgesel rekabetler (Türkiye-Yunanistan, TürkiyeRusya gibi), farklı ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve yaşam standartları, farklı ulusüstü ya da hükümetler arası bağlar ve ulusal siyasetlerin farklı öncelikleri bu
engellerden bazılarıdır. Her ne kadar 1990’lardan itibaren bölgesel bir
yakınlaşmanın işaretleri alınıyor olsa da engeller gücünü korumaktadır. (Tsantoulis,
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2008: 11-12) Bu da bölgeselleşme girişimlerinin etkisi zayıflatmaktadır. Bu zayıflık
bölgenin bir barış ve istikrar sahası olmasına dair beklenti ya da niyetleri olumsuz
etkilemektedir.
2. GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ İHTİMALİ VE KARADENİZ
SİNERJİSİ BELGESİ
Kendi iç dinamiklerinden bölgesel kimlik ve bilinç üretme sıkıntısı olan bir
coğrafya ve onun yüzlerce yıllık sakinlerine “bölge” olduklarını anlatmak
“başkalarına” kalmış görünmektedir. Aydın’ın da ifade ettiği gibi Karadeniz zayıf
bölgesel kimliği ile “entelektüel olarak inşa edilmiş bir bölge”dir. Bölge inşası için
ne içsel ne de dışsal potansiyele sahip değildir. (Aydın, 2005: 61) Karadeniz ne doğal
ne de objektif bir bölgedir. Kültürel, tarihi ve jeopolitik açılardan heterojendir;
bölgenin sınırları devamlı olarak değişmiştir. Bölge ülkeleri Karadeniz bölgesinde
olmakla beraber aynı zaman başka bölgelerin de ülkeleri sayılmışlardır (Güneydoğu
Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Akdeniz gibi). (Manoli, 2011: 326)
Yukarıda bölge oluşumunun zorluklarına dair yapılan değerlendirmelerin çizdiği
karamsar tabloya rağmen 1990’lı yıllarından başında Soğuk Savaş’ın bitişinin
yarattığı yeni jeopolitik gerçeklikler bölgesel işbirliğini mümkün kılmıştır. Sovyet
sisteminin kendini feshetmesi ile birlikte bölgeselleşme hareketleri yeni dünya
düzeni söylemiyle paralel gelişmelerin önü açılmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü (KEİÖ) bu gelişmelerden birisidir. KEİÖ, bölge ülkelerini kapsayan yegâne
örgüttür ancak üyeleri arasındaki gerilimleri giderebilme yeteneği oldukça zayıftır.
Bunun nedeni büyük ölçüde mevcut sorunların bölgesel olmaktan ziyade Rusya’nın
ve Batılı aktörlerin (Avrupa Birliği, ABD, NATO) bölgeye dönük projeleri
arasındaki farklardan kaynaklanan gerilimler olmasıdır. (Alexandrova-Arbatova,
2008: 293) Ancak yeni liderler ve devletlerin ortaya çıkışı ve bu yeni aktörlerin
bölgeselcilik retoriğini uluslararası bir duruş sergilemek adına kullanmaları (Manoli,
2008: 1-2) Avrupa Birliği’nin (AB) bölgeye olan ilgisini eyleme dökebileceği uygun
zemini hazırlamıştır.
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Karadeniz’in

zamanla
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artması
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güçlerin

rekabetinin

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Her küresel oyuncu bölge için kendi bölgesel
politikalarını geliştirmiştir. “Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi” (GKB), “Yakın
Çevre”, “Avrupa Komşuluk Politikası” (AKP) bunlardan bazılarıdır. (Commision on
the Black Sea: 23) AB’nin bir söylem olarak “geniş” kavramı ise tanımladığı bölge
anlamında Karadeniz’in sadece denize kıyısı olan devletlerden ibaret bir yapı
olmadığını anlatmaktadır. Genişletilmiş Karadeniz bir mekân algısının ötesinde
kültürel, politik ve ekonomik bağlar ile daha geniş bir coğrafyayı vurgulamaktadır.
Karadeniz’i dünyanın önemli jeopolitik bölgelerinden biri yapan unsurlar doğal
olarak bölgeyi AB için de önemli hale getirmektedir. AB Komisyonu Balıkçılık ve
Denizcilik İşleri’nden sorumlu üyesi Maria Damanaki’nin KEİÖ’nin 2012 yılındaki
zirvesinde yaptığı konuşmasına “Karadeniz bizim için önemlidir” (Damanaki, 2012)
diyerek başlamıştır. Özellikle resmi söylem ve belgelerden hareketle Karadeniz
Bölgesi’nin AB için önemi ise şu şekilde özetlenebilir:
a) Devlet başarısızlığı (state failure) bakımından Avrupa’nın komşuları
arasında en yüksek risk taşıyan bölgedir. Bölgedeki donmuş çatışmalar
kaçakçılık için bir koridor vazifesi görmektedir. Çatışmaların artması AB’ye
yönelik olarak göç baskısını da arttıracaktır.
b) Demokrasi ve piyasa ekonomisine doğru dönüşüm sürecinin başarısızlığı
AB’nin bölgedeki çıkarlarını tehdit etmektedir. Bölgedeki demokratik
ülkeler AB’nin ortak değerlerini ve stratejik hedeflerini daha yüksek bir
olasılıkla paylaşacaktır.
c) Karadeniz bölgesindeki ekonomilerin gelişimi AB ve komşuları arasındaki
yaşam kalitesi dengesizliğini azaltacaktır ve AB firmaları için fırsatlar
yaratacaktır. (Grotzky ve Isic, 2008, 5)
Komisyonun 2007 Genişleme Stratejisi Belgesi’ne ilişkin tartışmalar sırasında
Sosyalist grup Türkiye ve Rusya’nın daha büyük bir rol üstleneceği “Karadeniz için
Birlik” önerisinde bulunmuşlardır. Sosyalistlere göre “Karadeniz, Akdeniz havzası
kadar önemlidir”. (Manoli vd, 2010: 11) Bağımsız bir küresel oyuncu ve Karadeniz
bölgesinde etkili bir unsur olmak için AB’nin Ortak Güvenlik ve Dış Politikası ve
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Lizbon Antlaşması tartışmaları ışığında Karadeniz boyutunda yeni bir bölgesel
stratejiye gereksinim duyduğunu sıkça ifade edilirken şu hususların altı özenle
çizilmiştir:
a) Bulgaristan ve Romanya’nın Karadeniz’deki çıkarlarını benimsemek,
b) GKB’de Yunanistan’ın pozisyonunun güçlendirilmesi,
c) Türkiye’ye yönelik politikasının senkronize edilmesi,
d) AKP ortağı olarak Ukrayna ile olan ilişkilerin öncelikli hale getirilmesi,
e) Doğu sınırlarını izlemek, vize rejimi, yumuşak güvenlik tehditleri ve
Dinyester meselesi,
f) Karadeniz bölgesindeki sert güvenlik sorunlarına NATO ve ABD’nin
stratejilerine yardımcı olmak ya da göğüs germek,
g) Enerji ve bölgesel güvenlik mimarisi konularında bölgesel bir süpergüç olan
Rusya ise yüzleşmeye hazır olmak.
Romano Prodi’nin “Fas’tan Rusya ve Karadeniz’e kadar uzanan ve Birliği
çevreleyen bir dostlar halkası görmek istiyorum” (Prodi, 2002) ifadesi coğrafi
vurgulaması bakımından anlamlıdır. AP, Karadeniz bölgesindeki işbirliğine AB’nin,
AKP ülkelerinin, Rusya’nın ve aday ülke Türkiye’nin eşit ortaklar olarak dâhil
olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Güvenlik, enerji, ulaştırma, ekonomik işbirliği,
kurumsal konular ve finans alanlarında yoğunlaşılması gerektiğini vurgulamıştır.
(Manoli vd, 2010: 11)
Genişletilmiş Karadeniz kavramı ise 2002 yılında Prag’da yapılan NATO
zirvesinde ABD’nin de desteği ile Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana’nın bir
önerisi olarak sunulmuştur. Bu öneri NATO ile ABD’nin bölgedeki stratejilerini
ortaklaştırmayı içermektedir ve bir ABD kuruluşu olan Alman Marshall Fonu ile
desteklenmiştir. Projede tanımlanan bölge Moldova, Karadeniz ülkeleri, Orta ve
Doğu Avrupa ile Güney Kafkasya’yı kapsamaktadır. (Mollamehmetoğlu, 2010: 139)
Literatürde GKB kavramının köklerini Büyük Orta Doğu Projesi benzeri
kavramlardan esinlenen Amerikalı araştırmacılar Ronald D. Asmus ve Bruce P.
Jackson tarafından yazılan Karadeniz ve Özgürlük Sınırları isimli çalışmayla ortaya

2165

atılmıştır. (Asmus ve Jackson, 2004) Ayrıca Genişletilmiş Karadeniz kavramı 2004
yılında KEİÖ bünyesinde de kullanılmıştır. Örgütün adını aldığı bölgenin sınırlı
sayıda devleti (sadece kıyıdaşları) kapsamadığını; kültürel, coğrafi, politik ve
ekonomik olarak bağlarının olduğu ülkelerin de bu örgütte yerleri olduğu ilan
edilmiştir. Ayrıca bu söylem ile KEİÖ, Batılı ve Avrupalı ile Doğulu ve Karadenizli
gibi bir yeni jeopolitik ayrımın da önünü kesmeye çalışmıştır. (Manoli, 2010: 325)
1 Ocak 2007 tarihinde Karadeniz’e kıyıdaş iki devletin – Romanya ve Bulgaristan
– AB’ye üye olmasının ardından Birliğin bölgeye yönelik ilgisinde önemli bir artış
olmuştur. AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 2007 Haziran’ında hazırladığı
raporda “komşu bir bölge olan Karadeniz çok büyük stratejik öneme sahiptir ve
bölgedeki gelişmeler Birliğe doğrudan yansımaktadır” ifadesi yer almıştır. Aynı
raporda Romanya ve Bulgaristan’ın üyeliklerinin ardından AB’nin belgedeki
istikrarı ve refahı desteklemesinin daha büyük önem kazandığının altı çizilmiştir.
(GAERC, 2007: 20) 2008 yılında Avrupa Parlamentosu’nun yayınladığı Karadeniz
Bölgesel Politikası Yaklaşımı Belgesi’nde ise Karadeniz’in AB’nin bir iç denizi
haline geldiği ifade edilerek güvenlik, istikrar, demokrasi ve refah için bölge
ülkeleriyle güçlendirilmiş işbirliği olanaklarına olan ihtiyaç belirtilmiştir. (European
Parliament, 2008: 24-30) Karadeniz Sinerjisi Belgesinde (KSB) de aynı şekilde
“daha önce hiç olmadığı kadar Karadeniz çevresindeki komşularımızın refah, istikrar
ve güvenliği bizi ilgilendirmektedir” cümlesine yer verilmiştir. (Commission, 2007:
1)
KSB’de bölgenin özellikleri sıralanırken Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu
arasında stratejik bir kavşakta konumlandığını tespitinin hemen ardında zengin doğal
kaynakları olduğu vurgulanmıştır. Bu kaynaklar yüksek nüfusa hem fırsatlar hem de
zorluklar yaratmaktadır. Bölge genişleyen pazarıyla büyük bir gelişme potansiyeline
sahiptir. Bu avantajlarının yanında bölgedeki çözümlenmemiş donmuş çatışmalar,
pek çok çevre sorunu, organize suçu ve yasadışı göçü cesaretlendiren yetersiz sınır
kontrolleri bölgenin zafiyetleri olarak sıralanmıştır. Geçmiş yıllarda bazı olumlu
gelişmelerin yaşandığının altı çizilmekle beraber ekonomik reformlar ve yönetişimin
kalitesi konularında sorunlar olduğu belirtilerek, bölgeye yönelik dinamik bir
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anlayışın bölge sakinlerinin olduğu kadar Avrupa’nın da refahına, istikrarına ve
güvenliğine katkı yapacağı ifade edilmiştir. (Commission, 2007: 1) AB 1958’den
bugüne biriktirdiği deneyimlerin ışığında yaratmak istediği huzur, barış, güven
kıtasının devamlılığının yakın çevresinin huzur, barış ve güvenliğinden geçtiğinin
farkında olduğunu ortaya koymuştur. Barroso’nun 2007 yılında düzenlenen AKP
konferansında yaptığı konuşmasında bölgesel bütünleşmenin sorun çözme
yeteneğine vurgu yaparak “Bölgesel boyutu unutmayalım. AB’de kendi başarılı
bölgesel bütünleşme deneyimimize göre pek çok ortak sorunun bölgesel bütünleşme
vasıtasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz” demiştir. (Barroso, 2007)
KSB’de kendine yer bulmuş başlıkların büyük kısmı, AB’nin dış ve güvenlik
politikasını şekillendiren genel ve temel ilkelerdir. Ancak bölge üzerinde özellikle
hassasiyet gerektiren ve bölgenin özel sorunlarının da altı çizilmiştir. Örneğin
donmuş çatışmalar (Dinyester, Abazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ), enerji,
sınır kontrolleri ve balıkçılık gibi konular Karadeniz’e has başlıklardır. Ayrıca
AB’nin resmi söyleminde GKB değerlendirmelerinde sıkça vurgulanan unsurların
başında enerji ve bölge istikrarı gelmektedir. Enerji için hem transit geçiş alanı hem
de üretici olmasından dolayı bölgenin önemi zamanla artacağına ilişkin kuvvetli bir
inanç hâkimdir. Bununla yakından bağlantı olarak AB’nin GKB söylemi içinde
doğudaki komşulara yönelik olarak zayıf devlet sendromu yaşamalarının ve
başarısız devlet durumuna düşmelerinin önüne geçilerek, istikrarlı, güvenilir ve
sorumlu ortaklar olmalarını sağlamak için harekete geçilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir. (Vahl ve Celac, 2006: 171)
Gerek AKP belgelerinde gerekse bölgeye ilişkin diğer belgelerde olduğu gibi
KSB’de sınır kontrolleri önemli bir yer tutmaktadır. Moldova ve Ukrayna için AB
Sınır Yardımı Görevi’nin (EU Border Assistance Mission) başarılı örnekler olduğu
ve çatışmaların da çözümlenmesinde rol oynadığı belirtilmektedir. Gümrük
kontrollerinin ve sınır yönetiminin bölgesel düzlemde artırılmasının insan, silah ve
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede, organize suçla savaş ve yasadışı göçü önleme
konularında büyük önem taşımaktadır. (Commission, 2007: 4) İster yasal ister
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yasadışı olsun AB’ye geçmeye çalışan transit göçmenler ve sığınmacılar için bölge
bir bekleme odasını andırmaktadır. (King, 2008b: 12)
Bölgeye yönelik hassasiyetin ve söylemlerin merkezinde yer alan bir diğer husus
enerjidir. Belgede “enerji arzı güvenliğinin çeşitlendirilmesinin AB’nin olduğu
kadar bölge ülkelerinin de menfaatine” olduğu söylenmiştir. Bu Rusya’yı ve
özellikle Gazprom’u rahatsız eden bir söylemdir. Amaç açık, şeffaf, ayrımcılık
yapmayan bir çerçeve ile AB müktesebatına uygun bir enerji üretimi ve ulaşımının
sağlanması” olarak açıklanmıştır. (Commission, 2007: 5)
KSB’de yer alan münhasır konu başlıklarından bir diğeri çevredir. AB’nin
Karadeniz’deki çevre sorunlarına ilişkin geliştirdiği söylem çok taraflılık ile
karşılıklı sorumlulukların üstlenildiği bölgesel bir yaklaşıma işaret etmektedir.
Komisyon’un çevreden sorumlu üyesi Potočnik, çevre sorunlarının çözümünde
bölgesel işbirliğinin önemini vurgulamak için geleneksel Brüksel aklı olarak
tanımladığı “devletler küçük sorunlar için fazla büyük; büyük sorunlar için ise fazla
küçüktür” ifadesini kullanmıştır. Potočnik’e göre Karadeniz bu bölgede yaşayan
“herkese” aittir ve buradaki sorunlar “herkesi” ilgilendirmektedir. (Potočnik, 2010:
6)
KSB’nin yayınlanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra hazırlanan raporda
Birlik, üyeleri olan Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’a bölgeye daha sıkı bir
angajman için önemli görevler düştüğünü ve işbirliği için öncülük etmeleri
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca KSB’nin tanımlanması bakımından yaklaşımın
“AKP, Türkiye ile olan genişleme politikası ve Rusya ile olan stratejik ortaklığın
tamamlayıcısı” olduğu belirtilmiştir. (Commission, 2008: 2)
3. SİNERJİNİN SONU MU?
KSB’de bölgeye dâhil edilen devletler şöyle sıralanmıştır: “Karadeniz Bölgesi
batıda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova; kuzeyde Rusya ve Ukrayna;
doğuda Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile son olarak güneyde Türkiye’den
oluşur”. Dolayısıyla öncelikle bölgenin merkezine Karadeniz yerleştirilmiştir.
Ancak haritalar açıldığında Ermenistan, Azerbaycan, Moldova ve Yunanistan’ın
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kıyıdaş ülkeler olmadığı anlaşılır. Bu durumda bölgenin tanımlanmasının sadece
denize bağlı olmadığını görülür. Ayrıca hukuki olarak AB’nin bölgedeki ülkelerle
kurduğu ikili ilişkilerin statüleri de farklılık göstermektedir. Yunanistan, Bulgaristan
ve Romanya AB üyesidir, Türkiye tam üyelik görüşmelerine devam etmektedir,
Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova ile İstikrar ve Ortaklık Süreci
yürütülmektedir, Rusya Federasyonu ile stratejik ortaklık ilişkisi kurulmuştur,
Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkiler AKP dâhilinde
ilerlemektedir. Zaten Birlik konuya dair açıklamasını “kıyıdaş olmayan bu ülkelerin
bölgeyle olan yakın tarihi bağları, fiziki yakınlığı ve sıkı bağları onları doğal bölgesel
aktörler haline getirmektedir” demiştir. (Commission, 2007: 1) Dolayısı ile fiziki bir
tanımlamanın ötesinde kimliğe, ekonomiye, kültüre ve siyasala atıf yapılmıştır.
GKB’ye yönelik söylemlerin üretilmesi için kullanılan ana araçlar hazırlanan
programlar ve doktrinlerdir. Çeşitli bölgesel işbirliği girişimleri, bölgesel niteliği
olan ekonomik programlar, askeri işbirliği programları ve politik doktrinler
bunlardan bazılarıdır. Örneğin AB’nin söz konusu bölgeye yönelik ilk girişimleri
spesifik proje2 ve programlar3 vasıtasıyla gerçekleşirken; Rusya’nın da aynı
ekonomik projeler, ekonomik yardım programları, askeri misyonlar4 ve söyleminin
içinde önemli bir yer tutan “Yakın Çevre Doktrini” karşımıza çıkmaktadır.
Yakın Çevre Doktirini esasen AB’nin tanımladığı GKB’den fazlasını ifade
etmektedir. Genişletilmiş Karadeniz’i de kapsamakla birlikte Hazar’ın doğusunu da
kapsayarak Orta Asya’yı da içermektedir. 1993 Dış Politika Konsepti ile gündeme
gelen Yakın Çevre Sovyet coğrafyasında Rusya Federasyon’unun çıkarlarını ve
bölgedeki önceliklerini tanımlaması bakımından önemlidir. Bölgedeki mevcut
sorunlara komşu olması, bölge ülkeleriyle olan iktisadi bağları, bölgedeki yaklaşık
25 milyonu bulan Rus diasporası başlıca ilgi odaklarıdır. Yapıcı’ya göre 1993’ten

2 Örneğin Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru Projesi (TRACECA); Avrupa’ya Devletlerarası
Petrol ve Gaz Taşımacılığı (INOGATE); SYNERGY (Karadeniz Bölgesi Enerji Merkezi bu program
altında kurulmuştur).
3
Örneğin Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine Yardım Programı (TACIS).
4 Rusya Federasyonu Karadeniz Donanması’nın Ukrayna’da Konuşlandırılmasının Şartları ve Statüsü
Anlaşması (1997); Dagomis Antlaşması – 1992 (Güney Osetya’da Rus, Gürcü ve Osetlerden oluşan,
çoğunluğunu Rus askerlerinin oluşturduğu görev gücü).
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itibaren ordunun ve savunma sanayinin Rus siyasetinde artan etkisi sonucunda
Rusya’nın “Yakın Çevre” politikasının en önemli aracını Rus askeri oluşturmuştur.
(Yapıcı, 2010: 328) Rusya Federasyonu, Yakın Çevre doktrini ile eski Sovyet
coğrafyasında ayrıcalıklı çıkarları olduğunu ifade etmektedir. Yakın Çevre doktrini
ile karşılaştırılabilecek güçlü bir AB girişiminden söz etmek ise mümkün değildir.
Ancak Rusya Federasyonu’nun eski nüfuz alanlarına olası bir Batı nüfuzunu
engellemek için ön-alıcı bir girişim ile bu doktrini ortaya koyduğunu söylemek
mümkündür. Bu haliyle hem Sinerji belgesinin hem de genişletilmiş bir Karadeniz
bölgesi inisiyatifinin zayıflaması olağan görünmektedir.
AKP, Doğu Ortaklığı, KSB gibi belgeler ve İşbirliği ve Ortaklık Anlaşmalarının
paylaştığı ortak hedeflerden birisi bölgedeki ülkelerin sorunlarının siyasal diyalog
ve diplomasinin başlıca sorun çözme araçları olarak kullanılmasıdır. Bir diğer ortak
hedef ise askeri ve polisiye araçların geri plana atılmasıdır. Bu yaklaşım AB’nin dış
ilişkilerini yürütürken kullandığı temel dış politika değer ve ilkeleridir. Bölge
ülkeleri için de Soğuk Savaş’tan sonra dahil olacakları bölgesel işbirliği aslında
onları daha geniş küresel siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlere yaklaştıracak bir araç
olarak görülmektedir. (A 2020 Vision For the Black Sea Region: 22)
SONUÇ
Bu çalışmada ele alınan Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi yaklaşımı ve bu
yaklaşımın izlerinin sürüldüğü Karadeniz Sinerjisi Belgesi’nin henüz başlangıcında
yer alan sorunlarının yanında aradan geçen on yıldan fazla sürede tatmin edici bir
sonuç elde edilemediği ortadadır. AB’nin Karadeniz’i daha geniş bir perspektif içine
oturtması çok sayıda engel nedeniyle bölge ülkeleri tarafından kabul noktasında
olumsuz cevaplar içermektedir. Rusya Federasyonu’nun bölgeyi diğer küresel
aktörlerden uzak tutma çabası ve özellikle AB’yi enerji konusunda kendisine
bağlama girişimleri bu engellerin başında gelmektedir. Diğer yandan Türkiye ve
ABD’nin söz konusu bölgede AB ile yoğun bir işbirliğine girmemeleri AB’nin
bölgesel projeksiyonunu zayıflatmaktadır. Ayrıca dünya gündeminin dikkatini
Ortadoğu’ya kaydırmış olması AB’nin de enerjisini bu bölgeye vermesini
engellemektedir. Bölge’nin temel sorunlarının başında gelen donmuş çatışmaların
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çözümüne AB katkısının da gün geçtikçe azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla
Karadeniz Sinerjisi Belgesinin beklentileri ve Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi
projesi – en azından şu an için – epey sorunlu görünmektedir. Daha da önemlisi
sadece belge ve niyet düzeyinde kalma tehlikesi yaşamaktadır. Bu tehlikenin
giderilmesi için AB’nin Karadeniz ve onun çevresinde ABD ve Türkiye’yi yanına
daha fazla alarak projesini canlandırması; Rusya Federasyonu ile işbirliği imkanları
araştırması gerekmektedir. Çünkü AB’nin kapı komşusu olan bu bölge için asıl
büyük sıkıntı Rusya’dır. AB’nin GKB tanımlamasına giren coğrafyanın önemli bir
bölümü Rusya’nın Yakın Çevre Doktrininde tanımladığı ülkeleri kapsamaktadır.
Böylece bölgede nüfuz kurmaya çalışan iki büyük gücün projeleri arasında AB
aleyhine ciddi anlamda bozulmuş bir denge söz konusudur.
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Makroekonomik Modellemenin Değişimi
Can Apaydın1

Özet
Makroekonomik modeller günümüz dünyasındaki karmaşık iktisadi ilişkilerin
açıklanmasında iktisatçılar ve politika yapıcıları tarafından sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
Uygulamalı matematikte ve bilgisayar programlamasındaki kayda değer değişimler
sayesinde bu yöntemler git gide daha karmaşık hale gelmekle birlikte gerçek dünyayı
açıklama gücüne sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı makroekonomik modellerin yöntem
olarak kullanılmaya başlanmasından itibaren zaman içindeki değişimine odaklanarak güçlü
ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmaktır. Böylece çalışmada bu modellerin gelecekte nasıl bir
yapıya dönüşeceğini tahmin ederek politika yapıcıları için öncekilere göre çok daha
kullanışlı araçlar olması adına yapılması gerekenler tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada
yöntem olarak modellerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılmaktadır. Yakın gelecekte,
bütün bunların ışığında daha kullanışlı modellerin bulunması birtakım tekniklerin de
gelişmesiyle mümkün olabilecek ve bilimsel tutarlılığı olan etkin iktisat politikaları
uygulanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Model, Yöntem
Jel Kodları: B41, E60

Abstract
Macroeconomic models are frequently used methods by economists and
policymakers to identify the complex economic relations in today’s world. Through
significant changes in applied mathematics and computer programming, these models have
become increasingly more complex, besides they have the power to explain the real world.
The aim of this study is to find out the strengths and weaknesses of the macroeconomic models
by focusing on the change over time from the start of the use as a method. Thus, by predicting
what kind of structure these models will transform in the future, the study discusses the
necessary steps to be taken for the policy makers in making use of these tools more effectively
compared to their predecessors. In the near future, the availability of more useful models in
the light of all these advancements will be possible by the development of a number of
techniques, and effective economic policies with scientific consistency will be able to
imposed.
Keywords: Macroeconomic Model, Method
Jel Codes: B41, E60

1

Araş. Gör., Ondokuz Mayıs Universitesi,Sosyal Bilimler Ensititüsü, Turkey,
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1. GİRİŞ
Makroekonomik model basit anlamıyla bir ekonominin iktisadi işlemlerini
tanımlamak için oluşturulan analitik bir araçtır. Bu tür modeller fiyat seviyeleri,
kaynakların etkin kullanımı, üretilen mal ve hizmetlerin miktarları ve parasal
değerler gibi makro büyüklüklerin arkasındaki dinamiklerin belirlenmesi ve iktisat
politikası için uygun araç setlerinin sunulması açısından oldukça önemli bir yerde
durmaktadır. Ayrıca bu modellerin belirli bir içsel tutarlılığın yanı sıra hesaplanabilir
ve uygulanabilir olması biçimindeki işlevsel özellikleri anlamlılık düzeylerini
artırmaktadır. Üstelik iktisattaki gelişmeler ışığında teknolojinin de ilerlemesi
hesaplama kolaylıkları sağlamaktadır. Bu modeller belli bir statik ya da dinamik
ilişki içerisinde iktisadi koşulların da değişme ihtimaline göre farklılaşmaktadır.
Hatta çoğunluğu ana akım iktisattaki gelişmelere göre şekillenen bu modellerin
iktisadi koşulların daha elverişli olduğu dönemlerde işlerliğe sahip olduğu, kriz
dönemlerinde ise işlerliğini yitirip kısa dönemli heterodoks politikaların uygulandığı
gözlemlenmektedir. Söz konusu modeller sayesinde para ve maliye politikaları başta
olmak üzere makroekonomik politikalar belirli bir disiplin içerisinde uygulanıp
ekonomik büyüklükler tahmin edilebilmekte ve bu büyüklükler üzerinden uygun
politika seti düzenlenebilmektedir. Bu çalışmada bu modellerin en çok kullanılanları
tanıtılarak kullanım açısından yerleri tartışılmaktadır.
2. MODELLERİN DEĞİŞİMİ
2.1. Girdi-Çıktı Modellemesi
Leontief tarafından bulunan girdi-çıktı modellemesinin temelleri aslında
Quesnay tarafından bulunan “Ekonomik Tablo” konseptine dayanmaktadır. Yoğun
bir şekilde planlama döneminde kullanılan bu modelleme, matris cebir ile
hesaplanmaktadır. Ekonomi içerisindeki endüstriler arası ilişkilerin hesaplanması
adına her bir sektör için kullanılan girdilerin parasal değerleri sütunda, o sektördeki
çıktıların parasal değerleri de satırda yer almaktadır. Doğrusal bir ilişkiyi gösteren
bu modelleme sayesinde “ne kadar üretilecek?” sorusu yanıtlanarak ekonomik
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işlemler bütünü planlanmaya çalışılmaktadır (Leontief, 1936). Bu modelleme
hesaplanabilir genel denge modellemesine öncülük etmektedir.
Girdi-çıktı modellemesi endüstriler arası bağımlılığı analiz edebilirken
piyasa ekonomisine bağımlılık konusunda eksik kalmaktadır. Son yıllarda bağımlılık
ilişkilerini inceleyen girdi çıktı tablosuna benzeyen analizler sunulmaktadır. Söz
gelimi, tutarlılık analizi denilen analiz tipinde girdi-çıktı tablosu alıcıların ve
satıcıların tutarlılığını araştırmakta ve mikro ile makro iktisat tek bir modele dahil
edilmektedir (Gani, 2003).
2.2. Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi (HGD)
Hesaplanabilir genel denge modellemesi Walras tarafından geliştirilen genel
denge teorisinden ortaya çıkmaktadır (Walras, 1874). Bir önceki bölümde
bahsedildiği üzere girdi-çıktı tablolarından türetilen bu modellemenin girdi-çıktı
modellemesinden farkı kısıtlara, sermaye, emek ve dış ticaretin nitel özelliklerine
daha fazla odaklanmasıdır. Modellemenin veri tabanı girdi-çıktı tablosu veya sosyal
hesaplar matrisi olarak hazırlanmakta ve bunlar birer kontrol mekanizması işlevi
görmektedirler.
Genel hatlarıyla HGD, doğrusal bir ilişki içeren statik analiz ve zaman
boyutunu hesaba katan dinamik analiz şeklinde ayrılmaktadır. Statik genel denge
analizi ekonominin şoklara vereceği tepkiyi yalnızca tek noktada modellemektedir.
Şokla birlikte dengeden sapmayı gösteren bu analiz yeni dengeye uyum sürecini tam
olarak (yarı dinamik modeller hariç) temsil edememektedir. Oysa dinamik genel
denge analizi her değişkeni zamana göre inceleyerek şokların denge üzerindeki
etkisini tüm dışsal değişkenler için de öngörmektedir. Bu durum ise hem çözülmesi
daha zor bir problem ortaya çıkarmakta hem de yeni dengedeki değişkenlerin
eskisiyle arasında bir tutarsızlık ortaya çıkarmaktadır.
2.3. Büyük-Ölçekli Ekonometri Modellemesi
1929 krizi sonrası uygulanan kalkınmacı ekonomik koşul perspektifine
sahip, çoğunlukla planlama döneminde kullanılan ekonometrik modellemeler
Keynesyen bir anlayışa sahip olmakla birlikte uzun yıllardır kullanılmaktadır.
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Zaman serisi ve doğrusal regresyon analizine dayalı olarak ortaya çıkan makro
ekonometrik modelleme, istatistiksel temelleri sağlam olan stokastik unsurları da
içermesi nedeniyle gerçek hayatta da karşılık bulmaktadır (Frisch, 1934). Daha
sıklıkla toplulaştırılmış makro büyükler arası doğrusal analizle tahmin edilmesi için
kullanılmaktadır. Bu modeller çok sayıda fiyat ve miktarın zamana göre değişimini
barındıran binlerce denklem içermektedir. Geçmiş verilerin seyrinin gelecekte de
devam edeceğini öngören uyarlanmış beklentilere göre şekillenmiş, ampirik olarak
çok güçlü yanları olan modellerin iktisat teorisine bağlılık açısından daha doğru
olduğu tartışılmaktadır. Makro ekonometrik modellemenin; istenilen çıktının
gerekliliklerine göre modelin kurulması açısından anlamlılığa, modelin teori ve tarif
edilen sistemi içsel özelliğiyle paralel olması özelliğiyle tutarlılığa ve modelin
tahmin etme performansının daha iyi olması özelliğiyle uygunluğa sahip olması
gerektiği savunulmaktadır (Pesaran ve Smith, 1985).
2.4. Lucas Eleştirisi
Lucas, ekonometrik modellerin tahmin edilme açısından hataya düştüğü
eleştirisini stagflasyon döneminde enflasyonla işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi
gösteren Phillips eğrisinin geçersizliği üzerinden yapmaktadır. Temel olarak,
Phillips eğrisinin geçmişteki düşük enflasyonlu dönemler ile yüksek enflasyonlu
dönemler arasında farklılaşacağını vurgulamıştır. Bu yüzden uygulanacak iktisat
politikasının, bu politikanın uygulanmadığı önceki dönemlerden elde edilen verilere
göre tahmin edilmesinin hataya yol açacağını ve böyle bir hataya düşmemek için ise
iktisatçıların uyarlanmış beklentilere göre değil, rasyonel beklentiler ve mikro
temellere (tercihler, teknoloji, bütçe kısıtları vs.) göre modeller kurması
gerekmektedir. Lucas’ın görüşleri makro ekonomik modelleme açısından paradigma
değişikliğine neden olarak modelleme mantığını değiştirmektedir (Lucas, 1976).
2.5. Dinamik Stokastik Genel Denge Modellemesi (DSGD)
Lucas’ın eleştirine cevap olarak 80’ler ve 90’larda geliştiren mikro temelli
modeller rasyonel beklentilere göre şekillenen DSGD modelleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu tür modellerin ilk hali ekonomik ajanların (hane halkı, firma ve
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devlet) mikro temeler açısından en uygun kararları, fiyatlar ve diğer ajanların
stratejilerine göre aldıkları varsayımına dayanmaktadır. Ayrıca bu kararlar bütün
ajanlar tarafından aynı (homojen ajan) ve doğru hesaplamalarla alındıklarından,
ajanların temsili olduğu varsayılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bazı DSGD
modelinde uyarlanmış beklentilerin çeşitli tipleri ve heterojen ajanlar yer almakta,
bu durumun modellerin gerçek hayata uyumunu artırdığı düşünülmektedir (Krussell,
1998). DSGD, makro ekonometrik modellere göre daha az değişkenle analiz
edilmektedir. Birkaç değişken içeren teorik DSGD modelleri aralarında yapı
itibariyle benzer olan reel iş çevrimi ve Yeni Keynesyen DSGD modellemeleri
arasında rekabete yol açmaktadır. Yeni Keynesyen DSGD modellemesinde tekelci
rekabet koşullarında oluşan fiyatın hızlı ve maliyetsiz intibakı söz konusu değildir
(Rotemberg ve Woodford, 1997). Reel iş çevriminde ise bu koşul reddedilmektedir
(Kydland ve Prescott, 1982).
HGD ve DSGD modellerinin her ikisi de mikro temellere dayanmakta,
ancak HGD daha çok sürekli uygulanacak olan politikaların uzun dönemli etkilerine
yoğunlaşmaktadır (Shoven ve Whalley, 1972), (Kehoe ve Kehoe, 1994). Oysa
DSGD para ve maliye politikalarının kısa dönemli şokları için daha elverişlidir.
2.6. Ajan Tabanlı Modelleme (ATM)
Ajan tabanlı modelleme tıpkı DSGD modellemesinde olduğu gibi -ancak
ana akımdan farklı- mikro temellere dayanmaktadır. Bu modellemede ajanlar kümesi
tanımlanarak bu ajanların birbirleriyle veya piyasayla olan etkileşim türü
belirlenmektedir. Ancak burada önceki modellerin aksine ajanların belirli
tercihlerinin yerini stratejiler almakta ve geçmişteki başarılı stratejiye göre
oluşturulan başlangıç stratejisi ile öğrenme kuralı tercihleri belirlemektedir (Brock
ve Hommes, 1997). Bu stratejilerle çok sayıdaki ajanların etkileşimi benzetim
(simülasyon)

yöntemiyle

toplulaştırılmış

makroekonomik

ilişkiler

ortaya

çıkmaktadır.
DSGD modelleri, çözümleme kolaylığı sağladığından, ajanların rasyonel
olduğu varsayımına fazlaca dayanmaktadır. Üstelik bu ajanların arasındaki
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etkileşimin inceleme zorluğu nedeniyle ATM gibi bir strateji belirlenememektedir.
ATM’de ise ajanların karar verirken yapacakları hatalar olması gerekenden fazla
olursa stratejiler optimal olmaktan uzaklaşmaktadır. Ayrıca tercihler yerine
stratejileri ele alan ATM, değişen iktisat politikalarının tetiklediği değişen stratejiler
nedeniyle Lucas’ın eleştirisine yanıt verememektedir.
3. SONUÇ
Makroekonomik modellemenin iktisat politikaları açısından ekonomik
hayatı düzenleyici bir etkisi vardır. Doğru zamanda doğru şekilde kullanılan
modellerin kısa dönemli şokların daha hızlı atlatılması veya uzun dönemli yapısal
politikalar açısından önemi çok büyüktür. Modellerin yetersiz kaldığı durumlarda
bilimsel gelişmenin öne çıkması ve bilgisayar teknolojisiyle desteklenmesi
sonucunda giderek hem teorik temelleri kuvvetli hem de gerçek hayatta işlerliği fazla
olan modellerin önemi artmaktadır. 2008 finansal krizinde son trend olan DSGD
modellemesinin algılama hatasına düştüğü eleştirisi yeni arayışları tetiklemektedir.
Örneğin, ATM’nin DSGD içerisine dahil edildiği sentez modeller ortaya çıkmakta
ve daha davranışsal düzleme oturtulmaya çalışılmaktadır. Böylece gerçek hayattan
kopuk olmakla eleştirilen modellerin bu açıkları kapanmaktadır. Temsili ajandan
heterojen ajana geçildikçe modellerde tutarlılığın yanı sıra gerçek hayatla
uyumluluğun da arttığı savunulmaktadır (Dilaver, Jump ve Levine, 2018). Gerçek
hayattaki tahmin edilemez binlerce faktörün politika yapıcıların tahmin etme gücünü
zayıflatması nedeniyle modelleme disiplininde göz ardı edilen faktörlerin modellere
entegrasyonu daha tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Varsayımların
azaldığı disiplinler arası modeller sayesinde iktisat politikalarının işlerliği
artmaktadır.
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Türkiye’de Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörünün Ölçümü:
AB ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
Pınar Börü1, Meneviş Uzbay Pirili2

Özet
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'deki çevre ile ilgili faaliyetlerin ekonomideki payını ölçmek
ve değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında; İlk olarak, Eurostat’ın EGSS çerçeve
çalışmasına uygun olarak TÜİK tarafından üretilmiş olan verilerinden yola çıkılarak 20122016 dönemi için bu veriler analiz edilmiştir. Sonrasında Eurostat ile karşılaştırılabilir
istatistikleri içeren veri setlerinin detayları incelenerek Türkiye’nin AB ülkeleri içerisindeki
konumu değerlendirilmiştir. Eurostat çevresel sektörleri “Çevre Koruma” ve “Kaynak
Yönetimi” başlıkları altında iki ana sınıfa ayırmış ve CEPA için 9, CReMA için 7 ana sektör
belirlemiştir. Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri kapsamında ülkemizde kamu
sektöründe; belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ve diğer kamu
kuruluşlarından veri derlenirken, iş sektöründe; girişimlerden ve organize sanayi bölgesi
müdürlüklerinden derlenmektedir.
Çevre koruma harcamalarına bakıldığında; 2016 yılında, toplam AB-28 ulusal çevre
koruma harcamaları 308 milyar Euro'dur. Toplam çevresel harcamaların gayrisafi yurtiçi
hâsıla içindeki payı ise %2.07’dir. Çevre korumaya yönelik ulusal harcamalar AB-28’de
2006 yılına göre cari fiyatlarla %23,5 büyümüş, her yıl ortalama %2 oranında artmıştır.
Türkiye’de en son yayınlanan 2016 yılı verilerine göre; 31,8 milyar TL olan toplam çevresel
harcamaların gayrisafi yurtiçi hâsıla içindeki payı %1.2 olarak gerçekleşmiştir. Çevre
korumaya yönelik ulusal harcamalar 2012 yılına göre cari fiyatlarla her yıl ortalama %2.2
oranında artış göstermiştir.
Anahtar Kelimeler—Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü, Yeşil Büyüme, Sürdürülebilir
Kalkınma
JEL Sınflama Kodları: Q01; Q56; Q57

Measuring the Environmental Goods and Services Sector in Turkey: A
Comperative Analysis with EU
Abstract
The aim of this study is, to measurer and asses the share of environmental related activites
in Turkey. To this end first, these data were analyzed for the period of 2012-2016 based on
the data produced by TURKSTAT. After that compared Turkey's progress with respect to
some EU countries. Eurostat has classified environmental sectors into two main categories
and identified 9 major sectors for CEPA and 7 sectors for CREMA. Data on private sector
revenues, exports, employment will be obtained from Turkstat’s “Environmental
Employment, Income and Expenditure Statistics”; data for the public sector, from
municipalities, special provincial administrations, local government associations and other
public institutions. Some data for the private sector is gathered from initiatives and from
directorates of organized industrial zones. The data obtained is evaluated within the
Eurostat EGSS methodology.
In 2016, EU-28 national expenditure on environmental protection amounted to EUR 308
billion. The share of total environmental expenditures in gross domestic product is 2.07%.
National expenditure on environmental protection grew by 23.5 % at current prices
compared to 2006, each year by nearly 2% on average. In Turkey, according to the latest
1
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Doç.Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat Bölümü,İktisat
Politikası Anabilim Dalı, menevis.uzbay@ege.edu.tr
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published data of 2016; national expenditure on environmental protection amounted to TL
31,8 billion. The share of total environmental expenditures in gross domestic product is
1,2%. National expenditure on environmental protection has increased by an average of
2.2% each year at current prices compared to 2012.
Keywords— Environmental Goods and Services Sector, Green Growth, Sustainable
Development
JEL Classification Codes: Q01; Q56; Q57

1. GİRİŞ
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve içerdiği 17 adet sürdürülebilir
kalkınma amacı (SDG – Sustainable Development Goals) önümüzdeki on iki yılın
kalkınma politikalarının belkemiğini oluşturacaktır. Yeşil Büyüme, Küresel
Gündem'in en önemli boyutlarından biridir. Yeşil büyüme çevresel riskleri ve
ekolojik dengeyi gözeterek uzun vadede insanların refahını arttıran mal ve
hizmetlerin üretimi ve tüketimi olarak tanımlanmaktadır (UNEP,2008). Yeşil
büyüme stratejilerindeki ilerlemeyi ölçmek için yeşil sektörlerin veya çevre ile ilgili
sektörlerin artan payı değerlendirilmelidir. Bu amaçla Eurostat, UN ve OECD
tarafından çevresel faaliyetlerin tanımlarını ve özelliklerini belirten Çevresel Mal ve
Hizmetler Sektörü (EGSS) çerçevesi geliştirilmiştir. EGSS çerçevesi günümüzde
pek çok AB ülkesi ve diğer gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır.
Türkiye, EGSS sektörleri için ulusal veri düzenleme çalışmalarını başlatmıştır.
Çevresel mal ve hizmetler sektörü; çevre koruma ve kaynak yönetimi için ürünlerle
sonuçlanan ekonomik faaliyetleri üstlenen "çevre üreticileri" olarak tüm varlıkları
kapsamaktadır (Eurostat,2016). 2012 yılı Nisan ayında başlatılan 'İstihdam Paketi',
Avrupa'da istihdam yaratmada kilit bir kaynak olan "yeşil ekonomiyi"
tanımlamıştır3. Avrupa İstatistik Sisteminin Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü
(EGSS) alanı, doğrudan çevrenin korunması ve doğal kaynakları yönetmek için
üretilen çıktıların üretimine bağlı olan istihdam verileri toplamak için ideal bir
çerçevedir. Ulusal hesaplarda kullanılan sınırlar ve tanımlarla uyumlu olması
nedeniyle EGSS veri tabanı, yeşil ekonominin mikro ekonomik ve makroekonomik

3

Bu İstihdam paketi, AB istihdam politikalarının diğer politika alanlarıyla akıllı,
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi destekleyerek nasıl örtüştüğünü inceleyen bir dizi
politika belgesidir.
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analizi, çevresel ve kaynak politikası analizi ve politika hedeflerinin izlenmesi için
çok önemli bir girdi olarak görülmektedir (Eurostat,2016).
2.ÇEVRESEL MAL VE HİZMETLER SEKTÖRÜ
Çevre ekonomisi iki geniş faaliyet ve / veya ürün grubunu kapsamaktadır:
“çevre koruma”-çevre kirliliğinin ve çevrenin bozulmasının önlenmesi, azaltılması
ve ortadan kaldırılması ile ilgili tüm faaliyetler; 'kaynak yönetimi'-doğal kaynakların
stokunun korunması ve sürdürülmesi ve dolayısıyla tükenmeye karşı korunmayı
içeren faaliyetler. Çevre koruma faaliyetleri için CEPA (“Classification of
environment protection activities”), kaynak yönetimi faaliyetleri için CReMA
(“Classificaiton of Resource Management Activities”) sınıflaması kullanılmaktadır.
Tablo.1 Çevresel Faaliyet Sınıflandırma Sistemleri
CEPA

CReMA

1

Atmosfer ve İklimi Koruma

10

Su Yönetimi

2

Atık Su Yönetimi

11

Orman kaynaklarının
yönetimi

3

Atık Yönetimi

11A

Ekili olmayan orman
alanlarının yönetimi

4

Toprak, yeraltı ve yüzey suyu

11B

koruma ve iyileştirme

Orman kaynakları
kullanımının en aza
indirgenmesi

5

Gürültü ve titreşim azaltma

12

Yabani hayvan ve bitkilerin
yönetimi

6

Biyolojik Çeşitliliğin ve

13

peyzajın korunması

Enerji kaynaklarının
yönetimi
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7

Radyasyona karşı koruma

13A

Yenilenebilir kaynaklardan
enerji üretimi

8

Ar-Ge

13B

Isı/Enerji tasarrufu ve
yönetimi

9

Diğer çevre koruma faaliyetleri

13C

Ham fosil kaynaklarının
alımının en aza indirilmesi

CEPA: Çevre Koruma Faaliyetleri

14

Maden Yönetimi

15

Ar-Ge

16

Diğer Doğal kaynak yönetim

Sınıflaması
CReMA: Kaynak Yönetimi
Faaliyetleri Sınıflaması

faaliyetleri

Kaynak: Eurostat
Bu sınıflandırma sistemine ve Eurostat metodolojisine göre hazırlanmış verilerin
değerlendirmeleri ile AB’de ve Türkiye’de çevresel mal ve hizmetler sektörünün
mevcut durum değerlendirmesi aşağıdaki alt bölümlerde verilmektedir.
2.1. AB’de Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü
Avrupa'daki çevre-ekonomi alanındaki artan bilgi ihtiyaçlarına cevap vermek
için çok yıllık bir Avrupa Çevresel Hesaplar Stratejisi (ESEA) oluşturulmuştur. İlk
ESEA, 2003-2007 dönemini kapsamakta ve 2003 yılından başlamaktadır. Bu strateji
daha sonra genişletilip, geliştirilmiştir. Hâlihazırda yürürlükte olan ESEA, 20142018 dönemini kapsamaktadır.4 ESEA ile sağlanan ilerleme, 2011 yılında Avrupa
çevresel-ekonomik

hesaplarının

toplanması,

derlenmesi,

iletilmesi

ve

değerlendirilmesi için (691/2011 Sayılı Yönetmelik5) ortak bir çerçeveyi belirleyen
yasal bir temelin benimsenmesine yol açmıştır. AB Üye Devletlerinden yıllık bazda
4

Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi (2014)
Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 691/2011 no'lu Avrupa Çevre Ekonomik Hesapları
Yönetmeliği 2014’te yenilenmiştir. 691/2011 Sayılı Yönetmeliği değiştiren 16 Nisan 2014
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 538/2014 Sayılı Yönetmeliği Avrupa çevre ekonomik
hesapları için kullanılmaktadır.
5
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Eurostat'a ekonomik faaliyetlerle ve CEPA ve CReMA sınıfları ile çapraz
sınıflandırılmış piyasa faaliyetlerine karşılık gelen; çıktı, ihracat, brüt katma değer
ve istihdam verileri sunmaları istenmektedir.
Derlenen bu verilerden oluşturulan güncel Eurostat tahminlerine göre: AB-28’in
çevre ekonomisindeki istihdamı, 2000’de 2.8 milyon6,2015’te 4.1 milyon’a
yükselmiştir. AB-28’de çevre ekonomisi, 2015 yılında 736 milyar Euro'luk bir
üretim ve 302 milyar Euro'luk bir değer yaratmıştır. AB-28 için 2015 yılı Çevresel
mal ve hizmetler sektörünün sanayi grupları için toplam çevre koruma ve kaynak
yönetimi faaliyetlerinin çıktısı 705 milyon Euro olarak verilmektedir. 2000 ve 2015
yılları arasında çevre ekonomisindeki istihdam ve katma değer, genel ekonomideki
gayri safi yurtiçi hâsıla ve istihdamdan çok daha hızlı büyüme kaydetmiştir (Bkz.
Şekil.1, Kaynak:Eurostat).

Şekil.1 Çevre Ekonomisi ve Genel Ekonomi İçin Geliştirilen Temel Göstergeler
Tablo 2; 2015 yılında AB-28 için çevre ekonomisi içindeki istihdamının, enerji
ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri için (NACE
Bölüm D ve E) 1.4 milyon, inşaat (NACE Bölüm F) için 1,1 milyon ile bulunduğunu
göstermektedir. Buna karşılık, çevre ekonomisi, hizmet faaliyetlerinde istihdam
709.000, madencilik, taş ocakçılığı ve üretimde 499.000 ve tarım, ormancılık ve
balıkçılıkta 369 000 istihdam mevcuttur. AB-28'in çevre ekonomisinin 2015 yılında
brüt katma değerine en yüksek katkısı olan faaliyet, enerji ve su temini,
6

Tam zamanlı eşdeğerden
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kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri olup, 136 milyar Euro
olmuştur. Çevre ekonomisinin gayri safi katma değerine en yüksek ikinci katkısı
olan faaliyet ise, 59 milyar Euro değerindeki inşaat sektörü olmuştur. En büyük
üçüncü faaliyet grubu ise, 50 milyar Euro'luk katma değer yaratan hizmetler
sektörüdür.
Tablo.2 Çevre Ekonomisinde Faaliyete Göre İstihdam, Üretim ve Katma Değer

AB-287, 2015

İstihdam

Çıktı

Katmadeğer

(bin tam zamanlı

(milyar euro)

(milyar euro)

eşdeğer)
TOPLAM

4 135

736

302

Tarım,ormancılık

369

33

21

499

111

36

1 443

358

136

İnşaat

1 116

152

59

Hizmetler

709

82

50

ve balıkçılık
Madencilik, taş
ocakçılığı ve imalat
Enerji ve su
temini...

Kaynak: Eurostat
2.2. Türkiye’de Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü
Türkiye’de çevresel veriler için çalışmalar 1990 yılında Devlet İstatistik
Enstitüsü (DİE-TÜİK) tarafından başlatılmıştır. 2007-2011 Resmi İstatistik
Programı ile programlı istatistik ölçüm sürecinde çevre verileri çerçevesi
genişletilmiştir. Türkiye’de çevresel veriler ulusal ve uluslararası talepler
doğrultusunda anketlerle derlenmektedir. TÜİK bünyesinde üretilen çevre

7

AB-28 verileri Eurostat tarafından tahmin edilmektedir.
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istatistiklerinde; ulusal çevre mevzuatının yanında OECD (Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü) ve Eurostat tanım, kapsam ve sınıflamaları ile uluslararası
anlaşmalar (İklim Değişikliği Sözleşmeleri, vb.) dikkate alınmaktadır. AB
metodolojisiyle tam uyumludur (TÜİK,2009).
Türkiye’de çevresel istihdam ve harcamalarla ilgili verilerin kapsamını
tanımlamak için UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) ve
Eurostat tarafından hazırlanan Çevre Koruma Faaliyetleri sınıflaması (CEPA)
kullanılmaktadır. Su hizmetleri ve enerji ile ilgili faaliyetler CEPA’da yer
almamasına rağmen, TÜİK tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çevre ile
bağlantılı olması nedeniyle ulusal çevresel faaliyet listesine eklenmiştir. Bu veriler
kamu kesinde; kamu kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare
birlikleri için ve iş sektöründe; girişimler ve OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) için
derlenmektedir (TÜİK,2009). Türkiye’de Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörüne
ilişkin verilerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu sektörlere ilişkin çıktı,
istihdam ve katma değer ile ilgili yayınlanmış bir veri henüz mevcut değildir. Var
olan çevresel verilere aşağıdaki bölümde detaylı olarak değinilmektedir.
3.

AB

İLE

TÜRKİYE

İÇİN

ÇEVRESEL

VERİLERİN

KARŞILAŞTIRILMASI
Bu bölümde çevresel koruma faaliyetlerine göre verilen; çevresel harcamalar,
çevresel istihdam değişkenleri kullanılarak AB ülkeleri ve Türkiye için
karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmiştir.
3.1. Çevresel Harcamalar
En son yayınlanan verilere göre 2017 yılında, AB-28 ulusal çevre koruma
harcamaları 316 milyar Euro'dur. Çevre korumaya yönelik ulusal harcamalar
(NEEP) 2006 yılına göre cari fiyatlarla% 23,5 büyümüş, her yıl ortalama% 2
oranında artmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) % 'si olarak NEEP, AB-28 için
2006 ve 2017 yılları arasında nispeten sabit kalmıştır. 2009'daki GSYH'nın% 2,2'si
olarak küçük bir artışın yaşanmasının ardından, temel olarak finansal kriz ve
ekonomik durgunluk döneminde GSYH daralmasının bir sonucu olarak, NEEP'in
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GSYH'ya oranı, 2015'te % 2.0'ye kadar düşmüştür. Bu oran 2017 yılında% 2.1 olarak
tahmin edilmiştir (Eurostat,2017).

Şekil.2 AB-28’de Çevresel Harcamalar, Milyon Euro ve %GSYH, 2006-2017
AB-28 ülkelerinin çevresel harcama verilerinin tümüne en son 2015 yılı için
ulaşılabilmektedir. Bu nedenle analiz için 2015 yılı baz alınacaktır.2015 yılında AB28 için kurumsal sektörlerin ulusal çevre koruma harcamaları 302 milyar Euro'dur.
2015 yılında bu değişken için AB-28 ülkeleri içerisinde en yüksek harcama 62
milyar Euro ile Almanya tarafından, en düşük harcama ise 228 milyon Euro olarak
Malta tarafından gerçekleştirilmiştir.8 Ekonomik özelliklere göre toplam çevre
koruma faaliyetleri için gerçekleşen ulusal çevre koruma harcamalarının 2015 yılı
çıktı değerlerine bakıldığında 51 milyar Euro ile Almanya ilk sırada yer alırken,169
milyon Euro ile Malta son sırada yer almaktadır. Türkiye ise bu listede 4 milyar Euro
değeri ile yer almaktadır.9
Türkiye’de Çevre koruma harcamaları 2017 yılında toplam 34,4 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Çevre koruma harcamalarının %57,7'si mali ve mali olmayan
şirketler, %35'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan

8
Eurostat “National expenditure on environmental protection by institutional sector” Son
Güncelleme: 11-09-2018
9
Eurostat “National expenditure on environmental protection by economic characteristics”
Son Güncelleme: 11-09-2018
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kuruluşlar ve %7,3'ü ise hane halkları tarafından yapılmıştır.10 Çevresel harcama
istatistiklerinde en son veriler, 2016 yılı için şu şekilde verilmektedir: Toplam 31,8
milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların %76,1’i kamu sektörü, %23,9’u
ise iş sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam çevresel harcamaların
gayrisafi yurtiçi hâsıla içindeki payı 2016 yılında %1,2 olarak gerçekleşmiştir. 2015
yılı için çevresel harcamalar 25,9 milyar TL (yaklaşık 8.5 milyar Euro) olarak
gerçekleşmiştir. Toplam çevresel harcamaların %78,1’i kamu sektörü, %21,9’u ise
iş sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2012-2016 yılları için çevresel
harcamaların payı %1.3 olarak gerçekleştiği 2015 yılı hariç aynı oranda(%1.2)
seyretmektedir. 2015 yılı toplam çevresel harcamalarında çevresel sınıflama sistemi
CEPA faaliyetleri içinde en yüksek payı 10 milyar TL ile atık yönetimi harcamaları
almaktadır. Ardından 8.8 milyar TL ile su hizmetlerinde yapılan harcamalar
gelmektedir. Bu sıralamada en düşük pay ise 8.9 milyon TL ile radyasyona karşı
koruma harcamalarında gerçekleşmiştir (TÜİK).
3.2.Çevresel İstihdam
Çevresel istihdam konusunda AB, verilerine göre 2000’de çevresel istihdam 2.8
milyondan, 2015’te 4.1 milyona yükselmiştir. 2000 yılından bu yana çevre
ekonomisinde istihdam edilen kişi sayısının artması, özellikle enerji kaynaklarının
yönetimindeki büyümeye; yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar ve güneş enerjisi gibi)
enerji üretimine, ısı ve enerji tasarrufu için ekipman ve tesisatların üretilmesine bağlı
olarak gerçekleşmiştir. Çevre ekonomisinde istihdam artışına en önemli ikinci katkı
ise, atık yönetimi alanından gelmiştir. Çevre koruma faaliyetlerindeki istihdam, 2000
yılında çevre ekonomisinde tüm istihdamın dörtte üçünü (% 75) oluştururken,
kaynak yönetimindeki istihdamın artması nedeniyle, 2015 yılına kadar çevre koruma
faaliyetlerindeki istihdamın payı beşte üçe gerilemiştir (% 59) (Eurostat,2017).

10

TÜİK Çevre Koruma Harcama İstatistikleri Haber Bülteni 2017, Son Güncelleme:27
Kasım 2018
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2015 yılında Eurostat’tan alınan verilere göre; AB-28 toplam çevresel istihdamı
4 milyon 135 bin olarak gerçekleşmiştir. Çevresel istihdamın en fazla olduğu AB
ülkesi Almanya(513 bin 982) en düşük olduğu ülke ise 23 bin 652 ile Slovenya’dır.

Şekil.3 Çevre Ekonomisinde İstihdam, AB-28,2015
Türkiye’de 2010 yılından itibaren 2016 yılına kadar çevresel istihdam oranında
sürekli bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2015 yıl için çevresel istihdam 80 bin
82711’dir. Toplam çevresel istihdamda kadın istihdamının oranı (%10) erkek
istihdam oranına(%90) göre oldukça düşüktür. Şekil.4’te TÜİK’ten alınan verilere
göre düzenlenmiş 2010 yılından itibaren toplam çevresel istihdamın cinsiyetlere
göre dağılımı verilmektedir.

Şekil.4 Türkiye’de Cinsiyete Göre Toplam Çevresel İstihdam, Kişi, 2010-2016

11

TÜİK çevresel istihdamı; çevre kirliliğini önleme, azaltma ve çevre koruma amaçlı yapılan
her türlü çevresel faaliyette çalışan personel olarak tanımlamaktadır. Çevresel faaliyetlerin
yanı sıra farklı işlerle ilgilenen personel de çevresel istihdam kapsamında kabul edilmektedir.
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Sektörlere göre çevresel istihdama bakıldığında; 2016 yılındaki toplam
89.265’da girişimler 80.592 olarak verilmektedir. Bu rakamın sektörlere göre
dağılımında ise en yüksek payı %60 ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve
iyileştirme faaliyetleri almaktadır. En düşük pay ise %1 oranıyla madencilik ve taş
ocakçılığı sektörlerinden gelmektedir (tuik.gov.tr,2016)

Şekil.5 2015 ve 2016 Yılı Sektörlere Göre Çevresel İstihdam Payları,%

2015 yılında ise 80.827 toplamı içerisinde girişimler 73.257 olarak verilmiştir.
Sektörlere göre dağılımında ise yine en yüksek payı %65 ile su temini, kanalizasyon,
atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri almaktadır. En düşük pay ise aynı %1
oranıyla madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinden gelmektedir (tuik.gov.tr,2015).
4. SONUÇ
Bu çalışmada “Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü ”nün çerçevesini oluşturmak
için kullanılan metodoloji hakkında bilgi verilmiştir. Mevcut veriler kullanılarak
EGSS’nin genel görünümü; AB ve Türkiye için durum değerlendirmesi üzerinde
durulmuştur. AB ile karşılaştırılabilir verilerin oluşturulması konusunda çalışmalar
devam etmekle birlikte mevcut verilerden çevresel harcamalar ve çevresel istihdam
kullanılarak AB geneli ile Türkiye’nin durumu değerlendirilmiştir. Çevre koruma
harcamalarına bakıldığında; AB-28 ülkelerinin çevresel harcama verilerinin tümüne
en son 2015 yılı için ulaşılabilmektedir. AB-28 için ulusal çevre koruma harcamaları
bu yıl için 302 milyar Euro'dur. Türkiye’de ise 2015 yılı için çevresel harcamalar
25,9 milyar TL (yaklaşık 8.5 milyar Euro) olarak gerçekleşmiştir. Toplam çevresel
harcamalarda kamu kesimin payı (%78,1) iş sektörüne göre(%21,9) yüksek olup,
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toplam çevresel harcamaların 2015 verisi itibariyle GSYH içindeki payı %1,3 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran AB toplamı için %2’dir. Yapılacak düzenlemelerle daha
ekonomik yollarla çevresel hedeflere ulaşabilmek önemli fırsatlar sunabilir.
Türkiye çevresel sektörlerinin payındaki gelişmelere rağmen özellikle istihdam
konusunda AB ortalamasının altında bir seyir göstermektedir. Türkiye’de bu konuda
yapılan çalışmaların desteklenmesi, mevcut ve önümüzdeki dönemlerdeki stratejik
planlarda çevresel boyutun ön plana çıkarılarak etkinleştirilmesi önem arz
etmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki dönemler itibariyle çevresel konulara daha
büyük çapta yer vermesi uluslararası alanda uygulanacak politikalarda etkin bir rol
alması açısından önem teşkil etmektedir.
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L’Impact des Technologies d’Information et de
Communication (TIC) Sur le Système d’Information
Comptable (SIC) : Etat de l’Art et Pistes de Recherche
Futures
AIT MEZIANE Salima1, LEBSAIRA Meriem2
Résumé
Les TIC sont largement répandues au sein des entreprises dans la plupart de leurs
fonctions notamment celle comptable. Les chercheurs se sont alors intéressés à l’impact des
TIC sur les organisations et ses différentes facettes. L’objectif de ce papier est de faire une
évaluation de l’état de l’art sur le thème de l’impact des TIC sur le système d’information
comptable (SIC). A la suite d’une recherche documentaire des recherches antérieures sur le
sujet, et par une démarche descriptive analytique, il s’avère que les TIC améliorent
l’efficacité, l’efficience et l’expertise d’un département de comptabilité au sein d’une
entreprise d’une part, et que les TIC ont certains effets négatifs sur le SIC d’autre part. Par
une analyse de la matrice des impacts des systèmes experts proposée par Baldwin-Morgan
et Stone, nous nous apercevons que les impacts des TIC sur l’environnement du SIC et sur la
sphère de l’éducation en comptabilité n’ont pas été investigué par les recherches précédentes
et peuvent alors faire l’objet de recherches futures.
Mots clés : TIC, SIC, matrice des impacts des systèmes experts, formation en TIC,
département de comptabilité.
Codes de classification JEL : M410 - M150

Impact of Information and Communication Technology (ICT) on
Accounting Information System: State of The Art and Future
Researches
Abstract
ICT are highly spread throughout the companies and are used in most of their functions,
such as accounting. Scientific researchers focused on the impacts of ICTs on organizations
and their different facets. The purpose of this paper is to make an assessment of the state of
the art of researches conducted on the theme of the impact of ICT on the accounting
information system (CIS). The results of a literature search of previous studies on this subject
using both descriptive and analytical approaches, have shown, in one hand, that ICT
improve effectiveness, efficiency and expertise of accounting department, and in the other
hand, that ICT have some negatives effects on the AIS. Through an analysis of BaldwinMorgan and Stone's matrix model of expert systems impacts , we found out that the impacts
of ICT on AIS environment and accounting academic formation have not been investigated
previously, so they can be proposed as future researches objects.
Key words: ICT, AIS, matrix of expert systems impacts, ICT skills, accounting department.
JEL classification codes : M410 - M150
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1. INTRODUCTION
La révolution technologique dans le secteur de l’information et de la
communication qu’a connu le monde en général, et les entreprises et organisations
en particulier, n’a pas été sans conséquences sur ces dernières. En effet, les
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont été perçues comme
un avantage concurrentiel par les entreprises qui se sont faites la course pour les
adopter en leur sein.
L’objectif de ce papier est de faire une évaluation de l’état de l’art des recherches
conduites sur le thème de l’impact des TIC sur le système d’information comptable
(SIC). En effet, nous allons regrouper les résultats avérés des recherches précédentes
selon les types d’impacts recensés et leurs niveaux. Par la suite, nous allons essayer
de s’inspirer du modèle matriciel des impacts des systèmes experts de BaldwinMorgan et Stone (1995), pour voir si la littérature a pu identifier l’ensemble des
impacts possibles des TIC sur le SIC. Pour terminer, nous proposerons des pistes de
recherches futures sur le sujet.
Nous utiliserons des données secondaires issues des recherches scientifiques
antérieures, que nous collecterons par une recherche documentaire. L’exploitation
de ces données se base sur les techniques descriptive et analytique.
2. L’UTILISATION DES TIC DANS La FONCTION COMPTABLE
La notion de TIC est très liée à celle de système d’information, car c’est
l’introduction de la première qui pourrait permettre à la seconde d’évoluer.
2.1. La genèse des TIC
Les technologies d’information et de communication TIC ont été défini par
plusieurs auteurs et organisations.
Selon MAULNY (2004), les TIC sont « un ensemble des technologies utilisées
pour traiter et échanger des données numérisées. » (GHORRA GOBIN, 2012 :599).
BONNET affirme que les TIC se sont vulgarisées comme étant l’utilisation
d’informatique, d’internet et des outils de télécommunication pour confectionner des
techniques de traitement et d’échange d’information. (BONNET, 2012 :115)

2198

Dans la suite de cette recherche, nous entendrons par TIC toutes les technologies
informatiques ou de télécommunication qui permettent de manipuler les
informations de manière optimale, que ce soit la collecte, le traitement, la sauvegarde
ou la diffusion.
Les TIC se caractérisent par leur rapidité, leur puissance, leur ergonomie et leur
disponibilité.

De la sorte, elles permettent aux organisations qui les

adoptent (LAUDON, LAUDON, 2001 :74-86):
x

Une économie des ressources

x

Une aisance de communication entre les lignes hiérarchiques

x

Une facilitation d’accès à l’information

x

Une différenciation par rapport aux concurrents

x

Une modification de l’organisation des métiers

2.2. Le SIC au cœur du SI de l’entreprise
Le système d’information de l’entreprise est un ensemble de ressources
matérielles, logicielles, humaines et en données, en interaction de manière structurée,
qui permettent de collecter, traiter, sauvegarder et diffuser les informations qui vont
servir de base aux décisions de l’entreprise.
Le SIC est une partie du SI de l’entreprise, qui prend en charge les informations
financières et parfois non financière _ qui vont servir dans le traitement des
informations financières_. Il détient son importance de la quantité considérable
d’informations issues des différents SI de l’entreprise, qui le transite.
Les SIC, comme pour tous les SI de l’entreprise, distinguent trois types : le SI
simple, le SI organisationnel et le SI informatisé (NASR, 2010 :5-13), (TAIWO et
al, 2016 :6). Il existe trois niveaux des SIC, le niveau opérationnel, communicatif et
d’aide à la décision (DELMOND et al, 2003 :10), (REZAIE, 2013 :42).
Plusieurs recherches ont tenté d’identifier les déterminants d’un SIC de qualité.
De Lone & Mc Lean (1992,2003) affirment qu’un SIC de qualité possède les
caractéristiques suivantes : la flexibilité, la disponibilité, la fiabilité, un temps de
réponse réduit et une facilité d’utilisation (WISNA, 2013 :71).
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Selon SEDERA et GABLE (2004), la qualité d’un SIC peut être mesurée par : la
facilité d’utilisation, la facilité d’apprentissage, la réponse aux besoins des
utilisateurs, les options système, l’exactitude du système, la flexibilité, l’intégration,
l’ergonomie (WISNA, 2013 :71).
2.3. L’utilisation des TIC dans la comptabilité
Selon RELHAN (2013), « Une e-comptabilité est l’utilisation des TIC dans
l’exécution des opérations et des fonctions comptables ; elle garantit un certain
nombre de fonctionnalités telles que : l’accès par plusieurs utilisateurs de plusieurs
emplacements, le partage de plusieurs bases de données, l’élimination de
l’administration du système par l’utilisateur, et l’économie dans les services rendus,
afin de rendre les processus comptables efficients. » (OMOTOLA ADEDOYIN,
2017 : 12).
Le SIC informatisé ou la e-comptabilité revoie à l’utilisation des TIC, que ce soit
les ordinateurs, les progiciels, internet, ou autres ; dans le domaine de la comptabilité
pour profiter des caractéristiques de ces technologies et rendre toutes les fonctions
du SIC efficientes, économiques et efficaces.
Parmi les TIC les plus répandues dans le domaine de la comptabilité, on trouve
les Entreprise ressource planning ERP, Electronic Data Processing EDP, Electronic
Data Interchange EDI, les systèmes experts et le langage XML.
L’ERP est un SI qui se base sur les processus de l’entreprise et génère
automatiquement les écritures comptables correspondantes (HUNTON et al, 2004,
dans REZAEI, 2013 :42). Il est intégré car il met en interconnexion l’ensemble des
fonctions de l’entreprise que ce soit, les approvisionnements, le marketing, les
ressources humaines et la comptabilité et finance (LAUDON & LAUDON,
2001 :360).
L’EDP est la transformation des données en informations intelligibles par les
décideurs au sein de l’entreprise (TAIWO et al, 2016 :7). L’EDI est l’envoi des
informations sous une forme standardisée entre l’entreprise et ses partenaires par un
canal de télécommunication (ANGOT, 4ed :118).
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Un système expert est un des volets de l’intelligence artificielle qui consiste à
formuler des règles à partir d’un environnement routinier pour constituer une base
de connaissance dédiée à assister dans la prise de décision dans un environnement
non routinier (MALONE, 1993 :223).
Le langage XML permet d’analyser et de diffuser des informations entre des SI
distincts (BUYS, 2008 dans REZAEI, 2013 : 43).
3. LES IMPACTS DES TIC SUR LE SIC : ETAT DE L’ART
Le manque d’un consensus dans les résultats auxquels les recherches sur l’impact
des TIC sur le SIC ont aboutis, nous incite à faire le point sur celles-ci.
3.1. Les TIC, l’efficacité du SIC et l’expertise du département de
comptabilité
Un SIC informatisé a un effet positif sur la rentabilité économique et financière
de l’entreprise et donc sur sa performance (OMOTOLA ADEDOYIN, 2017 : 17).
L’utilisation des TIC dans la comptabilisation renforce la position concurrentielle de
l’entreprise (AL DUAIS, 2013) (LIM, 2013 :99)
L’utilisation des TIC dans le SIC améliore l’efficience de l’entreprise et permet
d’avoir des informations financières dans des délais réduits par un traitement plus
rapide des informations et notamment par l’utilisation d’internet. Le SIC informatisé
permet de réduire les erreurs et donc améliore la relation entre l’entreprise et ses
clients.

(TAIWO,

2016 :2-8)

(LIM,

2013 :103)

(GHASEMI,

2011 :114)

(OMOTOLA ADEDOYIN, 2017 : 17) (REZAEI, 2013 :42).
Les TIC améliorent la qualité du système d’information comptable par la
réduction des coûts, la pertinence des informations, et la satisfaction des utilisateurs
et l’amélioration de leurs compétences. (AL DUAIS, 2013)
La comparabilité entre des informations financières des différentes entreprises est
compromise par l’utilisation des TIC dans le SIC, tandis que la comparabilité entre
des informations financières de la même entreprise est améliorée (REZAEI,
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2013 :41). L’informatisation du SIC rend les informations financières plus
pertinentes mais moins fiables. (REZAEI, 2013 :46-47)
Les systèmes experts permettent de faire des économies sur les charges du
personnel et d’acquérir une expertise sur les domaines de ce système (tel que les
questions liées à la fiscalité). (MALONE, 1993 :223-224)
Un SIC informatisé améliore la performance des fonctions du département de la
comptabilité telles que l’audit, le reporting et le contrôle (OMOTOLA ADEDOYIN,
2017 : 17).
3.2. Les risques des TIC dans un SIC
En dépit des nombreux avantages avérés des TIC sur le SIC, il existe des risques
liés à l’utilisation de ces technologies.
Selon OMOTOLA ADEDOYIN (2017), la perte des données, le délit sur la vie
privé, l’indisponibilité du système et le coût excessif et inabordable représentent les
risques auxquels sont confrontés les systèmes d’information (OMOTOLA
ADEDOYIN, 2017: 21-22).
La résistance du personnel à utiliser les TIC représente aussi un risque pour
l’efficacité du SIC. Cette résistance est parfois due au manque de maitrise de la
langue d’utilisation de ces technologies (TAIWO, 2016: 2) ou au manque de
compétences (REZAEI, 2013:43).
A contrario, la dépendance vis-à-vis du système peut compromettre le jugement
des utilisateurs (Groupe de travail de l’AFAI, 2008 :6-12) (REZAEI, 2013:43).
Les problèmes d’accès aux données, tels que l’accès non autorisé, la modification
ou la suppression des données sont des risques potentiels dans les SIC informatisés
(Groupe de travail de l’AFAI, 2008 :6-12).
3.3. Le modèle Baldwin-Morgan-Stone
La matrice des impacts des systèmes experts ou le modèle Baldwin-MorganStone (BMS) a été élaboré en 1995 par les deux chercheurs Amelia Annette
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BALDWIN-MORGAN et Mary Frances STONE. Ce modèle recense les impacts
potentiels que les systèmes experts pourraient avoir sur différents niveaux.
Il est représenté par une matrice composée de quatre colonnes et cinq lignes. Les
colonnes de cette matrice représentent le niveau de l’impact, qu’il soit au niveau du
secteur, de l’organisation, d’une tâche ou de l’utilisateur. Les lignes regroupent le
type de l’impact, qu’il soit lié à l’efficacité, à l’efficience, l’expertise, l’éducation ou
l’environnement de l’organisation utilisant cette technologie.
Figure 1 : le modèle matriciel des impacts des systèmes experts
Niveaux de l’impact
Secteur

Organisation

Tâche

Individ
uel

Efficience

x

productivit
é

x

x

Efficacité

Catégories d’impact

x

x

Expertise

Productivit x
é
organisatio
nnelle
Processus
décisionnel
Qualité du x
produit
Satisfaction
des clients

Producti
vité
individu
elle

x

Efficacit
é
individu
elle

x

x

Inhibitio
n
Expansi
on

x

préparati
on issue
de la
formatio
n
litige
Recrute
ment
Ethique

x

partage

x

Education

Environne
ment

x

x
x
x
x
x

Formation
professionn
elle
continue

x

Concurrenc
e
Litige
déshumanis
ation
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Stage en
interne

x

Risque
Capital
Prestige
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Employés
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x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

Productivi
té du
personnel
Caractérist
ique de la
tâche
Qualité de
l’exécutio
n de la
tâche
Cohérence
exhaustivi
té
Préservati
on
Document
ation
Vision
complexit
é
Stages sur
des tâches
Courbe
d’apprenti
ssage
Risques
liés à la
tâche
Processus
de la tâche

Source : (BALDWIN-MORGAN et STONE, 1995 :600)
Identifier ces impacts est indispensable pour voir si les choix technologiques de
l’organisation sont adéquats à sa vision stratégique. (BALDWIN-MORGAN et
STONE, 1995 :600)
L’utilisation de ce modèle dans le cadre de cette recherche est justifié par :
x

La pertinence de ce modèle car il recense de manière organisée et claire
les impacts des systèmes experts ;

x

Les TIC utilisées en comptabilité ou dans les SIC ont des caractéristiques
communes et des objectifs semblables ;

x

Toutes les TIC ont un effet sur le secteur, l’organisation, les tâches et les
individus.

4. LES IMPLICATIONS POUR LA RECHERCHE SUR LE SIC
Même si de nombreuses recherches ont été menées sur l’impact des TIC sur le
SIC, il demeure que certains impacts sont moins investigués que d’autres.
4.1. Confrontation des recherches antérieures avec le modèle BMS
TAIWO et AGWU (2016) ont recherché l’impact des TIC sur les systèmes
comptables et sur la performance organisationnelle. Ils ont trouvé une relation
significative positive, entre les TIC et les systèmes comptables, entre les enjeux des
TIC et leur utilisation, et entre les TIC et la performance organisationnelle.
WESSELS (2005) a identifié les compétences en TIC utiles et indispensables
pour les comptables voulant exercer dans un environnement évolutif futur. Pour
garantir l’acquisition de ces connaissances et compétences par les comptables, il est
recommandé de se baser sur une formation académique et une formation pratique
par des stages dans un environnement professionnel.
MALONE (1993) a identifié et évalué les utilisations en comptabilité des
systèmes experts. Il a affirmé que les domaines de la comptabilité financière d’audit
et de fiscalité épousent bien les fonctionnalités des systèmes experts qui permettent
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une efficience décisionnelle, une meilleure productivité et un support pour la
formation en interne.
AL-DUAIS (2013) a mené une recherche empirique et a trouvé une relation
positive significative entre les TIC et la qualité du SIC. Il ajoute que les TIC
permettent à l’entreprise d’avoir un SIC efficace et efficient et donc d’être
compétitif.
REZAEI (2013), par une recherche empirique, a affirmé que l’utilisation des TIC
liées aux fonctions comptables et financières ont significativement changé la qualité
des informations financières produites par le SIC.
WISNA (2013) explique par un modèle l’impact des TIC sur la qualité de
l’information financière et notamment la qualité du SIC à travers un nombre
d’indicateurs liés à l’efficacité de ce dernier.
LIM (2013) a fait une revue de la littérature des impacts des TIC sur les systèmes
comptables. Il affirme que les TIC améliorent la performance des entreprises et les
rendent compétitives par des processus et des tâches plus efficaces et efficientes,
facilitant ainsi le processus décisionnel.
GHASEMI et AL (2011) se sont intéressé à l’impact des TIC sur l’efficacité du
SIC notamment par la rapidité dans le traitement des informations, la qualité de ces
dernières et la réduction des coûts.
ABADI et AL (2013) a affirmé par une étude empirique sur un échantillon
d’hôtels iraniens, que l’utilisation des TIC a un effet positif sur l’efficience du SIC.
SACER et OLUIC (2013) ont fait le point sur l’impact des TIC sur la qualité du
SIC. Les auteurs confirment que les TIC améliorent la qualité du SIC, sous réserve
de ne pas négliger la formation des utilisateurs et l’évolution des TIC.
CHEN et AL (2012) affirment que l’implémentation d’un ERP change le rôle des
comptables. Selon eux, la mission de formation est désormais assignée aux
comptables managers, et les tâches des comptables sont réalisées avec efficacité et
efficience.
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Nous pouvons alors regrouper ces recherches antérieures, selon les niveaux
d’impact analysés et leurs types :
L’efficacité et l’efficience : ce type d’impact a été le plus abordé par la littérature
que ce soit au niveau organisationnel, individuel ou au niveau de la tâche effectuée ;
L’expertise : les recherches qui abordent les systèmes experts et les ERP ont mis
en avant ce type d’impact sur les trois niveaux organisationnel, individuel et de la
tâche exécutée ;
La formation : une modeste partie des recherches ci-dessus ont analysé ce type
d’impact. Celles-ci ont traité le niveau du secteur (des professions comptables), le
niveau individuel et celui de la tâche. Le niveau organisationnel n’a pas été analysé
en profondeur ;
L’environnement : les recherches antérieures se sont limitées aux questions de
concurrence et de compétitivité et des risques inhérents aux tâches comptables.
4.2. La formation et les compétences des comptables
Le volet de la formation des comptables exerçant dans un SIC informatisé reflète
plusieurs sujets pouvant faire l’objet de recherches futures. Parmi ces sujets, ceux-ci
dessous:
Les stratégies de formation que les organisations doivent adopter pour mettre à
niveau les connaissances et les compétences des comptables en TIC ;
L’importance des connaissances en TIC dans le recrutement des comptables par
des entreprises ou dans l’agrémentations des professionnels de la comptabilité, et
l’effet de celles-ci sur la qualité du SIC ;
L’intérêt perçu des étudiants en comptabilité des modules sur les TIC et l’impact
de celui-ci sur leur insertion professionnelle ;
L’évaluation de l’impact des plans de formation en TIC des comptables sur la
qualité du SIC.
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4.3. La perception des SIC informatisés
L’utilisation des TIC dans le SIC a des effets sur la perception des partenaires de
la qualité de ce système et de l’image de l’organisation et sur la relation entretenue
avec cette dernière.
Il existe des sujets pertinents pouvant être traduits en des problématiques de
recherche. Nous pouvons proposer ceux-ci-dessous :
L’impact de l’utilisation des TIC dans la comptabilité d’une entreprise sur ses
stratégies d’expansion ;
L’impact de l’utilisation d’un SIC informatisé sur la perception de l’auditeur de
la qualité de l’information comptable ;
L’effet de l’informatisation du SIC sur la responsabilité sociale de l’entreprise et
la problématique de licenciement ;
Le comportement des comptables dans un processus d’implémentation des TIC ;
L’évaluation de la complexité du SIC informatisé.
5. CONCLUSION
Les résultats de cette analyse documentaire ont permis d’affirmer l’effet positif
des TIC sur l’efficacité, l’efficience et l’expertise d’un département de comptabilité,
au sein d’une entreprise, et ce par : la réduction des coûts, la rapidité et la facilité
d’accès à l’information et l’amélioration de la qualité des informations produites; et
de mentionner les effets négatifs des TIC sur le SIC, à savoir : les risques sur la
fiabilité de l’information et sa sécurité et la contrainte des compétences en TIC du
staff.
Par projection de ces résultats sur la matrice des impacts des systèmes experts
proposée par Baldwin-Morgan et Stone, il s’avère que les impacts des TIC sur
l’environnement du SIC et sur la sphère de l’éducation n’ont pas été investigué de
manière poussée. Nous avons proposé alors une liste de thématiques de recherches
autour de ces deux types d’impact.
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Les résultats formulés concernent les recherches retenues dans cette revue de la
littérature et non pas toutes les recherches existantes sur ce sujet. La liste des sujets
de recherches futures proposées n’est pas exhaustive.
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1980 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisi: Uygulanan
Politikalar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma
Yaşar UYSAL1
Özet
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye için Üçüncü Liberal Dönem olarak tanımlanan 1980
sonrası dönemde uygulanan ekonomi politikalarının değerlendirilmesi ve bir yeniden
yapılanma çerçevesinin tartışmaya açılmasıdır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda; 1980-88 döneminde dışa açılma ve piyasa
ekonomisine geçiş eksenli politikaların uygulandığı, bu politikaların büyüme ve dış kaynak
sağlanması açısından başarılı olduğu kabul edilse bile, yatırımlar enflasyon, gelir dağılımı
boyutunda başarısız kaldığı görülmüştür. Finansal serbestleşme sonrası dönemde (19891999) ekonomi politikalarının şekillenmesinde; küreselleşme, AB ile başlayan kısmi gümrük
birliği ve siyasi gelişmelerin belirleyici olduğu görülmüştür. Bu dönemde bütçe dengeleri ve
enflasyon açısından belirgin bir başarısızlık sözkonusu olmuş, dış kaynak bağımlılığı da
artarken gelir dağılımında kısmi bir iyileşme yaşanmıştır. 2000’li yıllara IMF destekli
dezanflasyon programıyla giren Türkiye 2001 yıllarında iç, 2008-2009 yıllarında küresel
kaynaklı bir kriz yaşamış, 2018 yılında da ciddi bir döviz türbülansı ile karşılaşmıştır. Bu
dönemde büyüme, enflasyon ve refah açısından önemli gelişmeler sağlanırken dış açıklar,
dış borçlar ve işsizlik konusunda önemli sorunlarla karşılaşılmıştır.
Çalışmada yukarıda ifade edilmeye çalışılan uzun dönemli analizlerin ardından bir genel
durum tespiti ile sorunlar ve kaynakları ortaya konulmuş ve son olarak da, toplumsal
bütünün tümü dikkate alınarak, ekonomide yeniden yapılanma programı önerilmiştir.
Jel: E60, E61, E62
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Ekonomi Politikaları, Ekonomide Yeniden
Yapılanma

Turkish Economy in the Period After 1980; Economic Policies,
Problems and Restructuring
Abstract
The main aim of this study is to evaluate the economic policies implemented in Turkey for
the period after 1980, which is defined as Third Liberal Period; and to suggest a new
restructuring framework. As a result of the analyzes, it was seen that the policies of openingup and transition to market economy were implemented in the 1980-88 period. Even though
these policies were accepted as successful in terms of growth and outsourcing, they were
found to be unsuccessful in terms of investments, inflation and income distribution. In the
post-financial liberalization period (1989-1999), it was seen that globalization, partial
customs union with the EU and political developments were the determinants of shaping
economic policies. In this period, there was a significant failure in terms of budget balances
and inflation. While the dependency of external resources increased, there was a partial
improvement in income distribution. Entering in the 2000s along with an IMF-supported
disinflation program, Turkey experienced two economic crisis in 2001 and in 2008-2009,
originating from internal and global sources respectively. In 2018, the country faced a
serious turbulence of currency. During this period, while significant developments were
made in terms of growth, inflation and welfare, significant problems were encountered in
foreign deficits, foreign debts and unemployment.
1

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü,
İzmir, Türkiye, yasar.uysal@deu.edu.tr
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In the study, after a long-term analysis, an evaluation of general situation was carried
out;problems and their resources were identified. Finally, considering the whole of society,
a restructuring program has been proposed in the economy.
Jel: E60, E61, E62
Key words: Turkish Economy, Economic Policy, Economic restructuring

GİRİŞ
Türkiye, gelişmekte olan ülkelerde genel olarak görülen ekonomik koşullara
sahiptir. Bunun özlü tanımlamasını; çarpık ekonomik yapı, etkin işlemeyen
ekonomik sistem ve istikrarsız ekonomik süreç şeklinde yapmak mümkündür.
Ekonomik yapıdaki çapıklığın göstergeleri olarak; bölgesel ve sektörel dengesizlik,
teknolojik açıdan gerilik ve rekabetçi olmayan piyasa yapıları söylenebilir.
Ekonomik birimlerin rekabetçi davranış yapısını yeterince içselleştirememesi,
kaynak dağılımında etkinliğin sağlanamaması, kontrol mekanizmasının yetersizliği
ise piyasa ekonomisi sisteminin işleyişindeki başlıca sorunlar olarak sayılabilir.
Böylesi bir yapı ve sistem özelliklerine sahip bir ülkede ekonomik sürecin istikrarlı
büyüme, düşük enflasyon, tam istihdam, adil gelir dağılımı ve sağlıklı dış dengeye
imkan vermesini beklemek anlamlı olmayacaktır. Dolayısıyla ekonomik sürecin
“düzenli istikrarsızlıklar”la karşılaşması kaçınılmazdır.
Diğer taraftan ekonomik yapı sorunlarının uzun (10-20 yıl), ekonomik sistem
sorunlarının orta (5-10 yıl), süreç sorunların kısa (1-5 yıl) vadede çözülebileceği
söylenebilir. Bu durum demokrasi standartları ve demokratik davranış yapısı
açısından yeterli olgunluğa ulaşamamış bir ülke olması ve buna bağlı olarak sık sık
seçimlerin yapılması nedeniyle, hükümetlerin sonuç alınması iktidar ömrünü aşan
sürelere ihtiyaç gösteren sorunlara odaklanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle
iktidarlar kısa vadeli ve halkın yaşamında daha doğrudan etkili olan sorunlara
odaklanmayı tercih etmekte, adeta sadece buzdağının görünen kısmıyla
ilgilenmektedirler. Dolayısıyla da sorunların kök nedenlerinin değil, sonuçlarının
ortadan kaldırılmasına odaklanılmaktadır.
Bu tespitlerimizden hareketle bu çalışmada Türkiye’de 1980 sonrası dönemde
uygulanan ekonomi politikaları genel olarak değerlendirilecek, başarı ve
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başarızlıklar ortaya konulacak ardından da toplumsal bütünün tüm alt boyutlarını
(ekonomik, politik, sosyal ve kültürel) içeren özgün bir bir yeniden yapılanma
modeli tartışmaya açılacaktır.
1. 1980-1988

DÖNEMİNDE

EKONOMİ

POLİTİKALARI

VE

SONUÇLARI
Türkiye ekonomisi 1970’lerin ikinci yarısında başlayan ve sonra daha da
belirginleşen ekonomik istikrarsızlık-politik istikrarsızlık sarmalına girmiştir. Bu
sarmalın ekonomik boyutunun ortadan kaldırılması için “24 Ocak 1980 Kararları”
adıyla bilinen politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu kararlar ile bir taraftan üçlü
haneleri zorlayan enflasyonun kontrolü, ülkede mevcut kıtlık ve karaborsanın
önlenmesi gibi süreç politikaları, diğer yandan da piyasa mekanizmasının etkin
işleyebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve devletin küçültülmesi gibi
ekonomik sistemle ilgili amaçları önplana çıkarmıştır. Ayrıca, sektörel önceliklerde
bir değişme gözlenmiş, ihracata yönelik faaliyetler önem kazanmıştır. Bu çerçevede
alınan kararlar arasında; ihracatın hızla artırılmasının ana strateji olarak
benimsenmesi, esnek döviz kuru uygulanması, enflasyonun kontrol altına alınması,
monetarist para ve kredi politikasının benimsenmesi, gerçekçi faiz politikası, özel
yabancı sermayenin teşvik edilmesi, yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin tam
kullanılmasına öncelik verilmesi bulunmaktadır(DPT, 1980:13). Bu önlemlerin
görünen temel amacı, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin terk edilerek, ihracata
yönelik

bir

sanayileşme

stratejisinin

uygulamaya

konulmasıdır.

Böylece

karşılaştırmalı üstünlükler ve sahip olunan faktör donanımı koşullarını dikkate alan
bir sanayileşme stratejisi uygulanmaya başlanmıştır.
24 Ocak Kararlarının arkaplanı incelendiğinde Türkiye’nin, ABD ve İngiltere’nin
öncülüğünde başlatılan serbestleşme merkezli “yeni dünya düzeni”ne uyumunun
hedeflendiği söylenebilir (Kazgan, 2005:196).
Tablo 1’de dönemler itibariyle ekonomi politikası göstergelerinin gelişimi
verilmiştir. Buradan, 1980-89 döneminde, genel olarak, genişletici para ve maliye
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politikaları ve dövizi (Doları) aşırı değerlendiren (TL’yi düşük değerlendiren) kur
politikaları uygulandığı anlaşılmaktadır. Zira dönem ortalaması olarak emisyon
yüzde 47,6 oranında artmış, bütçe açığı yüzde 66,9, kamu dış borcu ise yüzde 17
oranında büyümüştür. Ayrıca 1980 yılında 77 olan 1980 bazlı reel Dolar kuru dönem
ortalamasını 89 düzeyinde tamamlamıştır, yani TL’nin dış değeri gerilemiştir.
TABLO

1:

EKONOMİ

POLİTİKASI

ARAÇ

GÖSTERGELERİNDE

DÖNEMSEL ORTALAMALAR

PARA
KUR
MALİYE

GÖSTERGE

1980-89

1990-99

2000-09

2010-17

1980-17

Emisyon (Milyon TL)

2,2

532,0

17.943,5

85.659,7

26.034,4

Ort. Emisyon Artışı (%)

47,6

76,4

31,9

19,6

43,9

Toplam Dış Kaynak Girişi(Milyon $)*

1.064

3.343

20.471

44.969

16.484

Yurtiçi Kredi Hacmi/GSYİH (%)

19,3

18,0

20,2

53,3

27,7

TL Mevduat Faiz Oranı (%)

50,6

80,1

28,3

9,9

42,2

TCMB Reeskont Faiz Oranı (%)

44,3

53,8

37,1

11,2

36,6

TCMB Gecelik Repo Faiz Oranı (%)

38,8

76,0

41,4

8,4

41,1

Cari Dolar Kuru ($/TL)

657

101.953

1.323.084 2.308.179

933.468

Cari Dolar Ort. Kuru Değişimi (%)

45,1

73,0

17,3

13,0

37,1

Reel Dolar Kuru ($/TL)

89,3

61,0

51,4

38,4

60,0

TERK (1987=100)

101,5

122,8

164,9

179,4

142,1

TCMB Brüt Rezervleri (Milyon Dolar)

1.962

12.031

46.386

93.272

38.413

Bütçe Dengesi (Milyon TL)

-1,8

-1.735,3

-21.756,1

-28.752,3

-13.061,4

Bütçe Dengesinde Ort. Değişim (%)

66,9

116,6

48,6

31,2

65,8

Vergi Gelirleri / GSYH (%)

9,0

10,7

16,9

17,1

13,4
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Dolaylı Vergiler / Vergi Gelirleri (%)

43,9

53,4

66,8

71,2

58,8

Net Cari Asgari Ücret (TL)

0,04

13,88

307,63

911,18

308,18

Net Cari Asgari Ücret Ort. Değişim(%)

48,5

83,7

25,7

13,9

42,9

Hazine Borçlanma Faizi (%)

53,3

108,5

35,3

9,2

51,6

Ort. Özelleştirme Geliri(Milyon Dolar)

40,0

446,2

3.399,1

3.728,1

1.903,3

İç Borç (Stok-Milyon TL)

12

4.683

208.371

421.254

158.580

İç Borç Stokunda Değişim (%)

59,2

89,7

40,3

11,1

50,1

Dış Borç (Stok-Milyon Dolar)

27.268

74.289

184.541

374.649

165.187

Dış Borç Stokunda Değişim (%)

12,4

9,1

10,4

6,9

9,8

Dış Borç (Kamu-Milyon Dolar)

14.890

39.311

68.563

113.443

59.052

Kamu Dış Borç Stokunda Değişim (%)

17,0

4,2

7,2

6,4

8,6

Dış Borç (Ozel-Milyon Dolar)

11.596

25.011

97.923

256.410

97.735

Özel Dış Borç Stokunda Değişim (%)

2,9

24,4

15,4

8,1

13,2

(*) Ödemeler Bilançosunun Finans hesabı ile Net Hata ve Noksan Hesabı
toplamıdır.
Kaynak: TCMB, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı
1980-89 döneminde uygulanan konomi politikalarının sonuçlarını Tablo 2’de yer
alan veriler yardımıyla değerlendirmek mümkündür. Buradan görülebileceği gibi,
dönem ortalaması olarak ekonomi yüzde 4,1 oranında büyümüş, işsizlik yüzde 8,2
düzeyinde gerçekleşmiş, cari denge bir milyar dolar düzeyinde açık vermiş, deflatör
enflasyonu yüzde 50,2, Gini katsayısı 0,48 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, cari
açık dışında, 1980-2017 dönem ortalamasıyla uyumludur.
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2. 1990-1999

DÖNEMİNDE

EKONOMİ

POLİTİKALARI

VE

SONUÇLARI
İhracata yönelik büyüme stratejisi çerçevesinde uygulanan ve yukarıda açıklanan
politikalar ile sonuçları daha çok 1980-88 dönemi için geçerli olmuştur. Ancak,
1980’lerin sonlarına gelindiğinde, 1980–88 döneminde uygulanan ihracata yönelik
büyüme stratejisi hem ekonomik hem de sosyal açıdan tıkanmıştır. Politik
konjonktürün de yükselmeye başlamasıyla Hükümet, bir taraftan emeğiyle geçinen
vatandaşları, diğer taraftan da dünya piyasalarında ucuz emeğe dayalı rekabet
stratejisi ile konumlanmış firmaları memnun etmek için gerekli yeni para ve maliye
politikalarını uygulamaya koymak zorunda kalmıştır.
Bu çerçevede para ve maliye politikalarında yapılan temel değişiklik; kamu
harcamalarının ve açıklarının finansmanında vergiler yanında, hatta daha önemli
oranda, borçlanmaya (iç, dış ve Merkez Bankası) ağırlık verilmesi ve böylece
girişimciler ve genel anlamda da sermaye üzerindeki vergi yükünün azaltılması
olmuştur. Bu arada vergilemede dolaylı vergilere kayma gerçekleştirilerek doğrudan
vergiler (gelir, kurumlar vergisi) yerine harcama vergileri (KDV, ÖTV) önplana
çıkarılmıştır(Oyan, 1994:96).
Bu dönemde Merkez Bankası kaynakları ve iç borçlanmanın aşırı kullanımı
sonucunda dış borçlanma zeminini genişletmek isteyen Hükümet 1989 yılında
çıkardığı 32 Sayılı Karar ile sermaye hareketlerini serbestleştirmiştir. Sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesiyle, Neoklasik teorinin öngörüleri çerçevesinde,
yabancı tasarrufların yurtiçi yatırımlar ve büyüme için önemli bir kaynak olacağı
kabul edilmiştir (Kepenek, Yentürk, 2005:217). 1990 yılında uygulamaya konulan
bu Karar ile kurumsal dış borçlanma yanında yabancı spekülatörler (sıcak para)
aracılığıyla da Türkiye’ye dış kaynak girişi sağlanabilmiştir.
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TABLO

2:

AMAÇ/SONUÇ

GÖSTERGELERİNDE

DÖNEMSEL

ORTALAMALAR
GÖSTERGE

1980-89

1990-99

2000-09

2010-17

1980-17

GSYİH BÜYÜME HIZI %

4,1

4,0

3,8

5,2

4,3

GSYİH (Milyon $)

100.017

228.112

457.451

867.008

413.147

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ($)

2.010

3.839

6.633

11.306

5.947

İSTİHDAM (Bin kişi)

15.186

18.408

20.111

25.625

19.833

İŞSİZ SAYISI (Bin kişi)

1.369

1.656

2.367

2.949

2.085

İŞSİZLİK ORANI %

8,2

8,3

10,5

10,3

9,3

İHRACAT (Milyon $)

7.511

19.940

70.604

144.255

60.578

İTHALAT (Milyon $)

11.241

33.341

108.364

224.553

94.375

DIŞ TİCARET DENGESİ (Milyon $)

-3.730

-13.400

-37.760

-80.298

-33.797

CARİ DENGE (Milyon $)

-1.041

-1.349

-16.842

-48.335

-16.892

TCMB BRÜT REZERV (Milyon $)

1.962

12.031

46.386

93.272

38.413

DIŞ BORÇ (Stok- (Milyon $)

27.268

74.289

184.541

374.649

165.187

DEFLATÖR ENFLASYONU (%)

50,2

73,2

21,6

7,9

38,2

ORT. TÜKETİM EĞİLİMİ (%)

71,3

66,7

70,4

70,3

69,7

İHRACAT/GSYİH (%)

7,4

8,7

15,1

16,6

12,0

İTHALAT/GSYİH (%)

11,2

14,3

23,1

25,9

18,6

(İHRACAT+İTHALAT)/GSYİH (%)

18,6

23,0

38,2

42,5

30,6

ORT. TASARRUF EĞİLİMİ(%)

19,7

23,8

16,5

14,3

18,6

ORT. YATIRIM EĞİLİMİ( %)

20,4

22,6

19,4

20,6

20,8
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CARİ DENGE/GSYİH (%)

-1,2

-0,6

-3,0

-5,6

-2,6

YURTİÇİ KREDİ HACMİ/GSYİH (%)

19,3

18,0

20,2

53,3

27,7

GİNİ KATSAYISI

0,48

0,49

0,40

0,38

0,44

Kaynak: TCMB, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı
Diğer taraftan bu dönemde yüksek reel faiz ve potansiyel yüksek getiri ihtimaline
bağlı olarak borsaya gelen yüksek miktardaki kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye
kurların reel olarak gerilemesine, bir başka deyişle TL’nin suni olarak aşırı değerli
hale gelmesine neden olmuş bu ise ihracatı güçleştirirken ithalatı hızla artırmıştır.
Böylece birçok firma daha avantajlı hale geldiği için yerli yerine ithal girdi
kullanmaya başlamış, bu da istihdam artışının sınırlı kalmasına neden olmuştur.
Kısaca ifade etmek gerekirse 1990’lı yıllar; yüksek politik konjonktürün de
etkisiyle, popülist uygulamaların yoğunlaştığı, bunun finansmanı için Türkiye’nin
dünya ekonomisiyle dış kaynak kullanımı yönünden de yoğun entegrasyona girdiği,
bunun da ciddi ekonomik ve toplumsal maliyetler ürettiği bir dönem olmuştur.
Tablo 1’de yer alan 1990-99 dönem ortalaması itibariyle ekonomi politikası araç
göstergeleri incelendiğinde; emisyon artışının yüzde 76,4’e ulaştığı (genişletici para
politikası), reel dolar kurunun önceki döneme oranla gerilediği yani TL’nin
değerlendiği (eksik değerli kur politikası), bütçe açığının yüzde 116 gibi yüksek
oranda arttığı, toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının yüzde 53,4’e
yükseldiği, Hazine’nin yüzde 100’ün üzerinde faizle borçlandığı (genişletici maliye
politikası) anlaşılmaktadır.
1990-99 döneminde uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını Tablo 2’de
yer alan veriler yardımıyla değerlendirmek mümkündür. Buradan görülebileceği
gibi, dönem ortalaması olarak ekonomi yüzde 4 oranında büyümüş, işsizlik yüzde
8,3 düzeyine yükselmiş, cari denge açığı önceki döneme göre yüzde 30 düzeyinde
artarak 1,3 milyar dolara ulaşmış, deflatör enflasyonu yüzde 73,2 gibi 1980 sonrası
dönemlerin en yükseğine ulaşmış, gelir dağılımı dengsizliği biraz daha artmış yani
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Gini katsayısı 0,49’a yükselmiştir. Bu veriler, 1990-99 döneminde ekonominin
oldukça istikrarsız bir gelişme yaşadığını ortaya koymaktadır.
3. 2000 SONRASI DÖNEMDE EKONOMİ POLİTİKALARI VE
SONUÇLARI
Türkiye 2000’li yıllara, IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1999 yılında
yapılan “önizleme”, 2000 yılı başında ise “Dezenflasyon” Programıyla başlamıştır.
Üç yıllık IMF destekli, dezenflasyon programı döviz kuru çıpası ve para arzını
kontrol etmek üzerine kurulmuştu. Bu çerçevede; oluşturulan döviz sepetinin
öngörülen enflasyon oranında artışının sağlanması, para arzı artışının döviz rezervi
artışına bağlanması, sıkı maliye politikası uygulanması, yapısal önlemler
çerçevesinde

de

sosyal

güvenlik

reformu

yapılması,

özelleştirmelerin

hızlandırılması, tüm tarımsal desteklerin kaldırılması ve doğrudan gelir desteğine
geçilmesi gibi önlemler içeren bir program hayata geçirilmiştir (hazine.gov.tr, 2018)
IMF kredileriyle desteklenen bu programda öngörülen enflasyon hedefinin
yakalanamaması nedeniyle TL aşırı değerlenmiş, yüzde 80’lerden yüzde 40’ın altına
düşen faizler nedeniyle iç talep patlamış, cari denge rekor açık vermişti. 2000 yılı
Kasım ayında yaşanan likidite krizi, bu krize rağmen döviz çıpasından
vazgeçilmemesi, Şubat ayında yaşanan olumsuz politik gelişmelerle birleşince
Türkiye ekonomisi önce finansal ardından da reel ekonomik boyutta büyük-derin bir
krize girmişti. Bu krizin ardından Kemal Derviş dışarıdan bakanlığa atanmış ve yine
IMF destekli; Güçlü Ekonomiye Geçiş adıyla faiz çıpalı yeni bir ekonomik program
hayata geçirilmiştir. Bu program kamu gelir ve harcamaları ile özelleştirme
boyutunda oldukça radikal önlemler hayata geçirilmiş, bankacılık sistemi yeniden
yapılandırılmış, Merkez Bankası bağımsız hale getirilmiştir. Yeni Programın
uygulanma sürecinde erken seçim kararı alınmış, 3 Kasım 2002’de yapılan seçimler
sonucunda siyasi istikrarın da sağlanmasıyla ekonomi normalleşmeye başlamıştır.
Yeni Hükümet 2008 yılına kadar IMF programı ile daha sonra uygulanmakta olan
politikalara IMF’siz devam etmiştir.
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2002 sonrası dönemde yüksek petrol fiyatlarının getirdiği küresel likidite bolluğu
ve ödediği faizlerin yüksekliği nedeniyle Türkiye’ye büyük miktarda dış kaynak
girişi olmuştur. Bu giriş 2008 yılı Ekim ayında küresel boyuta yansıyan ABD
kaynaklı finans krizi ile sekteye uğramış, hatta tersine dönmüştür. 2000 sonrası
dönemde dış kaynak bağımlılığı artan Türkiye, bu kriz döneminde küresel talebin
gerilemesi, kaynak girişinin yavaşlaması, ülke içinde döviz kurlarındaki artış
sonucunda 2008 yılının son çeyreği ile 2009 yılının ilk üç çeyreğinde küçülmüştür.
Ekonomi yönetiminin aldığı genişletici maliye politikası önlemleri ve başta ABD
olmak üzere gelişmiş ülkelerin krizden çıkmak amacıyla parasal genişlemeye
yönelmeleri nedeniyle yine dış kaynak girişinin tekrar başlaması sonrasında
ekonomi yeniden normalleşme sürecine girmiştir. 2010 sonrası dönemde ABD ve
AB’nin parasal genişleme uyguladığı dönemde, gelişmekte olan ülkelera akan
spekülatif sermayeden Türkiye’de payını almış, dış kaynağa ve ithalata bağlı,
tüketim tüketim çekişli büyüme süreci yaşamıştır. Bu durum ABD merkez
bankasının önce likidite genişlemesini durduracağını açıklaması ve ardından
kademeli olarak durdurması, ardından faiz artışına başlaması ve nihayet bilanço
küçültmeye başlayacak olması sonucunda dış kaynağın kıt ve pahalı hale gelmesiyle
yeni bir sürece evrilmiştir.
Türkiye’nin dış girdi ve dış kaynak bağımlığının pekiştiği 2000 sonrası dönemde
Türkiye’de ilki ev yapımı olan 2000-2001, ikincisi ise ithal görüntülü 2008-2009
olmak üzere iki büyük kriz yaşanmıştır. 2018-2019 yılları da yeni bir krizin
yaşanacağı dönem olmaya adaydır.
2000 sonrası dönemin bir alt dönemi olarak 2000-2009 döneminde uygulanan
ekonomi politikaları ve sonuçları değerlendirildiğinde karşımıza şöyle bir durum
çıkmaktadır. Yine Tablo 1’de yer alan 2000-2009 dönem ortalaması itibariyle
ekonomi politikası araç göstergeleri incelendiğinde; emisyon artışının önceki
döneme oranla gerilediği ve yüzde 31,9’a ulaştığı (genişletici para politikası), reel
dolar kurunun önceki döneme oranla önemli ölçüde gerilediği yani TL’nin aşırı
değerlendiği (Doların eksik değerlendiği), bütçe açığının yüzde 48,6 oranında arttığı,
toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının daha da artarak yüzde 66,8’e
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yükseldiği, Hazine’nin borçlanma faizlerinin 1980 sonrası ortalamasının altına
(yüzde 35,3) gerilediği (genişletici maliye politikası) görülmektedir.
Tablo 2’den, 2000-2009 döneminde uygulanan ekonomi politikalarının
sonuçlarına bakıldığında, dönem ortalaması olarak, ekonominin yüzde 3,8 oranında
büyüdüğü, işsizlik oranının yüzde 10’u aşarak yeni bir platoya yerleştiği, cari denge
açığının önceki dönemlerle kıyaslanamayacak düzeylerde artarak 16,8 milyar dolara
ulaştığı, deflatör enflasyonun ise 1980 sonrası dönemin en düşük değerlerine
gerilediği ve yüzde 21,6’ya düştüğü, gelir dağılımı dengesizliğinde kısmi bir
iyileşme yaşandığı ve Gini katsayısının 0,40’a gerilediği görülmektedir.
Türkiye’de farklı küresel ve ulusal koşullarda yaşanan 2010-2017 döneminde
uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin olarak Tablo 1’de yer alan dönemsel araç
göstergeleri incelendiğinde yüzde 19,6 ile emisyon artışının 1980 sonrasının en
düşük düzeyine gerilediği (yüzde 5’lik enflasyon hedefleriyle uyumlu olmaması
nedeniyle genişletici para politikası), Dolar karşısında TL’nin en yüksek reel değere
bu dönemde ulaştığı (Eksik değerli Kur-Dolar politikası), bütçe açığınının, gerilemiş
olsa da, yüzde 31,2 gibi yüksek oranda artmaya devam ettiği (genişletici maliye
politikası) anlaşılmaktadır.
Tablo 2’deki veriler yardımıyla 2010-2017 döneminde uygulanan ekonomi
politikalarının sonuçlarına bakıldığında dönem ortalaması olarak ekonominin 1980
sonrası dönemin en yüksek yüzeyi olan yüzde 5,2 oranında büyüdüğü, işsizlik
oranının yüzde 10 gibi yüksek düzeyleri koruduğu, cari denge açığının bir kez daha
önceki dönemlerle kıyaslanamaycak düzeylere, 48,3 milyar dolara ulaştığı, deflatör
enflasyonun ise 1980-2017 dönemindeki en düşük değerlere gerilediği ve yüzde
7,9’a düştüğü, gelir dağılımı dengesizliğinin de yine dönemin en iyi noktasına
geldiği ve Gini katsayısının 0,38’e gerilediği görülmektedir.
4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YENİDEN YAPILANMA
Yukarıda yapılan açıklamalar ve istatistikler çerçevesinde Türkiye ekonomisinde
önemli

yapısal

sorunların

varolmaya

devam

ettiğini,

kalıcı

istikrarın

sağlanamadığını, sık sayılabilecek aralıklarla krize yaşandığını ortaya koymaktadır.
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Dolayısıyla bu sorunların aşılabilmesi için ekonomi politikası anlayışı ve
vizyonunun değişmesi gerektiği, gelinen noktada sadece ekonomik boyutta değil,
aralarındakiyoğun etkileşim nedeniyle toplumsal bütünü oluşturan tüm alanlarda
(ekonomik, sosyal, politik, kültürel) yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğu
söylenebilir. Bu gerekli yeniden yapılanmanın çerçevesi Şekil 1’de verilmiştir.
Şeklin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ekonomik alanda mevcut sorunlara sistem,
süreç, yapı boyutlarından bakılması gerekmektedir. Bu hem sorunların tespit
edilmesi hem de doğru teşhis sonucu doğru politikaların belirlenmesi amacına
yöneliktir. Ekonomik alanın çevresine oturtulan altyapı unsurları ise, ekonomik
alanın sistem, süreç ve yapı boyutundan düzenlenmesi sürecinde, altyapı
unsurlarının da istenen ekonomik gelişme düzeyine uygun yapılandırılmasını
içermektedir.
Ekonominin içsel boyuttan düzenlenmesi yanında, ekonomik faaliyetlerin
gerçekleştiği toplumun politik, sosyal ve kültürel alanlarında da, içsel olarak sistem,
süreç,

yapı

boyutunda

ve

altyapı

unsurlarında

gerekli

düzenlemeler

gerçekleştirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bir toplumda
ekonomik alanın toplumun maddi altyapısı, politik alanın kurumsal altyapısını,
sosyal alanın personel altyapısını ve kültürel alanın da doğal altyapısını oluşturmada
önplana çıktığıdır. Bu nedenle ekonomik alan; politik alanla kurumsal, sosyal alanla
personel, kültürel alanla doğal altyapı aracılığıyla daha yoğun bir ilişkide
bulunmaktadır (Uysal, 2001:77).
Şeklin son halkasında ise küreselleşme sürecinin, sadece ekonomik alanı değil,
politik, sosyal ve kültürel alanları da etkilediği ve bu nedenle yeni dünya düzeni
olarak da adlandırılan bu sürecin yarattığı etkilerin de tüm boyutlardan dikkate
alınması gerektiği ifade edilmeye çalışılmıştır.
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ŞEKİL 1: BÜTÜNCÜL YENİDEN YAPILANMA
Türkiye ekonomisindeki sorunlara böyle bir konsept çerçevesinde bakılması
halinde, sadece ekonomik değil politik, sosyal ve kültürel sorunlarında
çözülebileceği ifade edilebilir. Kanımızca, Türkiye’nin en büyük sorunu bugüne
kadar vizyon miyopluğu ile stratejik düşünebilme ve strateji eksikliği olmuştur.
5. SONUÇ
Türkiye ekonomisinde 1980-2017 döneminde uygulanan ekonomi politikaları ve
elde edilen sonuçlar, genel olarak, bir başarısızlığa işaret etmektedir. Dolayısıyla
Türkiye’nin artık ekonomi politikalarında yeni arayışlara girmesi, kısa vadeli,
konjonktürel ihtiyaçlar referanslı politika vizyonunu yenilemesi gerekmektedir. Bu
bağlamda yeniden yapılanmanın, yarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak tüm
toplumsal boyutları, yani ekonomik, sosyal, politik ve kültürel boyutları eşanlı
olarak içerecek şekilde kurgulanmasının zorunlu hale geldiği söylenebilir. Aksi
halde Türkiye her 7-8 yılda bir ekonomik kriz yaşayan, ekonomik ve toplumsal
sorunları derinleşen bir ülke konumunda kalmaya devam edecektir.
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L’innovation Organisationnelle comme levier de Création de
Valeur
Abid Nabila 1, Belaidi Abdelaziz 2

Résumé
L’objectif de cette recherche est de présenter les facteurs qui favorisent l’innovation
organisationnelle et le rôle de cette dernière dans l’amélioration de l’efficacité des
entreprises. Pour ce faire, notre recherche emprunte une démarche qualitative par l’étude
de l’entreprise algérienne « NCA Rouiba », l’un des acteurs les plus importants dans le
secteur agroalimentaire en Algérie. Nos résultats montrent que le style de management, la
communication, le climat social et les conditions de travail renforcent l’engagement et
incitent les collaborateurs à proposer de nouvelles pratiques et méthodes de travail. Nous
montrons aussi que des avantages de coûts et des politiques de différenciation peuvent
résulter de l’innovation organisationnelle qui permet à l’entreprise d’améliorer sa capacité
de création de valeur à travers la réduction des délais de réalisation des activités de la chaine
de valeur et l’amélioration de la qualité de ses produits.
Mots clés : innovationorganisationnelle ; management ; création de valeur ; efficacité.
Codes de Classification JEL.M10 – 031– 034.

Organizational Innovation As Lever Of Value Creation
Abstract
The objective of this research is to present factors that promote organizational innovation
and its role in improving business efficiency. To do this, our research takes a qualitative
approach through the study of the Algerian company "NCA Rouiba", one of the most
important actors in the agroalimentary sector in Algeria. Our results show that management
style, communication, social climate and working conditions reinforce commitment and
encourage employees to propose new practices and working methods. We also show that cost
advantages and policies of differentiation can result from organizational innovation, which
allows the company to improve its capacity of creation of value by reducing the completion
dates of the activities of the chain of value and the quality of its products.
Keywords: organizational innovation; management;value creation; effectiveness.
JEL Classification Codes: M10 – 031– 034.
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I.

INTRODUCTİON

Lorsque l’on analyse l’histoire des entreprises jusqu’aux développements les plus
récents, on réalise que les sources de valeur ont perceptiblement changé, passant des
facteurs de production à l’ère industrielle, aux modes de distribution et techniques
de communication, dont l'importance est particulièrement forte dans l’économie de
marché. Aujourd’hui, les sources de valeur sont liées principalement au savoir, à la
production d’une valeur additionnelle et à l’innovation qui est devenue la source
vitale de la valeur etd'amélioration des performances des entreprises.
En effet, le nouvel environnement économique résultant de la crise économique
traversée par les différents pays appelle à une transformation radicale de nos modes
de réflexion et d'action. C’est pourquoi les entreprises sont à la recherche de
nouveaux modèles de management qui favorisent l’innovation, le collaboratif et
l’engagement pour continuer à se développer(Autissier et al, 2018).
D’un point de vue managérial, la création de valeur se traduit par l’aptitude
del’entreprise à créer de la valeur, de la garder et la renouveler face aux changements
del’environnement et aux menaces des concurrents. Cette approche donne une place
importante à la dimension managériale et organisationnelle de l’entreprise qui
renforce sa capacité à innover et à saisir les opportunités du marché.
Ainsi, l’objet de notre communication est de répondre aux deux questions
complémentaires suivantes : Quelles sont les conditions favorisant l’innovation
organisationnelle ? Quels résultats l’innovation organisationnelle offre-t-elle en
termes d’efficacité et de création de valeur ?
Pour ce faire, nous allons présenter en premier lieu l’innovation
organisationnelle, sa définition ainsi que les différents facteurs qui la favorisent.
Ensuite, nous examinerons comment l’innovation organisationnelle permet à
l’entreprise d’être plus efficace et de créer de la valeur.En second lieu, nous
présenterons les résultats de notre étude réalisée auprès de l’entreprise algérienne
« NCA Rouiba ».
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II.

L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE ET LA CREATION DE
VALEUR

1. L’innovation organisationnelle
L’innovation consiste à développer de nouveaux produits et/ou services pour
répondre à des besoins présents, mais non pleinement exprimés par les
consommateurs (Kim et Mauborgne, 2010), afin de construire un avantage
concurrentiel qui devrait être protégé par des barrières à l’entrée pour qu’il soit
durable. Pour ce faire, l’entreprise doit assurer la coordination entre ses différentes
activités en proposant constamment des méthodes de travail facilitant le
fonctionnement de l’organisation.
En effet, l’innovation est devenue un impératif, elle concerne l’ensemble de
l’entreprise et n’est plus réservée aux départements R&D. Elle ne concerne pas
uniquement les produits et les services, mais aussi la création de pratiques et
processus managériaux nouveaux (Autissier et al, 2018).
Il s’agit de l’innovation organisationnelle, appelée aussi innovation managériale,
qui se définit comme « tout ce qui modifie substantiellement la façon dont sont
effectuées les tâches de management ou les structures traditionnelles de l’entreprise,
lui permettant de mieux atteindre ses objectifs ». (Hamel, 2007).
Dans ce sens, l‘innovation organisationnelle consiste à développer de nouvelles
pratiques managériales, de nouvelles procédures de travail ou de nouvelles formes
organisationnelles afin d’améliorer la performance de l’entreprise. (Armbruster, et
al, 2008, Birkinshaw, et al, 2008, DamanpouretAravind, 2012).
Faut-il préciser, que la nouveauté dans la notion de l’innovation organisationnelle
concerne uniquement l’entreprise qui adopte cette innovation, cela veut dire qu’une
nouvelle pratique est considérée comme une innovation organisationnelle lorsqu’elle
est adoptée par l’entreprise pour la première fois même si cette nouveauté a été déjà
adoptée par d’autres entreprises (Dubouloz, 2013).
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2. Facteurs favorisant l’innovation organisationnelle:
Souvent les dispositifs développés par les entreprises empêchent les salariés,
notamment les opérationnels, à être responsables et innovants, car ils sont tout le
temps stressés et sous pression.
Dans cette optique, Hamel (2007) a expliqué les conditions qui favorisent
l’innovation organisationnelle, il propose ainsi :
- Une stratégie cohérente qui assure la coopération entre les employés pour gérer
l’allocation des ressources tout en minimisant l’influence de la hiérarchie ;
- La proximité et l’écoute, car l’innovation peut naître des idées de n’importe quel
employé. Une enquête réalisée par Accenture en 2013, montre que l’innovation est
réservée aux départements R&D, qualité et Marketing qui représentent 8%
uniquement de l’ensemble de l’effectif des entreprises étudiées, ainsi les idées de
92% des employés ne sont pas prises en compte par les managers (Autissier et al,
2018).
- Un environnement dynamique qui favorise la liberté d’initiative et
d’expérimentation.
Boyer(2016), quant à lui, a classé les leviers de l’innovation organisationnelle en
six éléments : la confiance, l’engagement, le bien-être, l’agilité, la collaboration et
la créativité. Ces leviers sont présentés d’un point de vue collectif sous forme de
quatre enjeux de performance illustrés dans la figure suivante (Autissieret al, 2018) :

Renforcer
Veiller à la

Permettre la

Développer le

Figure N° 01 : les leviers de l’innovation organisationnelle
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Source :Autissier. D, Johnson. K, Moutot. J-M.(2018), « L'innovation managériale
: Design thinking, réseaux apprenants, entreprise libérante, intelligence collective,
modes collaboratifs, ateliers participatifs, shadow cabinet, hackathon, junior
entrepreneur... Ed. 1 », Eyrolles. Paris.
Par ailleurs, il existe aussi des barrières qui peuvent bloquer l’adoption de
l’innovation organisationnelle et qui ne doivent pas être négligées par l’entreprise.
En effet, contrairement à l’innovation technologique, les barrières à l’innovation
organisationnelle sont liées notamment aux facteurs internes tels que la qualification
des ressources humaines et leurs attitudes faces aux risques, la résistance aux
changements notamment de la part des anciens employés, le manque de temps, la
structure organisationnelle et le système décisionnel de l’entreprise (Dubouloz,
2013).
3. Impact sur la création de valeur
La création de valeur est un thème qui présente un intérêt de plus en plus croissant
dans les différents domaines et notamment en management. Aujourd’hui, l’approche
basée sur la création de valeur n’est plus considérée comme un simple instrument
d’évaluation financière, mais elle s’inscrit dans une optique plus large pour devenir
un guide normatif pour le management des entreprises, qui intéresse non seulement
les actionnaires, mais aussi toutes les parties prenantes de l’entreprise.
L’innovation technologique et managériale est considérée comme un capital qui
renforce la capacité de l’entreprise à produire de la valeur à l’avenir (Wagner et
Hauss, 2000). Cette capacité résulte de la combinaison des compétences et savoirfaire, de structures, de nouvelles idées ainsi que de spécificités de l’organisation telle
que la capacité d’adaptation et d’agilité(Manfred, 2003 :17). Elle résulte aussi de sa
capacité à réduire ses coûts cachés ou invisibles, c'est-à-dire les coûts liés au
fonctionnement de l’entreprise assuré par les acteurs internes et externes.
(Cappelletti et Khouatra, 2004).
De plus, l’innovation organisationnelle renforce la capacité de l’entreprise à
innover et à adopter cette innovation, elle est considérée comme la source des autres
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formes d’innovation (Hamel, 2007). Ainsi, elle permet à l’entreprise d’avancer plus
vite que la concurrence et avec plus d’efficacité.
Bien que les effets de l’innovation organisationnelle sur la performance soient
difficiles à évaluer (Alängeet al, 1998), plusieurs auteurs ont mis en évidence son
rôle dans la réduction des coûts des processus organisationnels (Mol &Birkinshaw
2009, 2012). De plus, l’innovation organisationnelle est difficilement imitable du
fait de son caractère tacite, puisqu’elle concerne le système social et les routines de
l’organisation (Teece, 1980, 2007).
Sur le plan social, cette efficacité peut être évaluée à partir des critères suivants
(Morin. et al, 1994) :
-

Mobilisation du personnel : degré d’intérêt que les employés accordent à leur
travail et à l’organisation ainsi que l’effort fourni pour atteindre les objectifs.

-

Moral du personnel : degré auquel l’expérience du travail est évaluée
positivement par l’employé.

-

Rendement du personnel : qualité ou quantité de production par employé ou par
groupe.

-

Développement du personnel : degré auquel les compétences s’accroissent chez
les membres de l’organisation.
4. L’Innovation organisationnelle, un impératif de développement pour
les entreprises algériennes :
Le contexte actuel marqué par la mondialisation des échanges, la volonté de
l’adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce, l’évolution rapide des
technologies de l’information et de la communication et les fluctuations des cours
du pétrole obligent les entreprises algériennes à innover pour créer de la valeur

et continuer à se développer.
Dans cette optique, le Professeur Mebtoula été chargé par le Premier ministre
algérien en 2013 pour effectuer un audit, avec la participation des experts étrangers
et algériens, et réaliser un rapport sur les axes de la relance de l’économie algérienne
à l’horizon 2015/2025 suite à la chute du cours des hydrocarbures, posant la
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problématique de la sécurité nationale et le risque des tensions budgétaires que
l’Algérie peut connaitre. Il voit que « la bataille de la relance économique future de
l’Algérie et notre place dans la compétition mondiale se remportera grâce à la bonne
gouvernance et notre capacité à innover. » (www.algerie1.com, 2018)
III.

L’INNOVATION

ORGANISATIONNELLE :

CAS

DE

NCA

ROUIBA
1. NCA Rouiba et le secteur des boissons en Algérie :
Durant les années 1970 et 1980, le marché des boissons était protégé de la
concurrenceinternationale. À la fin des années 1980, le contexte a fortement changé
avec l’ouverture del’économie, presque la totalité du marché est détenue par les
entreprises privées tandis que lesecteur public a décliné, ce qui a conduit à modifier
la structure concurrentielle du marché,notamment avec l’apparition des franchises
internationales. Ces dernières ont introduit denouvelles méthodes de production et
de nouvelles pratiques du marketing dans le secteur.
NCA Rouiba est une entreprise leader dans la fabrication et la distribution de
boissons à base de fruits, présente en Algérie depuis 50 ans. C’estune société privée,
créée en 1966. Son capital social s’élève à 849 195 000 dinars algériens,
entièrementsouscrit et libéré, Elle emploie près de 540 personnes. Aujourd’hui, elle
est spécialisée dans la production et la distribution des jus,nectars et boissons non
gazeuses.
2. Présentation de l’enquête :
Pour notre étude, nous avons opté pour l’approche qualitative à travers la
méthode de la triangulation. Nous avons effectué des entretiens avec 25 managers
de différentes directions afin d’avoir différents points de vue. Les entretiens ont duré
entre 15 et 54 minutes.
Concernant l’analyse documentaire, l’intérêt a porté sur les documents internes,
tels que l’organigramme, les rapports d’activité, les revues internes de l’entreprise,
les rapports réalisés par les différentes directions de l’entreprise ainsi que les
documents électroniques (site web, communiqués et articles de presse).
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De plus, l’observation nous a permis, durant notre présence sur le terrain, de
clarifier, confirmer et parfois infirmer des constats précédemment formulés, par
exemple : les comportements, les réactions et les relations entre supérieurs et
subordonnés, entre les employés…. Elle nous a permis également de poser des
questions plus précises aux personnes concernées et d’enrichir notre entretien.
IV.

DISCUSSION DES RÉSULTATS :

1. Conditions favorisant l’innovation organisationnelle au sein de NCA
Rouiba :
Dans ce qu su t, nous allons présenter les pr nc paux facteurs qu permettent aux
collaborateurs de NCA Rou ba de proposer de nouvelles méthodes de trava l et de
management.

A- La structure organisationnelle et la décentralisation des décisions :
B en qu’ l ex ste une déontolog e de fonct onnement pour la pr se de déc s on et
un process de val dat on des déc s ons, notamment en ce qu concerne les
nvest ssements, les budgets, les cho x technolog ques, l’autonom e de gest on et du
p lotage quot d en est accordée aux d recteurs, une fo s qu’ ls gagnent la conf ance
de leurs supér eurs en ayant des résultats sat sfa sants.
La major té des nterv ewés est me que la structure organ sat onnelle de NCA
Rou ba permet aux employés de transformer leurs savo r-fa re en ressources
stratég ques créatr ces devaleur.Les responsables ont de réelles marges de
manœuvre, ls sont autonomes dans la pr se de déc s on, cela a perm s de rendre
l’entrepr se flex ble et adaptable aux changements qu peuvent affecter son
env ronnement.

B- Le style de management :
Le style de management part c pat f et responsable semble être le style le plus
répandu à NCA Rou ba. Certa ns nterv ewés pensent que leur style dépend auss de
la problémat que qu’ ls ont à gérer. Ils sont parfo s même en retra t, la ssant leurs
équ pes prendre des déc s ons pour les former et les responsab l ser, c’est auss un
s gne de conf ance et de cons dérat on.
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Par ailleurs, les collaborateurs sont soll c tés pour des projets qu ne concernent
pas forcément leurs act v tés, ce qu permet de transmettre le savo r-fa re d’une
fonct on à une autre et de t rer prof t des dées créat ves dans une act on collect ve.

C- La culture organisationnelle :
Dans un marché concurrent el comme celu des bo ssons, le rôle de la culture
d’entrepr se est prépondérant pour ma nten r l’équ l bre de cette dern ère et créer un
avantage concurrent el durable.
La major té des nterv ewés évoque l’h sto re de l’entrepr se qu joue un rôle
mportant dans la format on des valeurs de l’entrepr se et son eff cac té. L’h sto re
de NCA Rou ba a un mpact cons dérable sur ses employés. Le patron a constru t
l’entrepr se sur la base de certa nes valeurs et essa e de véh culer la culture de
l’amél orat on cont nue et les prat ques collaborat ves au se n de son entrepr se, tout
en essayant de ma tr ser l’équ l bre entre la préservat on de son h sto re et le
modern sme.

D- Rôle des facteurs soc aux :
L’importance de la liberté d’initiative de la part des collaborateurs ainsi que le
droit à l’erreursont considérés par la majorité des managers interviewés comme les
leviers de l’innovation.
Le droit à l’erreur est reconnu par la majorité des responsables. Ils estiment que
les erreurs permettent l’apprentissage. Des actions de formation sont souvent
programmées suite à certaines erreurs commises par les employés par manque de
connaissances.
Certains responsables cherchent la source de l’erreur avec leurs collaborateurs,
en partageant la responsabilité avec eux, pour pouvoir la corriger et être dans un
modèle d’apprentissage continu, d’autres réagissent en fonction de l’ampleur de
l’erreur et le nombre de redondances de cette dernière.
Aussi, la majorité des responsables interviewés reconnaissent l’importance de la
liberté d’initiative de leurs collaborateurs. Ils pensent que la liberté d’initiative
renforce l’adhésion et le pilotage des activités, car les collaborateurs n’ont pas
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l’impression de faire de l’exécution uniquement. À partir de leurs propositions,
l’entreprise peut définir de nouvelles instructions et procédures de travail. Cette
démarche est aussi très encouragée par les jeunes responsables.
Le directeur des systèmes d’information de l’entreprise nous a confirmé que la
liberté d’initiative est « la clé de réussite, aujourd’hui ça fait un an et demi qu’on
travaille comme ça et qu’on a des résultats. C’est pour cela qu’on arrive à attirer
des talents ».
Auss , le climat social et les conditions de travail sont suivis à travers des
évaluations annuelles pour renforcer l’engagement et inciter les collaborateurs à
proposer de nouvelles pratiques et méthodes de travail. C’est d’ailleurs pour cette
raison que l’entreprise a mis en place « l’observatoire du bien-être des salariés ».
Par ailleurs, le niveau d’accident du travail au niveau de l’entreprise est très
faible, cela s’explique par la politique de sécurité mise en place par l’entreprise qui
a permis de protéger le personnel contre les accidents du travail.
2. Résultats en termes d’efficacité et de création de valeur :
Chaque collaborateur de NCA Rouiba essaie de proposer une méthode de travail
à son niveau qui permet d’améliorer la qualité ou réduire le temps de réalisation de
ses tâches quotidiennes.
Cela implique l’amélioration de la qualité et/ou le délai de réalisation des
processus opérationnels, contribuant ainsi de manière directe ou indirecte dans la
création de valeur globale de l’entreprise.
Dans ce cadre, un nouveau système de rémunération est en cours de réalisation
au niveau de NCA Rouiba basé sur le principe de « méritocratie »,
c’est-à-dire le principe de rétribution/contribution appelé aussi ratio d’équité afin de
motiver et impliquer l’ensemble des collaborateurs.
De plus, l’entreprise a mis en place un nouvel outil appelé « le plan de
succession ». Il s’agit d’un dispositif qui permet de réduire le risque de perte de
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compétences et qui est défini par rapport aux postes clés de l’entreprise en attendant
qu’il soit généralisé à l’ensemble des fonctions.
L’objectif de ce dispositif est, d’une part de pallier à des situations d’urgence
suite à un départ précipité ou inattendu d’une personne occupant un poste clé dans
l’organisation. D’autre part, il permet de donner de la visibilité aux collaborateurs et
de les intégrer dans un process de formation et d’acquisition de compétences bien
clair. Cela permettra à l’organisation d’être sécurisée, et aux collaborateurs d’être
dans une visibilité.
Par ailleurs, ces nouvelles méthodes de travail et d’organisation ont permis à
l’entreprise de bénéficier des connaissances des différents employés impliqués et
favoriser aussi l’apprentissage de nouvelles connaissances considérées comme le
moteur de réussite dans ce marché concurrentiel de boissons. De plus, il est difficile

pour les concurrents de NCA Rouiba de copier ces nouvelles pratiques
managériales, puisqu’elles concernent la façon de travailler et les relations
entre lesactivités de l’entreprise.
V.

CONCLUSION

Cette recherche avait pour objectif de montrer les conditions qui favorisent
l’innovation organisationnelle ainsi que ses résultats en termes d’efficacité et de
création de valeur.
L’étude réalisée auprès de NCA Rouiba nous a montré que l’instauration d’un
environnement favorable à la créativité et la prise d’initiative renforce l’engagement
et incite les collaborateurs à innover et à proposer de nouvelles pratiques et méthodes
de travail.
Aussi, l’innovation organisationnelle permet à l’entreprise d’améliorer son
aptitude de création de valeur en réduisant les délais de réalisation des activités de

la chaine de valeur et la qualité de ses produits, elle est aussi la source des autres
formes d’innovation.
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Pazarlama Biliminde Teknoloji Kullanımıyla Ortaya Çıkan
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu FoMO’ nun Yeri
Gamze Durgun1

Özet
Günümüzde internet kullanımı ve ona bağlı olarak sosyal medya kullanımı yaygınlaşmakta,
her yaştan birey kolay ve hızlı bir şekilde internete ulaşabilmektedir. İnternete ulaşabilmenin
bu denli basit olması, bireylerin günlük yaşamının büyük bir kısmını sosyal medyada
geçirmesini de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda teknolojide yaşanan yenilik ve
gelişmelerle birlikte, özellikle genç kuşak internet kullanıcılarının yaşadığı; İngilizce
literatürde The Fear Of Missing Out (FoMO) olarak yer alan ‘gelişmeleri kaçırma korkusu’
kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Sosyal medya üzerinde vaktinin çoğunu harcayan
bireyler, çeşitli sosyal medya hesaplarına sahip olmakta ve bu hesaplara düzenli olarak giriş
yapmaktadır. Bireyler sosyal ağları düzenli sıklıkla ziyaret etme alışkanlığı kazanırken, yeni
trendleri, gelişmeleri kaçırma korkusunu da kazanmaktadırlar. Fomo olarak adlandırılan bu
korku, daha önce bilinen bir kavram olmasına karşın, Türkçe literatürde işletme bilimi ile
ilişkilendirilmesi oldukça yenidir. Çalışmanın amacı, pazarlama literatüründe FoMO
kavramının varlığını incelemek, sonuç ve öneriler ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında
FoMO ile ilgili literatür taranmış, pazarlama yazınında varlığı ve pozitif yönde
kullanılabilirliği üzerine ileride ilgili araştırmalara kaynak teşkil edilebilecek bir çalışma
oluşturulması planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Sosyal medya, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, FoMO
JEL Sınflama Kodları: M30, M31, M3

The Place of The Fear of Missing Out FoMO Emerging With The Use
of Technology In Marketing Science
Abstract
Today, the use of the internet and the use of social media are becoming more widespread,
and individuals of all ages can easily and quickly reach the internet. The fact that it is so
simple to reach the internet also brings with it a great deal of the daily life of individuals in
the social media. With the innovations and developments experienced in the technology in
recent years, especially the young generation internet users live; The Fear Of Missing Out
(FoMO) concept of 'fear of missing out' started to gain importance in the English literature.
Individuals who spend most of their time on social media have various social media accounts
and are regularly entering these accounts. As individuals acquire habit of regularly visiting
social networks, they also gain new trends and fear of missing out. Although this fear, which
is called FoMO, is a previously known concept, it is quite new to be associated with business
knowledge in Turkish literature. The aim of the study is to examine the existence of the FoMO
concept in marketing literature, to present conclusions and suggestions. Within the scope of
the research, the literatüre about FoMO has been scanned and it is planned to create a study
which can be used as a resource for future research on the usability of being positively in
marketing literature.
Keywords: Marketing, Social Media, The Fear of Missing Out, FoMO
JEL Classification Codes: M30, M31, M3
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1. GİRİŞ
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, insanlar teknolojiden uzak
duramamakta, teknoloji ve insan kavramı birbirinin ayrılmaz bir parçası haline
gelmektedir (Hoşgör vd., 2017a: 576). İnternet kullanımı ve sosyal medya kullanımı
yaygınlaşmakta, her yaştan birey istedikleri yerden, hızlı bir şekilde internete
ulaşabilmektedir. İnternete ulaşabilmenin bu denli kolay olması, bireylerin gününün
büyük bir kısmını sosyal medyada geçirmesine sebep olmaktadır (Hato, 2013).
Bireyleri sosyal medya kullanımına iten en büyük sebeplerden biri sosyal bir
gruba dahil olma ihtiyacıdır. Nitekim, Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kuramı’nda da belirttiği üzere insanların, fizyolojik ihtiyaçları, güvenlik ihtiyacı,
aidiyet ve sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı
basamakları bulunmakta, bu basamakların alt katmanları olan fizyolojik ve güvenlik
ihtiyacının giderilmesiyle birlikte bir üst basamak olarak ait olma ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır (Kula ve Çakar, 2015: 193). Aidiyet ihtiyacı, bireyleri herhangi bir
sosyal gruba ait olmaya itmektedir. Sosyal gruba dahil olma ihtiyacı günümüz
teknolojisiyle bireyleri, sosyal medya kullanımına yöneltmekte ancak bu davranışın
etkileri sadece sosyal medyayı kullanım ile sınırlı kalmamaktadır.
Özellikle akıllı telefonların kullanımı ile bireyler, dünyanın her yerinden
birbirleri ile mesajlaşabilmekte, internete girip uygulama, oyun yükleyebilmekte,
elektronik postalarını kontrol edebilmekte, arama motorlarında araştırma
yapabilmekte, fotoğraf ve video çekebilmekte, Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram gibi sosyal ağlara bağlanarak paylaşım yapabilmektedir. Teknolojinin
insan yaşamının pek çok alanında bu denli etkili olması, sosyal medya kullanımının
yanında,

birer

tüketici

olarak

tutum

ve

satın

alım

davranışlarını

da

etkileyebilmektedir (Hoşgör vd., 2017a: 576).
Sosyal ağların bu denli kolay erişilebilir oluşu, günlük yaşamımızın önemli bir
parçası haline gelmesini sağlamıştır. Sosyal ağların olumlu özellikleri ile birlikte
bireylerde bireyselliği arttırma, yüz yüze yaşanan ilişkileri azaltma gibi etkileri de
mevcuttur (Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016: 52). İnternet, akıllı telefon, tablet gibi
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teknolojilerin yaygınlaşması, kullanıcılarına her ne kadar uzun dönemli iletişimde
kalma, bilgiye kolay ve hızlı şekilde ulaşabilme olanağı gibi eşsiz özellikleri sağlasa
da sosyal medyanın toplum üzerinde yalnızlık duygusu ve gelişmeleri kaçırma
korkusu gibi psikolojik sorunlara yol açtığı araştırmalarla kanıtlanmaktadır (Perrone,
2013: 1). Sosyal ortamlarda sürekli olarak bulunma isteği, sosyal ağlarda paylaşım
yaparak diğer bireylerin yaptığı paylaşımları izleme davranışı yeni bir bağımlılık
türü olan Fear of Missing Out (FoMO) kavramının doğmasına sebep olmaktadır
(Gökler vd., 2016: 54).
Son yıllarda teknolojide yaşanan yenilik ve gelişmelerle birlikte, özellikle genç
kuşak olmak üzere internet kullanıcıların yaşadığı; İngilizce literatürde Fear Of
Missing Out (FoMO) olarak yer alan ‘gelişmeleri kaçırma korkusu’ kavramı önem
kazanmaya başlamıştır (Hoşgör vd., 2017b: 214). Bireyler etraflarında olup biten
sayısız aktiviteden sosyal medya ile daha çok haberdar olmakta fakat hepsine katılım
sağlamak için gerekli imkana sahip olamamaktadır. Katılım sağlayamayan bireyler,
sosyal ağlarda dolaşmaktadır (Hayran vd., 2016: 468).
Günümüzde sosyal medya üzerinde vaktinin çoğunu harcayan bireyler, çeşitli
sosyal medya hesaplarına sahip olmakta ve bu hesaplara düzenli bir şekilde giriş
yapmaktadır (Argan vd., 2018: 44). Sahip olunan sanal hesapların artışı, diğerlerinin
ne yaptığının merakını ve dolayısıyla FoMO düzeyini arttırmaktadır (Abel vd., 2016:
33). Bireyler sanal hesapları arttıkça, sosyal ağlarda düzenli sıklıkla gezinme
alışkanlığı kazanırken, yeni trendleri, gelişmeleri kaçırma korkusunu da
kazanmaktadırlar. Tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan bu kavram Türkçe
literatürde henüz beklenen önemi kazanamamıştır.
Gelişmeleri kaçırma korkusunun tüketicileri ve pazarlamayı yakından
ilgilendirdiği bir gerçektir. Nitekim ağızdan ağıza pazarlama kavramının da amacı
da ürün ve hizmetlerin deneyimler paylaşarak satın alımını ve kullanımını
arttırmaktır (Odabaşı, 2016: 1). Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ağızdan ağıza
pazarlama, dijital alana sıçrayarak sosyal medya üzerinden yapılmaya başlanmıştır.
Dolayısıyla FoMO kavramını da artık pazarlama yazını ile ilişkilendirmek
kaçınılmaz bir durumdur.
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Ayrıca, pazarlama literatüründe yer alan bu korkunun firmalar tarafından
oluşturulduğu söylenebilmektedir. Firmalar, ürün ve hizmetleri pazarlama
faaliyetlerinde, bu ürün ve hizmetlerin kıt olduğu izlenimi vererek, tüketicilerde
gelişmeleri kaçırma korkusu yaratabilmektedirler. Algılanan bu kıtlıkla tüketiciler,
başkalarının sosyal medya paylaşımlarını gördüklerinde, diğer bireylerin daha iyi
vakit geçirdiğini, daha iyi alışveriş deneyimi yaşadığını ya da daha iyi ürün ve
hizmetlere

sahip

olduğunu

ve

kendilerinin

bu

fırsatları

kaçıracağını

düşünebilmektedir (Aydın, 2018: 416). Yaşanan korku ile birlikte tüketim davranışı
artabilmektedir. Dolayısıyla FoMO olarak adlandırılan gelişmeleri kaçırma
korkusunun yalnızca psikoloji bilimi ile ilgili değil pazarlama bilimi açısından da
önemli bir kavram olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada, gelişmeleri kaçırma korkusu olan FoMO kavramı açıklanmaya
çalışılmakta, pazarlama literatürü içerisinde FoMO kavramının varlığı incelenmekte,
FoMO ile ilgili kaynaklar taranarak, pazarlama yazınında varlığı ile ilgili ileride
yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edebilecek bir araştırma yapılması
planlanmaktadır.
2. TEORİK ÇERÇEVE
2.1. Fearing of missing out (FoMO)
Yaşadığımız teknolojik çağ, modern topluma yeni bir kavram kazandırmaktadır.
Bu kavram, aile ve arkadaşlarla iletişimi gerçekleştirmek için yaratılan, akıllı
cihazlar sayesinde anında iletişimi gerçekleştiren sosyal medya ile ilgilidir. Her ne
kadar anında iletişim imkanı eşsiz bir imkan olsa da, sosyal çevreye olan bu
bağlantının olumsuzlukları da mevcuttur. Bilgiye erişme imkanının artması,
bağlantının kesilme durumunda iletişim kanalıyla ilgili herhangi bir şeye özlem
duyulabileceği şüphesini de arttırmaktadır. Şüphe ile ortaya çıkan bu korkuya
Fearing of Missing Out (FoMO) denilmektedir (Wiesner, 2017: 9).
Sosyal medya kullanımıyla büyüyen, güncel olayları izleme ve sosyal ağlarda
olabildiğince güncel kalma davranışı Fear of Missing Out (FoMO), ABD’li
araştırmacılar tarafından ortaya atılmıştır. Türkçe yazında Gelişmeleri Kaçırma
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Korkusu (GKK) olarak yer alan kavram, internet ve akıllı cihazlarla birlikte
yaşamımızın bir parçası haline gelmekte ve zamanla bireylerin sosyal ağlarda
yaşanan gelişmeleri kaçırma ve bu gelişmelerden haberdar olamama korkusu
yaşayarak psikolojik bir bağımlılık olarak gerçekleşmektedir (Gökler vd., 2016: 54).
FoMO kavramı en genel tanımla, bireylerin yaşadıkları ve onlar için önemli olan
bir gelişmeyi kaçırmalarını düşündüren psikolojik bir durumdur (Barker, 2016).
FoMO tanımı, 2013 yılında Oxford English Dictionary’e girmiş ve kaçırma korkusu,
kayıp, yoksunluk hissi olarak kavramsal hale getirilmiştir (Hayran vd., 2016: 468).
Psikoloji biliminde kaygı bozukluğu olarak yer alan kavram, Dan Herman tarafından
pazarlama literatürüne kazandırılmıştır (Aydın, 2018: 417). Kavramın psikoloji
alanında çalışmaları çok sayıda olmasına rağmen pazarlama açısından incelenmesi
çok daha yeni ve az sayıdadır. FoMO etkisiyle sosyal medyaya bağımlı olan bireyler
ve bireylerin davranışları, psikoloji biliminin konusu olmalarının yanında artık
pazarlama biliminin de konusu içerisine girmektedir.
Kavram ile ilgili daha önce yapılan araştırmaları incelediğimizde, Dan Herman
(2012)’ın FoMO kavramını psikolojik bağlamda tüketicileri etkileyen, sosyokültürel bir yeni motivasyon ve kişilik faktörü olduğunu ortaya koymuştur.
Przyblski vd. (2013), FoMO’nun yeni bir olgu olmadığını, bu kavramın yeni olarak
algılanmasındaki tek sebebin sosyal medya kullanımı yoluyla diğer insanların
hayatlarına ulaşmanın her geçen gün artması olduğunu vurgulamaktadır ve bu
kavramı ölçebilmek amacıyla literatüre FoMO ölçeğini kazandırmaktadır.
Dossey (2014), sosyal bir kaygı olan FoMO’yu tanımlayarak bu olgu ile baş
edebilme yollarını, Güney Kore’de internet kullanımı ve FoMO ile oluşan sağlık
problemlerinin tedavisi için gerekli profesyonel birimlerin kurulduğunu, farklı
ülkelerde farklı örneklerle sürücülerin ve diğer insanların bağımlılık dolayısıyla
çeşitli kazalar yaşadığını, bağımlılığın insan beynine zarar verebildiğini
anlatmaktadır.
Perrone (2013), FoMO’nun sınırlı olarak gördüğü araştırma tabanını genişletmek
için Amerikan gençleri üzerinde FoMO’nun geçerlik ve güvenirliğini test

2243

etmektedir. 5-12 yaş aralığındaki öğrenciler üzerinde, FoMO ve sosyal medyaya
katılım sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemekte, cinsiyet, yaş ve etnik köken gibi
değişkenler ile bu ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır.
Rifkin vd. (2015), devam etmekte olan bir deneyimin FoMO tarafından nasıl
olumsuz etkilenebileceğini, sosyal aidiyet belirsizliğinin FoMO öncülleri ve
sonuçlarını nasıl yönlendirildiğini incelemek için katılımcılara anket uygulamıştır.
Yaptıkları çalışmada FoMO, katılımcıların sosyal medyada kaçırılan bir sosyal
etkinliğin fotoğraflarını görüntülediğinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun hem
mevcut deneyiminden hem de kaçırılan deneyimin beklenen yararından yararlanma
oranının azalmasına neden olduğu saptanmıştır.
Hoşgör vd. (2017b) FoMO kavramının üniversite öğrencilerinde yaygınlığını
incelemiş ve yaş, akıllı telefon kullanma süresi, akıllı telefon günlük kontrol etme
sıklığı, sosyal medya hesabına sahip olma süresi, sosyal medyada sahip olunan hesap
sayısı, günlük sosyal medya kullanım süresi gibi farklı değişkenlerle kavramı
açıklanmışlardır.
Argan vd. (2018) çalışmalarını, FoMO tüketici (fonsumer) kavramını kuramsal
temelli yaklaşımla irdeleyip, tüketici davranışları ile ilişkilendirmişlerdir. Çalışma
sonunda, karar verme sürecinin öncesi, karar verme süreci sırası ve karar verme
süreci sonrası geleneksel tüketicilerden FoMO tüketicilerin farklı davranışlar
sergilediklerini ortaya koymuşlardır.
Gökler vd. (2016) yaptıkları çalışmada, Przybylski vd. (2013)’nin literatüre
kazandırdığı Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKKÖ)’ nin Türkçe
versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Yapılan
analizler sonucunda GKKÖ’ nün üniversite öğrencileri arasında geçerli ve güvenilir
bir ölçek olduğu saptanmıştır.
Aydın (2018), FoMO olarak adlandırılan fobinin tüketicilerin içgüdüsel alışveriş
davranışlarına ve kıtlık algısının bu fobiye etkisi olup olmadığını incelemek
amacıyla öğrencilere anket uygulamıştır. Firmalar tarafından oluşturulan kıtlık
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algısının FoMO üzerinde ve FoMO’nun da içgüdüsel alımlar üzerinde pozitif etkiye
sahip olduğu tespit edilmiştir.
2.2.Pazarlamada Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Medya
Pazarlama uygulamalarında rekabet unsuru ile karşılaşan işletmeler, içinde
bulunduğumuz çağın getirisi olan internet teknolojisinin gelişimi, kullanımının farklı
alanlara girmesi ve hayatımızın her alanında yer alması ile birlikte farklılaşma
stratejileri kapsamında sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde kullanarak
tüketiciye ulaşmayı amaçlamaktadırlar.
Pazarlama faaliyetleri kapsamında işletmeler, kendilerine ait sosyal medya
hesaplarında ürün ve hizmetlerini video, afiş, indirim gibi unsurlar kullanarak hedef
kitleye tanıtabilmektedirler. Bu kanallar aracılığıyla tüketici istek, yorum ve
şikayetlerine ulaşarak ve onları etkileyerek tüketici sadakatine ulaşabilmektedir
(Toksarı vd., 2014: 7). Normal pazarlama faaliyetlerinin yanında artık teknolojik
anlamda pazarlama faaliyetleri sıkça görülmektedir.
Hedef tüketici kitlelerine ulaşabilmek ve satışları arttırabilmek adına en son
teknolojilerle uygulamaya konulan teknolojik pazarlama son yıllarda karşılaşılan bir
pazarlama yöntemidir. Teknolojik pazarlama yöntemi televizyon, radyo, internet ve
sosyal platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Teknolojik pazarlama
yöntemleri zenginleştirilmiş içerik, fırsat siteleri, sosyal ağ pazarlaması, arama
motorları, oyunsallaştırma, viral pazarlama, e-posta pazarlaması ve mobil pazarlama
olarak örnek verilebilmektedir (Mert, 2016: 20-22). Sosyal ağ pazarlaması içerisinde
yer alan sosyal medya pazarlaması son yıllarda oldukça başvurulan bir yöntem
olmaktadır.
Farklı pazarlama stratejileri kullanmak isteyen işletmeler, sosyal medya
pazarlamasına yönelmektedirler. Sosyal medya kanalları aracılığı ile tüketiciyi
anlayarak, ihtiyaçları daha iyi analiz etmekte ve tüketicileri satın alma sürecinde
etkisi altına alabilmektedirler. Sosyal medya bu bağlamda, işletmelerin sunduğu
ürün

ve

hizmetlerin

hedef

tüketiciler
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tarafından

değerlendirilebildiği,

beğenilebildiği, satın alınabildiği, işletmeler ve tüketicilerin karşılıklı iletişim
kurabildiği bir ortam olarak karşımıza çıkmaktadır (Sarıtaş vd., 2017: 96).
İşletmelerin sosyal medyayı pazar olarak görmelerinin bir sonucu olarak sosyal
ağlarda sayfalar oluşturarak, kendileri, ürün ve hizmetleri hakkında paylaşımlar
yapmalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Oluşan iletişim ortamı ile tüketiciler ve
işletmeler arasında bağlılık oluşmakta ve ürün, hizmet satışları da artmaktadır (Can,
2017: 208). Dolayısıyla, karşılıklı iletişim yoluyla tüketici istek ve beklentilerine
verilen cevaplar, işletmeler açısından olumlu imaj yaratarak, tüketicinin satın alma
kararlarını pozitif yönde etkileyebilmektedir.
2.3. FoMO ve Pazarlama İlişkisi
Son yıllarda yaşanan teknolojideki değişmelerle birlikte farklılaşan hayat tarzı,
sosyal medyanın ve blogların yaygınlaşması sebebiyle Facebook, Twitter gibi
ağların pazarlama alanında kullanılmasını başlatmıştır (Mert, 2016: 20). İşletmeler,
Instagram, Youtube gibi platformlarda içerik üreten kişiler vasıtasıyla ürün ve
hizmetlerini hızlı ve etkin bir şekilde hedef kitleye ulaştırabilmektedir.
İnternet teknolojisi ile birlikte bilgi paylaşımı hızlı ve etkili hale gelmektedir.
Hem tüketici profili hem de pazarlama stratejileri farklılaşmaya başlamış, sosyal
medya ortaya çıkmıştır (Sarıtaş vd., 2017: 97). İnternet yoluyla yapılan viral
pazarlama anlayışı ağızdan ağıza iletişimin güncel yoludur. Viral pazarlama ile
tüketiciler bilgi, indirimli ürün elde etme fırsatı yakalarken, işletmeler kendilerini,
ürün ve hizmetlerini tanıtma ve geliştirme fırsatını yakalamaktadır (Argan ve Tokay
Argan, 2006: 234). Gün içerisinde pek çok kez internete giren bireyler sosyal
pazarlama faaliyetleri ile karşılaşmaktadır.
Kaiser Aile Vakfı’nın 2005 yılı araştırmasında, 8 ve 18 yaş aralığındaki
Amerikalı gençlerin günlük ortalama 6,5 saat elektronik ortamda bulundukları
saptanmıştır. Dan Herman, gelişmiş ülkelerdeki yetişkinlerin de neredeyse %70’inin
internet kaynaklı FoMO problemini yaşadığını, bu korku ile baş edebilme
yeteneğinin ise finansal olarak başarılı olabilmeye, sosyal anlamda kazanılan
başarıya bağlı ve bireylerin sahip olduğu yüksek düzeyde yaşam memnuniyeti ile
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pozitif ilişkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Herman, 2012). Ayrıca Amerika
ve İngiltere’de yapılan çalışmaları gösteren JWT raporu da genç nesilin yaklaşık
%70’i gibi bir kısmının FoMO tüketici olduğunu belirtmektedir (J. Walter
Thompson Intelligence-JWT, 2012).
İnsan psikolojisini ve davranışlarını etkileyen FoMO, bunun yanı sıra müşteri
davranışlarını da etkileyen bir korkudur. Ürün ve hizmet pazarlamacıları açısından
düşünüldüğünde yaratılabilecek en önemli katkı müşteri sadakatidir (Herman, 2012).
İşletmeler sosyal medya pazarlaması kanalını kullanarak, rekabet ortamında marka
bağlılığı yaratırlar ve avantaj elde ederler (Can, 2017: 210). Bu sadakati
yaratabilmek ya da sürdürebilmek açısından FoMO pazarlama alanında etkili bir
yöntem olabilmektedir. Arkadaşlarının ya da örnek aldıkları bireylerin yaşadıklarını
yaşamak isteyen, son gelişmeleri kaçırmak istemeyen bireyler FoMO’dan
yararlanmak isteyen pazarlamacılar için müşteri sadakati yaratılabilecekleri
potansiyel hedeflerdir. Ayrıca sosyal medyanın düşük maliyetlerle, etkili bir sosyal
bağlantı olması da hem tüketiciler hem de pazarlamacılar açısından bir fırsattır.
Gelişmeleri kaçırma korkusu, tüketicilerde kıtlık algısı oluşturarak internetten
farklı türde birçok ürün ve hizmet satın alımını tetikleyebilmektedir. Pazarlama
faaliyetleri kapsamında, tüketicilerde kıtlık algısını oluşturabilmek adına ‘birkaç
tane kaldı’ düşüncesi ile hareket edilebilmektedir. Tüketicilerin kıt olan ürünü daha
sonra alamayacakları düşüncesi ile o ürünü bir an önce satın almaya yöneltmektedir
(Aydın, 2018: 419). Nitekim, firmaların yaptığı farklı faaliyetlere bakıldığında ‘ilk
100 kişiye %30 indirim’, ‘sınırlı sayıda’ gibi sloganlar yardımı ile FoMO tüketicileri
etkilemeleri mümkündür.
Tüketiciler satın alım kararı almadan önce güvendikleri kişilerin fikirlerini
dinleyerek karar vermeye çalışmaktadırlar. Artık sosyal medya adı verilen
platformda, ürün ve hizmeti satın almadan önce işletmelerin pazarlama
faaliyetlerinden ya da tarafsız kullanıcı yorumlarından etkilenmeleri mümkün
olmaktadır. Bu sebeple işletmeler, sosyal medyayı kullanarak pazarlama
faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir (Sarıtaş, 2017: 98). FoMO’ya sahip bireyler
fırsatları, gelişmeleri kaçırmaktan çok daha fazla korkmakta, örnek aldıkları
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bireyleri dinleyerek çoğunluk gibi olma çabasında olduklarından sosyal medyadan
ve yorumlardan daha fazla etkilenmektedir. Dolayısıyla pazarlama ve FoMO artık
birbiri ile ilişkili hale gelmektedir.
3. SONUÇ
Gelişmeleri kaçırma korkusuna sahip bireyler günlerinin büyük bir dilimini
internet erişimine ayırmakta, hatta sabah ilk iş olarak, akşam uykudan hemen önce
ise son iş olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmektedirler (Hoşgör vd., 2017b:
221). Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Snapchat gibi sanal ve sosyal
ortamların artması, yemek, tatil, parti ve organizasyon ve düğün gibi faaliyetlerin
paylaşımlarını da arttırmasına dolayısıyla ilgili bireylerin FoMO etkisiyle satın alım
davranışlarını etkilemesine zemin hazırlamaktadır (Ulaştıran, 2017). Bu bireyler
örnek aldıkları kişilerin, bloggerların sosyal ağlarda yer alan hesaplarını
incelemekte, onların tavsiyelerine önem vermekte, önerdikleri ürün ve hizmetleri
satın alma davranışı içerisine girme eğilimindedirler.
Kaynaklar incelendiğinde FoMO kavramının her ne kadar bağımlılık, kötü bir
alışkanlık olarak

değerlendirilse

de

pazarlama

bilimi

açısından faydası

azımsanmayacak kadar güçlü bir kavram olduğu düşünülmektedir. Yeniliklerin
arttığı modern bir dünyada, sosyal ağların tüketim üzerindeki etkisi göz ardı
edilememektedir. Özellikle, aidiyet ihtiyacı duyan bireylerin, sosyal medya ile daha
fazla ilgilendiği ve FoMO’nun duygusal durumlarını daha fazla etkilediği
düşünüldüğünde, hiç akıllarında yokken bir ürün ve hizmeti sırf ait hissedebilmek,
fırsatları kaçırmamak adına ya da sadece kıtlık olgusundan dolayı satın alabildikleri
bilinmektedir. Dolayısıyla işletmelerin bu bireylere yönelik pazarlama çalışmalarına
yönelmeleri kaçınılmaz olarak görülmekte ve çalışma literatüre katkı sağlama
amacının yanında işletmelere de pazarlama faaliyetlerinde tavsiyeler sunmaktadır.
İşletmeler tüketiciye doğrudan ulaşabilecekleri sosyal medya sayfalarında
sundukları ürün ve hizmetlerinin paylaşımını yaparak talep yaratırken aynı zamanda
tutundurma faaliyetlerini gerçekleştirirler (Sarıtaş, 2017: 98). Pazarlama çalışmaları
kapsamında işletmeler, içerik üreten bireyler ve firmalarla bir araya gelebilmekte,
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ürün ve hizmet deneyimlerini tanınan ve örnek alınan kişilerin paylaşımıyla
arttırabilmektedir. Ayrıca sosyal medya hesaplarında amaçlarına yönelik olarak ürün
ve hizmetleri ile ilgili içerik, bilgi, fotoğraf, indirim, kampanya gibi paylaşımlar
yapabilmektedirler.
Pazarlama çalışmalarında FoMO’yu kullanarak avantaj elde etmek isteyen
işletmeler, öncelikle kıtlık algısı ve endişe yaratarak bu korkuyu fırsata
çevirebilmektedirler. FoMO bağımlılığı olan bireyler açısından deneyimler yakından
takip edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu açıdan sosyal medyada yer alan rol modeller
tarafından ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerin güncel olarak paylaşılması da
pazarlama açısından oldukça iyi bir yöntemdir. FoMO tüketiciler, yeni çıkan bir ürün
hakkında bu kanalla bilgi edinmekte, ihtiyaçları olmasa dahi deneyim ve
tavsiyelerden

etkilenip

tüketim

ihtiyacı

hissetmekte,

ürün

ve

hizmeti

edinebilmektedirler. Ayrıca, FoMO kavramının temelinde dışlanma ve farklı
olamama korkusu olduğundan işletmeler tüketicilerine özel ve ayrıcalıklı olduğunu
hissettirerek de marka sadakati sağlayabilmekte ve rakiplerine karşı avantaj elde
etmektedir. Yapbozun bir parçası olmayı arzulayan FoMO tüketiciler, tüketim
davranışlarını bu doğrultuda arttırmak isteyebilmektedirler. Bu sebeple FoMO,
tüketimi de olumlu yönde etkileyebilmekte ve pazarlama çalışmalarında önemli bir
konu olarak yer almaya başlamaktadır.
Bu çalışma FoMO ve tüketime dayalı bir dünyada, pazarlama biliminde
FoMO’nun yeri hakkında literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla
araştırma kapsamı genişletilebilir, sonraki çalışmalar FoMO’ yu tüketicilerin en çok
hangi ürün ve hizmetlerde hissettiği, FoMO’nun farklı teorilerle ilişkisini, hangi
durumlardan etkilendiğini, Türkiye’de farklı il ve kurumlarda görülme neden ve
sıklıklarını araştırabilir, sınırlı olan araştırma tabanı genişletilerek literatürdeki
boşluk giderilebilir.
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Vergi Tarihi ve Vergi Müzeciliği Alanında Yapılacak
Çalışmalar Konusunda Öneriler
Ahmet SOMUNCU1

Özet
Vergi tarihi; vergi sosyolojisi, vergi psikolojisi, siyasi tarih, iktisat tarihi gibi çok farklı bilim
dalları ile ilişkisi olan bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türkiye’de
vergi tarihi konusunda yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Başka disiplinler
ile olan ilişkisi de düşünüldüğünde, vergi tarihi konusunda yapılacak çalışmalar, maliye
biliminde yeni bir çalışma alanı yaratabilecektir.
Türkiye’de maliye bilimi alanında vergi tarihi konusunda sistemli çalışmaların yetersizliği,
bu çalışmanın temel sorunu olmuştur. Bu çalışmada, vergi tarihi ve vergi müzeciliği alanında
yapılacak çalışmaların amacı, önemi vurgulanacak, dünyadaki çalışmalardan örnekler
verilerek, yeni bir çalışma alanı olarak neler yapılabileceği konusu tartışılacaktır.
Ayrıca, Türkiye’de yapılacak çalışmalar konusunda öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Vergi, Vergi tarihi
JEL kodları: H2, H29, N00

Proposals On Studies About The History Of Tax And The Museology
Of Tax
Abstract
Tax history is a field of work due to its relations with other disciplines such as tax sociology,
tax psychology, history of economy and political history. In Turkey, however, studies on the
history of tax appear to be very limited. Considering its relationship with other disciplines,
studies on the history of tax, will enable the creation of a new field of work concerning
finance.
The lack of studies in Turkey conducted in the field of finance on tax leads to the fundamental
focus of this study. In this study the aim of actions to be taken in the field of tax history will
be discussed, their importance will be underlined; examples from the world will be presented
and the things as a new field of work that could be done will be discussed.
In this study, examples will be given from studies about the history of tax and museology of
tax in the world and institutions in Turkey; and proposals will be presented on the work to
be conducted on this matter in Turkey.
Key words: Tax, Tax history
Jel kodes: H2, H29, N00
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1.

GİRİŞ

Vergi olayları medeniyet tarihi boyunca en önemli toplumsal konulardan birisi
olmuştur. En küçük topluluklardan büyük imparatorluklara kadar vergi ödeme
zorunluluğu bütün insanlığı etkilemiştir. Eski Mısır’da yemek için kullanılan yağın
vergilendirildiği insanlık, günümüzde bireyleri hastalıklardan korumak için yağlı ve
şekerli gıdaların tüketimini üzerinden alınacak obezite vergisini tartışmaktadır.
Alkol, tütün, şeker; tarih boyunca en çok vergi alınan tüketim maddesi olarak başı
çekerken, bu durumun günümüzde de hemen hemen hiç değişmediği görülmektedir.
Ancak insanlığın en büyük keşiflerinden olan petrol, diğer tüketim maddelerini
geride bırakarak, pek çok ülkede en çok vergi alınan tüketim malı olarak liderliği ele
geçirmiş durumdadır. Vergi adaleti, vergi yükü dağılımı gibi “klasik konular” her
zaman tartışılırken; vergi rekabeti ve vergi cennetleri 20 nci Yüzyıl’ın “modern
konuları” arasında almışken; 21 nci Yüzyıl’ın başlarında “robot vergisi”
tartışılmaktadır. Bir zamanlar padişah ve kralın buyrukları ile itiraz edilemeden
mutlak olarak ödenmesi gereken vergiler uygulanırken, günümüzde uluslararası
mahkemelerde hak aramak mümkün hale gelmiştir.
Görülüyor ki, vergi, bütün insanlık tarihini etkilemiş, kendi tarihini kendisi yazmış
ve yazmaya devam etmektedir. Bu tarih, her ülkede vergi hukukunun oluşumu vergi
türleri, verginin geçirdiği aşamalar, vergi sistemleri, vergi yönetimleri, olağan üstü
vergi olayları, vergi isyanları gibi başlıklar altında araştırılması, kayıt altına alınması
gereken bir olgudur.
Dünya’da pek çok ülkede üniversiteler, bağımsız kuruluşlar, kamu kurumları
tarafından vergi tarihi araştırmaları yapılmakta olduğu görülmektedir. Ayrıca pek
çok ülkede fiziki olarak vergi, gümrük müzeleri bulunmaktadır. İnternet ortamında
sanal vergi müzeleri de görmek mümkündür.
Türkiye’de maliye tarihi, vergi tarihi alanında çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak
bu alanda daha bilimsel ve kurumsal araştırmaların az sayıda olduğu, bilgi ve
belgelerin sistematik olarak arşivlenip kamuoyu ile paylaşılmadığı görülmektedir.
Bir ülkede genç nesillerin vergi bilincinin gelişmesi ve mükelleflerin vergiye gönüllü
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uyumun gelişmesi, geçmişten günümüze kadar uzanan olayların belirli kaynaklar
aracılığı ile topluma kazandırılması ile mümkün olabilir. Aksi halde; verginin
toplum tarafından kabul edilebilirliği zorlaşır.
Bu çalışmanın amacı vergi tarihi ve vergi müzeciliği konusundaki çalışmalara bir
başlangıç yapmak, çalışma alanının belirlenmesi konusunda tartışma yaratmak ve
önerilerde bulunmaktır.
Çalışmada önce vergi tarihi kapsamı ve çalışma alanının önemi belirlenmeye
çalışılacaktır. Daha sonra Dünya’daki vergi tarihi araştırmalarından ve vergi
müzeciliği çalışmalarından örnekler verilecektir. Son olarak da, Türkiye’de maliye
ve vergi tarihi alanındaki mevcut çalışmalar tanıtılmaya çalışılacak ve Türkiye’de
vergi tarihi ve vergi müzeciliği konusunda neler yapılabileceği tartışılarak bazı
öneriler sunulacaktır.
2.

VERGİ TARİHİ ÇALIŞMA ALANININ KONUSU NE OLABİLİR?

Vergi tarihi ile ilgili çalışmalarda ilkçağlardan başlayarak, bütün insanlık tarihi
boyunca vergi olaylarının kronolojik olarak ele aldığı görülmektedir (taxworld.org,
2018). Bazılarının ise, ülkelerin vergi tarihlerini ele alan, bilgi ve belgeler
çerçevesinde yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. ABD vergi tarihi ile ilgili
olarak yapılmış bir proje olan “Tax History Project” bu konuda en iyi örneklerden
birisidir (taxhistory.org, 2018).
İnternet ortamında daha pek çok ülkenin vergi tarihi hakkında az veya çok bilgi
bulmak mümkündür. Bunlar genellikle resmî kurumlar tarafından oluşturulan
bilgiler ya da bilimsel makale ve köşe yazısı niteliğindedir (thoughtco.com, 2018).
3.

VERGİ TARİHİ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ NE OLABİLİR?

Son yıllarda verginin sosyal ve antropolojik yönlerinin araştırmalara konu edildiği
görülmektedir. Bu çalışmalarda, vergi felsefesi, vergi sosyolojisi, vergi psikolojisi
gibi; vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumunu kolaylaştıran, vergi bilincinin
oluşmasına katkıda bulunacak konular ele alınmaktadır. Vergi tarihinin de aslında
bu alanlar ile iç içe geçmiş, “toplumun vergi hafızasını” teşkil eden, geçmişi
geleceğe bağlayan olayları irdeleyen bir çalışma alanı olduğu söylenebilir.
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ABD’de vergi araştırmaları yapan Tax History Project (Vergi Tarihi Projesi)’nin
internet sitesinde paylaşılan bir videoda, röportaj yapılan rastgele seçilmiş insanlara,
“ABD’de gelir vergisi; hangi dönemde en yüksek oranda uygulanmıştır?” şeklinde
bir soru soruluyor. Bu soruya tahminî cevaplar veren insanların, İkinci Dünya
Savaşı” sırasında, 1940 yılında ABD’de gelir vergisinin % 94 oranında
uygulandığını öğrendiklerinde verdikleri tepkiler ve şaşkınlıkları çok önemli bir
sonucu göstermektedir: “Bu günümüze şükür!” Bu sonuç aynı zamanda, verginin
malî güç ilkesine göre adaletli bir şekilde ödenmesi gerektiğini de vurgu
yapmaktadır. Buradan hareketle, vergi tarihi, geçmişten günümüze, insanlık ve
ülkelerin iktisadî ve sosyal tarihinin önemli parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.
4.

DÜNYADA VERGİ TARİHİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ

Vergi tarihi konusundaki çalışmalar dünya genelinde henüz başlangıç düzeyinde
sayılacak çalışmalardır. Bu çalışmaların daha çok bireysel akademik makaleler,
tezler gibi örneklerine rastlanmaktadır. Kurumsal anlamdaki çalışmaların ise daha
çok kamu kurumlarının tarihini aktaran kronolojik tarih belgeleri niteliğinde olduğu
görülmektedir. Ancak, analize dayalı, yazılı ve görsel belge arşivleyen ve bu bilgileri
paylaşan kurumların sayısında bir artış olduğu görülmektedir.
Bu şekilde vergi tarihi araştırmaları yapan kuruluşlardan biri ABD’de kurulan Vergi
Analistleri (Tax Analysts) örgütüdür.
4.1.

Vergi Tarihi Projesi (Tax history Project)-ABD

Vergi Tarihi Projesi (VTP), 1995 yılında, araştırmacılar, siyasete yön verenler,
öğrenciler, medya ve vatandaşlara Amerikan vergilendirme tarihi hakkında bilgi
sağlamak amacıyla, Vergi Analistleri (Tax Analysts) örgütü tarafından kurulmuştur.
Projenin misyonu; internet tabanlı ortamda, belge, bilgi yayımlamak ve özgün vergi
tarihi araştırma programını sürdürmektedir (taxhistory, 2018).
Projenin web sayfasında şu alt başlıklar görülmektedir:
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4.1.1. Vergi Tarihi Müzesi
Amerikan vergilendirme tarihine sanal ortamda bakış olanağı sağlamaktadır. Hem
öyküleyici metinler, hem de multimedya kaynaklarından oluşan materyalleri bir
araya getiren müze, Amerikan gelir ve vergi politikasının kısa bir özetini
sunmaktadır.
1650 yılından başlayarak 2005 yılına kadar önemli vergi olayları, politikacılar,
kurumlar hakkında özet bilgiler ve belgeler yer almaktadır.
4.1.2. Medeniyetin Bedeli
Bu bölümde, akademisyenlere, öğrencilere ve politika yapıcılara çok çeşitli tarihsel
materyallere kolay erişim olanağı sunulmaktadır. Bu bölümde Amerikan Millî
Kütüphanesi, bazı ABD başkanlarının arşivlerinden derlenen 6500 sayfa doküman
bulunmaktadır. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray (ABD başkanlarının
basın toplantılarından bazılarının kayıtları, ABD Kongresi’ne ait dokümanlar)
bulunmaktadır.
4.1.3. Başkanların Vergi Beyannameleri
ABD’de bireysel gelir vergisi beyannameleri - kamuya açık rakamlar dâhil olmak
üzere- özel bilgiler olup, izinsiz ifşa edilme tehlikesi karşısında yasalarla
korunmaktadır. Aslında, ABD Dahili Gelir İdaresi (IRS)’nin yetkili birimleri ve
bireyler haricinde, herhangi bir vergi mükellefinin bilgisini paylaşması yasaktır.
Diğer tüm vatandaşlar gibi, ABD başkanları da bu gizliliğin korunması ilkesinden
yararlanmasına rağmen, 1970'lerin başından bu yana, çoğu başkan vergi
beyannamelerini kamuoyuna açıklamayı seçmiştir. Bu bilgileri daha yaygın bir
şekilde kullanılır hale getirmek amacıyla, VTP kapsamında, bir “Başkanlık Vergi
Beyannamesi Arşivi” oluşturulmuştur.
Franklin Roosevelt’in 1913 yılına ait 1040 kodlu gelir vergisi beyannamesinden
başlayarak, bütün ABD başkanlarının, başkan yardımcılarının; hatta başkan
adaylarının gelir vergisi beyannamelerini bu bölümde görmek mümkündür.
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4.1.4. 1040 Beyannameleri Arşivi
ABD vergi mükelleflerinin vermesi zorunlu olan 1040 kodlu gelir vergisi
beyannamesinin şekil ve içerik olarak 1913-2006 yılları arasındaki değişimlerini de
gösteren örnekleri (resimleri) yer almaktadır.
4.1.5. Görsel arşiv
Bu bölümde, ABD vergi tarihine ait karikatür, afiş vb. dokümanlardan örnekler yer
almaktadır.
4.1.6. Makale arşivi
Bu bölümde vergi tarihi, vergi uygulamaları, vergi uygulamalarına ilişkin çok sayıda
makale yer almaktadır.
5.

VERGİ ve GÜMRÜK MÜZECİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Asıl işlevi eski eserleri toplamak ve sergilemek olan müzeler, günümüzde pedagojik,
sosyolojik, psikolojik içerikler edinmiş, hatta ‘Müzeoloji’ (Museumologcy,
museology) adıyla üniversitelerde ayrı eğitimi alınan bağımsız bir bilim dalı
kimliğine kavuşmuştur (Okan, 2018). Kamu müzelerinin yanında özel müzeler ve
özel ihtisas alanlarında da müzeler görmek mümkündür. Dünya’da bazı ülkelerde
vergi müzeleri, gümrük müzeleri veya gümrük kaçakçılığı müzeleri örnekleri
görülmektedir.
5.1.

Çeşitli Ülkelerden Vergi ve Gümrük Müzesi Örnekleri

Çeşitli ülkelerin üyesi olduğu Dünya Gümrük ve Vergi Müzeleri Birliği IACM’nin
temel amacı hızla değişen bir dünyada vergi ve gümrük mirasını korumak olarak
açıklanmaktadır (customsmuseums.org, 2018).
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde son yirmi yılda, gümrük ve vergi çalışma
işlemlerinde meydana gelen önemli değişikliklerin, gelecek nesillere aktarılmasının
önemi dikkate alınarak 1993 yılında IACM kurulmuştur.
Bugün, IACM’nin yirmi beşten fazla üyesi bulunmaktadır. Her ülke müzesi kendi
ulusal yönetimi altında faaliyet göstermektedir. Üyelik sadece Avrupa Birliği üyesi
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ülkeler ile sınırlı değildir. Örneğin, ABD, Çin, İsrail ve Azerbaycan birliğin Avrupa
Birliği dışındaki üyeleridir.
5.1.1. Gümrük ve Sınır Koruma Örgütü (CBP) Tarih Programı (ABD)
CBP Tarih Programı'nın internet ortamındaki müzesinde, gümrükle ilgili belgeler,
üniformalar, çeşitli amblemler, fotoğraflar, matbu belgeler vs. bulunmaktadır.
Kurumun misyonu, paydaşları ve kamuoyuna yönelik araştırma, eğitim ve
bilgilendirici sunum yoluyla kurumun geçmişinin tarihini ve başarılarını
onurlandırmak ve korumak olarak açıklanmaktadır (cbp.gov, 2018).
5.1.2. Vergiler Müzesi- Kudüs/İsrail
Araştırmacılar, öğrenciler ve vergilendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek
isteyenler “büyüleyici” olarak nitelendirilen müze, 1964 yılında İsrail Maliye
Bakanlığı Devlet Gelir İdaresi tarafından kurulmuştur. Müze koleksiyonunda
aşağıdaki konularla ilgili belgeler, sertifikalar, fotoğraflar ve başka objeler
bulunmaktadır:
• Antik dünya ve İncil'deki metinlerde yer alan vergiler.
• İsrail dışındaki Yahudi toplumlarındaki devlet vergileri.
• Osmanlı Dönemi'nde, İngiliz Mandası ve İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından
İsrail'de vergilendirme.
• Vergilerin ödenmesinin kanıtı olarak işaretleme sisteminin geliştirilmesi.
• Kaçak malların (kumarla ilgili objeler, silahlar, uyuşturucular gibi) kaçakçılığının
ithalatının önlenmesi.
• Vergilendirme alanında uluslararası ilişkiler.
• Dünya çapında vergilendirme.
• İsrail’in dış politikasının bir parçası olarak vergilendirme.
Sergilenen

her

belgenin

İngilizce

bir

(jerusalem.muni.il, 2018).
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açıklaması

da

bulunmaktadır

5.1.3. Gümrük Müzesi/Hamburg-Almanya
Özelikle gümrük kaçakçılığı olayları ile ilgili objelerin, belgelerin sergilendiği bir
müzedir (hamburg-travel.com, 2018).
5.1.4. Vergi ve Gümrük Müzesi/Rotterdam/Hollanda
Vergi ve Gümrük Müzesi, Hollanda’daki vergi tarihinin ulusal müzesidir. Bu müze,
Hollanda vergi yasalarının ve vergi idaresinin tarihi gelişimini belge ve objelerle
sergilemektedir.

Müze

tanıtımı

broşüründe,

vergi

mükellefi

olan

müze

ziyaretçilerinin, Hollanda vergi sisteminin yüzyıllar boyunca nasıl geliştiğini
keşfedecekleri ve “neden vergi ödüyorum? “Kime vergi ödeyeceğim?” “Vergilerimi
ödemediğimde yaptırımlar neler?” gibi sorulara yanıt bulabileceği belirtilmektedir
(customsmuseums.org, 2018).
5.1.5

Vergi Müzesi/Dublin-İrlanda

7 Mart 2008'de açılan Gelir Müzesi, birkaç yüzyılı aşkın bir süredir, vergi
tahsilatından gümrük kontrollerine kadar İrlanda Gelir Komiserliği’nin çeşitli
faaliyetlerinin sergilendiği bir müzedir (revenue.ie, 2018).
6.

TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ VERGİ TARİHİ ÇALIŞMALARINDAN

ÖRNEKLER
Türkiye’de vergi tarihi, maliye tarihi alanında yayımlanmış kitaplar ve diğer
çalışmalarından bazı örnekler vermek yerinde olacaktır.
-Nihat Falay’ın Maliye Tarihi Ders Notları kitabında malî sorunların sosyolojik
kökenleri, tarihte vergi olayı, İslam’da kamu maliyesi, batı ülkelerinde mali olaylar,
Osmanlı İmparatorluğu’nda mali olaylar ve malî sistem konuları incelenmektedir
(Falay, 1989).
-Filiz Giray’ın Maliye Tarihi kitabının çeşitli baskı yılları bulunmaktadır (Giray,
2016).
Tarihte mali olaylar, İslam'da mali olaylar, batı ülkelerinde mali olaylar, Osmanlı
imparatorluğunda mali sistem ve mali olaylar ile Cumhuriyet dönemi mali konuları
analiz edilmektedir.
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- Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Özgür Saraç tarafından yazılan Vergi, Zulüm
ve İsyan adlı kitapta, özellikle Osmanlı dönemi vergi sistemi ve önemli vergi olayları
ile vergi isyanları irdelenmiştir. Ayrıca, dünyada vergilendirme yetkisinin tarihçesi,
çeşitli vergi olayları ve vergi isyanlarının sebepleri ve sonuçlarını inceleyen yazılar
bulunmaktadır. (Aktan, Dileyici, Saraç, 2002).
- Ali Rıza Gökbunar ve Alparslan Uğur’un editörlüğünü yaptığı Maliye Tarihi
kitabında şu başlıklar bulunmaktadır (Gökbunar, Uğurlu, 2016):
*Ortadoğu Uygarlıklarında Vergi, Mohamad Sami Abdula
*Verginin Tarihi Gelişimi ve Geçmişte Uygulanan Bazı ilginç Vergi Konuları,
Cemil Rakıcı, Sedat Polat
*Türk Maliye Tarihinde ilk Dönemlerde Vergi Anlayışı, Ramazan Gökbunar,
Deniz Alçin Şahintürk, Öznur Akyol, Barış Tuncay
*Osmanlı Vergiciliği: "İnekleri Besleyerek Daha Fazla Süt Alma Sanatı" Ali
Rıza Gökbunar, Alparslan Uğur
*Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Batı Toplumlarında Görülen Vergi
İsyanlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Serkan Cura
*Bütçe Hakkının Tarihi Gelişimi (İngiltere–Fransa–ABD ve Türkiye), Tarık
Vural, Cemil Rakıcı
*Kırım Harbi'nden Düyun–u Umumiye' ye Osmanlı Dış Borçları, Mehmet
Çetin, Ahmet Özen
*Türkiye'de 1919–1923 Dönemi Mali Uygulamalar, Ahmet Tekin
*Mali Tekellerden 4760 Saylıı Kanuna: Türkiye'de Özel Tüketim Vergisinin
Tarihi Gelişimi, Esra Hanbay Kahrıman.
-İlham Küsmenoğlu’nun Vergi Tarihi kitabı iki cilt olarak yayımlanmıştır
(Küsmenoğlu, 2010). Bu kitapta, 1980’den 2010 yılına kadar olan dönemde
çıkartılan vergi kanunlarının analizi yapılmaktadır.
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-Selçuk İpek’in özellikle halk edebiyatında vergi konusunu ele aldığı ve vergi
isyanlarının halk edebiyatına yansımaları konusunda çok sayıda çalışması vardır
(İpek, 2010).
6.1.

Türkiye’de Tek Başına Vergi Tarihi Çalışma Konusu Olabilecek Bir

Konu: Varlık Vergisi
Varlık vergisi konusunda Türkiye’de çok sayıda kitap, tez ve makale çalışması
olduğu görülmektedir. Konuya gösterilen ilgi; daha çok varlık vergisinin lehinde
veya aleyhinde olan görüşler şeklinde belirmektedir. Ancak, hâlâ; devlet
arşivlerinde, gazete ve dergi arşivlerinde varlık vergisi ile ilgili haber, yorum,
fotoğraf ve hatta karikatürler sistematik olarak arşivlenmeyi beklemektedir. Bu
belgeleri bilimsel bir yaklaşımla araştırılması, sadece İstanbul değil; diğer illerde de
varlık vergisinin uygulanması ile araştırmalar yapılması gerekmektedir.
7.

VERGİ TARİHİ ÇALIŞMASI YAPILABİLECEK KONULAR

7.1.

Vergi İdaresinin Tarihi

Osmanlı’dan günümüze kadar vergi idaresinin; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü ve bugünkü Gelir İdaresinin kuruluşundan başlayarak kurumsal tarihi
konusundaki çalışmaları kapsar. Bu kapsamda; kurumların kurulmasında önemli
rolü olanlar; kurum yöneticileri, merkez ve taşra teşkilatlarının, var olan yazılı ve
görsel dokümanlarının sistematik olarak arşivlenmesi, bu kurumların dünü ve
bugünü hakkında önemli bir arşiv oluşturacaktır.
Vergi idaresinin yayınlamış olduğu, broşürler, kitaplar, raporlar, resim yarışmaları,
makale yarışmaları vb. faaliyetlerle ilgili dokümanlar da bu kapsamda arşivlenebilir.
7.2.

Maliye ve Vergi Eğitiminin, Vergi Kültürünün Tarihi

Bu kapsamda, Maliye okulları, Maliye Kursu, Maliye Meslek Yüksek Okulu,
iktisadî ve ticarî ilimler akademileri, malî hukuk, vergi hukuku kürsüsü olan hukuk
fakülteleri, , Maliye bölümü olan Siyasal Bilgiler Fakülteleri, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri, iktisat ve işletme fakülteleri, yüksekokulların tarihlerinin
yazılmasıdır.
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Türkiye Maliye Sempozyumlarının, çeşitli konularda düzenlenmiş olan vergi
sempozyumlarının, kongrelerinin, panellerin, konferansların tarihinin yazılması, bu
bilimsel faaliyetlerin dokümanlarının, görsel belgelerin arşivlenmesi de bu
kapsamda düşünülebilir.
Ayrıca, gazetelerin, dergilerin arşivlerindeki vergi konulu haberlerin, röportajların,
köşe yazılarının, fotoğrafların, karikatürlerin arşivlenmesidir. Sivil toplum
kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların mesleki kuruluşların yayınladıkları, vergi
konulu raporlar vb. dokümanların arşivlenmesi de bu kapsamda olabilir.
7.3.

Vergi Hukukunun; Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarından Doğan

Kaynakların Analizi ve Tarihinin Yazılması
7.3.1. Vergi Mevzuatı Tarihçiliği
Vergi kanunlarının kanunlaşma süreçlerinin, gerekçelerin, komisyon raporlarının,
meclis tutanaklarının analizleri yapılarak sistematik olarak kayıt altına alınmasıdır.
Aynı kanunda daha sonra yapılacak değişiklerin de bu kayıtlara bütün ayrıntıları
işlenmesi yoluyla, ilgili vergi kanunu konusunda bütünleştirilmiş bir bilgi arşivi
oluşturulmuş olacaktır. Bu konuda çalışacak olan uzman kişilerin yazacakları,
raporlar, kitap ve makaleler vergi hukukunun doktrin kaynaklarını oluşturacaktır
(Küsmenoğlu, 2010).
Bu alanda, vergi genel tebliğleri, özelgeleri, sirkülerleri de yıllar ve konular itibariyle
analiz edilebilir.
7.3.2. Karar Tarihçiliği
Vergi hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sonuçlandırıldığı, vergi
mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dairelerinin, Vergi Dava
Dairesi’nin, İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun vermiş olduğu kararlarının periyodik
olarak arşivlenmesi, sürekli olarak analizlerinin yapılmasıdır. Bu konuda çalışacak
uzmanların yazacakları, raporlar, kitap ve makaleler, kararlar arasındaki farkları,
yıllar içinde meydana gelen görüş değişikliklerini ortaya koyacak; böylece vergi
hukukunun gelişmesine katkıda bulunabilecektir (Avi-Yonah, 2003).
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7.3.3. Olağanüstü Dönemlerde Uygulanmış Olan Vergilerin Tarihi
Tekalif-i Milliye Emirleri, İktisadi Buhran Vergisi, Varlık Vergisi, ekonomik kriz ve
afet dönemlerinde ve sonrasında yürürlüğe konulmuş olan vergilerin gerekçesi,
uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar, Anayasa Mahkemesine yapılan
başvurular, bu başvuruların sonuçları, toplamsal tepkiler gibi başlıklar altında
yapılan tarih çalışmalarıdır. Bu kapsamda özellikle basında yer alan haberlerin,
kanunlaşma sürecindeki olumlu olumsuz gelişmelerin, bu vergilerin uygulanmasının
sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin sistematik olarak arşivlenmesidir.
Askeri darbe dönemlerinde vergi sisteminde yapılan değişiklikler, ekonomik kriz
dönemlerinde vergi düzenlemelerinin analizlerinin yapılmasıdır. Türkiye’de 24
Ocak 1980 kararları öncesi ve sonrasında vergi alanındaki düzenlemeler, 5 Nisan
1994 krizi sonrasında konulan Net Aktif Vergisi, Ekonomik denge Vergi, Ek Emlak
Vergisi, Ek Gelir Vergisi bu konuda örnek gösterilebilir.
Ayrıca 1999 depremi sonrasında ve “Deprem Vergileri” olarak bilinen Özel İletişim
Vergisi, Eğitime Katkı Payı, (Şans Oyunları Vergisi) bu kapsamda sayılabilir.
Bunlardan başka, Cumhuriyet hükümetlerinin programlarında, kalkınma planlarında
vergi ve vergi politikaları, siyasi partilerin programlarında vergi ve vergi
konusundaki görüşler, taahhütler ve önerilerin incelenmesidir.
8.

VERGİ MÜZESİ FİKRİ NASIL HAYATA GEÇİRİLEBİLİR?

Dünya’daki örneklere bakıldığında, hem fizikî olarak hem de sanal ortamda önemli
vergi olayları ile ilgili belgelerin, tarihi kararların zaman içinde geçirdiği
değişimlerin, makalelerin, resimlerin, objelerin hatta karikatürlerin sergilendiği
görülmektedir.
Sanal ortamdaki vergi müzesi örnekleri çok yaygın olmamakla birlikte,
www.taxmuseum.org

vergi

müzelerine

en

güzel

örneklerden

birisidir

(taxmuseum.org, 2018). Türkiye’de vergi müzesi Maliye Bakanlığı bünyesinde
kurulabileceği gibi, üniversiteler veya bazı sivil toplum kuruluşları da bu konuya
talip olabilir.
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9.

SONUÇ

Bir ülkede vergi tarihine ilişkin olayların kayıt altına alınması, toplumda vergi
bilincinin oluşmasına, vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına büyük katkı
sağlayacaktır. Özellikle genç nesillerin vergi tarihi ve olayları konusunda bilgi sahibi
olması, vergi mükelleflerinin bilinçlenmesi bakımından çok önemli görevler
üstlenecektir.
Akademik alanda ise, vergi hukukunun gelişmesi, vergi kanunlarının, idari
düzenlemelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalara ışık tutması
gibi pek çok fayda sağlayacaktır.
Bu nedenle konuya bir başlangıç yaparak tartışmaya açmak amacıyla bu çalışma
hazırlanmıştır. Yapılacak bilimsel eleştiriler ile konu daha da genişleyecek ve maliye
bilimi alanında daha fazla ilgi çekerek, daha fazla araştırma yapılmasına katkı
sağlayabilecektir.
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21.Yüzyıl’da Dünya’da ve Türkiye’de Büyüyen
İletişim Ekonomisi

Şifa Özkan1, Seyit Ali Miçooğulları2, Süleyman Değirmen3

Özet
21. yy bilgi ekonomisinin hakim olduğu enformasyon toplumu sürecidir. Enformasyon
toplum süreçlerinde bilginin üretilmesi ve yayılımı zorunludur. Bu yüzden bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörü günümüzde hızla büyümektedir. İletişim ve bilişim devrimini başarıyla
gerçekleştirebilen ülkeler önümüzdeki yıllarda kalkınmışlık düzeyi yüksek, yaşam kalitesi iyi
ve toplumsal refahı üst düzeyde olan değişimlere öncülük eden ülke olacaktır. Gün geçtikçe
insan ihtiyaçları arasında önemi artan haberleşme isteği sebebiyle iletişim sektörüne yapılan
yatırımlar en değerli yatırımlar arasındadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme
gücüne güvenerek destekledikleri sektörlerin başında gelmektedir. Türkiyede’de iletişime
yapılan yatırımlar her geçen gün artsa da henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. İletişim
sektörü pazarında rekabet katma değerli ürünlerle devam etmektedir. En büyük pazar payına
sahip Asya Pasifik ülkelerinin özellikle nüfus üstünlüğü sayesinde, yüksek büyüme oranı ile
pazar liderliğini koruması beklenmektedir. Bu araştırmada konu ile ilgili belirtilen kaynaklar
incelenerek gelişme gösteren ve iktisat biliminin alt dallarından biri olacağı düşünülen
iletişim ekonomisinin Dünya’da ve Türkiye’de geçmişi ve geleceği değerlendirilmiştir.
İletişim teknolojilerindeki ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması, iletişimin daha fazla
gelişmesini sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de ise altyapı yatırımlarına ve yerli
üretime destek vermesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yerli üretimin artmasıyla gelişmekte olan
bir ülkede iletişimle birlikte sanayinin birçok dalında da gelişme sağlanacak ve ülke
ekonomisine getirisi artacaktır.
Anahtar Kelimeler— iletişim,enformasyon,rekabet, teknoloji
JEL Sınflama Kodları: O11, L14, L96

Growing Communication Economics In the World And In
Turkey In the 21st Century
Abstract
The 21st century is an information society process dominated by knowledge economy. In
information society processes, the production and dissemination of knowledge is mandatory.
Therefore, the information and communication technologies sector is growing rapidly today.
Countries that can successfully realize the communication and informatics revolution will be
the country that leads to changes that have high levels of development, high quality of life
and high level of social welfare in the coming years. Due to the increasing demand for
communication among people's needs, investments in the communication sector are among
the most valuable investments. t is one of the sectors that developed and developing countries
support by supporting their growth forces. Although the rise with each passing day,
investments made in the communication sector in Turkey has not yet reached the desired
level. Competition in the communication sector continues with value added products. Asia
Pacific countries, which have the largest market share, are expected to maintain their market
leadership with high growth rates, especially due to their population advantages. In this
study, by examining the mentioned sources , past and future of communication economy
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Bilimler

Fakültesi,

İktisat,

which is considered to be one of the sub-branches of economics are evaluated for the World
and Turkey. It has been concluded that increasing the diversity of the products in
communication technologies will lead to further development of communication. In Turkey,
the necessity to support the infrastructure investments and domestic production has emerged.
In many developing countries, with the increase in domestic production communication will
be improved in many branches of industry and the profitability of the country will increase
Keywords— communication, information, competition, technology
JEL Classification Codes: O11, O14, L96

1. GİRİŞ
İletişim bilgi ve haberlerin karşılıklı değişimidir. Yaklaşık 100.000 yıl önceki ilk
atalarımız sözsüz jestler ve evrilmekte olan bir konuşma dili sistemi aracılığıyla
iletişim kuruyorlardı.Yaşamlarının gün geçtikçe daha karmaşık bir hale gelmesiyle
birlikte önemli şeyleri anımsamak için grubun ortak belleğinden daha fazlasına
ihtiyaç duydular. İhtiyaç duydukları şey bedenin dışındaki bir bellekti. Böylece
iletişimdeki, artış iletişim araçlarının ortaya çıkışına bilgiyi depolayacak ve
gerektiğinde yeniden elde etmeyi sağlayacak olan araçların gelişimine yol
açmıştır.Peki ilk iletişim aracı neydi? Bu sorunun bilimsel olarak yanıtlanması
neredeyse imkansızdır. Fakat hayal edilmesi değil.Atalarımız değişen dünyaya
fiziksel olarak uyum sağlayamadıklarında kendilerine yardımcı olacak ağaç, kemik,
ve taştan yaptıkları andan itibaren insanlık kendi iletişim alanlarını iletişim araçları
yaratarak genişletmişlerdir.
İletişim yalnızca insanlara özgü olduğunu düşünmek yanlıştır. Bu kavram
yeryüzünde yaşayan bütün canlılar için geçerlidir.İnsanlar konuşarak akıl ve yetenek
ve yaratıcı güçlerini kullanarak yaşamları boyunca ön planda tutmuşlardır. Bu
sebepledir ki insan hayatının her alanında iletişim önemlidir.Sağlıklı toplumları
yaratmanın en önemli yolu iletişimdir.İletişimsiz toplumlar kendi içine dönük
yeniliklere kapalı, bilgisiz yorum yapma yeteneğine sahip olmayan insanlardan
oluşur. Bu toplumlarda insanlar dünyaya kapalı amaçsız , disiplinsizlikten öteye
geçemezler. İletişimin öneminin toplumlar tarafında giderek anlaşılmasıyla birlikte
sanayi toplumlarında bilgi toplumlarına geçiş süreci hızlanmıştır.
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Bilgi toplumu ise ekonomiyle ve teknolojiyle birlikte ortaya çıkmıştır. 1980 li
yıllardan itibaren bilgi ve teknolojideki devrimsel değişmeler bir çok sektöründe
gelişmesine fırsat sunmuştur. Sanayi toplumlarından bilgi toplumları geçişin
nedenine baktığımızda yeni teknolojilerle donanan insanların gelişime ayak
uydurma isteğini görürüz.1990 lı yıllardan itibaren ise tüm dünyada bilgi toplumuna
dönüşüm hız kazanmıştır. Ülkeler hedeflerini belirlerken bilgi ve teknolojinin
beraber büyüdüğünü göz önünde bulundurmuşlardır.
2.İLETİŞİMİN TARİHSEL SÜRECİ
İlk insanları içinde yaşadığı doğa ile bütünleşip yaşamlarını sürdürmeye
çalışırken her doğasal etki ve iletiye içgüdüsel tepki gösterdikleri, doğa ile
kendiliğinden oluşan bir iletişim kurdukları kabul edilmektedir. Bu insanların
beslenme, barınma, korunma ve yaşamsal gereksinimlerini içgüdüsel yöntemlerle
çözdükleri görülmektedir. İlk insanların doğaya karşılık verdikleri tepkiler aklın
ürünü olmayan bütünüyle duygulara ve sezgilere dayanan bir iletişim biçimi olarak
kabul edilmektedir.
Milyarlarca yıldan günümüze kadar insanlar büyük evrim geçirmişlerdir.
İnsanlardaki asıl evrim ise insan aklının kullanılmasıyla başlamıştır. Tarih öncesi
çağlar olarak bilinen dönemlerde insan aklının kullanılmaya başlanıdığı ve böylece
birbirleriyle iletişim kurmanın yollarının arandığı dönemdir.Bu dönemde iletişim
için değişik yöntemler geliştirilmiş. Duman ve ateş kullanılmış , mağara duvarlarına
resimler çizilmiş ve çeşitli sesler çıkartılmaya başlanmıştır. İnsanların konuşmaya
başlaması iletişim sürecinin miladı olarak kabul edilmiştir.
İletişim, tarihsel süreç içerisinde M.Ö.4000 yazının bulunuşuyla da önemli bir
boyut kazanmıştır. Yazının Mezopotam’ya ortaya çıkmasında nedeni bölgenin
sosyo-ekonomik koşulları etkili olmuştur. MÖ.3000 lü yıllara doğru Fırat ve Dicle
bölgesinde sulamayla birlikte tarım gelişmiştir. Ürün fazlası ise kentleşmeyi ve
ticareti geliştirmiştir. Bu değişim iletişimi etkileyerek daha hızlı ve etkin duruma
gelmiştir.
İletişim alanındaki buluşların en önemlilerinden biri de Gutenberg’in 15
yüzyılda bulduğu matbaadır. Matbaanın bulunmasıyla basılı metinlerin çoğaltılarak
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daha fazla insana ulaşılmıştı ve bilgi akışı hızlanmıştır. Türkiye’ye ise ilk matbaa
1929 yılında İbrahim Müteferrika ile girmiştir. Matbaanın Avrupa’da bulunmasıyla
ülkemizde

kullanılmaya

başlaması

arasında

300

yıllık

gecikme

vardır(Crowley,2007).
İletişimin giderek önem kazanması ve iletişim araçlarının birbiri ardına
bulunmasıyla birlikte 18.yüzyılda İngiltere’de başlayan önce Avrupa sonrada
dünyanın öteki ülkelerine yayılan sanayi devrimi gerçekleşmesine sonra olmuştur.
Sanayi devrimi toplumların uygarlaşmasını ve yenilikler ortaya çıkartmasını
sağlamıştır. Elektrik enerjisinin bulunmasıyla birlikte de farklı iletişim araçları
geliştirilmiştir.Telgraf,fotoğraf,telefon, radyo,televizyon,sinema ve çağımızın en
önemli buluşlarından olan bilgisayar hızla gelişmiştir.Bilgisayarın gelişimi başka
teknolojilerin de gelişimine sebep olmuştur.
Bilgisayar başlangıçta büyük organizasyonlarda , düzenleyici idari bilimlerde ,
bilimsel araştırmalarda ve orduda kullanılmıştır.Yetmişli yıllarda mikroçip
teknolojisinin geliştirilmesinin ardından bilgisayar devreleri endüstrinin her alanına
yayılmış ve ısıtıcılardan televizyon alıcılarına , ev eşyalarının temel bir parçası
haline gelmiştir.Bilgisayarın kullanımının gelişmesiyle ekonomik ve politik
kontrolü sağlayan kontrol devrimi ortaya çıkmıştır(Beniger, 1986).
Kontrol devrimi beraberinde enformasyon toplum sürecini ortaya çıkartmıştır.
Bu kavram ilk kez 1950 li yıllarda ABD ekonomisinim “bilgi üretimi ve
dağılımıyla”ilişkisini

ilk

defa

iktisatçı

Fritz

Machlup’un

çalışmasında

kullanılmıştır(Machlup,1962).Machlup çalışmasında eğitim, araştırma ve geliştirme
, iletişim araçları, enformasyon makineleri,enformasyon hizmetleri olarak endüsti
kollarını beşe ayırmıştır.Enformasyon sektörü günümüzde işgücünün neredeyse
yarısını oluşturmaktadır.Bu süreçle beraber bilginin üretimi ve yayılımı zorunlu hale
gelmiştir.
Bilginin yayılımıyla 1990 yıllarından itibaren tüm dünyada bilgi toplumuna
dönüşüm hız kazanmıştır.Ülkeler hedeflerini belirlerken bilgi toplumunu
hedefleyecek şekilde adımlar atmışlardır.İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın
başlarında elektronik cihazlar ve iletişim teknolojisi muazzam şekilde gelişme
göstermiştir.Bilginin rekabetin ana unsuru olması sebebıyle sanayi toplumlarından
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bilgi toplumlarına geçiş hızlanmıştır. Toplumlar sürekli öğrenme istekleri sebebiyle
hızlı bir şekilde yeni teknolojiye uyum sağlamışlardır.
Dünya üzerinde bilgisayar ağlarının birbiriyle bağlanması sonucunda ortaya
çıkmış ve 1980 lerden sonra internet altyapısı gelişmiştir. Günümüzde ise internet
bağlantısı olmayan ülke neredeyse kalmamıştır(Abbate,1999).İnternet dünyada
küreselleşme sürecinin de hızlanarak toplumlar açısından büyük değişimlere sebep
olmuştur.
Ayrıca bilişim teknolojileri açısından bakıldığında mobil telefonlardaki
gelişmeler de internet kullanımının yayılmasına sebep olmuştur. İnternet
kullanımıyla sosyal medya ağları gelişmiştir.İnsanların bilgi paylaşımları hız
kazanmıştır.Dünya üzerinde kullanımıyla ticari amaçlı yatırımlar yapılırken
internetin gücünün farkında olunarak hedefler belirlenmiştir.Son 15 yıldaki internet
gelişimi o kadar hız kazanmıştır ki fiziki ortamda yer alan hemen her şey internet
ortamına taşınmıştır.
Günümüzde önemi gittikçe artan internet uluslarası ticarette de bir çok engeli
ortadan

kaldırmıştır.

Şirketlerin

dünyaya

açılmasını

sağlamaktadır(Bayraç,2003).İletişim sektörü sadece internet alanında değil yapay
uydular ve akıllı telefonlar olmak üzere birçok alanda hızla büyüme göstermektedir.
Gelecek yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de iletişim sektörü en önemli sektörlerin
başında geleceği ön görülmektedir.
3. İLETİŞİMİN TEKNOLOJİ VE EKONOMİ OLAN İLİŞKİSİ
21. yüzyılda teknolojinin sıklıkla kullanıldığı sektörlerin başına iletişim
gelmektedir. Şirketlerin sahip olduğu teknolojik donanım ne kadar çok ise ekonomik
olarak güçlü olabileceğini göstermektedir. İçerisinde bulunmuş olduğumuz dönemi
her alanda olduğu iletişim sektörünü de teknolojiden ayrı değerlendirmek zordur.
İletişim alanında değerlendirmeler yapılmak istendiğinde iletişim teknolojilerinin de
değerlendirmek gerekmektedir(Gür,2015).
Dünya’da bilgi toplumlarında sanayi toplumlarına geçişle birlikte, iletişim
sektörü hızla büyümeye başlamıştır.Sanayi toplumunda bilgi toplumuna hızlı bir
geçişin nedenine baktığımızda yeni teknolojilerle donanan insanların teknolojiye
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uyum

esnekliğinin

yüksek

olması

gelişme

hızını

da

yüksek

yapmaktadır(Aydın,2014).
Bilgi toplumu kavramın ortaya çıkışıyla işletmeler bir çok faaliyetlerine iletişim
ve teknoloji departmanları dahil edilerek iletişimin önemini arttırma yoluna
gitmişlerdir. Tüm iş kollarına bakıldığında bilişim sektörünün payının yaklaşık
yüzde 70 bandında olacağı tahmin edilmektedir.Bilgi toplumuna dönüşüm süreciyle
birlikte bilgi ekonomisi de ortaya çıkmıştır.
Bilgi ekonomisi kavramı ilk defa Machlup tarafından kullanılmıştır.Machlup, üç
klasik sektör içine gizlenmiş olan yeni bir sektörü tanımlmak için bu terimi
kullanmıştır(Machlup,1958).Ancak bilgi ekonomisi kavramı Drucker (1969)’ın
“Süreksizlik Çağı” adlı kitabında yer aldıktan sonra popüler olmaya başlamıştır.Bilgi
ekonomisini

üretim

ve

dağıtımda

bilginin

kullanıldığı

ekonomi

olarak

adlandırmaktadır.Bilgi toplumunda en önemli unsur insanların teknolojiye hızlı
uyum sağlamasıdır.
Üretilen ve paylaşılan bilginin iletişim ağları üzerinden gönderilmesi ve bu sayede
bilginin hızla taşınması ve süratle birçok noktaya aynı anda ulaştırılması
telekominikasyonun gelişmesi birçok alanda faydalarının yanında ekonomik
faaliyetlerin küreselleşmesinde de temel rol oynamıştır(Aydın,2014).
Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 13.ekonomisi olan Türkiye’de iletişim
sektörünün dünya pazarından aldığı pay bakımından çok düşük seviyelerde
kalmıştır. Asya Pasifik ülkeleri bilgi iletişim teknolojileri pazarı yükselme eğilimini
koruyarak Kuzey Amerika bölgesinde daha büyük bir Pazar haline gelmiştir.
Hindistan gibi iletişim sektörüne yatırım yapmış ülkelerin yetkinlikleri donanım ve
telekominikasyon araçları üzerinde Uzak Doğu Ülkelerinin rekabetci konumları
etkili olmuştur(Yased,2012).
2000 li yılların başında internet kullanıcısı bugün dünyada yaklaşık 3 milyar
kişinin sabit genişbant aboneliği bulunmaktadır. Benzer gelişmeler mobil iletişim
sektöründe de gelişmiştir. 4.5 G teknolojilerinin hızla gelişmesiyle dünyada yaklaşık
7 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan mobil operatörler , ses hizmetlerinin
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yaygınlaşmasının yanı sıra özellikle akıllı telefonla birlikle katma değerli hizmetler
ile büyümeye devam etmektedir(Gür,2015).
Türkiye’de 2000 li yılların başında yaklaşık 14 milyon olan cep telefonu abone
sayısı 2017 yılında 77 milyona yükselmiştir. Gelişen akıllı telefonlarla birlikte
yaklaşık 1 milyon olan internet abone sayısı 2017 itibariyle 27 milyona ulaşmıştır.
Akıllı telefonlara olan talep sebebiyle geçmiş yıllarda popüler olan sabit telefon
kullanımı azalmıştır.
Tablo1: Sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısı
Sabit
Yıl

Telefon Abone Sayısı Cep Telefonu Abone Sayısı İnternet Abone Sayısı

2000

18 395 171

14 970 745

1 629 156

2001

18 904 486

19 502 897

1 619 270

2002

18 914 857

23 323 118

1 309 770

2003

18 916 721

27 887 535

906 650

2004

19 125 163

34 707 549

1 474 590

2005

18 978 223

43 608 965

2 248 105

2006

18 831 616

52 662 709

3 180 580

2007

18 201 006

61 975 807

4 842 798

2008

17 502 205

65 824 110

5 804 923

2009

16 534 356

62 779 554

8 849 779

2010

16 201 466

61 769 635

14 443 644

2011

15 210 846

65 321 745

22 371 441

2012

13 859 672

67 680 547

27 649 055

2013

13 551 705

69 661 108

32 613 930

2014

12 528 865

71 888 416

41 272 940

2015

11 493 057

73 639 261

48 617 291

2016

11 077 559

75 061 699

62 280 191

2017

11 308 444

77 800 170

Kaynak: TÜİK, 2018, Ulaşım ve Haberleşme Araştırması
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68 869 578

Mobil veri kullanımındaki katlanarak büyüyen artış mobil ödemeler, mobil
imza,makineler arası iletişim (M2M) gibi yeni yeni hizmetlerin artmasıyla
sektördeki yatırımlarda artış göstermiştir.2017 sonu itibariyle telekominikasyon
araçlarının payı yaklaşık %70 lik kısmı mobil cihazlarda oluşmaktadır.
Üstün teknolojik donanımlara sahip “teknoloji şirketleri” olarak adlandırılan
Apple, Microsoft, Samsung, LG, Huawei vb. şirketler dünyada sektörün öncüleri
arasındadır(Gür,2015).
GSM şirketleri gerek dünyada gerekse Türkiye’de sektörün gelişmesindeki en
önemli unsur konumundadır.
Tablo2:Ülkeler ve bu ülkelerde faaliyet gösteren GSM operatörleri

Kaynak:Gür,2015
Dünyadaki birçok ülkede GSM operatörü sayıları birbirine yakın iken ABD de bu
rakam daha fazla görülmektedir.Bu da ABD nin diğer ülkelere kıyasla sektördeki
rekabetin üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu durum da cep telefonu
kullanıcılarının

daha

ucuz

bir

bedelle

sağlamıştır(Başaran,2005).
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hizmet

almalarına

olanak

Tablo3: Hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı, Türkiye, 2002-2017

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Gıda ve
alkolsü
z
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4
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9
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8
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4,1
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4,1
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4,3
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12,
6

13,
1

11,1

14,
1

13,
6

15,
1

17,
2

17,
2

17,
4

17,8

17,0

18,2

18,7

Haberle
şme

4,5

4,3
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Eğitim
hizmetl
eri

1,3
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4,6
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2275

201
4(2)

201
5(2)

201
6(2)

201
7(2)

Kaynak: TUİK,2018 Hanehalkı Bütçe Araştırması
1-2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır.
2-2014 yılından itibaren örneklem tasarımında yeni idari bölünüş temek alınmıştır
Türkiye’deki hanehalkı içerisindeki harcalara baktığımızda eğitim gibi önemli
hizmetlerden daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir. Mobil kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte iletişime harcanan para artmaya başlamıştır. İnsanlar
yemeklerini, kıyafetlerıni, banka işlemlerini, sağlık hizmetlerini ve daha bir çok
alandaki hizmetlerinin iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte oturdukları
yerden yapar duruma gelmişlerdir.
Teknolojik

cihazların

gelişmesiyle

birlikte

aslında

diğer

sektörlerdeki

harcamalarda artış göstermiştir. İletişimin sosyal medya boyutuyla birlikte özenti
başlamış ve tüketimde artış yaşanmıştır. Özellikle eğlence alanındaki harcamalar
artmıştır. Bu da bizi toplum olarak tüketici toplum olmaya sürüklemektedir. Çünkü
dünyanın her yerinde gördüğümüz şeylere sahip olması isteğimizin artmasıyla
tasarruf yapma eğilimimiz azalmıştır.Fakat şirketler bazında bakıldığında dünyadaki
gelişmeler takip edilerek ar-ge çalışmaları arttırılma yoluna gidilmiştir. Bu
çalışmaların artmasıyla birlikte büyüme yolunda önemli adımlar atılmıştır.
Büyümenin yanında BİT sektörünün ekonomik kalkınma üzerinde de etkileri
bulunmaktadır. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) Tunus Bildirgesinde evrensel
olarak her hangi bir ayrım gözetmeksizin herkesin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine
erişimlerinin sağlanması ilkesini benimsenmiştir. Bu bağlamda her ülkenin sosyoekonomik kalkınma düzeyine göre bilgi toplumunun kalkınma odaklı konuları
dikkate alınarak belirlenen hususlar arasında BİT’nin ekonomik büyümeyi ve
girişimin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir.
Ayrıca Avrupa Sayısal Gündemi kapsamında, hedeflere ulaşılması önündeki yedi
engel arasında alt yapı yatırımlarının eksikliği, yetersiz Ar-Ge, sayısal okur-yazar ve
beceri eksikliği engeller yer almaktadır (BTK, 2013).
Gelişmiş ülkeler küreselleşen dünyada BİT’denen fazla yararlanan ülkeler
olmuşlardır. Yapılan çalışmalar 2000’li yıllarda Avrupa Birliği’nde Gayri Safi Milli
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Hasılanın (GSMH) artışının dörtte biri ve verimliliğinde %40’ının BİT sayesinde
olduğunu göstermektedir. Bu teknolojilerden yeteri kadar yararlanamayan ülkeler
ise hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişmişlik seviyesi olarak geri kalmışlardır.
Brezilya, Hindistan, Çin, İsrail ve İrlanda gibi ülkeler erken dönemde BİT
sektörünün stratejik önemini fark ederek bu sektöre önem vermişler ve önemli
ekonomik büyüme hızları yakalamışlardır (Şaf, 2015 ).
SONUÇ
İletişim ekonomisinin ekonomik büyümeye olan katkısı 1980’lerin ortalarından
ekonomik analizlerde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde iletişimin,
ekonomilerin büyüme hedeflerine ulaşmada en etkin ve stratejik sektörlerden biri
olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda uzun süreli sürdürülebilir büyümenin
sağlanmasında ve rekabet gücünün gelişmesinde iletişimin önemi yadsınamaz.
Türkiye iletişimin gelişmesinde benzer ülkelerle karşılaştırıldığında geride kaldığı
görülmektedir.
İletişim sektörü ekonomik büyüme sağlama potansiyeli yanında, istihdamı
arttırması ile bilgi ekonomisine geçişini sağlayacaktır. Bunların yanında küresel
rekabet

gücünün

gelişmesine

bulunduğu

katkı

ile

ekonomik büyümeyi

hızlandıracaktır. Böylece iletişim sektörünün büyümesi ve gelişmesi, ekonomik
büyümeyi sağlarken ekonominin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
Türkiye ekonomisinin büyüme sürecine küresel etkiler nedeniyle çeşitli engeller
yaşansa da 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması bir
hedef olarak ortaya konmuştur. Bu anlamda Türkiye bilişim sektörünün 2023 yılı
hedefi 160 milyar ABD dolarıdır. Bu hedefe ulaşılabilmesi noktasında Türkiye’nin
hem iç pazar hem de dış pazarların teknolojik ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap
verebilir konuma gelmesi gerekmektedir. Bunun içinde yerli üretimine destek
vererek teknolojiyi dışardan almak yerine kendi üretimini sağlaması gerekmektedir.
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Divulgation D’information Financière Via Internet Des
Entreprises Algériennes Cotées
AIT BAZIZ Nawal1, LEBSAIRA Meriem2

Résumé
L’objectif de cette étude est de décrire la réalité de la diffusion d’informations financières
via Internet des entreprises algériennes cotées et les déterminants de cette divulgation. Pour
ce faire, nous avons analysé puis évalué les sites web de ces entreprises en vérifiant la
diffusion d’un ensemble d’informations qui peuvent être publiés dans les sites web des
entreprises selon les chercheurs antérieurs et les organismes internationaux de
normalisation comptable (IASB 1999, FASB 2000). L’analyse des résultats obtenus montre
une hétérogénéité entre les entreprises en matière de divulgation d’informations via Internet,
et que l’offre d’informations se concentre principalement sur la rubrique de la présentation
de l’entreprise et sur l’information non financière. Pour expliquer ce niveau de diffusion
d’informations, nous avons complété notre recherche sur l’étude des facteurs liés à la
gouvernance et aux caractéristiques d’entreprise impactant cette divulgation. Ainsi, les
résultats montrent l’existence d’une relation positive entre le niveau de divulgation
d’informations via Internet d’une part et avec le cumul des fonctions de directeur général et
président du conseil d’administration, la taille, la performance et le niveau d’endettement
d’autre part. Contrairement aux études précédentes, la notre ne démontre aucune relation
avec l’audit par les cabinets internationaux.
Mots clés : Diffusion d’information, Voie électronique, Gouvernance d’entreprise,
Caractéristiques d’entreprise, Déterminants de divulgation.
Codes De Classification JEL: G14- M48- N20 - O33.
Abstract
The objective of this study is to describe the reality of the dissemination of financial
information via the Internet of listed Algerian companies and the determinants of this
disclosure. To do, we analyzed and then evaluated the websites of these companies by
checking the diffusion of a set of items that can be published in the websites of companies
according to the previous researchers and the international Organisms of Accounting
Standards (IASB 1999, FASB 2000). The analysis of the results shows heterogeneity between
the companies in terms of the disclosure of information, and that the supply of information is
mainly concentrated on the topic of the presentation of The company and on non-financial
information. To explain this level of dissemination, we have completed our research on the
study of factors related to the governance and business characteristics impacting this
disclosure. the results show the existence of a positive relationship between the level of
disclosure on the one hand and with the accumulation of the functions of Director General
and Chairman of the Board, the size, the performance and the Level of indebtedness on the
other hand. Unlike previous studies, ours does not demonstrate any relationship with
auditing by international firms.
Key words: Information dissemination, E-way, Corporate governance, Business
characteristics, Disclosure determinants.
Classification Codes JEL: G14- M48- N20 - O33.
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1. INTRODUCTION
Face aux difficultés de s’endetter, le recours des entreprises aux

marchés

financiers des capitaux comme une source de financement est devenu courant. Par
ailleurs,

les dirigeants doivent démontrer

qu’ils agissent

dans l’intérêt des

actionnaires en matière de création de richesses pour que ces derniers allouent leurs
ressources dans des projets qu’ils pourraient évaluer la rentabilité et le risque. A cet
effet, la diffusion d’informations est désormais une stratégie pour les entreprises qui
souhaitent s’accroitre pour attirer des nouveaux investisseurs tout en gardant les
anciens.
Après les scandales financiers des années 2000, l’accent a été mis sur la
gouvernance des entreprises dans le but de retrouver la confiance des parties
prenantes en particulier les actionnaires, ces derniers ont besoin d’une information
financière de qualité leur permet de se protéger et de prendre des décisions optimales.
L’utilisation d’Internet pour la communication d’information financière est apparue
au milieu des années 1990 (Oxibar, 2011). Ce nouveau support de communication
permet d’obtenir une information financière à moindre cout et en temps réel.
La communication d’information via Internet a fait l’objet de plusieurs études
académiques principalement dans les pays anglo-saxon, ce qui a donné lieu aux
régulateurs internationaux tels que l’IASB et FASB et nationaux d’encadrer sa
pratique.

L’objectif de cette étude est de mesurer la qualité de l’information

financière diffusée sur Internet par les entreprises algériennes cotées en bourse,
particulièrement après l’adoption des normes comptables internationales IAS/IFRS,
et face à l’environnement économique actuel. Nous allons essayer de répondre à la
problématique suivante: Quelle est la réalité de la communication financière via
Internet des entreprises algériennes cotées ? Et quels sont les déterminants de cette
communication d’information ?
Nous présentons dans ce qui suit une revue de littérature sur la diffusion de
l’information financière sur Internet, en suit une étude pratique de la diffusion
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d’information dans les sites des entreprises algériennes cotées pour évaluer leur
pratique.
2. REVUE DE LITTERATURE
Les chercheurs ont attesté l’importance de la communication via internet, et ont
mis d’accord sur la nécessité de l’élargir tant sur la forme que sur le contenu. Dans
ce contexte, les organismes de normalisation comptable nationaux et internationaux
ont proposé d’encadrer les pratiques de cette communication via internet dans des
lois et règlements, principalement

l’IOSCO (International Organization of

Securities Commissions) en 1998, et les normalisateurs comptables IASC
(International Accounting Standard Committee) en 1999 et FASB (Financial
Accounting Standards Board) en 2000.
De nombreux chercheurs ont établi différents indices pour évaluer la diffusion
d’informations dans le rapport annuel, mais il n'y a pas de méthode générale pour
définir la procédure de la constitution de l’indice, cette dernière se diffère d'une
étude à l'autre selon l’objet de la recherche. Et pour évaluer l’information diffusée
dans les sites web des entreprises, il y a peu d’indices qui ont été spécialement
construits.
On distingue deux types d’études sur la diffusion d’information financière sur
Internet : Les premières ( Lymer 1997, Growthorpe et Amat 1999, Craven et Marston
1999, Marston et polei 2004) ont décrit les pratiques des entreprises en matière de
la communication financière via Internet. Les chercheurs ont élaboré des listes des
items (informations) qu’un site doit ou peut contenir. Chaque étude propose des
critères d’évaluation des sites, certaines ont évalué l’élément technique de l'Internet
tel que l'utilisation des éléments graphiques, ou du téléchargement de données,
d'autres permettent une évaluation du contenu informationnel des sites tel que les
données boursières et la performance. Pirchegger et wagenhofer (1999) ont analysé
les pratiques de la diffusion fondées sur le contenu, la rapidité, la technologie, et
l’assistance aux utilisateurs. Ces études ont analysé le pourcentage des entreprises
qui diffusent l’information financière via internet, le volume et le type d’information
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et d’effectuer des comparaisons entre les entreprises de mêmes pays ou avec d’autres
pays.
D’autres études ont tenté d’analyser les déterminants de la communication
financière des entreprises sur Internet (Flynn et Gowthorpe 1997, Pirchegger et
Wagenhofer 1999, Debreceny et al. 2002, Bonson et Escobar 2006, Li 2009,
Boubaker et al., 2011). Ces études ont analysé les pratiques de diffusion
d’information financière des entreprises via Internet, et de tester les facteurs qui
impactent cette diffusion, en effectuant des comparaisons entre deux ou plusieurs
pays. Certaines études ont mis en relation les facteurs tels que l’histoire économique
et culturelle, l’attitude à l’égard des parties prenantes (monistes, dualistes ou
pluralistes), la dispersion du capital, et le pourcentage des investisseurs individuels.
D’autres ont focalisé sur les caractéristiques des entreprises telles que la tailles,
l’endettement, le secteur d’activité, etc.
3. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L’objectif de notre étude est d’évaluer la communication d’information sur
Internet des entreprises algériennes cotées en bourse. Pour ce faire, nous allons
suivre la méthode développée dans les années 60 et qui a fait l’objet de nombreux
travaux empiriques. D’abord nous allons constituer notre liste d’indice (items ou
encore les informations qui pourraient être publiées sur les sites internet des
entreprises), en suit nous allons l’appliquer sur les entreprises de notre échantillon
pour calculer le score total de chaque entreprise. Le score consiste à attribuer à
chaque type d’information financière publiée (item) la valeur 1 si elle existe sur le
site de l'entreprise et 0 sinon. Le total de ces valeurs est considéré par la suite comme
la mesure de la diffusion d’information sur internet. Ainsi, pour calculer le score réel
nous allons utiliser la formule suivante :


݆ܵܶ ൌ   ሺͳሻ
ୀଵ

Dont :
STj : le score total de l’entreprise j ; n : le nombre d’items dans l’indice ;
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Si : score de l’item i, s’il est publié 1, dans le cas contraire 0.
Ainsi, dans notre étude, en plus des informations (items) qui permettent
d’examiner le contenu des sites web des entreprises, dans l’élaboration de notre
indice, nous avons intégré d’autres items afin d’apprécier la qualité du site à travers
l’étude de la forme des informations présentées. Ainsi, sur la base des études
antérieures, les études effectuées par les organismes de normalisation qui ont porté
sur l’examen du contenu des rapports annuel

(IOSCO 1998, 2001, 2003,

IASC/IASB 1999 ; FASB 2000) et la consultation du rapport Jenkins (1993) portant
sur les besoins en information des utilisateurs, on a établi une liste des informations
susceptibles d’être publiées par les entreprises dans leurs sites. Nous avons choisi 71
items devisés en deux catégories, l’une étude le contenu des sites porte sur les
informations générales des entreprises, les informations financières et non
financières, la gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises. La deuxième
catégorie concerne la présentation des sites web en matière de commodité
d’utilisation et de la technologie. Puis nous avons approfondie l’étude en analysant
les caractéristiques des entreprises étudiées et les spécificités de leur système de
gouvernance qui pourraient expliquer ce niveau de divulgation d’information via
internet.
Tableau N°01 : Distribution des items
Items

Nombre

Pourcentage

55

77,46%

Information générales

6

8.45

Informations financières

25

35,21

Informations non financières et
stratégiques

10

14.08

Gouvernance et Responsabilité sociale

14

19.72

16

22,54%

A) Item de contenu

B) Items de présentation
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Commodité d’utilisation

10

14,08

La technologie

6

8.45

71

100

Total
Source : Fait par nous-mêmes
4. L’ECHANTILLON DE LA RECHERCHE :

Le marché financier algérien reste toujours inactif et représenté par cinq
entreprises cotées sur le marché official de la bourse d’Alger à savoir : ALLIANE
ASSURANCE, EL AURASSI, NCA RUIBA, Groupe SAIDAL, BIOPHARM.
ALLIANCE ASSURANCE a été exclus au niveau de notre choix, car elle obéie à
des règles spécifiques de présentation des informations financières, et nous avons
retenu les autres quatre entreprises cotées.
Tableau N° 02: Entreprises de l’échantillon
Code

Entreprises

Site web

I

NCA RUIBA

www.rouiba.com.dz

II

EL AURASSI

www.el-aurassi.com

III

Groupe SAIDAL

www.saidalgroup.dz

VI

BIOPHARM

www.boipharmdz.com

Source : Fait par nous-mêmes
5. MESURE DE L’INDICE DE DIVULGATION D’INFORMATION
SUR INTERNET:
L’objectif de notre étude empirique est de mesurer la qualité de la communication
financière via Internet. Pour ce faire, nous avons constitué une liste qui porte des
items sur le contenu en informations et sur la présentation des sites Internet pour
calculer le score des entreprises de notre échantillon

en attribuant à chaque

entreprise la valeur 1 si l’item (information) est publié sur son site, et 0 sinon, le
score total est obtenu en totalisant les notes obtenues par tous les items.
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Tableau N°03: Score total des entreprises
I

II

III

IV

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Nbr

%

28

50,91

35

63,64

16

29,09

29

52,72

5

83,33

4

66,67

6

100

4

66,67

14

56,00

20

80 ,00

5

20,00

11

44,00

Informations non
financières et
stratégiques

6

60,00

8

80,00

5

50,00

7

70,00

Gouvernance et
Responsabilité
sociale

3

21,42

3

21,42

0

00,00

7

50,00

9

56,25

10

62,50

7

43,75

9

56,25

Commodité
d’utilisation

6

60,00

5

50,00

6

60,00

6

60,00

La technologie

3

50,00

4

66,67

1

16,67

3

50,00

Total

37

52,11

45

63.38

23

32,39

38

53,52

A) Item de
contenu
Information
générales
Informations
financières

B) Items de
présentation

Source : Fait par nous-mêmes
Après avoir consulté les sites web des entreprises de notre échantillon, nous avons
attribué la valeur 1 si l’information dans la liste d’item d’évaluation des entreprises
élaborée en se basant sur les études et rapports antérieurs, est publié dans ce site et
la valeur 0 sinon.

On a commencé par le corps du site puis les rapports

téléchargeables ou non dans ces sites, puis on a attribué un score partial de chaque
catégorie d’item, pour finalement attribuer un score total à chaque entreprise.
L’analyse des scores par catégorie permet de remarquer une hétérogénéité entre
les entreprises de l’échantillon. Le contenu informationnel des sites a obtenu des
scores plus au moins élevés, le score le plus élevé est obtenu par l’entreprise El
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AURASSI avec un pourcentage de 63,64%. L’analyse partiale permet d’obtenir le
score de chaque catégorie d’item d’évaluation. On remarque que information
générale repérée les items sur la présentation générale de l’entreprise, son
historique, les contacts et l’actualité évalué sur un score partial de 6, a obtenu un
score élevé pour les quatre entreprises de échantillon, cela est expliqué par l’intérêt
que portent les entreprise pour être connu sur le marché. Pour

la catégorie

information financière porte les items sur la situation financière des entreprises tels
que le chiffre d’affaire et le résultat, le score partial maximum

est obtenu par

l’entreprise El AURASSI à 80% alors que le groupe SAIDAL n’a obtenu que 20%.
Les scores des informations non financières et stratégiques sont relativement élevés
avec une certaine homogénéité entre les entreprises de l’échantillon, tandis que les
scores de la catégorie gouvernance et responsabilité sociale sont faibles. Pour les
items de présentation des sites, les scores sont dans la moyenne.
L’analyse descriptive des scores et leurs pourcentages obtenus montrent une
hétérogénéité entre les entreprises de notre échantillon. Le score maximum est
obtenu par l’entreprise El AURASSI avec un total de 45 items sur 71items soit un
pourcentage de 63,38%. Le score minimum est obtenu par le groupe Saidal avec un
score de 23 parmi 71 items soit 32,39% ce qui a donné une moyenne de 36 sur 71
items soit 50,35%. Comme le montre le tableau suivant :
Tableau N°04 : Analyse descriptive des résultats obtenus
score
Pourcentage %
Score maximum

45

63,38

Score minimum

23

32,39

Moyenne

36

50,35

Source : Fait par nous-mêmes
6. DETERMINANTS DE LA DIVULGATION D’INFORMATION VIA
INTERNET
Pour expliquer le niveau de divulgation d’information via internet des entreprises
étudiées, on a établi une analyse approfondie de leurs caractéristiques et des
spécificités de leur système de gouvernance. On a choisi d’établir une relation entre
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la divulgation d’information via internet comme une variable dépendante (endogène)
d’une part, et entre: le cumul des rôles de directeur général et le président du conseil
d’administration, l’endettement, la performance, l’audit légal et la taille, comme
des variables indépendantes (exogènes) d’autre part.
Selon la théorie de l’agence, la séparation du rôle de directeur général et président
du conseil d’administration renforce l’indépendance du conseil et améliore sa
performance, ce qui entraine une amélioration de la divulgation d’information sur
internet ( Fema et Jensen 1993). Ainsi, les études antérieurs montrent une relation
négative entre le cumul des fonctions et la diffusion d’information via internet ( Gul
et Leung, 2004, Nekhili et Fakhefakh 2006, Li 2009..). Contrairement aux
prévisions, le directeur général de l’entreprise EL AURASSI ( l’entreprise avec un
indice de divulgation le plus élevé) occupe lui même le poste de président du conseil
d’administration ( ce qui n’est pas le cas pour les autres entreprises).

Cela atteste

une relation positive entre le cumul du rôle et la divulgation d’information via
Internet, et cela peut être expliqué par le fait qu’un responsable unique évite la
dilution du pouvoir, réduit les rivalités et permet plus de clarté dans la conduite de
l’entreprise( Nekhili et Fakhfakh, 2006) tant que ses comités fonctionnent bien.
La taille des entreprises n’est pas sans conséquences sur le niveau de divulgation
d’information sur Internet, les études antérieures ont montré que plus une entreprise
est de grande taille, plus elle investit dans la création et le développement de son
site web. Ce qui est confirmé par notre étude dans le cas des entreprises algériennes
cotées. Cette nouvelle technique de diffusion d’information est considérée par les
grandes entreprises comme une stratégie pour réduire les couts d’agence décollant
des conflits d’intérêt entre les dirigeants et les parties prenantes.
La théorie du signal montre que les entreprises les plus performantes diffusent
plus d’informations afin de se distinguer des entreprises les moins performantes et
d’attirer les nouveaux investissements (Grossman et Hart, 1980). Ainsi, les études
empiriques démontrent une relation positive entre la performance et la divulgation
d’information via internet. L’entreprise El AURASSI a réalisé une rentabilité
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positive de 11.24% (contrairement à NCA RUIBA qui a réalisé une rentabilité
négative), ce qui rejoint les résultats des études précédentes.
Les études antérieures attestent une relation négative entre le niveau de
l’endettement et la divulgation d’information via internet (Wallace et al.,1994 ; Eng
et Mak, 2003 ). Les sociétés les plus endettées sont susceptibles de publier plus
d’informations privées, ce qui diminue le besoin de divulgation supplémentaire
(Boubaker et al., 2011), notre étude montre que El AURASSI est très endettée ( taux
d’endettement 40%) mais publie plus d’informations, contrairement aux autres
entreprises, ce qui infirme les résultats des études précédentes. Cela peut être
expliqué par le fait que cette entreprise cherche à satisfaire ses créditeurs en
informations.
L’audit externe a une influence dans l’atténuation des conflits d’intérêt (Jensen
et Meckling 1976), selon les études précédentes, les grands cabinets internationaux
incitent les entreprises à diffuser des informations volontaires sur Internet, notre
étude ne montre aucune relation entre la taille du cabinet d’audit et la divulgation
d’informations via internet. Aucune des entreprises étudiées n’est auditée par un
cabinet de ‘big four’3.
7. CONCLUSION
L’objectif de cette étude est de mesurer les indices de qualité de la communication
d’informations via Internet des entreprises algériennes cotées en examinant les
déterminants de cette

divulgation. Nous avons constitué une liste d’items

d’évaluation de la communication via internet en se basant sur les études antérieures
et les rapports des organismes internationaux tels que : IOSCO 1998, 2001, 2003,
IASC 1999, et FASB 2000. Puis nous avons appliqué ces items aux sites des
entreprises de notre échantillon pour finalement calculer le score total de chaque
entreprise qui constitue l’évaluation de la qualité de la communication financière.

3

Les ‘big four’ sont des grands cabinets d’audit au niveau mondial à savoir : Deloitte,
KPMG, PriceWaterhouseCoopers PWC, et Ernest and Young EY.

2288

L’analyse des résultats obtenus montre que les entreprises étudiées ont toutes un
site web avec une hétérogénéité entre elles en matière de la divulgation
d’informations via Internet. L’analyse des scores par catégorie montre l’intérêt que
portent les entreprises à leur présentation générale. Ainsi les résultats montrent
l’existence d’une relation positive entre le niveau de divulgation d’informations via
Internet d’une part et avec le cumul des fonctions de directeur général et président
du conseil d’administration, la taille, la performance et le niveau d’endettement
d’autre part. Contrairement aux études précédentes, la notre ne démontre aucune
relation avec l’audit par les cabinets internationaux.
Cette méthodologie d’évaluation de la diffusion financière même confirmée par
plusieurs études présente la limite concernant le nombre d’entreprises étudiées
limité à quatre entreprises, et les déterminants pris. Cette études peut être compléter
avec un échantillon significatif d’entreprises cotées ou non pour pouvoir généraliser
les résultats, et augmenter l’étendu des déterminants de la divulgation d’informations
via Internet.
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Avrupa Birliği ve Rusya İlişkilerinde Yeni Vizyon: “Horizon
2020”.
Murad Khashimov1

Özet
Günümüzde gerçekleşen nüfus artışı, devletler bakımından çok büyük sorun teşkil etmektedir.
Devletler bu sorunla başedebilmek için sürekli alternatif yollar aramakta ve bu yollara
başvurmaktadırlar. Nüfus artışının beraberinde getirdiği bir başka sorun ise devlet sınırları
içindeki dengesiz kent-kır nüfus dağılımıdır. Gün geçtikçe kırsal bölgelerde yaşayan insan
kesimi, küreselleşme etkisinide göz önünde bulundurduğumuz zaman, kentlere göç
etmektedirler. Bu göçün başlıca sebeplerinden birisi – özellikle başkentlerde, yaşam standart
ve imkanların daha gelişmiş olmasıdır. Devlerlerin bu sorunla mücadele etmedeki
geliştirdiği en etkili alternatif yol – “akıllı kentler” projesidir. Akıllı kentler – kent halkıyla
bütünleşmeyi, halk sorunlarının hızlı çözümünü ve kenti daha yaşanılabilir kılmayı
amaçlayan projeler bütünüdür. Yukarda bahsedilen sorunlardan etkilenen devletlerin
başında, Avrupa Birliği devletleri gelmektedirler. Bugünlerde bu develetlerde ki kentli nüfus
oranı yaklaşık %78’dir, ayrıca bu oranın ilerleryen tarihlerde artması beklenmektedir. Bu
sebepten dolayı, AB devletleri “akıllı kentler” projesine çok büyük önem vermektedirler.
Bilimsel çalışmalar konusunda önde gelenlerden olan Avrupa Birliği, “akıllı kentler”inde
içinde bulunduğu, “Horizon 2020” adlı bir program hazırlamıştır. “Horizon 2020” - Avrupa
Birliği tarihindeki en büyük araştırma programıdır ve bu program sayesinde, bilimsel fikirler
geliştirme yoluyla, çığır açan teknolojilerin sayısını ve genel olarak devletlerin ileriye gönük
gelişmesini hedeflemektedir. “Horizon 2020” sadece AB devletleri için değil, diğer bazı
devletler içinde erişim sağlamaktadır. Bu proje aracılığıyla, Avrupa Birliği diğer devletler
ile uluslararası arenadaki siyasi ilişkilerini istemektedir. Bu projeye dahil olan devletlerden
birisi – Rusya’dır. Rusya bilimsel çalışma ve araştırma alanında Avrupa Birliğini bir partner
olarak görmekte ve “Horizon 2020” projesi gibi ortak mekanizmalara destek
vermektedir.Mevcut araştırma temel amacı – Avrupa Birliği ve Rusya’nın bilimsel
çalışmalar alanındaki ilişkilerinin genel siyasi ilişkilerine olan yansımasını incelemektir.
Daha detaylı olarak, “Horizon 2020” kapsamında ki yapılan faaliyetlere, özelliklede bu iki
aktörün “akıllı kentler” konusundaki uygumalarına bakılacaktır. Bu araştırmada “Horizon
2020” projesinin temelini oluşturan ve – Avrupa Birliği ve Rusya arasında imzalanan
bilimsel anlaşmalar analiz edilecektir. Araştıram üç bölümden oluşacaktır. İlk bölümde
genel çerçeveyle “Horizon 2020”ye ve onun“akıllı kentler” ayağını kapsayan
“REMOURBAN” projesine değinildikten sonra, araştırmanın ikinci bölümünde Avrupa
Birliği ve Rusya’nın bu projeler çerçevesindeki atılan adımlar değerlendirilecektir. En son
üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği ve Rusya bilimsel çalışmalardaki ortak çalışmaların,
genel siyasi ilişkilerine nasıl yansıdığı araştırılacaktır. Araştırmanın tutarlılığı açısında
Türkçe, Rusça ve İnglizce dillerinden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler - Avrupa Birliği, Rusya, Horizon 2020, Akıllı Kentler, Remourban.
JEL Sınıflama Kodları: J11, R23, R40.
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New Vision in The European Union-Russia Relations:
Horizon 2020.

Murad Khashimov2
Abstract
The current population increase is a big problem for the states. States are constantly seeking
and resorting to alternative ways for deal with this problem. Another problem brought by
population growth is the uneven urban-rural population distribution within the state borders.
As the day goes by, the people who live in rural areas migrate to cities when we consider the
effect of globalization. The most effective alternative way that states have developed in the
fight against this problem is the "smart cities" project. One of the main reasons for this
migration - especially in the capital cities, is that living standards and opportunities are more
developed. Smart cities - whole of projects that aim to integrate with the people of the city,
to solve the problems of the people quickly and make the city more livable.At the beginning
of the affected states, the states of the European Union come from the above mentioned
problems. In these days, the urban population in these states is about 78%, and this rate is
expected to increase in the coming years. For this reason, the EU states place great
importance on the "smart cities" project. The European Union that are leadings of scientific
studies, has created a program called "Horizon 2020" in which the "smart cities" are located.
For this reason, the EU states place great importance on the "smart cities" project. The
European Union, that are the leading of scientific studies, has created a program called
"Horizon 2020" in which the "smart cities" are located. "Horizon 2020" - is the largest
research program in the history of the European Union, and through this program it aims to
increase the number of groundbreaking technologies and, in general, the future development
of states, through the development of scientific ideas."Horizon 2020" provides access not
only to the EU states but also to some other states. Through this project, the European Union
wants political relations with other states internationally. One of the states involved in this
project - Russia. Russia considers the European Union as a partner in scientific research
and research and supports common mechanisms such as the "Horizon 2020" project.The
main aim of the current research is to examine the reflection of the European Union and
Russia on the general political relations of the relations in the field of scientific studies. More
specifically, the activities undertaken within the scope of "Horizon 2020", in particular, will
look at the applications of these two actors on the topic of "smart cities". In this research,
the scientific agreements signed between the European Union and Russia, which form the
basis of the "Horizon 2020" project, will be analyzed. The study will consist of three parts.
In the second part of the research, the steps taken by the European Union and Russia in the
framework of these projects will be assessed after the first chapter is covered by the general
framework "Horizon 2020" and its "smart cities" project. In the third chapter, the European
Union and Russia will investigate how common work in scientific studies reflects their
general political relations. Turkish, Russian and English languages will be used for the
consistency of the research.
Keywords - European Union, Russia, Horizon 2020, Smart Cities, Remourban.
JEL Classification Cods: J11, R23, R40.
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1. GİRİŞ
Bu çalışmada Rusya –AB ilişkilerine Horizon 2020 adlı programının etkileri
incelenecektir. Ayrıca bu program kapsamındaki akıllı şehirler çalışmalarına
değindikten sonra, Rusya için genel anlamda çıkarımlar yapılacaktır.
2. HORİZON 2020
Rusya'nın modern uluslararası ilişkiler biliminde, Rusya-AB ortaklığı en önemli
konulardan biridir. Bunun nedeni. Ilk olarak. Rusya- AB ilişkilerinin, bu iki ülke’nin
tüm Avrupa kıtası’nı kapsadığından, tüm Avrupa kıtasının kaderi için hayati bir
önem taşımaktadır. Ve bundan dolayı, bu ülkelerin kilit meselelerde ortak
pozisiyonlarının geliştirmesi tüm Avrupanın kaderini etkeleyen temel etken
olacaktır. İkinci olarak, Rusya-AB ilişkileri yaklaşık 15 yıl boyunca meselelerin her
zaman hızlı ve çıkar doğrultusunda çözülememesinden kaynaklı sorunlarla
karşılaşmaktadır. Taraflar çoğu zaman önemli uluslararası

ve ilişkilerin

geliştirilmesi konusundaki sorunlar hakkında, kendilerini stratejik ortak olarak
adlandırılmalarına rağmen, bir konsesnsusa varamamamaktadırlar (Новиков, 2010:
117).
Bilimsel ve teknolojik gelişme ve işbirliği, farklı ülkeler arasındaki küresel
düzeyde uluslararası kalkınma, tanıtım ve teknoloji alışverişinin önemli bir
unsurudur. Rusya Federasyonu, uluslararası değişimlere katılmaya kararlı olmakta
ve Avrupa Birliği, Rus tarafı için önemli bir stratejik ortak olmaya devam
etmektedir. AB, sözde çerçeve programlarını “üçüncü ülkeleri” desteklemek için
temel finansal mekanizma olarak kullanmaktadır (Громова, 2014: 57). AB avrupalı
olmayan ülkelerle olan ilişkilerinde bu tür mekanizmalar çok önemli yere sahiptir
(Гутникова, Насыбулина, & Пикалова, 2014: 113). Bu mekanizmaların başında “Horizon 2020” isimli program gelmektedir.
Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon
projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 Programı, dünyanın en
yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika
uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan Horizon 2020 Avrupa'nın
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araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi
işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı
ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla
yürütülmekte ve

uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön

vermeyi hedeflemektedir (UFUK 2020, 2018). Horizon 2020, 7 yıl süreyi kapsayan
(2014-2020 yılları arasında), 80 milyar Avro'luk finansmana sahip en büyük AB
Araştırma ve Yenilik programıdır (European Commission, 2018). Özel
yatırımlardan da gelen fonları kapsayan "Horizon 2020" programı, bilimsel
laboratuvarlardan piyasaya fikirleri teşvik ederek yenilikçi teknolojilerin, keşiflerin
ve gelecek vadeden gelişmelerin sayısını artırmak için tasarlanmıştır ve ana 3
bileişenden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Bilimsel Mükemmeliyet; 2. Endüstriyel
Rekabetçilik ve Liderlik; 3. Toplumsal Sorunlara Çözümler (Культура и
Креативность, 2018). Bilimsel mükemmeliyet bileşeninin temel amacı şudur:
dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve
araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik bileşeninin temel amacı şudur: bu bileşen adı
altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının sağlanması, anahtar teknolojilere
stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve yenilikçi KOBİ’lerin
desteklenmesi hedeflenmektedir. Üçüncü bileşen olan toplumsal sorunlara
çözümlerin temel amacı şudur: bu bileşen adı altında toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir (T.C. Avrupa Birliği Bakankığı & TÜBİTAK, 2018).
Bu üç bileşenin kapsamına baktığımızda şu başlıkları görmekteyiz:
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Tablo1. Horizon 2020 Program Yapısı.
Bilimsel Mükemmeliyet(%31,73)

Avrupa Bilim Konseyi (% 17.00)
Marie-Sklodowska Curie Programı (%
8.00)
Avrupa Araştırma Altyapısı (% 3.23)

Endüstriyel

Toplumsal

Liderlik ve

Sorunlara

Rekabetçilik(%

Çözüm(%38,

22, 09)

53)

Endüstri

Nüfusun

Diğer(% 0,60)

Toplum ve

teknolojisinde

sağlığı,

toplum için

liderlik (%

demografisi

bilim (% 0,60)

17.60)

ve refahı (%

Risk

9.70)

En iyi
uygulamaların

Gelecek ve gelişmekte olan teknolojiler (%

finansmanına

Gıda

yaygınlaştırılm

3,50)

erişim (% 3,69)

güvenliği,

ası ve katılımın

tarım ve

arttırılması (%

ormancılığın

1,06)

KOBİ'lerde
İnovasyon (%
0,80)

sürdürülebilir
gelişimi,
deniz ve kıyı
araştırmaları,
biyoekonomi
(% 5.00)
-Güvenli,
temiz ve
verimli enerji
(% 7.70)

Yenilik ve
Teknoloji
Enstitüsü (%
3,52)
Nükleer
Olmayan
Etkilerin
Araştırılması
için Ortak

Akıllı, yeşil

Araştırma

ve entegre

Merkezi (%

ulaşım (%

2.47)

8.23)
İklim, doğal
kaynakların
ve
hammaddeler
in verimli
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Avrupa

kullanımı (%
4.00)
Güvenli
toplum.
Avrupa'nın
ve
vatandaşların
ın özgürlük
ve
güvenliğini
koruma (%
2.20)

Kaynak:
http://www.scienceportal.org.by/cooperation/opportunities/multilateral/horizno/,
2018
NOT: Yukardaki tabloda verilen yüzdeler, mevcut bileşen ve onların alt
bileşenlerine ayrılan genel bütçedeki yüzdelerdir.
Horizon 2020’ye katılmanın bazı avantajlar bulunmaktadır, bu doğrultuda bu
avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
¾

Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği

uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme;
¾

İleri teknoloji geliştirilmesi;

¾

İleri teknolojiye erişim;

¾

Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği;

¾

Yeni pazarlara erişim;

¾

Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi;

¾

Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı;

¾

Kariyer gelişiminin desteklenmesi;

¾

KOBİ'ler için dışa açılma fırsatı;

¾

AB ile entegrasyon sürecine katkı;
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¾

Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı;

¾

Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi vb

(Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz, 2018).
Avrupa Birliği’nin yönettiği Horizon 2020 Programı hem Avrupa, hem Avrupa
dışı ülkelere bilimsel gelişim konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu program
sayesinde AB başta kendi birliği içindeki ülkelerle olan ilişkileri ve birlik dışı
ülkelerle olan ilişkilerini çok yönlü bir platform üzerinden dengelemek istemektedir.
Horizon 2020 programının önemli bir boyutu insan odaklıdır, yani AB sahip olduğu
nüfusa bu programı kapsamında değerlendirilmektedir. AB ülkelerin bir demografik
krizi bulunmakta ve bu krizden dolayı AB için nüfus politikası çok önemli yere sahip
olmaya başlamıştır (Europe Needs Many More Babies to Avert a Population
Disaster, 2018). 2018 verilerine bakılırsa, AB’nin toplam nüfusu yaklaşık
742,648,010 insandır, bu sayı 2020 yılı itibariyle - 743,390,045 insan, 2030 yılı
itibariyle - 739,455,618 insan, 2040 yılı itibariyle - 728,823,373 insan, 2050 yılı
itibariyle ıse de - 715,721,014 olması beklenmektedir (WORLDMETERS, 2018).
Bu verilerden çıkaracağımız temel sonuç şudur – Avrupa’nın nüfusu gün geçtikçe
azalmaktadır. Dolayısıyla AB mevcut nüfusunu korumak ve ileriye taşımak
amacıyla çeşitli araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, Horizon 2020 programı
bu nüfus problemi için bir takım yol geliştimektedir. Bu programın içinde önemli
yere sahip olan “Akıllı Şehirler”(Smart Cities) uygulaması AB’nin nüfusunu
dengelemek için kullandığı bazı araçlardan birisidir.

Horizon 2020 programı

kapsamında AB “Remourban” adli bir proje yürütmektedir, uygulamada olan bu
proje AB’nin “Akıllı Şehirler”(Smart Cities) konusunda attığı en somut adımlardan
birisidir.
2. AKILLI ŞEHİRLER VE REMOURBAN PROJESİ
1980’lı yılarında küreselleşmenin ortaya çıkmasından sonra iç ve dış politika
arasında olan kesin ayrım ortadan kalktı. Küreselleşme olgusunun en yalın şekli ile
tanımı; uzak ile yakın mekanlar arasındaki mesafe gözardı edilerek, ülkelerin ve
insanların birbirine yakınlaşması ve birbirleri ile ekonomik ve sosyal etkileşim
halinde bulunmaları olarak ifade edilebilir (Kıvılcım, 2013: 218). Bu süreçle birlikte
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devletlerin sınırötesi etkileşimi hız kazandı ve bunun sonucunda küreselleşme
devletleri zorunlu bir dönüşüme tabi tutmuştur. Bu dönüşümden şehirler ve şehir yönetimleri de payını almaktadır. Şehirler dinamik yapıları ile her zaman büyümeye,
üretime, yeniliğe, akla ve bilgiye ev sahipliği yapmıştır. Bugün dünya nüfusunun
yaklaşık yüzde 55’i şehirlerde yaşarken toplam gayrisafi katma değerin yaklaşık
yüzde 80’i kentlerde üretilmektedir (Elvan, 2017: 6). "Akıllı Kent" terimi 20.
yüzyılın sonlarına doğru şekillendi. Anlamı o zamandan beri kentlerin geleceği ve
gelişimiyle ilişkili olarak genişletildi (Smart City - What is a smart city?, 2018).
Mevcut literatürde "Akıllı Kentler" veya "Akıllı Şehirler" hakkında uzlaşılmış kesin
ve belirli bir tanım yoktur. Bu yüzden bu kavramla ilgili olarak birçok tanımlama
ortaya çıkmaktadır. “Akıllı kent” ifadesi Amerikan kökenli (Kaygısız & Aydın,
2017: 57) ve dilimize Smart Cities kavramından çevrilerek kazandırılmış bir
tanımdır. Bu terimdeki “Smart” yani “Akıllı” kelimesi insanlar için farklı şeyler
ifade etmekte ve bu da piyasada karışıklığa neden olmakta, kısacası kentlerin hangi
konulara odaklanmaları gerektiğini ve hangi teknolojileri uygulayacakları
konusunda net bir fikri bulunmaktadır (Centre for Cities, 2018). Avrupa
Komisyonu’na göre akıllı şehir: Sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam
kalitesi faktörlerine bağlı olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda
akıllı şehir hedeflerinin fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim
teknolojileri altyapıları aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır (Deloitte,
2018). Kentsel alanların sürdürülebilir gelişimi her devlet için kilit öneme sahiptir.
Özellikle enerji, ulaşım vb alanlarında yeni, verimli ve kullanıcı dostu teknolojiler
ve hizmetler gerekmektedir. Ancak, bu çözümlerin hem gelişmiş teknolojik
çözümlerin hem de dağıtımın geliştirilmesi ve geliştirilmesi açısından entegre
yaklaşımlara ihtiyacı vardır. Akıllı Şehirler projelerine odaklanmak bu konularda
çözümleyici niteliğe sahip olabirlir (INNOVATION AND NETWORKS
EXECUTIVE AGENCY, 2018).
AB nüfus sorunlarıyla baş etmek adına, Horizon 2020 programı kapsamında
akıllı şehirlere yönelik Remourban isimli bir proje başlatmıştır. Remourban projesi,
Akıllı Şehirler Avrupa stratejisiyle tamamen uyumlu ve kentsel yenileme
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girişimleriyle ilgili bir proje ağının bir parçasıdir (Smartcities Network, 2018).
Remourban (kentsel kentsel dönüşümü akıllı şehir konseptine hızlandırmayı
amaçlayan büyük projeler dizisidir ve bu projeler Valladolid, Nottingham ve
Eskişehir şehirlerinde hayata geçirilmektedir. Remourban, mevcut şehirleri daha
fazla yaşanılabilir, sürdürülebilir ve akıllı yerlere dönüştürmeyi amaçlayan bir
“Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli” oluşturma hedefini koymuştur.
Remourban vatandaş odaklı çalışmaktadır, çünkü şehirde yaşayan insanlar
iyileştirmelerden ve değişimlerden en çok etkilenenler arasındadır (Demirel &
Aksoylu, 2016: 89-90). Proje beş yıl (2014-2019) için tasarlanmıştır. Proje üç
bölümden oluşmaktadır: ulaşım, enerji ve BİT sektörü. 3 şehir dışındabu projenin iki
takipçi şehir daha var: Seren (Belçika) ve Miskolc (Macaristan). Her ortak şehir,
yerel ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız olarak yeni çözümler geliştirmekle
hükümlü, fakat sonuç olarak tüm bu çözümler ve yenilikler beş şehir için geçerli
olacaktır (Шнепс-Шнепне , 2016: 14). Remourban projesi bulunduğu şehirler
açısından önemli başarılar sağlamıştır. Örneğin, Eskişehirdeki Tepebaşı Belediyesi
Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile marka kent olma
yolunda emin adımlar atmaya devam etti ve AB Horizon 2020 Çerçeve Programı
Karnesi'nde 6. sırada yer almayı başarmıştır (İstanbul Haber Ajansı, 2018).
3. RUSYA VE HORİZON 2020
Rusya bakımından baktığımızda Rusya Horizon 2020 benimsemiş konumda ve
bu program dışında AB’nin yürüttüğü çeşitli bilimsel programlarda da yer
almaktadır. Özellikle akıllı şehir konusunda Rusya sürekli olarak çalışmalar
yürütmektedir. Karşılıklı çalışmalar kapsamında Rusya AB ülkeleri içinde bilimsel
çalışmalar konusunda kapısını açmaktadır. Rusya, bilimsel ve teknolojik
potansiyelin geliştirilmesine yönelik AB projelerini aktif olarak desteklemektedir.
Horizon 2020'nin Rus eşdeğeri, 2013-2020 yılları için Rusya Federasyonu “Bilim ve
Teknolojinin Gelişimi” Devlet Programıdır. Rusya ile AB arasındaki işbirliğinin ana
hedefi, ülkeler arasında bilimsel, teknolojik ve yatırım alanlarında stratejik bir
ortaklık kurmaktır (Звягина, 2015: 4). Bu amaçla rus bilim adamları, üniversiteler,
araştırma kurumları ve şirketler, Avrupalı ortaklarıyla "Horizon 2020" kapsamındaki
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projelere katılmak için birleşebilir ve böylece Avrupa'nın araştırma ve yenilik
alanındaki olağanüstü fırsatlarını kullanabilirler. Rus araştırmacı ve kuruluşlar
Horizon 2020 programının tüm faaliyetlerine bir konsorsiyum üyesi olarak
katılmaya ve Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunmaya hakları mevcuttur
(Европейский Союз и Российская Федерация, 2018). Rusya için bu hakların
varlığı AB hem Remourban projesi üzerinden Rusya’daki akıllı şehirlere, hem de
genel olarak AB-Rusya siyasi ilişkilerinede büyük katkı sağlayacaktır.
SONUÇ
Hem Rusya, hem dünya bir bütün olarak, akıllı şehirler konusunda muazzam bir
tecrübe kazanılmıştır. Fakat maalesef Rusya şu ana kadar önemli bu alanda önemli
adımlar atmadı. Birçok Rus araştırmacı ve bilim adamlarına göre Avrupa Birliği,
uluslararası bilimsel ve teknik işbirliği alanında Rusya'nın geleneksel ve önemli
ortaklarından biridir. Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı
Lyudmila Ogorodova’ya göre Rusya ve Avrupa Birliği arasında bilim ve teknoloji
alanında başarılı ve umut verici bir işbirliği, iki aktör arasında gelişen ilişkilerin
dinamiklerini ortaya koymakta ve genel olarak bu ilişkilerin gelişmesine olumlu bir
ivme kazandırmaktadır (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 2014: 3).
Rusya'da, her şeyden önce bu konuda akıllı şehirlerin projelerinin
raporlanmasıyla, karşılıklı öğrenmeyi, daha doğrusu, düzeni yeniden tesis etmeyi
öğrenmesi ile adım atmalıdır. Bu projelerin her biri için bir internet sitesi oluşturmalı
ve hem projelerin hedeflerini hem de çalışmanın tüm sonuçlarını yayınlanması
gerekmektedir. Akıllı şehirler için yarışmalar kesin seçim kriterleri ile açık olmalıdır
(Шнепс-Шнепне , 2016: 18). Bu doğrultuda Rusya Federasyonu Rusya akıllı
şehirler konusunda AB’nin akıllı şehirler, özelliklede Remourban Projesini baz
alarak ilerlemelidir.
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Tasarruf Kredi Döviz Kuru Cari Açık ve Ekonomik Büyüme
Arasındaki İlişki
Ercan ÖZEN1, Serap VURUR2, Eser YEŞİLDAĞ3

Özet
Ekonomik büyüme, toplum refahının artması bakımından ekonomi yönetimlerinin öncelikli
hedefidir. Büyümenin finansmanı için gerekli en temel unsurlardan biri yeterli tasarrufun
sağlanmasıdır. Tasarrufların, kredi yolu ile üretime dönmesi ekonomik büyümeyi
sağlayacaktır. İç tasarrufların yetersiz kalması durumu ise Cari açık sorununu ortaya
çıkarabilmektedir. Diğer taraftan döviz kurları da cari açık ve ekonomik büyüme üzerinde
dolaylı olarak etkili olabilmektedir.Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de tasarruf, kredi hacmi,
döviz kurları, cari açık ve ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığını bir bütün olarak
araştırmaktır. Çalışmada 2009:1Q ile 2018:2Q dönemine ait ilgili değişkenlere ilişkin çeyrek
dönem verileri kullanılmıştır. Birim kök testinin ardından, veriler arasındaki eşbütünleşme
ilişkisi ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yöntemi ile analiz edilmiştir.Analiz
bulgularına göre; bağımlı değişken Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile bağımsız
değişkenler Kredi Hacmi, Sepet Kur, Cari Açık ve Mevduat Hacmi arasında eşbütünleşme
ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri ile Hata
Düzeltme Modeli (ECM) eş bütünleşme ilişkisinin uzun dönemli varlığını doğrulamaktadır.
Çalışma bulgularına göre; ekonomik büyüme ile sepet kur arasında negatif bir ilişki
görülürken, ekonomik büyüme ile cari açık, mevduat ve kredi hacmi arasında pozitif yönlü
ilişki ortaya çıkarılmıştır. Çalışma bulgularının politika yapıcılara, iş dünyasına,
akademisyenlere ve diğer ilgililere alacakları kararlarda yön vermesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Tasarruf, Kredi, Döviz Kuru, Cari Açık, Ekonomik Büyüme
Jel Kodları
: E00, G00, G10, G21.

The Relationship Between Saving Exchange Rates Credits
Current Account Deficit and Economic Growth
Abstract
Economic growth is the primary goal of economic governance in terms of increasing public
welfare. One of the most essential elements for the financing of growth is the provision of
adequate savings. The return of savings to production via credit will provide economic
growth. In case of insufficient domestic savings, the current account deficit may be revealed.
On the other hand, exchange rates can have indirectly an impact on current account deficit
and economic growth.The purpose of this study is to investigate whether there is a
relationship between economic growth, savings, credit volume, foreign exchange rates and
the current account deficit in Turkey as a whole. In the study, quarterly data for the related
variables of 2009:1Q and 2018:2Q were used. After unit root test, the relationship between
the data was analyzed by ARDL (Autoregressive Distributed Lag) method.According to the
findings of the analysis; it has been found that there are cointegration relationships between
independent variables (Credit Volume, Currency Basket, Current Deficit Account and
Deposits) and dependent variable (Gross Domestic Production (GDP)). The CUSUM and
CUSUMSQ test statistics and the Error Correction Model (ECM) confirm the long-term
presence of the cointegration relationship.According to the study findings; there was a
negative relationship between economic growth and currency basket, while positive
relationships were found between economic growth and current account deficit, deposit and
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credit volume. It is expected that the findings of the study will guide the policy makers,
business world, academics and other interested parties.
Key Words
: Saving, Credit, Currency Basket, Current Account Deficit, Economic
Growth
Jel Codes
: E00, G00, G10, G21.

1.GİRİŞ
Ekonomi yönetimleri ülkelerin bireysel ve toplumsal refah düzeyinin
artmasını öncelikli hedeflerden biri olarak görmektedir. Toplumsal refah düzeyini
gösteren en önemli ölçütlerden birisi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’dır.
Ekonomik büyüme, belli bir dönemde bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin cari
fiyatlarla ölçülen değerindeki artış olarak bilinmektedir. Ekonomik büyümenin en
önemli gereklerinden birisi ülkedeki tasarrufların artmasıdır. Tasarrufların kredi
mekanizması yoluyla üretken yatırımları arttırması toplam gelir üzerinde artış ortaya
çıkaracaktır. Ekonomik büyüme görülürken ortaya çıkan iç talep artışlarının ithalatı
arttırma olasılığı da bulunmaktadır. Böyle bir ithalat artışı, cari işlemler açığının
oluşmasına neden olmaktadır. İç tasarrufların yetersiz kalması durumunda bir
tasarruf açığı ortaya çıkmakta ve bu açık da yabancı tasarruflarla finanse
edilmektedir. Bu durumda cari açık artışına bağlı olarak ekonomik büyüme de artış
eğiliminde olmaktadır.
Döviz kuru hareketlerinin de cari açık üzerinde etkileri görülmektedir. Döviz
kurlarındaki bir düşüş ithalatı ucuzlatacağı için cari açığı arttırabilecektir. Diğer
taraftan kurlardaki dengeli yükseliş ihracatı cazip kılacağı için iç üretimi, dolaylı
olarak milli geliri olumlu etkileyecektir. Bunun yanında yüksek döviz kurları,
hammadde ve ara mal ithalatının maliyetini arttıracağı için üretim maliyetlerinde
artışa neden olacaktır. Bu durumda yüksek döviz kurları GSYİH üzerinde olumsuz
etkiye sahip olabilecektir. Ancak kur artışları, üretimde kullanılan yerli girdi
kullanımın oranına bağlı olarak yurt içi fiyatları dış alıcılar için ucuz kılabilir. Bu
halde ise, kur artışının ihracat ve GSYİH üzerindeki etkisi olumlu olacaktır.
Çalışmanın amacı; tasarruf, kredi, döviz kuru, cari açık ve ekonomik büyüme
arasındaki ekonometrik ilişkileri belirlemektir.
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2.LİTERATÜR
Genel olarak bakıldığında, tasarruf hacmindeki artış, kredilerde de
büyümeye yol açarak ekonomik büyümeyi canlandırmaktadır. Tasarruf oranlarının
yetersiz kaldığı durumlarda büyüme için gerekli fonlar ülke dışından sağlanmakta
ve cari açık ortaya çıkmaktadır. Döviz kurları da ihracat, ithalat ve cari açık
üzerinden dolaylı olarak ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilmektedir.
Henry & Longmore (2003), döviz kurunun cari açığın nedeni olmadığı
sonucuna ulaşmışlardır. Rodrik (2007) ise Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi
gelişmekte olan ülkelerde yüksek döviz kurlarının ekonomik büyümeyi
canlandırdığını tespit etmiştir.
Levine (2005)’in finansal gelişme ve büyüme arasındaki ilişkileri incelediği
çalışmasında, gelişmiş bir finansal sistemin ekonomik birimlerin karşı karşıya
kaldığı finansman engellerini ortadan kaldırarak ekonomik büyümeyi sağladığını
belirtmiştir. Vurur & Özen (2013)’nin Türkiye’de, Chang vd. (2010)’nin Çin’de
yaptıkları çalışmalarda banka mevduatlarından oluşan tasarrufların kredi
mekanizması yoluyla ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Vurur
& Özen (2013) ilgili çalışma döneminde Türkiye’de tasarruf oranlarının yetersiz
olduğu bir ortamda banka mevduatlarından ekonomik büyümeye, ekonomik
büyümeden banka kredilerine ve banka mevduatlarından banka kredilerine doğru tek
yönlü nedensellik ilişkileri tespit etmişlerdir. Yazarlar çalışmalarında düşük
tasarruflara rağmen büyümenin nasıl sağlanabildiği, görülen ekonomik büyümeye
rağmen tasarrufların neden artmadığı ve kredilerden ekonomik büyümeye doğru
nedensellik ilişkisinin bulunmamasının sorgulanması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bu çerçevede büyümenin önemli derecede dış kaynaklarla sağlanıp sağlanmadığının
sorgulanması gereği ortaya çıkmıştır. Vurur & Özen (2013)’nin aksine Güven (2002)
yaklaşık olarak on yıl öncesi dönemi ele alan çalışmasında banka kredilerinden
ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. Bu farklılıkta kredi
türlerinin yapısında zamana bağlı olarak ortaya çıkan değişimin de etkili olabileceği
düşünülebilir.
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Kaygısız vd. (2016) Türkiye için 1980-2014 döneminde; büyüme, tasarruf
ve yatırımlardan cari dengeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu
belirlemiştir. Çalışmaya göre, Türkiye’de ekonomik büyümenin sağlanması cari
açığa katlanmayı zorunlu hale getirmektedir. Yüksek büyüme dönemlerinde cari
açığın hızla arttığı tezi bu çalışma ile desteklenmiştir.
İslatince (2017) de geniş bir veri seti ile yaptığı çalışmada; bireysel krediler,
döviz kurları, cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemiştir. Yazar Türkiye
için 2003-2016 döneminde tüketici kredileri ve döviz kurlarındaki artışın ekonomik
büyüme üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu, cari açık artışlarının ise ekonomik
büyümeyi olumsuz etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Görüldüğü gibi Kaygısız vd.
(2016)’nin aksine İslatince (2017) nin çalışmasında cari açığın büyüme üzerindeki
etkisi ele alınan dönem ve süreye bağlı olarak farklılaşmaktadır.
3.YÖNTEM VE BULGULAR
Çalışmanın veri setini 2009 yılı 1. çeyrek dönemi ile 2018 yılı 2. çeyrek
dönemleri arasında yer alan 38 çeyrek dönemlik veriler oluşturmaktadır. Veri setinde
mevduat hacmi, kredi hacmi, sepet döviz kuru, cari açık ve ekonomik büyüme
serileri kullanılmıştır.
Tasarruf hacmi göstergesi olarak bankacılık sisteminde bulunan mevduat
hacmi, kredi verisi olarak bankacılık sisteminde kullandırılan bireysel ve ticari
kredilerin çeyrek dönemler halindeki kümülatif toplamı, döviz kuru olarak 0,5 USD
ve 0,50 Euro’dan oluşan Sepet Kur, Cari Açık olarak çeyrek dönemler itibariyle cari
açık tutarı ve ekonomik büyüme olarak da çeyrek dönemler itibariyle kümülatif
GSYİH kullanılmıştır. Verilere ilişkin bilgiler Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasından sağlanmıştır. Çalışmadaki değişkenlere ilişkin uygulamada kullanılmış
olan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
GSYİH

: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Kredi

: Toplam Kredi Hacmi

SKur

: Sepet Kur
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CA

: Cari Açık

Mevduat

: Toplam Tasarruf Mevduatı

3.1. Birim Kök Testi Sonuçları
Çalışmada yer alan değişkenlerin durağanlıkları ADF birim kök testi ile
yapılmıştır. ADF birim kök testine ait sonuçlar, Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
DEĞİŞKENLER

ADF TEST İSTATİSTİĞİ

SONUÇ

Düzey

Birinci Fark

GSYİH

-0,99291 (8)

-4.140147 (7)*

I(1)

KREDİ

-4,41624(0)*

-

I(0)

SKUR

-4,6363 (0)*

-

I(0)

CA

-6,39030(0)*

-

I(0)

MEVDUAT

-5,17829(0)*

-

I(0)

*** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. MacKinnon kritik
değerleri; %1 düzeyinde -3.5401, %5 düzeyinde -2.9092, %10 düzeyinde -2.5922
Optimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre hesaplanmış olup
parantez içinde gösterilmiştir.
Tablo 1’deki GSYİH değişkeninin, sabit seviye değerinde durağan olmadığı
görülmektedir. GSYİH değişkeninin birinci farkı alınarak birim kökün olduğu sıfır
hipotezi reddedilmiştir. Diğer değişkenler KREDİ, SKUR, CA ve MEVDUAT için
ise birim kökün bulunduğuna dair sıfır hipotezi reddedilir. Bu değişkenlerin sabit
düzey değerlerinde durağan olduğu görülmektedir.
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3.2. ARDL Sonuçları
Zaman serilerinin durağanlık sınamasında GSYİH, KREDİ, SKUR, CA ve
MEVDUAT değişkenlerinin durağanlık düzeylerinin farklı olduğu ortaya
çıkmaktadır. Değişkenlerden GSYİH birinci farkında durağan I(1) iken, diğer
değişkenler ise düzeyde durağan yani I(0)’dır. Durağanlık düzeyleri farklı olan
değişkenlerin zaman serilerinde koentegrasyon (eşbütünleşme) ilişkisinin sınanması,
Pesaran and Shin (1995), Pesaran vd. (1997) ile Pesaran vd. (2001) tarafından
geliştirilen ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı ile yapılmaktadır.
Çalışmada yer alan farklı durağanlık düzeylerine sahip GSYİH, KREDİ,
SKUR, CA ve MEVDUAT değişkenleri için koentegrasyon (eşbütünleşme) ilişkisi
Tablo 2’de görülmektedir. ARDL yaklaşımına göre hesaplanan t istatistiğinin %1
anlamlılık seviyesinde üst kritik değerini geçtiği görülmektedir. Bu durumda bağımlı
değişken GSYİH ile bağımsız değişkenler KREDİ, SKUR, CA ve MEVDUAT
arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için sınır testi
uygulanır. Eğer F istatistiği kritik F değerinden büyükse eşbütünleşme ilişkisi
mevcuttur. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Koentegrasyon İlişkisinin ARDL Yaklaşımına Göre Sonuçları
Bağımsız

F İstatistiği

Anlamlılık

Seviyesinde

Kritik

Değerler

Değişken Sayısı (k)

4

%1

63.69874

Alt Sınır

Üst Sınır

I(0)

I(1)

3.74

5.06

Sınır testi sonuçları, F-istatistiklerinin (63.69) tahmini değerinin üst sınırın
(5.06) üzerinde olması nedeniyle, değişkenler arasındaki uzun süreli ilişkilerin var
olduğunu göstermektedir. Eşbütünleşme ilişkisinin temel amacı, çalışmadaki
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değişkenler arasındaki uzun süreli ilişkiyi ortaya koymaktır. Uzun dönemli eş
bütünleşme ilişkisine yönelik analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. ARDL (3,3,0,2,3) Modelinin Tahmin Sonuçları
Bağımlı değişken: GSYİH
Q
Katsayı

t-İstatistiği

1.482548

0.482396 (0.6350)

GSYIH(-1)

-0.981639

-10.00459(0.0000)

GSYIH(-2)

-0.929436

-13.84621(0.0000)

GSYIH(-3)

-0.861859

-9.243190(0.0000)

CA (-3)

0.002968

2.467021(0.0233)

SKUR

-0.108839

-0.611185(0.5483)

KREDİ (-2)

0.618434

1.983427(0.0620)

MEVDUAT(-3)

1.177769

3.386487(0.0031)

C

*Parantez içindeki değerler P-olasılık olarak ifade edilmektedir.
Tahmin edilen ARDL (3,3,0,2,3) modelinin tahmin sonuçlarına bakıldığında
SKUR değişkeni istatistiksel olarak anlamlı değildir. Modeldeki diğer değişkenler
ise istatistiksel olarak farklı düzeylerde anlamlı bulunmuştur.
Tahmin edilen ARDL (3,3,0,2,3) modelinin uzun dönem hesaplanan
katsayıları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. ARDL (3,3,0,2,3) Modelinin Uzun Dönem Hesaplanan Katsayıları
Değişkenler

Katsayı

T-İstatistiği

C

0.392943

0.484714 (0.6334)

CARI ACIK

0.002163

2.809780(0.0112)

SEPET KUR

-0.028847

-0.609655(0.5493)
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KREDİ

0.222973

2.538379(0.0200)

MEVDUAT

0.644415

2.585777(0.0181)

*Parantez içindeki değerler P-olasılık olarak ifade edilmektedir.
Çalışmanın incelenen döneminde Türk ekonomisinde yaşanan yapısal
değişimlerden dolayı bir veya daha çok yapısal kırılma olabileceğinden önerilen kısa
ve uzun dönem katsayıların uygunluğunu test etmek amacıyla cumulative sum
(CUSUM) ve cumulative sum of squares (CUSUMSQ) testleri yapılmıştır. Bu
testlere ilişkin sonuçlar Şekil 1’de yer almaktadır.
Şekil 1. Cusum ve Cusums Q Testleri
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5% Significance

CUSUM ve CUSUMSQ testleri, Chow testinde olduğu gibi kırılma
noktalarının belirlenmesine gerek duymamaktadır. Dolayısıyla kırılma tarihlerinin
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önceden belirlenmesine gerek yoktur. (1) numaralı şekil CUSUM ve CUSUMSQ
test istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırların içerisinde kaldığını
göstermektedir. Bunun anlamı tahmin edilen parametrelerin incelenen dönem
içerisinde istikrarlı olduğudur.
Hata Düzeltme Modeli Tablo 5’te verilmiştir. Kısa dönem düzeltme sürecini
anlamak için Hata düzeltme katsayısının (ECM-1) işaretine ve büyüklüğüne
bakılmaktadır. ECM(-1) katsayısı 0 ile -1 arasında ise, düzeltme süreci uzun dönem
denge değerine tek düze bir şekilde olur. ECM(-1) katsayısı pozitif veya -2’den
küçükse dengeden uzaklaşıldığını, -1 ile -2 arasındaysa uzun dönem denge değerinin
etrafında azalan dalgalanmalar sergilediğini ifade etmektedir (Alam & Quazi; 2003:
97).
Kremers vd. (1992), hata düzeltme teriminin (

) gecikmeli beklenen

değerinin negatif işarete sahip ve anlamlı olmasının, incelenen dönemde dengeden
herhangi bir sapmanın gelecek dönemde ne kadarının telafi edilebileceğini
açıklamaktadır. Analizde katsayısı (

) negatif ve istatistiki olarak anlamlı

bulunmuştur. Bu durum değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını bir
başka açıdan kanıtlamaktadır. Modeldeki hata düzeltme katsayısı -0.772933 olarak
bulunmuştur. Bu değerin işareti negatiftir ve P-olasılık değeri %5’den küçük olduğu
için hata düzeltme katsayısı anlamlıdır. Buradan hareketle, kısa dönemde oluşacak
bir sapmanın %0.77’sı uzun dönemde düzeltilebilmektedir.
Tablo 5. ARDL (3,3,0,2,3) Hata Düzeltme Modelinin Kısa Dönem İlişkisini
Gösteren Sonuçları
Değişkenler

Bağımlı değişken: GSYİH
Katsayı

t-İstatistiği

'CA

0.002830

2.247885(0.0367)

'SKur

-0.108839

-0.611185(0.5483)
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'Kredi

-0.618434

-1.983427 (0.0620)

'Mevduat

-1.177769

-3.386487( 0.0031)

1.482548

0.482396 (0.6350)

-0.772933

-17.564698(0.0000)

C

ECMt-1

4.SONUÇ
Bu çalışmada cari açık, kur sepeti, toplam kredi hacmi ve toplam mevduat
hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, eşbütünleşme metodolojisi
çerçevesinde incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye ekonomisine ilişkin 2009(1)-2018(2)
dönemini kapsayan üç aylık dönemlerden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur.
Serilerin birim kök test sonuçları, bağımlı değişken olan GSYİH değişkeninin birinci
farkında durağan, diğer değişkenlerin ise düzeyde durağan olduğunu işaret
etmektedir. Bu durum ARDL sınır testi yaklaşımını kullanmayı gerekli kılmaktadır.
Hesaplanan F istatistik değeri üst kritik sınır değerinden büyük olduğu için, analize
dahil edilen değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığı tespit
edilmiştir.
ARDL modelinin tahmin sonuçları ekonomik büyüme göstergesi olarak
analize dahil edilen GSYIH ile cari açık(0.002), toplam kredi hacmi(0.22) ve toplam
mevduat (0.64) ile pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Ancak Sepet kur değişkeni
ise istatistiki olarak anlamsızdır. Ele alınan dönemde toplam mevduat, toplam kredi
hacmi ekonomik büyüme üzerinde etkilidirler.
Çalışma, Türkiye’de ele alınan dönemde döviz kuru değişimlerinin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisinin gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmalardan
farklılaşması noktasında ayrışmaktadır. Döviz kurlarındaki artışların gelişmekte olan
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ülkelerden biri olan Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde olumlu etkiye sahip
olmadığı görülmektedir. Bu sonucun oluşmasında, ülkenin ihracatını arttırmak için
yüksek oranda ithalata bağımlı olmasının etkili olup olmadığı ayrıca araştırılmalıdır.
Çünkü ithalat bağımlılığı durumunda döviz kurlarındaki ani artışlar maliyetlere hızla
yansıyabilecek ve ihracat gelirlerindeki artışın önüne geçebilecektir.
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Zygmunt Bauman’ın Kuramsal Perspektifinden Emek ve
Çalışma Olgularının Çözümlenmesi
Aslıcan Kalfa Topateş1
Özet
Bu çalışma, Zygmunt Bauman’ın eserlerinde yer verilen emek olgusunun çalışma sosyolojisi
açısından kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı ve çalışma ve emek temalarıyla farklı
kavramlar arasında geliştirilen ilişkiselliklerin nasıl kurulduğunu ortaya koymayı
hedeflemektedir. Böylelikle düşünürün özgürlükten tüketime, modernizmden sosyal medyaya,
siyasetten ölümlülüğe, etikten mülteciliğe, yoksulluktan aşka uzanan çeşitlilikte olgulara
odaklanması anlamında çok yönlü, farklı ve zengin içeriklere sahip olan eserleri, emek
perspektifi doğrultusunda tartışılacaktır. Bu tartışmanın gerçekleştirilebilmesi için
araştırma kapsamında literatür taraması yöntemi kullanılarak konuya ilişkin birincil
kaynaklar olan Bauman’ın eserleri incelenmiştir.
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An Analysis of The Notions of Labour and Work through
Zygmunt Bauman’s Theoretical Perspective
Abstract
This research aims to make a comprehensive analysis of the notion of labor handled in
Zygmunt Bauman’s works in the context of the sociology of work and reveal how
relationalities are founded which have been improved between the theme of labor and
various concepts. Thus, the Works having multidimensional and substantial contents in the
context of the theoretician’s focus on notions extending from freedom to consumption; from
modernism to social media; from politics to mortality; from ethics to refugees; from poverty
to love are going to be discussed through a labor perspective. In order to effectuate this
discussion, Bauman’s works being the primary sources about the issue have been construed
by using the literature review method in the context of the research.
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1. GİRİŞ
Çağımızın en önemli sosyologlarından Bauman modernite, postmodernite,
tüketim ve yoksulluk üzerine yaptığı derinlikli çalışmalarla literatüre özgün katkılar
sağlamış, ayrıca yaşamının son yıllarında göç, mültecilik, teknoloji, gözetim, sosyal
medya gibi güncel konu ve gelişmelere dair çözümlemeleriyle dikkat çekmiştir.
Bauman’ın eserlerinin önemli bir bölümünde emek, çalışma ve işgücü piyasalarının
postmodern dünyada aldığı yeni biçimler, ayrıca üretim-tüketim-yoksulluk arasında
kurulan döngüsel ilişkiler belli başlı temalar olarak belirginleşmiş ve düşünürü,
çalışma sosyologlarının önemli başvuru kaynaklarından biri haline getirmiştir. Öyle
ki yoksulluk, tüketim, sınıfaltı, yeni çalışma biçimleri ve emeğin geleceği üzerine
yapılan çalışma sosyolojisi araştırmalarında Bauman’ın eserleri temel referans
kaynakları olarak yerini almaktadır. Bauman özellikle tüketim, çalışma ve yoksulluk
arasındaki dinamikleri inceleyen “Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar” adlı
çalışmasıyla üretim tüketim ilişkilerinin ve çelişkilerinin çağdaş boyutunu derinlikli
ve ayrıntılı bir şekilde irdelemiştir.
Bu

çalışmada

Bauman’ın

akışkan

modern

çağda

çalışmanın

nasıl

konumlandığına ve işgücü piyasalarının değişen yapısına dair tartışmalarına yer
verilecektir. Çalışmanın çağdaş toplumlardaki dönüşümünün meydana getirdiği
değişimler, düşünürün kapitalizmin yarattığı toplumsal eşitsizliklere dair eleştirel
incelemeleri de göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. Sözü geçen analizler
gerçekleştirilirken Bauman’ın eserlerinde öne çıkan temel temalar olan çalışma etiği,
yoksulluk, tüketim ve kimlik kavramlarıyla emek olgusu arasındaki geçişkenlik ve
ilişkisellikler tartışmaya açılacaktır. Bu kapsamda emek ve çalışma temalarının
düşünürün eserlerinde nasıl yer aldığına dair genel bir çerçeve çizildikten sonra
çalışma etiğinden tüketim estetiğine geçiş süreci ele alınacak, ardından çalışma ve
tüketim ilişkiselliğinde yoksulluğun edindiği yeni anlam irdelenecektir. Böylelikle
düşünürün araştırmalarında tartışılan emek ve çalışma olgularının kuramsal bir
haritalandırılması yapılacaktır. Bauman’ın teorik perspektifinin üretim ve emek
ekseninde nasıl ilerlediğine dair kapsamlı ve sistematik bir değerlendirme
sunulmasının çalışma sosyolojisi literatürüne katkı sağlayabilme potansiyeli
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taşıması anlamında araştırmanın özgün bir boyut kazanabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın yöntemini oluşturan literatür taraması, Bauman’ın eserlerinin ayrıntılı
bir biçimde incelenmesini içermektedir.
2. BAUMAN’IN ESERLERİNDE ÇALIŞMA ve EMEK OLGULARI
Bauman’a göre içinde yaşadığımız postmodern çağ, akışkan bir moderniteyi
temsil etmektedir (Bauman, 2000; 2010: 46; 2015; 2017a; Bauman ve Lyon, 2016).
Günümüz toplumlarını birçok postmodern kuramcı gibi akışkanlık, gelip geçicilik,
belirsizlik gibi kavramlar ekseninde çözümlerken Bauman, emek ve çalışma
kavramlarını da bu doğrultuda ele almakta ve irdelemekte, ayrıca çalışma kavramını
hem tarihsel hem de yapısal düzlemlerde incelemektedir. Bu anlamda esas itibariyle
günümüz postmodern çağına dair kuramsal tartışmaları genişletmesinin yanı sıra,
çalışma etiğinin Batı Avrupa’da tarihsel olarak ortaya çıkışını ve toplumsal anlamını
derinlemesine ele almakta, böylelikle çalışmanın geçmişte sahip olduğu içerikle
çağdaş toplumlardaki biçimlerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmaktadır. Bu
karşılaştırmaya değinmek için öncelikle belirtilmesi gereken husus, çalışma etiğinin
Batı Avrupa’da egemen olduğu dönemde çalışma olgusunun bireyi “normal” hale
getiren ve “anormal” olandan ayırarak toplumun merkezine katan bir norm olarak
işlev görmesidir (Bauman, 1999: 13). Ücretli çalışmanın yüceltildiği ve
ahlakileştirildiği böyle bir toplumsal atmosferde çalışma olgusu toplumsal statüler
arasındaki zıtlıkları, zenginlik-yoksulluk arasındaki ikilikleri ve daha birçok
toplumsal değer arasındaki farklılıkları belirlemiştir (Bauman, 2016: 98-99). Bu tür
toplumlar Bauman’a (1999: 40) göre bireyleri üretici olarak kodlamış ve bu görevi
kabul ettikleri ölçüde içermişti. Düşünürün birçok eserinde yer verdiği
modernizmden postmodernizme geçiş aşaması ise “çalışma etiğinden” “tüketim
estetiğine”, bir başka deyişle üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru yaşanan
evrilmeyi ve çalışmanın geçmişte sahip olduğu önem ve statünün artık tüketime
devredildiği tarihsel bir rol değiş tokuşunu temsil etmektedir (Bauman, 1999; 2000:
59-60; 2010: 53; 2012a: 84-88; 2014: 95-107; 2015; 2018a: 207).
Bu süreçte çağdaş kapitalist toplumlarda yoksulluk ve özgürlük gibi birçok
toplumsal olgunun tüketim üzerinden biçimleniyor olması, Bauman’ın tüketimle
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ilgili temel tezini meydana getirmektedir (1999; 2000: 25; 2013: 230; 2016). Örneğin
postmodernizmin kavramsal setinin önemli bir bileşeni olan kimlik de Bauman’ın
eserlerinde tartışılan bir kavram olarak yerini alırken çalışma/meslek/üretim ile
kimlik arasındaki ilişkinin yapısı, tüketim/kimlik ilişkisi tarafından baskılanması
ekseninde çözümlenir; bu çerçevede Bauman’ın odak noktası, çalışmanın kendisinin
bizzat bir tüketim metası haline geldiği üzerinedir. Böylelikle düşünürün kimliküretim-tüketim ilişkisini ele alışı, çalışma etiğinden tüketim estetiğine doğru
gerçekleşen tarihsel kaymaya ve çalışma-tüketim ilişkisinin yeni biçimine paralel bir
hatta ilerlemektedir. Gerçekten de günümüzde bireylerin kimliği, çalışmadan ziyade
tüketim tarafından biçimlendirilmektedir (Bauman, 1999; 2013: 227; 2014).
2.1. Çalışma Etiğinden Tüketim Estetiğine
Bauman’ın çözümlemelerinin temel momentlerinden olan çalışma etiğinden
tüketim estetiğine doğru gerçekleşen tarihsel dönüşümün ele alınmasında bir
başlangıç noktası olarak, kapitalizmin farklı aşamalarında, her toplumda olduğu gibi
hem üretimin hem tüketimin var olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu
toplumlardan birinin üretim, diğerinin ise tüketim toplumu olarak kodlanması, odak
noktalarının yoğunlaştığı olguların değişkenliğine bağlıdır. Bir başka deyişle üretim
toplumunda üretim, tüketim etkinliklerine kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda
baskın gelirken tüketim toplumunda bu ilişki tersine çevrilmiştir (1999: 40-41;
2012a: 84; 2016: 103).
Bauman bu dönüşümü, etik-estetik ikiliği ekseninde kurgulanan bir kavramsal
setle çözümlemeyi tercih ederek özgün bir yaklaşım geliştirmektedir. Çalışma sanayi
kapitalizminin ortaya çıktığı ve olgunlaştığı dönemlerde etik kavramının
yörüngesinde kurulurken, günümüz kapitalizminde tüketim estetik olgusunun
belirleyiciliği ekseninde kurgulanmaktadır. Böylelikle estetik, tüketim toplumunu
var eden ve onun devamlılığını sağlayan temel değer haline gelmiştir. Etik ve estetik
arasındaki ayrım bu çözümlemelere göre etiğin, yerine getirilmesi gereken
görevlerle idealize edilmesiyle, estetiğin ise yüceltilen deneyimleri kışkırtmasıyla
biçimlenmektedir (Bauman, 1999: 51). Çalışma etiğinin egemen olduğu dönemlerde
toplumdaki baskın değer olarak çalışmanın tüketime üstün gelmesi (Bauman, 2016:
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103) 19. yüzyılda sınaî kalkınmada ve üretimin artırılmasında ihtiyaç duyulan en
önemli kaynağın emek olduğu gerçeğiyle (Bauman, 1999: 93) örtüşmektedir.
Çalışma etiği böyle bir sosyo-ekonomik atmosferde, karlarını artırmaya çalışan
işveren sınıf ile geçimini sağlayabilmek için emek gücünden başka bir kaynağa sahip
olmayan proletaryanın çıkarlarını buluşturan ve uzlaştıran bir orta noktayı teşkil
etmiştir. Zira bu çıkarların bağdaştığı noktada ulusal kalkınma ve üretim artışı
mümkün olabilecekti (1999: 93).
Günümüzde ise tüketimin baskıladığı çalışma, toplumsal önem sırasında ikincil
düzeyde, tüketimin gölgesinde konumlanmaktadır. Çalışma değil tüketim, kendini
gerçekleştirmenin ve özgürlüğün aracı haline gelmiştir (Bauman, 2016: 103). Bu
eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için bireylerin, başarılı tüketiciler olmaları
gerekmektedir. Bauman’ın çalışma etiğinin tüketim estetiğine evrildiği sürece dair
analizi, tüketim toplumunda işe yüklenen yeni anlamların daha ayrıntılı bir içimde
ele alınmasını beraberinde getirmektedir. Bu çözümlemenin derinleştirilmesiyle
yoğunlaşılan temel nokta, çalışmanın da artık tüketim gibi estetikle bütünleşmesidir.
Bir başka deyişle çalışma, etik anlam ve içeriğini terk etmekle kalmamış, tüketime
içkin olan estetik kavramı ekseninde yeniden kurgulanmıştır (Bauman, 1999: 52).
Bu süreçte “etiğin kendisi de artık çürümüş ve tarihin çöp sepetine gitmeye mahkûm
olan tipik modern kısıtlamalardan biri olarak yerilmekte ya da alaya alınmaktadır”
(Bauman, 2011: 11). Sözü edilen süreç, çalışmanın bireylerin kimliğini yaratması ve
onlara sevap kazandırması görevinden sıyrılmasıyla hız kazanmıştır. Böylelikle tıpkı
tüketim gibi çalışmanın da değerli olmasının koşulu, bireylere haz sağlayacak bir
kapasiteye sahip bulunmasına bağlıdır. Sözü edilen kapasiteden yoksun olan işler
geç kapitalizmin değerler sistemi çerçevesinde, anlamsız ve sıkıcı olmaya
mahkûmdur. Buna koşut olarak bireylere statü sağlayan ve anlamlı gelen işlerle
angarya olarak değerlendirilen işler arasında bir ayrım doğmuştur. Oysa eskiden
birçok iş, insanları günahlardan kurtararak sevap işleme olanağı sağlayabilmekte,
buyrulan görevin yerine getirilmesi, tatminle sonuçlanmaktaydı. Ancak estetiğin
egemenliğindeki

günümüz

toplumlarında,

estetikle

özdeşleşmeyen

işlerin

dışlanmasıyla gerçekleştirilen ayrımlar giderek büyümekte ve estetik karakterli
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işlerin beğenilmesi, ücretli işleri anlamsızlaştırmaktadır. Estetik olan ve olmayan
işler arasındaki farklar somutlaştırılacak olursa ilk kategorinin yetenek, beceri,
kültürel birikim ve yoğun bir eğitim süreci gibi özelliklerle özdeşleştirildiğini, ikinci
kategorideki işlerin ise sıkıcı ve bireylerin geçinmek için yapmak zorunda kaldıkları
aşağılık işleri kapsadığı söylenebilir. Dolayısıyla hem tüketim hem de çalışma
heyecan, yenilik, risk gibi özelliklerle bütünleşmelidir; zira çalışma monotonluk,
tekdüzelik ve sıkıcılıkla özdeşleştiği an, sıkıcı olarak kodlanmaktadır. Şüphesiz,
yaratıcılık içeren estetik nitelikli işlerle başarılı tüketiciler meşgul olmalı; sıkıcı işler
ancak ciddi bir mecburiyet haline düşülürse kabul edilmelidir. Estetiğin etiği
yerinden ettiği bir dünyada estetikten yoksun işleri, göçmenler ve ucuz emek olarak
sömürülen diğer insanlar yapmak zorunda kalmaktadır (Bauman, 1999: 52-54).
Etik ve estetiğin üretim-tüketim dünyasındaki konumu bağlamında, tüketim
üzerine yapılan tartışmaların, geçmişte çalışmanın anlamının sorgulanması
ölçüsünde önem taşıdığı belirtilmelidir. Nitekim tıpkı tüketimin günümüzdeki önemi
ve merkeziliği üzerine analizlerin yapılıyor olması gibi eski filozoflar çağında da
çalışmanın anlamı üzerine çeşitli tartışmalar gerçekleştirilmiştir (Bauman, 2012a:
84-85). Antik Yunan filozoflarınca yürütülen ve çalışmanın insan yaşamında bir araç
olarak mı işlev gördüğü yoksa bir amaç niteliğine mi sahip olduğu sorusu üzerine
odaklanan bu tartışmanın günümüzdeki yansıması, tüketimin bireyler için bir araç
mı yoksa bir amaç mı olduğu yönündedir. Sözü edilen tartışmaya koşut olarak,
günümüzde tüketimin bireyleri topluma dâhil etmede ve onlara bir kimlik
kazandırma bağlamında edindiği hayati işlevin ortaya konması söz konusu olmuştur
(Bauman, 1999: 41). Tüketim böylelikle hem bir haz kaynağı olarak işlev görmekte
hem de benimsenmesi ve sahip çıkılması gereken bir hakka dönüşmektedir (1999:
51). Bauman’a göre tüketimin toplumdaki bu merkezi öneminin günümüzün emek
tasarruf ettirici teknolojilerinin giderek gelişmesiyle olan kombinasyonu,
çalışanların işten çıkarılmalarının daha kolay ve normal bir hale gelmesiyle
sonuçlanmıştır (1999: 41). Tüm bunlar kapitalizmin aldığı yeni biçimde, toplumsal
değerlerde üretimin egemenliğinden tüketimin egemenliğine doğru seyreden bir
kaymanın yaşandığını göstermektedir. Çalışma etiği çağında norm niteliğinde ve
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erdemli bir davranış olan çalışmanın, idealize edilen tam istihdamın ve müsamaha
gösterilemeyen işsizlik ve yoksulluğun yerini tüketim toplumunda giderek önemini
yitiren bir çalışma anlayışı alıyordu (1999: 58-59).
Tüm bunlara rağmen 20. yüzyılın sonlarında bazı Batı ülkelerinde politik
söylemler çerçevesinde çalışma etiğinin de bir gündem maddesi niteliğinde yer
aldığını belirtmek gerekmektedir. Bu kısmi yeniden doğuşun nedeni Bauman’a
(1999: 96-97) göre, çalışma etiğinin sınırlı bir biçimde de olsa, sefaletin
giderilmesinden ve hafifletilmesinden ziyade günümüz yoksullarını başarılı
tüketicilerle uzlaştırabilme ihtimaline sahip olduğuna yönelik beslenen inançtır.
Demek ki bu durumda barışın ve yoksullarla diğer sınıflar arasında bir uyumun
sağlanabildiği, daha dengeli bir toplum yapısına kavuşulabilecektir (1999: 97). Bu
yöndeki söylemlerin örtük biçimde, sınıfsal çatışmaları bastırmaya ve yoksulların
politik eylemlilikler içine girmelerini önlemeye yönelik amaçlar taşıdığı
söylenebilir.
Çalışmaya yardım programları adeta bir toplumsal reçete gibi görülerek ABD ve
İngiltere gibi ülkelerde çalışma etiği temasının yeniden gündeme gelmesine sebep
olmuştur (Bauman, 1999: 93). Ancak bu noktada, çalışma etiğinin egemen olduğu
modern sanayi toplumlarıyla günümüz kapitalizminin üretim tarzı açısından geçerli
olan farklılıkların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Gerçekten de iki toplum
tipinin üretim tarzı arasında var olan farklılıklar, çalışma etiğinin günümüzde
yaygınlaşamamasının nedenlerindendir. Nitekim modernizmin katı hali sermayenin
emeğe bağımlı olduğu bir sosyo-ekonomik formasyonu temsil ederken (Bauman,
2018b: 89) günümüzde gelişmiş ülkelerde giderek daha az emeğin ve daha fazla
teknolojinin kullanıldığı üretim sistemleri yaygınlaştırılmış olup (Bauman, 1999: 94)
bu örüntü, Endüstri 4.0 ve çalışmanın geleceğinin sarsılması gibi tartışmaları
beraberinde getirmiştir. Günümüzde emek yoğun üretime ihtiyaç duyulsa bile çok
uluslu şirketlerin bu ihtiyaca yönelik izledikleri stratejiler bağlamında üretim,
emeğin ucuz olduğu üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmaktadır (1999: 94).
Böylelikle çalışma etiğinin en azından gelişmiş ülkeler açısından geçerliliğini
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yitirmiş olduğunu ileri sürmek yanlış olmaz. Bu durum, çalışma etiğinin yeniden
dirilmesi yönündeki söylemleri başarısızlığa mahkûm etmiştir (1999: 95).
Bununla birlikte emek yoğun sanayinin üretimde daha yaygın olduğu azgelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde çalışmanın anlam ve değerinin Batı ülkeleri ölçüsünde
kaybolup kaybolmadığı sorgulanmaya muhtaçtır. Ancak şu belirtilmelidir ki,
çalışma Batı ülkelerindeki kadar anlamsız olmasa bile özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde tüketimin de artık en az çalışma kadar önem taşıdığı bir
toplumsal yapının biçimlenmesi söz konusudur. Bu yapının oluşmasında
borçlanarak tüketimin teşvik edilmesiyle tüketim ideolojisinin azgelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesinin etken olması kadar, sosyal medyanın
hedonist tüketim kalıplarını empoze etmesiyle yeni bir tüketim ideolojisinin
oluşumuna katkıda bulunması da önemli bir rol oynamaktadır.
Günümüzde aynı zamanda, Postfordist üretim biçimi ve esneklik uygulamalarıyla
birlikte, proletaryanın artık toplumu değiştirebilecek bir özne olma kapasitesini ve
potansiyelini yitirdiği gerçeği de (Bauman, 2017b: 46) Bauman’ın analizlerinde
çalışma olgusuna dair ele alınması gereken bir diğer husustur. Bu iddiaya göre
proletaryanın geçmişte kalan dayanışmacı ruhunun silinmesiyle çalışma yaşamı,
çetin rekabet koşullarının sahnesi haline gelmiştir: (2017b: 46-47). “Proletarya
liderliğindeki bir devrim hayaletinin gitgide uzaklaşıp gözden kaybolmasıyla
toplumsal sorunlar kendilerini yetim kalmış hissediyor” (2017b: 48).
2.2. Çalışma-Tüketim İlişkiselliğinde Yoksulluk Olgusu
Bauman özellikle “Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksulluk” adlı eserinde
çalışmayı, tüketim ve yoksulluk olgularıyla ilişkilendirerek, etraflıca ele almıştır.
Yazarın temel hareket noktası, üretim-tüketim ilişkiselliği ve döngüselliğinde
yoksulluğun hangi anlamlarla yüklendiğidir. Bu bağlamda düşünür, kapitalist sosyoekonomik formasyonun farklı tarihsel dönemlerinde değişen üretim-tüketim
dengesinin, yoksulluğa dair toplumsal algıları da dönüştürerek ona yeni biçimler
verdiğini ifade etmektedir. Sözü geçen farklılığın tarihsel çerçevesinde temel ayrım
sanayi kapitalizminin ortaya çıkışı ve olgunlaştığı dönemle, günümüz tüketim
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toplumunun egemen olduğu geç dönem post-modern kapitalizm arasında
yapılmaktadır. Bauman (1999: 10) bu ayrım kapsamında sanayi kapitalizminin
doğduğu ve olgunlaştığı dönemde yoksulluğun işsizlik üzerinden tanımlanmasıyla
oluşan yoksulluk algısına dikkat çekmekte ve bu gerçekliğin Protestan çalışma
etiğinin düşünsel iklimiyle nasıl ilişkili olduğunu tartışmaktadır.
Günümüz tüketim toplumlarında ise tüketimin bireyin kimliğini belirlemesi ve
ona toplumsal bağlamda biçilen temel bir rol olarak yüklenmesiyle, yoksulluk
deneyimi farklılaşmakta ve yoksulluk, yeterince tüketememek üzerinden
tanımlanmaktadır (Bauman, 1999: 10). Dolayısıyla üretememekle değil, yeterince
tüketememekle kurgulanan yeni yoksulluk, yoksulların defolu ya da eksik tüketiciler
olarak yeniden kodlandığı bir değerler sistemini oluşturmaktadır (Bauman, 2012a:
84). Üreticiler toplumundaki yoksullar ise, Bauman’a göre kusurlu üreticiler olarak
bulunmuşlardır; bunun nedeni, refahın üretim ve çalışma miktarına bağlandığı
yıllarda yoksulların, refahın artırılmasına yeterli katkı sunamamaları olmuştur
(Bauman ve Tester, 2017: 137). O dönemde yüceltilen bir değer olarak çalışma etiği,
yoksulluğu dışlamış, bir başka deyişle çalışan insanların yoksulluktan kurtulacağı
iddiasında diretmiş ve yoksulluğun işsizlik ya da tembellik kaynaklığı olduğu
yönünde bir ideolojiyi egemen kılmıştır. Zaman içinde çalışma etiğinin temel
değerler

arasındaki

yerini

kaybetmesiyle

yoksulların

ahlaksızlık

gibi

damgalamalarla suçlandığı toplumun yerini yoksulluğun faklı anlamlarla yüklendiği,
mutsuzluk ve öfke gibi duygularla buluştuğu tüketim toplumu almıştır (Bauman,
1999: 59-60). Bu toplumun, üyelerini tüketiciler olarak kodlayarak kullanması,
üyelerinin üretici olarak işlev gördükleri modern sanayi toplumlarından
paradigmatik bir kopuşu temsil etmektedir. Günümüz toplumunda tüketicilik rolü
adeta bireylere buyrulmakta ve dikte edilmektedir (Bauman, 2012a: 84).
Bauman (2012a: 89-90; 2013: 234) tüketim toplumundaki tabakalaşmaya ve bu
tabakalaşmanın yarattığı eşitsizliğin tüketim ve çalışmayla olan ilişkisine de
değinmektedir. Tüketim toplumundaki eşitsizlikler, tüketebilenlerle yeterince
tüketemeyenler arasına örülen kalın duvarların varlığıyla oluşmaktadır. Duvarın
arkasında kalanlar çoğunlukla ter atölyelerinde eğreti, güvencesiz ve insan onuruna
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yakışmayan koşullar altında çalışmak zorunda kalan işçilerden oluşmaktadır. Bu
insanlar

gerçekten

tüketebilenlerin

yaşamlarından çok farklı bir

alanda

konumlanmaktadır (Bauman, 2016: 126).
Zenginlerin, geçmişten günümüze toplumsal algı düzeyindeki konumlarının
değişen doğasının da irdelenmesi, Bauman’ın çalışma ve emek analizine ışık tutan
bir diğer enstrüman olacaktır. Bu bağlamda sanayi kapitalizminin, çalışma etiğinin
egemen olduğu dönemleriyle günümüzdeki çağdaş versiyonu arasında, zenginliğin
doğasına dair farklılıklar vardır. Sözü geçen dönemlerin ilkinde zenginler toplum
nezdinde, çalışma etiğinin öngördüğü biçimde çalışarak servet edinmeyi başarmış
ve böylelikle topluma örnek olmuş kişiler olarak değerlendirilir. Bu algıda odak
noktasının, zenginliğe giden yol, yani çalışmak ve çabalamak üzerinde
yoğunlaştığını fark etmek güç değildir. Kapitalizmin geç aşamasında ise zenginliğe
giden yoldan ziyade, zenginliğin kendisi idealize edilir ve bu kapsamda insanların
çalışmaları değil, servetleri kutsanır. Zenginler artık çalışma etiği tarafından değil
tüketim estetiği tarafından yönlendirilirler (Bauman, 1999: 64).
Zenginliğin ve servetin algılanmasında yaşanan bu tematik değişim, şüphesiz
çalışmanın değer ve önem yitirmesiyle koşuttur. Görüldüğü gibi çalışmanın
anlamının değişimi, farklı toplumsal olgulara yeni değerler kazandırmaktadır. Bu
durumun aynı zamanda, yoksulların tüketicileri düşman olarak görmemeleri
(Bauman, 2016: 127) sonucunu yaratarak, toplumsal eşitsizlikleri beslediği
düşünülebilir. Kimi zaman protest nitelikli ve şiddet içeren sokak eylemlerinin
varlığı ise Bauman’a (2015: 48-49) göre gerçek bir muhalefet ya da politik eylemlilik
içeren nitelikte olmayıp yeterince tüketememekten kaynaklanan bir öfkeyle
sınırlıdır.
3. SONUÇ
Zygmunt Bauman sosyolojik çözümlemelerini birbirinden çok farklı alanlarda
sürdürmüş olsa da kapitalizmin yarattığı küresel ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin
postmodern çağın akışkanlığı ve belirsizliğiyle birleşerek işgücü piyasalarını ne
denli esnekleştirdiğini, çalışanları kırılganlaştırararak ve birçok yeni riskle
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karşılaştırarak onlara gelip geçici, kısa vadeli kimlikler sunduğunu eserlerinde
sıklıkla yinelemiştir. Gerçekten de toplumdaki bireylerin sahip olacağı,
bağlanabileceği birçok şey artık kısa ömürlü ve gelip geçicidir (Bauman, 2012b:
230). Bu anlamda Bauman (1999: 41) işten çıkarmanın normalleşmesine, teknolojik
gelişmenin çalışanların aleyhine işlemesine, sendikal mücadelenin bile tüketici
özgürlüğü nosyonuna yönelen bir rotaya girmesine (Bauman, 2016: 101) de
değinerek çalışmanın değişen doğasının nasıl tüketim evrenince belirlendiğini ortaya
koymuştur. Bununla birlikte Bauman, içinde yaşadığımız bu irrasyonaliteden
kurtulmanın mümkün olmadığına dair bir savı öne sürmekten kaçınmakta ve
umudun gerekliliğine inanmaktadır: “Umudun parıltısı (bir kül yığının altında olsa
bile) göz kırptığı müddetçe” geriye dönmeme “olasılığının önüne geçeriz” (Bauman
ve Obirek, 2018: 63). İnsanlar, irade ve seçme özgürlüğüne sahiplerdir ve bu durum
yaşamlarını bir sanat yapıtı haline getirir. Dolayısıyla günümüzde yaşadığımız bir
sınırlamaya ve maruz kalmaya rağmen Bauman, direnmeyi elden bırakmamaya
yönelik bir imada bulunmaktadır:
“Yapacağım” ifadesinin yerine “yapmalıyım”ı dayatan ve dolayısıyla olası tercih
boyutunu daraltan dış güçlerin ezici baskısına nedensel rol atfedilerek, irade ve
seçimin varlığını yadsımaya ve/veya gücünü gizlemeye yönelik her türlü çabaya
rağmen, irade ve seçim yaşam biçimi üzerinde iz bırakır” (2017c: 74).
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Dış Yardımların Belirleyicileri :
Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye
Abdurrahman Korkmaz1, Melis Çil2

Özet
Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin gayri safi
milli gelirlerinin %0.7’sini gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve refahı
desteklemek için harcamalarını amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu hedefe
ulaşan ülkelerin dağıttığı dış yardımları belirleyen unsurları araştırmaktır. Çalışmanın
ampirik bulguları; yardım veren ülkelerden yardım alan ülkelere gerçekleştirilen ihracat
miktarlarının, yardım veren ülkelerdeki gelir artışlarının, yardım alan ülkelerdeki düşük
gelir düzeylerinin ve yardım alan ülkelerin yardım veren ülkeler tarafından yönetilmiş
olmasının alınan dış yardımlar üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye ise, tüm bu genel çıkarımların yanı sıra, Birleşmiş Milletler’de Türkiye ile benzer
şekilde oy kullanan ve aynı dili konuşan ülkelere özel bir önem vermektedir. Yardım veren
ülkelerin zenginleştikçe daha fazla miktarda dış yardım yapması ve düşük gelirli ülkelerin
çok daha fazla dış yardım alması, söz konusu hedefe ulaşılması konusunda heyecan vericidir.
Oysaki yardım veren ülkelerden yardım alan ülkelere yönelik ihracatın dış yardımları teşvik
etmesi ve yardım veren ülkelerin geçmişte yönettikleri ülkeleri gözetmesi ise ümit kırıcıdır.
Anahtar Kelimeler— Dış Yardımlar, Türkiye, Sistem-GMM
JEL Sınflama Kodları: F35, F42

Determinants of Foreign Aid:
Selected OECD Countries and Turkey
Abstract
The Organization for Economic Cooperation and Development aims that economically
advanced countries should spend 0.7% of their gross national income to support the
sustainable development and welfare in the developing countries. The purpose of the paper
is to investigate the factors determining the amount of foreign aid disbursing by the donor
countries hit that target. Empirical results of the paper reveal that the volumes of export from
the donor countries to the recipient countries, the increases in income in the donor countries,
the low levels of income in the recipient countries, and that the recipient countries had been
ruled by the donor countries have positive impact on the amount of foreign aid received.
Turkey, alongside the overall implications, attaches a special importance to the recipient
countries which votes in a similar way to that of Turkey at the United Nations, and speak
same language. To hit the target, it is exciting that the donor countries disburse more foreign
aid as they get richer, and the recipient countries with low level of income receives much
more amount of foreign aid. However, it is disheartening that export from the donor countries
to the recipient countries stimulates the foreign aid, and that the donor countries favour the
recipient countries that they had ruled.
Keywords— Foreign Aid, Turkey, System-GMM
JEL Classification Codes: F35, F4
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1. GİRİŞ
Kim, kime, niçin, hangi şartlar altında, ne şekilde ve ne kadar dış yardım veriyor
(vermeli)? Dış yardımlar konusunda yapılan bilimsel araştırmaların neredeyse
tamamı, bu soruya verilebilecek cevaplar arasında ifade edilebilir. Bazı iyi niyetli
araştırmacılar, az gelişmiş veya düşük gelir düzeyine sahip ülkelerin kendi
kendilerine kalkınmalarını sağlayabilecek gelir düzeyine ulaşıncaya değin ekonomik
olarak kendi büyüme dinamiklerini sürdüren ülkelerce desteklenmelerini
önermektedir (örneğin; Rosenstein-Roden, 1943, 1961). Diğer yandan, bazı
araştırmacılarsa yardım vermek ve yardım almak arasındaki farklılığın zenginlik
veya fakirlikten değil de güç istencinden kaynaklandığını öne sürebilir (örneğin;
Griffin ve Enos, 1970). Bazı araştırmacılar, yardım verip vermemenin doğruluğu
üzerinde durabilir (örneğin; Buchanan, 1975). Bazılarıysa hangi ön koşullar altında
dış yardım vermenin daha etkin olabileceği üzerinde durabilir (örneğin; Alessina ve
Dollar, 2000; Burnside ve Dollar, 2000). Ve bazılarıysa ne şekilde dış yardım
verilmesini tartışıyor olabilir (örneğin; Kumar, 2017).
Bu çalışma, resmi olarak Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından
ortaya koyulan ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin
%0.7’sini gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve refahı desteklemek
için harcamaları şeklinde ifade edilen hedefe ulaşan veya yakınsayan bir dizi ülkenin
yardım

davranışlarını,

bir

ekonometrik

model

üzerinden

açıklamayı

amaçlamaktadır.
2. Hipotezler, Veri Seti, Model, Yöntem ve Bulgular3
2.1.Hipotezler
Çalışmanın hipotezleri, bir önceki kısımda değinilen çalışmalarda öne sürülen ve
ilgili literatürde de yaygın bir şekilde tartışılan görüşler bağlamında şu şekilde ifade
edilebilir:

3

Hipotezler, Model ve Yöntem kısımları, Korkmaz ve Zengin (2018)’den yararlanılarak
hazırlanmıştır.
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H1: Yardım veren ülkeler, ihracat yaptıkları alıcı ülkelere daha fazla yardım
vermektedir.
H2: Yardım veren ülkeler zenginleştikçe daha fazla dış yardım yapmaktadır.
H3: Daha fakir olan alıcı ülkeler, görece daha fazla dış yardım almaktadır.
H4: Yardım veren ülkeler din, dil ve tarihsel anlamda kültürel ilişkilere sahip
oldukları ülkelere daha fazla yardım yapmaktadırlar.
H5: Birleşmiş Milletler’de kullanılan oyların benzerliği, yardım alan ülkedeki
politik haklar ile yardım veren ülkedeki iktidarın ideolojik boyutu; yardım miktarı
üzerinde anlamlı etkilere sahiptir.
H6: Türkiye, analizde yer verilen diğer yardım veren ülkelerle farklı yardım
dinamiklerine sahiptir.
2.2. Veri Seti
Çalışmada kullanılan veri seti, Kavaklı (2018) tarafından derlenmiştir ve
dolayısıyla 2005-2013 dönemini kapsamaktadır. Kavaklı (2018) tarafından
hazırlanan veri setinde yer alan ülkeler arasından seçilen İsveç, Norveç, Belçika,
Danimarka, İngiltere ve Hollanda 2015-2016 itibariyle OECD/DAC’ın %0.7’lik
hedef oranına ulaşmış, önemli ölçüde yakınsamış veya geçmiş yıllarda bu hedefi
yakalamışlardır. Bu ülkelere ilaveten Türkiye’de önemli ölçüde dış yardım yapan bir
gelişmekte olan ekonomi olarak analize dâhil edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada
yardım veren ülkeler olarak bahse konu olan yedi ülke göz önüne alınmaktadır.
Söz konusu yardım veren ülkelerden her birinin, analiz dönemi içerisinde
gerçekleştirdiği toplam dış yardımdan en fazla payı alan yetmiş beş ülke ise yardım
alan ülkeler grubunu oluşturmaktadır. Yardım alan ülkelerden her birisi, yardım
yapan ülkelerden en az birinin analiz döneminde yaptığı toplam dış yardımın en az
%0.1’ini almaktadır. Yardım alan ülkeler grubu, 109 ülkeden oluşmaktadır4.
4

Yardım alan ülkeler grubu, alfabetik olarak şu şekilde ifade edilebilir: Afganistan, Angola,
Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Benin, Bhutan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana,
Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Lao Halk Cumhuriyeti,
Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Fas, Filipinler,
Gambiya, Gana, Gine, Gine –Bissau, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan,
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Çalışmada yer verilen değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler, Tablo 1’de
sunulmaktadır :
Tablo 1 : Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler

Kısaltma Ortalama

Std.
E.
E.
Sap. Küçük Büyük

Dış Yardım – milyon USD

FA

27.014 86.005

0

3183.85

Yardım veren ülkenin yardım alan ülkeye
ihracatı

X

17.467

2.316

7.147

23.62

Yardım veren ülkedeki kişi başı çıktı

YD

10.485

0.647

8.87

11.143

Yardım alan ülkedeki kişi başı çıktı

YR

7.044

1.063

4.947

10.18

Religion

0.459

0.374

0

0.992

Yardım alan ülkede yardım veren ülkede en
çok konuşulan dili konuşanların toplam
Language
nüfusa oranı

0.02

0.105

0

0.983

Koloni değişkeni

Colony

0.087

0.281

0

1

Yardım veren ve yardım alan ülkelerin
Birleşmiş Milletler’de kullandığı oyların
benzerlik oranı*

UN_VS

0.422

0.203

-4

1

Yardım alan ülkenin politik durum endeksi** Pol_Ter

3.126

1.057

1

5

Yardım veren ülkedeki hükümetin
geleneksel sol-sağ ideojiye aidiyeti***

-3.393

14.128 -32.129 32.707

Yardım alan ülkede yardım veren ülkedeki
en geniş din grubuna bağlı olanların toplam
nüfusa oranı

*, **, ***

Cab_Ide

: Daha detaylı bilgiler, Kavaklı (2018) tarafından sunulmaktadır.

2.3. Model
Çalışmanın yukarıda belirtilen hipotezlerinin sınanabilmesi için tasarlanan
ekonometrik model şu şekilde ifade edilmiştir :

Hindistan, Honduras, Irak, İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan,
Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti,
Kosta Rika, Küba, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makedonya (Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti), Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Mauritius, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldovya,
Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nepal, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Ruanda, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra
Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye Arap Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan,
Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yemen, Zambiya
ve Zimbabve.
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(1)

(i = 1, …, N1), (j = 1, …, N2), (t = 1, …, T), (i ≠ j), (
) ve (

Denklem 1’de yer alan (

)

), yardım veren (j) ülkesinden yardım alan (i)

ülkesine (t) dönemde yapılan dış yardımı ifade etmektedir. Açıklayıcı değişkenler
ise; ekonomik, kültürel ve siyasi değişkenler gruplarından oluşmaktadır.
Ekonomik değişkenler, yardım veren ülkeden yardım alan ülkeye yönelik olarak
gerçekleşen bir dönem gecikmeli ihracat (

), ile yardım veren ve yardım alan

ülkelerde kişi başına düşen çıktının bir dönem gecikmeli değerlerinden oluşmaktadır
(

). Ekonomik göstergeler ile bağımlı değişken reel değerlerden

oluşmakta olup logaritmik olarak ifade edilmektedirler.
Kültürel değişkenler, yardım alan ülkenin daha önce tarihte yardım veren ülke
tarafından yönetilip yönetilmediğini temsil eden iki uçlu koloni değişkeni (
), yardım alan ülkede yardım veren ülkedeki en geniş din grubuna bağlı olanların
toplam nüfusa oranı olarak ifade edilen din değişkeni (

) ile yardım alan

ülkede yardım veren ülkede en çok konuşulan dili konuşanların toplam nüfusa oranı
olarak tanımlanan dil değişkenlerinden (

) oluşmaktadır.

Diğer yandan, yardım veren ve yardım alan ülkelerin Birleşmiş Milletler’de
kullandığı oyların benzerlik endeksi (
endeksi (
ideojiye

), yardım alan ülkenin politik durum

) ile yardım veren ülkedeki hükümetin geleneksel sol-sağ
aidiyeti

endeksi

(

)

oluşturmaktadır.
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ise

siyasal

değişkenler

grubunu

(

) yardım veren ülkenin Türkiye olması halinde bir, aksi durumlarda sıfır

değerini alan iki uçlu bir kukla değişkendir. Dolayısıyla etkileşim terimleri,
Türkiye’nin diğer yardım veren ülkelerden farklı bir yardım dinamiğine sahip olup
olmadığını ölçmektedir.
Son olarak, Denklem 1’de yer alan (
(

), yardım alan ülkeye ilişkin (

) ise her bir ikili yardım akımına ilişkin

), yardım veren ülkeye ilişkin ( ) ve son olarak

zamana ilişkin ( ) spesifik etkiler ile birime ilişkin tesadüfi şoklardan (

)

oluşmaktadır. ( ) parametresi dengeye yönelik uyarlamaların sürekliliğini
ölçmektedir ve de dolayısıyla uyarlama hızı (

) ile ölçülmektedir. Denklem

1’de yer alan ( ) parametreleri ilgili değişkenin bağımlı değişken üzerindeki kısa
dönem etkilerini temsil etmektedir. Bilindiği üzere; uzun dönem etkiler ise şu şekilde
hesaplanmaktadır: (

).

2.4. Yöntem
İlk kez Nickell (1981) tarafından gösterildiği üzere; geleneksel en küçük kareler
tahmincisi (EKK) dinamik mikro (kısa) panel modellerin tahmininde yanlı ve
tutarsız sonuçlar üretmektedir. İlgili literatürde Nickell Yanlılığı olarak bilinen bu
durum, bir önceki kısımda değinilen ve zamanda değişmez nitelikteki spesifik (sabit)
etkilerin, bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri ile yüksek düzeyli korelasyona
sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Nickell Yanlılığı olarak bilinen bu durumdan sakınmak için yukarıda tanımlanan
Denklem 1’in tahmininde sistem-genelleştirilmiş momentler (sistem-GMM)
yönteminden yararlanılmıştır. Temelinde bir araç değişken tahmincisi olan sistemGMM yönteminin uygulanabilmesi için Denklem 1’in farkı alınarak Denklem 2
türetilmiştir:

(2)
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Denklem 2’de yer alan ( ) birinci fark işlemcisini veya ileriye doğru ortogonal
sapmalar işlemcisini ifade etmektedir5. Denklem 1 ve 2’nin uygun araç değişkenler
kullanmak suretiyle eşanlı olarak tahmin edilmesine dayanan sistem-GMM
tahmincisi Denklem 1’de ifade edilen düzey denkleminde yer alan bağımlı değişken
için ilgili değişkenin gecikmeli farklarını; fark denkleminin tahmininde ise bağımlı
değişken için iki veya daha yukarı gecikmeli düzey değişkenlerinden
yararlanmaktadır6,7.
2.5. Tahmin Sonuçları
Denklem 1’in sistem-GMM yöntemi altında tahmin edilmesi ile ulaşılan bulgular
Tablo 2’de sunulmaktadır :
Tablo 2: Tahmin Sonuçları
Model
0.470*

LFAt-1

(0.129)
0.131*

LXt-1

(0.038)
1.190**

LYDt-1

(0.486)
LYRt-1

-0.455*

5

Birinci fark işlemcisi (
ortogonal
sapmalar

(forward

orthogonal
)

) şeklinde çalışırken ileriye yönelik
devations)
işlemcisi
(

şeklinde

çalışmaktadır.

Özellikle

bağımlı

değişkene ilişkin boşlukların yaygın olduğu durumlar için ileriye yönelik ortogonal sapmalar
tahmincisinden yararlanılmaktadır.
6
Hata terimlerinde ikinci dereceden (veya n dereceden) otokorelasyon olması durumunda fark
denklemi için düzey değerinin üç ve yukarı dereceden (n+1 ve ötesi) gecikmelerinin kullanılması
gerekmektedir.
7 Yönteme ilişkin detaylı bilgi için Arellano ve Bond(1991), Arellano ve Bover (1995), Blundell ve
Bond (1998) ile Roodman (2009)’a başvurulabilir.
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(0.120)
1.008*

Colony

(0.318)
0.174

Religion

(0.130)
-0.376

Language

(1.064)
0.219

UN_VSt

(0.258)
0.057

Pol_Tert

(0.044)
-0.006

Cab_Idet

(0.004)
0.107

DTR*LXt-1

(0.098)
-0.172

DTR*LYDt-1

(0.174)
-0.008

DTR*LYRt-1

(0.167)
-0.446

DTR*Colony

(0.438)
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0.035

DTR*Religion

(0.297)
2.667***

DTR*Language

(1.232)
1.094***

DTR*UN_VSt

(0.646)
0.102

DTR*Pol_Tert

(0.101)
-0.021

DTR*Cab_Idet

(0.013)
1022.21

F-test

[0.000]
-4.61

AR(1)

[0.000]
1.42

AR(2)

[0.155]
1.04

AR(3)

[0.298]
2.250

Sargan

[0.523]
1.780

Hansen-J

[0.620]
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Grup Sayısı

468

Araç değişken sayısı

31

Gözlem sayısı

3085

Parantez içi değerler, düzeltilmiş standart hataları temsil eder. *, ** ve *** sırasıyla 1%,
5% ve 10%, anlamlılık düzeylerine işaret eder. Köşeli parantez içerisinde sunulan
değerler, ilgili test istatistiğine ilişkin olasılık değerlerini vermektedir. Modelde ayrıca
zaman değişkenleri de yer almaktadır. Zaman değişkenlerinin tamamı istatistiksel olarak
anlamlı tahmin edilmiş fakat sunulmamıştır. Veri seti, yaklaşık dengeli paneldir ancak
bazı dönemlere ilişkin veriler mevcut olmadığından dönüşüm sürecinde fark operatörü
yerine ortogonal sapmalar operatöründen yararlanılmıştır

Tablo 2’de sunulan bulgulardan anlaşıldığı üzere; bağımlı değişkenin gecikmeli
değerine ait katsayı, birden küçük olarak tahmin edildiği için model istikrar şartını
sağlamaktadır. Diğer yandan, bağımlı değişkenin gecikmeli değerine ilişkin
katsayının pozitif işaretli olarak tahmin edilmiş olması açıklayıcı değişkenlerin kısa
dönem etkileri ile uzun dönem etkilerinin aynı yönlü olduğunu ancak uzun dönem
etkilerin daha şiddetli olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin; yardım veren ülkenin
yardım alan ülkeye yönelik ihracatında meydana gelen %1’lik bir artış dış yardım
miktarında bir sonraki dönemde yaklaşık %0.131 düzeyinde bir artışa yol
açmaktayken; söz konusu etki, uzun dönemde %0.2478 düzeyine ulaşmaktadır9.
Gelir değişkenlerinin yarattığı etkiler açısından bakıldığında ise sonuçların
beklenen yönde olduğu söylenebilir. Yardım veren ülkelerde kişi başı çıktının %1
düzeyinde artması dış yardım miktarının %1.190 oranında artmasına yol açmaktadır.
Diğer yandan, çalışmada yer verilen yardım alan ülkelerdeki kişi başı çıktı
düzeylerinin de alınan yardım miktarı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilere
8

(0.131/(1-0.470))
Çalışmanın bundan sonraki kısmında Tablo 2’de rapor edilen kısa dönem etkiler üzerinde
durulacaktır.
9
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sahip olduğu anlaşılmıştır. Kişi başı geliri %1 daha düşük olan bir ülkenin %0.455
oranında daha fazla yardım aldığı tespit edilmiştir.
Kültürel değişkenlerden ise yalnızca koloni değişkeninin istatistiksel anlamlılığa
sahip olduğu görülmektedir. Yardım veren ülkeler, diğer şartlar sabitken, geçmişte
yönetimleri altında bulunan ülkelere %174.0110 daha fazla yardım vermektedirler.
Siyasal değişkenlerin tamamının ise istatistiksel olarak anlamsız oldukları
anlaşılmıştır.
Türkiye’nin dış yardım davranışlarının ele alınan diğer bağışçı ülkelerden en
önemli farklılığı ise dil değişkeninden kaynaklanmaktadır. Orta Asya’da kurulu Türk
Cumhuriyetleri ile önemli tarihsel bağları bulunan ve uzun yıllardan bu yana söz
konusu devletler ile ilişkilerini artırmaya çabalayan Türkiye, diğer şartlar sabitken,
Türkçe konuşan ülkelere daha fazla yardım vermektedir. Türkiye’nin dış yardım
davranışlarındaki bir diğer farklılık ise, Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen
oylamalarda kendisi ile aynı yönde oy kullanan ülkelere daha fazla yardımda
bulunmasıdır.
SONUÇ
Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin
gayri safi milli gelirlerinin %0.7’sini gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir
kalkınma ve refahı desteklemek için harcamalarını amaçlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, söz konusu hedefe ulaşan ülkelerin dağıttığı dış yardımları
belirleyen unsurları araştırmaktır. Çalışmanın ampirik bulguları ; yardım veren
ülkelerden yardım alan ülkelere gerçekleştirilen ihracat miktarlarının, yardım veren
ülkelerdeki gelir artışlarının, yardım alan ülkelerdeki düşük gelir düzeylerinin ve
yardım alan ülkelerin yardım veren ülkeler tarafından yönetilmiş olmasının alınan
dış yardımlar üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye
ise, tüm bu genel çıkarımların yanı sıra, Birleşmiş Milletler’de Türkiye ile benzer
şekilde oy kullanan ve aynı dili konuşan ülkelere özel bir önem vermektedir.

10

(e1.008-1)*100
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Yardım veren ülkelerin zenginleştikçe daha fazla miktarda dış yardım yapması
ve düşük gelirli ülkelerin çok daha fazla dış yardım alması, söz konusu hedefe
ulaşılması konusunda heyecan vericidir. Oysaki yardım veren ülkelerden yardım
alan ülkelere yönelik ihracatın dış yardımları teşvik etmesi ve yardım veren ülkelerin
geçmişte yönettikleri ülkeleri gözetmesi ise ümit kırıcıdır.
KAYNAKLAR
ALESINA, A. and DOLLAR, D. (2000), “Who Gives Foreign Aid to Whom and
Why?”, Journal of Economic Growth, 5(1), 33-63.
ARELLANO, M. ve BOND, S. “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte
Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of
Economic Studies, 58(2), 277-297.
ARELLANO, M. ve BOVER, O. (1995), “Another Look at the Instrumental
Variable Estimation of Error-Components Models”, Journal of Econometrics, 68,
29-51.
BLUNDELL, R. ve BOND, S. (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions
in Dynamic Panel Data Models” Journal of Econometrics, 87, 115-143.
BUCHANAN, James M. (1975), “The Samaritan’s Dilemma” Altruism, Morality,
and Economic Theory, (Ed.by Edmund S. Phelps), Russell Sage Foundation, 1975,
pp. 71–86.
BURNSIDE, C. and DOLLAR, D. (2000), “Aid, Policies, and Growth”, American
Economic Review, 90(4), 847-868.
GRIFFIN, K., ENOS, J. (1970), "Foreign Assistance: Objectives and
Consequences", Economic Development and Cultural Change, 18(3), 313-327.
KAVAKLI, K. C. (2018), “Domestic Politics and Motives of Emerging Donors:
Evidence from Turkish Foreign Aid”, Political Research Quarterly, 71(3), 614-627.
KORKMAZ, A., ZENGİN, H. (2018), The Political Economy of Turkish Foreign
Aid in the 21st Century, Mimeo.

2340

KUMAR, A. (2017). “Foreign Aid, Incentives and Efficiency”,.Review of
Development Economics, 21(3), 678-697.
ROODMAN, D. (2009), "How to Do Xtabond2: An Introduction to Difference and
System GMM in Stata", Stata Journal, 9(1), 86-136.
ROSENSTEIN-RODAN, P. N. (1943), "Problems of Industrialisation of Eastern and
SouthǦEastern Europe", Economic Journal, 53, 202-211.
ROSENSTEIN-RODAN, P. N. (1961), "International Aid for Underdeveloped
Countries", Review of Economics and Statistics, 43(2), 107.
WINDMEIJER, F. (2005), "A Finite Sample Correction for the Variance of Linear
Efficient Two-Step GMM Estimators" , Journal of Econometrics 126(1),, 25-51

2341

2342

Sanayi-sonrası Toplum Çerçevesinde Yabancılaşma ve
Sendikal Bilinç İlişkisi
Hakan Topateş1, Erkan Kıdak2

Özet
Fordist üretim modelinden Postfordist üretime geçilmesi sanayi toplumu ve sanayi-sonrası
toplum olarak ikili bir sosyolojik ayrım ortaya çıkartmıştır. Bu araştırmada sanayi-sonrası
toplum olarak adlandırılan günümüz üretim sistemlerinde sendikal bilinçle yabancılaşma
olgusu arasındaki ilişkiler endüstri sosyolojisi açısından değerlendirilmektedir. Fordist
üretimden Postfordist üretime geçilmesi toplumlarda sanayileşme, kapitalizm ve demokrasi
olguları arasındaki ilişkilerin değişiminin yörüngesini de belirlemektedir. Bu dönüşüm
kapsamında üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerinde küresel işbölümünün etkisiyle esnek
çalışma biçimleri, enformel istihdam, meta zincirleri gibi iş idaresi teknikleri ve üretim
modellerinin oluşması, bireyleri yabancılaştırmaktadır. Sendikal alanda ise özellikle
sendikal yoğunluk oranları açısından güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının belirgin,
dramatik etkileri görülmektedir. Yabancılaşma olgusunun felsefi düzeyde soyut ve üretim
ilişkileriyle tüketim toplumu düzeyinde somut boyutları bulunmaktadır. Çalışma ilişkilerinde
atipik çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ve düşük gelirle hedonist tüketim arasındaki
gerilimden kaynaklanan tüketim toplumuna bireylerin dahil olmaya çalışmalarının yarattığı
sosyolojik boşluklar da yabancılaşmanın farklı düzeylerini üretmektedir.
Anahtar Kelimeler— Yabancılaşma, Sanayi-sonrası Toplum, Postfordizm, Sendikal Bilinç,
Postfordizm, Üretim İlişkileri
JEL Sınıflama Kodları: J21, J51, J81, J83

The Relation of Alienation and Trade-Union Consciousness in the
Context of Post-Industrial Society
Abstract
The transition of the Fordism to Postfordism has made two sociological differentiation as the
industrial society and post-industrial society. In this study, under today’s production systems
which denominated as a post-industrial society, the relations between the consciousness of
trade-union and alienation phenomenon are evaluated regarding industrial sociology. The
transition of Fordist production to Postfordist production determine the circle of alteration
in the relations between industrialization, capitalism, and democracy facts in societies.
Within the concept of this transformation, comprising of production models and business
management technics, as flexible working relations, informal employment, and commodity
chains, alienate individuals with the effect of the global division of labor in the relations of
production, consumption, and distribution. As for that in the trade-unions sphere, distinct
and dramatic effects of flexible and precarious working conditions occur in labor market
regarding especially union density rates. The alienation phenomenon has two dimensions as
concrete (relations of production and consumption society) and abstract (philosophical)
levels. Becoming prevalent the forms of atypical work in labor relations and sociological
fractures stemming from frustration between low income and hedonist consumption which
means that individuals make an effort to participate the consumption society generate
diversified levels of alienation.
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1. GİRİŞ
Bu araştırmanın amacı sanayi-sonrası toplum olarak adlandırılan günümüz
üretim sistemlerinde çalışanların sendikal bilinciyle yabancılaşma olgusu arasındaki
ilişkilerin analiz edilmesidir. Küreselleşme olgusunun etkisiyle Fordist üretim
biçiminden Postfordist üretim biçimine geçişte toplumlar belirgin bir dönüşüme
uğramaktadır. İhracat fabrikaları ve meta zincirlerinden oluşan küresel işbölümünün
esnek çalışma modellerini yaygınlaştırması, emek olgusunu merkez ve çevre işgücü
olarak dikotomik bir ayrıma tabi tutmaktadır. Böylece bireyler sosyal güvence ve
sosyal hak kayıplarına maruz kalırken; merkez, çevre ya da yarı-çevre ülkeler
düzeyinde farklılaşan ekonomik boyutlar açısından Fordist dönemdeki sosyal
politika alanını tanımlayan sosyal refah devleti, giderek güçsüzleşmekte ya da yok
olmaktadır. Kamusal alanda sendikalar zayıflarken, gündelik yaşam pratiklerinde
tüketim toplumu odaklı, Bourdieucu anlamda yeni bir habitus3 dizayn edilmektedir.
Bu çerçevede Postfordist dönemin esnek üretim modunda ekonomik, toplumsal ve
siyasal yabancılaşma süreçleri, çalışanların sendikal bilincinin oluşumunu
güçleştirmektedir.
Modernizm ve sanayileşme olguları birbirleriyle bağlantılı olarak sosyoekonomik değişikliklerin gelişimini anlatmaktadır (Sarup, 2004: 187). Bu anlamda
toplumlar, tarihsel bir düzey olarak Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’yle
tanımlanan Yakın Çağ ile birlikte “sanayileşme”, “kapitalizm” ve “demokrasi”
olgularının ilişkiselliğini deneyimlediler (Heller ve Feher, 1993: 27). Bu çerçevede
sanayileşme dönemi Sanayi Devrimi sonrasında özellikle 1800’lü ve 1900’lü yılları
kapsamaktadır. Bununla birlikte 20. Yüzyılın ortalarından başlayarak ve giderek
artan bir biçimde, günümüzü de tanımlayan bir sosyal gerçeklik olarak, sanayisonrası toplum (ya da post-endüstriyel toplum) olgusundan söz edilmektedir. Sanayi-

3

Bourdieu “habitus” kavramsallığını, toplumsal alandaki deneyimlerin bir algısal
düzenlenme tarzı olarak anlaşılmasındaki ilişkisellik anlamında kullanır (Furseth, 2012:
176).
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sonrası toplumun ekonomi yönünü Postfordist üretim biçimi, toplumsal ve kültürel
yönünü ise tüketim toplumu belirlemektedir. 1970’li yıllardaki ekonomik krizlerin
ülke ekonomilerini yapısal ve radikal değişimlere zorlamasının küresel etkileri
Postfordizmi biçimlendirmekte olsa da; sanayi-sonrası toplum olgusuna yönelik
tartışmalar henüz Postfordist üretim teknikleri gelişmeye başlamadan önce kendisini
göstermiştir.
2. SANAYİ-SONRASI TOPLUM TEZİ VE ENDÜSTRİYEL ALAN
Literatürde sanayi-sonrası toplum olgusu/tartışması sadece ekonomik bir içerikte
değil siyasal, toplumsal ve kültürel özellikleriyle tartışılmaktadır. Fakat sanayisonrası toplum kavramı üzerinde belirgin bir uzlaşmanın bulunmadığı da
görülmektedir. Örneğin Mandel (1995: 104) sanayi-sonrası toplum olgusunun
gerçekliğini reddetmektedir. Benzer biçimde Eagleton (2001: 35-36) “postsanayicilik” düşüncesinin “hakiki modernizm”, “yeni siyasal güçlerin ortaya çıkışı”,
“meta biçiminin küresel yaşama nüfuz etmesi” gibi toplumsal gelişmelerle birlikte
postmodernizmin kökenleri içinde bulunduğunu söyler. Munck (1999: 4)
günümüzdeki “geç kapitalizm”in başat özelliğinin deregülasyon olduğunu belirtir.
Bilindiği gibi kapitalizm günümüzde bir sosyo-ekonomik formasyon olarak
zamansal ve mekânsal bir üretim ve gündelik yaşam sosyolojisine dair örgütlenmiş
toplumsallığın işleyişini gösterir. Bu anlamda üretim temelinde Postfordist üretimle
ilişkili olan küreselleşme olgusunun etkileri, Giddens’ın (2002: 48) belirttiği gibi
“imal edilmiş belirsizlikleriyle” kendisini göstermektedir. Bu ekonomi-politik
koşullarda, yabancılaşma olgusu makine ve işçi arasındaki nesneleşmeyi anlatırken,
sanayi-sonrası toplum olgusunun sonuçları olan çalışmanın aldığı yeni biçimler,
emek sürecinde yabancılaşmanın yeni görünümlerini ortaya çıkartmaktadır. Örneğin
Gorz’un (1986) işçi sınıfının bir sosyal özne olma vasfını yitirdiğini belirtmesi ;
Bauman’ın (1999) toplumsal alanda bireylerin gelirleriyle değil, tüketimleriyle var
olmalarını anlatan “defolu tüketici” kavramını kullanması ; Standing’in (2017)
“prekarya” olarak adlandırdığı yeni bir toplumsal sınıfın oluştuğuna dair saptaması,
günümüzdeki yeni çalışma ilişkilerinin değişen içeriğine dair farklı yaklaşımlardır.
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Küreselleşmenin üretim ilişkilerinin sınırlarını ve ölçeğini belirlediği küresel
işbölümünde ; ekonomide Postfordizmin, gündelik yaşamda da tüketim toplumu
davranış pratiklerinin ürettiği yeni sosyolojik biçimlenmeler, endüstri ilişkileri
sisteminin sendikal düzeyinde ne tür etkiler üretmektedir ? Çalışma ilişkileri
açısından ise sanayi-sonrası toplum gerçekliği kapsamında yabancılaşma olgusuyla
sendikal bilinç arasındaki ilişkiselliğin çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
araştırma amacının içerdiği kesişimsel düzeyin belirginleştirilmesi amacıyla,
öncelikle ilgili literatürün analizi yapılacaktır. Ardından sendikal yoğunluk
oranlarının temel alınmasıyla, güncel nicel veriler kullanılarak karşılaştırmalı bir
biçimde endüstri ilişkilerinde yabancılaşmanın sendikalara olumsuz etkileri
değerlendirilecektir.
3. ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNDE YABANCILAŞMANIN İŞLEVSELLİĞİ
Veblen, Feuerbach, Lefebvre, Marx ve Lukacs gibi yabancılaşma üzerine
çalışmış klasik kuramcıların yanı sıra Etzioni, Seeman, Nettler ve Simmel alana
entelektüel katkılar sağlamışlardır. Yabancılaşma olgusunun iki başat ismi ise
yabancılaşmaya yükledikleri anlamlar birbirine karşıt olsa da, Hegel ve Marx’tır.
Hegel yabancılaşmayı olumlu anlamda; Marx bütün bir emek sürecinin ve onun
uzantısı olan yaşam alanının sorunlu bir coğrafyası olarak değerlendirmesi
dolayısıyla olumsuz anlamda kullanır. Hegel felsefesinde özne kendisine
yabancılaşmak zorundadır. Hegel’in diyalektiğini karşıtını üreterek yeniden
kurmaya çalışan Marx ekonomik yabancılaşma, toplumsal yabancılaşma ve siyasal
yabancılaşma olgularını değerlendirir (Göze, 2001: 289). Marx’a göre çalışanlar artıdeğer üretiminin nesnesi olarak emek sürecinde yabancılaşmaya maruz kalmaktadır.
Bireyler ancak üretim ilişkilerinin değişmesiyle, endüstrinin kendilerini tek bir
alanda ritmik çalışmayla kodlamasından, tektipleştirmesinden kurtulabilirler. Marx
yabancılaşmanın yerine bireylerin nesnelere bir tür gizem olarak kullanım
değerinden daha fazla bir değişim değeri atfetmeleri anlamına gelen meta fetişizmi4
kavramını sonraki çalışmalarında kullanmıştır (2009: 82-83).

4

Meta fetişizmi konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: (Marx, 2009).
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Yabancılaşan birey gerçeklik ile görünümün aynı olduğu sanısındadır. Özellikle
de görünüm, başat bir hale gelerek gerçekliği gizler. Bu nedenle bireyler
yabancılaşmadan kurtulamadıkları sürece “yabancılaşmış bir dünya” bir gerçeklik
kazanmaktadır (Lefebvre, 2017: 172). Özellikle Amerikalı sosyal psikolog
Seeman’nin (1959: 783-790) yabancılaşma olgusunu incelerken psikolojik ve
sosyolojik problemleri iç içe değerlendirdiği analizi, yabancılaşan dünyanın birey
için ne anlama geldiğini açıklayıcıdır. Yabancılaşma bireyde “anlamsızlık”,
“güçsüzlük”,

“kuralsızlık”,

“yalıtılma/tecrit”

ve

“kendine

yabancılaşma”

üretmektedir. Bewles (2008: 151) de günümüzde yabancılaşma olgusunun düzeyinin
anlaşılmasını kolaylaştırıcı olarak, nesneleşme kavramının yerine küreselleşme ya
da düşünümsel modernlik gibi kavram setlerinin kullanıldığını belirtir. Oysa modern
zamanlarda

sosyal

gerçekliğin

anlaşılmasında

kullanılabilecek

en

uygun

metodolojik araç “nesneleşme” kavramıdır. Dolayısıyla akademik literatürde
kullanılan kavramlar sadece soyut kategoriler olarak kalmamaktadır.5 Örneğin
çalışma ilişkilerinde şirketlerin dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamasının
da bir nesneleşme türüne denk geldiği düşünülebilir (Bewles, 2008: 314). Böylece
yabancılaşma olgusu ve bunun sosyal bilimlerde bir analiz aracı olarak kullanılması,
özel mülkiyet ve toplumsal işbölümü, sosyal sınıflar, devlet gibi farklı
perspektiflerin buluştuğu ilişkisel bir toplumsal alanı anlatmakta yararlı olacaktır
(Lefebvre, 2017: 253).
4. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YABANCILAŞMA OLGUSU
Sözü edilen ilişkisel toplumsal alan, çalışma yaşamı ile gündelik yaşam
arasındaki kesişimsellikte yer almaktadır. Dolayısıyla günümüzde, sanayi-sonrası
olarak da değerlendirilen Postfordist üretim ilişkilerinin ve tüketim toplumu
paradigmasının geçerli olduğu koşullarda, yabancılaşma olgusunun sosyal gerçekliği
kavrama düzeyi fazlaca işlevselleşmiştir. Lefebvre’ye (2017: 82) göre yabancılaşma
olgusu bireylerin gündelik yaşamlarında bilhassa önemlidir. Bunun yanı sıra sanayi
çalışması, “işletme içindeki küresel çalışmayı” ve “toplum içindeki bütünsel
5

Yabancılaşmanın sanayi toplumlarında artmaktan ziyade azaldığına dair bir farklı bir
çözümleme için bakınız: (Blauner, 1966).
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çalışmayı” etkileyerek ikili bir biçimde işler. İşçilerin sınıf bilinci de buna bağlı
olarak kendi çalışma pratikleri, ideolojik etmenler gibi birbirinden farklılaşan
değişkenlerin etkisi altındadır (2017: 93). Böylelikle sanayi-sonrası toplum
olgusunun

görünümleri

olan

işin

ve

çalışmanın

aldığı

yeni

biçimler,

yabancılaşmanın da emek sürecinde yeni görünümler alabileceğini göstermektedir.
Örneğin Wallerstein (2015: 27-28) küresel ekonomik yapının, artı-değer
maksimizasyonu sağlamak amacıyla, proleterleşmiş bireylerden ziyade yarıproleterleşmiş hanelerde yaşayanların emeğini ücretli çalışma ilişkilerine katmayı
tercih ettiğini belirtir. Wallerstein’in yarı-proleterlik saptamasının ışığında kır ve
kentin farklı sosyolojik belirlenimlerinin etkisi altında kalan yarı-proleter bir bireyin
sendikal bilinç geliştirmesi de güçleşmektedir.
Sanayi-sonrası toplum ya da Postfordist üretim çerçevesinde, mevcut çalışma
ilişkilerini üreten ekonomi-politik süreç, endüstri ilişkileri sisteminde bir yandan da
işçi sınıfının üretim araçlarına, topluma ve kendisine yabancılaşmasına yol açarak
sendikal bilincin gelişmesini engelleyebilmektedir. Foucaultcu anlamda bu “hakikat
rejimi”nde6 yabancılaşan birey, kendi yabancılaşma sürecinin farkında değildir.
Toplumda Weberyen anlamda bireylerin toplumsal ve ekonomik statü kayıpları ve
emek sürecinde üretim araçlarının kendilerine ait olmaması nedeniyle içine
düştükleri yabancılaşma, sendikal bilincin toplumsallaşamamasına, dolayısıyla
sendikal temsilin kamusal alanda görünürlüğünün azalmasına yol açmaktadır. Bu
gerçeklik Arendt’in (1994: 33) siyasal olanın toplumsal niteliğinin ancak bir kamu
alanı içinde var olabileceği saptamasıyla da örtüşmektedir.
Yabancılaşmanın toplumsal kökenleri genel itibariyle yapısaldır ve aynı zamanda
sosyolojik bir karmaşayı tanımlar. Bu anlamda yabancılaşmanın Durkheimcı (2006,
Tolan,

1996:

312)

anlamda

bir

anomi

halini

anlattığı

görülmektedir.

Yabancılaşmanın güçlenmesiyle toplumsal çözülme ve sosyal çatışma olguları da

6
Foucault, iktidarın kendisini güçlendiren söylemi süreklileştirerek, toplumsal alanda özneler
üzerinden ürettiği bilgi-iktidar ilişkisini tanımlamak amacıyla “hakikat rejimi” kavramını kullanır:
“…belli bir pratikler dizisiyle, bu diziyi bir yandan kavranabilir bir bağla bir araya gelmiş bir bütün
olarak oluşturan, diğer yandan da bu pratikler hakkında doğru ve yanlış olarak yasama yapan ve
yapabilen belli bir söylem tipinin birbirine eklemlenmesinin izini taşır” (Foucault, 2015: 19).
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ortaya çıkabilmektedir (Koenig, 2000: 316). Yabancılaşmanın kurumlarda örgütsel
bir düzeyde ortaya çıktığı hallerde ise örgütsel katılmanın sürdürülebilir olarak
güçlendirilmesiyle yabancılaşmanın azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu noktada
birey ve çalışılan kurum arasındaki bağlılık ilişkilerinde bireyin kurum kararlarına
katılımının yabancılaşmayı azaltıcı etkisinden söz edilir (Uysal, 1984: 26). Fakat
Lefebvre’nin (2017: 44) belirttiği gibi: “Otomatizasyon ve makineli aktarım,
çalışmayı son derece kalifiye çalışmalarla her türlü kalifikasyondan yoksun
çalışmalar

olarak

ayırma

eğilimindedir”.

Dolayısıyla

örgütsel

katılımın

yabancılaşmayı azaltıcı etkisi farklı çalışma türlerine göre etkisizleşebilir. Örneğin
yeni kapitalizmde giderek fazlalaşan eğreti istihdam, atipik çalışma biçimleri,
taşeron üretim, meta zincirleri gibi üretim ve yönetim modelleri hem işyerini
merkezsizleştirir hem de çalışanların sendikal düzeyde güçlenmesini engelleyerek
onları tabakalı bir istihdam piyasasının içine yerleştirir.
5. YABANCILAŞMA DÜZEYİ VE SENDİKAL YOĞUNLUK İLİŞKİSİ
Sosyal refah devletinin küresel düzeyde güçsüzleşmesi ya da çöküşüyle birlikte
endüstri ilişkileri sisteminde yeni yasal düzenlemeler ve uygulamalar oluştuğu
görülmektedir (Harvey, 2015: 78). Endüstrileşmiş toplumlarda 1970’li yıllardan
başlayarak işgücü piyasalarında “endüstrisizleştirme” ve “vasıfsızlaştırma” olguları
ortaya çıkmaya başlamıştır (Bilton vd., 2009: 110). Üstelik küreselleşme olgusuyla
birlikte işgücü piyasalarının “profesyonelleşmesi” ve “parçalanması”, çalışan
sınıfların

ve

sendikacılığın

ekonomik

ve

sosyolojik

arka

planını

güçsüzleştirmektedir (2009: 114).
Yabancılaşma olgusunun çalışma ilişkilerindeki olumsuz etkilerinin sosyolojik
bir değişken olarak yarattığı olumsuzluklar bu noktada hem tam zamanlı istihdamın
hem de sendikal yoğunluk oranlarının azalması kapsamında açık biçimde
görülebilmektedir. Tam zamanlı, belirsiz süreli ve güvenceli sözleşmelerin 1970’li
yıllardan itibaren giderek aşınmasıyla endüstri ilişkileri sisteminde yapısal
değişimler ortaya çıkmıştır (Piven ve Cloward, 1993). Buna paralel olarak
sendikalaşma oranları da küresel ölçekte düşme eğilimindedir. OECD’nin 2000
yılındaki sendikal yoğunluk verileri şu şekilde değişmiştir: Sendikal yoğunluk
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Meksika’da %16,9’dan 2017 yılında %12,5’e; İsveç’te %79’dan 2017’de %66,1’e;
Norveç’te %54,1’den 2015’te %52,5’e, İngiltere’de %29,7’den 2016’da %23,7’ye;
ABD’de %12,9’dan 2017’de %10,3’e; Almanya’da %24,6’dan 2016 yılında %17’ye
kadar gerilemiştir (OECD.Stat, Trade Union Density, 2017). Sendikalaşma oranları
dünya genelinde düşüş eğiliminde olup merkez ülkelerde yüzde 20 civarlarında
seyretmekte, İskandinav ülkelerinde yüzde 50’nin altına düşmemektedir. Çevre ve
yarı çevre ülkelerde ise yüzde 10 dolaylarında kaldığı görülmektedir.
Türkiye’de ise 2018 yılı Temmuz verilerine göre sendikalaşma oranı kayıtlı
çalışanlar içerisinde %12,76 düzeyinde kalmıştır (ÇSGB, 2018). 2013 yılının Ocak
ayında Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı olarak çalışan 4.686.618 işçinin yüzde
57,98’i (2.717.326 işçi) sendika üyesi olarak görülmektedir (ÇSGB, 2018). Bu oran
2009 yılında yüzde 59’a kadar yükselmiş, ardından 2013 yılında yüzde 9,21’e kadar
düşmüştür. 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı 10.881.618 işçiden
1.001.617’i herhangi bir sendikaya üye olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlık’ın
son verilerine göre 2018 yılının Temmuz ayında sendikalaşma oranı yüzde 12,76
olarak tespit edilmiştir. Sendikalaşma oranındaki astronomik düşüşün arkasında neoliberal iktisat politikalarının etkisinin yanı sıra 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun sendika üyeliğini e-devlet üzerinden
sağlaması da bulunmaktadır.
İlgili veriler kapitalist ekonomilerin işçi- işveren- devlet arasındaki hukuksal,
ekonomik ve sosyolojik ilişkilerini düzenleyen endüstri ilişkileri sisteminde
endüstriyel ve kültürel gelişmişlikle sendikal yoğunluk oranları arasındaki doğru
orantıyı da göstermektedir. Bu anlamda sendikacılık öncelikle demokrasiyle
ilişkiseldir. Sendikacılık, demokrasinin kültür ile etkileşiminin belirgin bir eşiği
aştığı, fırsat eşitliğinin hukuken garanti altında olduğu toplumlarda işçi ve işveren
arasındaki ilişkileri optimal bir biçimde düzenler. Bunun yanı sıra demokrasinin
gelişmesi çalışan sosyal kesimlerin sendikal düzeyde temsil hakkına sahip
olmalarına dair gelişimle koşuttur (Işıklı, 1994: 1-2). Fakat güncel sendikal yoğunluk
verilerinin karşılaştırmalı analizi yabancılaşma olgusunun toplumda ürettiği sosyal
problemleri beslemektedir. Örneğin Lefebvre (2017: 96) kapitalist ekonomilerde
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demokrasinin güçsüzleştiğini dolayısıyla “bütünsel bir yabancılaşma” ya da “tam
politik yabancılaşmanın” kamusal alana yayıldığını belirtmektedir.
Endüstriyel alanda işgücünün merkez ve çevre işgücü olarak ikiye bölünmesi,
kayıtdışı çalışmanın artan oranları, eğreti istihdam biçimleri gibi işgücünün
dönüşümünü anlatan değişimler yabancılaşmayı etkilemektedir. Beck (2011: 212)
bu noktada tam istihdamın standartlaşmış halinden esnek üretime geçilmesinin
olumsuzluklarına değinir. Günümüz toplumsal ilişkilerini içerdiği sosyal zorluklar
ve tedirginlikler dolayısıyla “risk toplumu” olarak adlandıran Beck, işgücü
piyasalarındaki değişimi şu biçimde açıklamaktadır: “…çalışma saatlerinin
esnekleşmesinin, tam-zamanlılığın çok çeşitli yarı-zamanlı işlere dönüşmesinin gelir
bakımından nötr bir şekilde gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Yani
çalışma süresinin bölünmesine (ki bu da neticede daha fazla istihdam sağlamaz,
düşük istihdamın genelleşmesini, işsizliğin azaltılmasını sağlar) gelir, sosyal
güvenlik, kariyer fırsatları ve işletme konumunda aşağı doğru bir yeniden bölüşüm
eşlik eder; bir bakıma (uzmanlık, iş ve hiyerarşilerdeki farklılaşmalarda) kolektif bir
gerileme yaşanır” (Beck, 2011: 216).
Postfordist üretim biçiminde çalışanları üretim ilişkilerine ve topluma
yabancılaştıran söz konusu değişimlere, sosyal haklar düzeyinde kolektif işçi
haklarını azaltan düzenlemeler eşlik etmektedir. Pragmatist fikriyatın sendikaların
içerisine yayılması, toplu pazarlığın merkezilikten adem-i merkeziliğe doğru
genişlemesi (Çetik ve Akkaya, 1999: 43) ve ulusal düzeyden işyeri düzeyine kadar
daralması çalışanların sendikal bilincinin güçlenmesini engellemektedir. Bilindiği
gibi endüstri ilişkilerinde kurumsallaşmış yapılarını temsil eden sendikal düzeyin
gelişmesi sınıf bilincinin gelişmesinin koşuludur. Tarihsel olarak sosyoloji ve siyaset
bilimindeki

çoğulcu

işlevselci

yaklaşımın

toplumsal

özne

konumunda

değerlendirdiği kolektiviteler ya da çıkar grupları olan sendikaların (Heywood,
2006: 399) gelişimiyle, demokrasinin gelişimi birbirini beslemiştir.7 Bu noktada

7 Modern endüstri sisteminin oluşumunun tarihsel arka planında Fransız Devrimi, Çartist Hareket,
Reform, Rönesans ve Aydınlanma Düşüncesi, Sanayi Devrimi, ulus-devletlerin ortaya çıkması gibi
aynı zamanda demokrasi tarihinin belirleyicileri olan gerçeklikler bulunmaktadır.
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sendikal bilinç ile yabancılaşma arasında ters yönlü bir ilişkiselliğin bulunduğu
görülmektedir. Fakat Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında sendikaların işlevsel
olduğu kamusal alanın ve demokratik kolektivitelerin güçsüzleşmesiyle, Geniş’in
(1994: 272) belirttiği gibi “sendikal düzenin restorasyonu” gerçekleştirilmiştir.
Böylece serbest piyasa ekonomisinin şartlarının olgunlaştırılması sürecinde, devletin
dönüşümüyle kamusal alanın dönüşümünün birbirine koşut bir biçimde geliştiği
görülmektedir (Topateş, 2016: 39).
Oysa Türkiye’deki kapitalist ekonomik gelişim evreleri tarihsel düzeyde Batı
ülkeleriyle eş zamanlı da gerçekleşmemiş, işçi hareketi Batılı ülkelerdeki işçi
hareketlerini “kronolojik olarak” takip etmiştir. Sanayileşme sürecindeki
gecikmeler, kentleşmenin sürmekte olması, işçi sınıfı bilincinin oluşumunu
kolaylaştıran emek süreci alanları olan büyük ölçekli işyerlerinin oranının kısıtlı
olması nedeniyle “dayanışma bilincinin” fazla gelişmemesi gibi etmenler; işçi
sınıfının modern anlamdaki oluşumunun ancak 1960’lı yılların sonrasında görünür
olmasına neden olmuştur (Işıklı, 2003: 49-51). Yine de Işıklı’ya (2003: 53) göre
sendikaların ve işleyen bir toplu sözleşme sisteminin mevcudiyetinin de gözden uzak
tutulmaması gerekmektedir. Burada özellikle belirtilmesi gereken, Türkiye’de işçi
sınıfının oluşumunun tarihsel olarak geç kalmış olmasıdır. Bu sosyal gerçekliğin bir
diğer yüzü burjuvazi sınıfının oluşumunun da tarihsel gecikmesini açıklar. Bilindiği
gibi Avrupa’da 1830 ve 1848 yıllarındaki sosyal çatışmalar, Fransa’daki Paris
Komünü, İngiltere’deki Ludizm ve Çartist hareket gibi hak kazanımını örgütleyen
ve sosyolojik bir bilince dönüştüren, uzun bir zaman dilimine yayılmış tarihsel
pratikler (praksis) yaşanmıştır. Bu anlamda Türkiye’de günümüzde çalışanların
sendikal bilincinin gelişmesinin engellerinden olan yabancılaşma olgusunun
güçlenmesini sağlayan koşulları, işçi sınıfının oluşumunun tarihsel olarak geç
kalması da beslemektedir.
6. SONUÇ
Sanayi-sonrası toplum olarak da adlandırılan yeni kapitalizm/Postfordizm
döneminin otomasyon ve robotik teknolojiler içeren üretim teknolojilerinin sosyoekonomik formasyona yansımaları hem çalışma ilişkileri hem de gündelik yaşam
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pratiklerini üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle yabancılaşma olgusunun bireylerin
iş ilişkileriyle birlikte iş dışı kamusal ve özel alanlarında ürettiği olumsuz etkiler
sosyal politika alanında çözülmesi gereken yeni sosyolojik ve ekonomik sorunlar
üretmektedir.

Bu

çerçevede

Lefebvre’nin

günümüz

toplumlarının

diğer

olumsuzlukların yanı sıra gündelik yaşamın içinde yoğun ve belirgin biçimde
görülebilen yabancılaşmanın mağduru olduklarını belirtmesi anlamlıdır. Böylece
yabancılaşmanın etkilerini iş yaşamının yanı sıra gündelik yaşamda da açıkça
görebiliriz.
Bu koşullarda yabancılaşma olgusunun bireysel mutsuzluk ve sosyal çatışma ve
metalaşma yaratmasına karşı; Esping-Andersen’in toplumsal faydanın piyasa
ilişkilerinin dışında tutulmasına yönelik önerisi olan “meta-dışılaştırma” kavramı
yabancılaşmayı azaltıcı işlevsel bir sosyal politika aracı olabilir. Meta-dışılaştırma
kavramı eğitimin, sağlık hakkının, belediye hizmetleri gibi sosyal fayda içerikli
hizmet/toplumsal ihtiyaç alanlarının ücret ve müşteri ilişkilerinden arındırılmış bir
kamusal hak ve fayda haline getirilmesini anlatır. Meta-dışılaştırma kavramının
toplumsallaştırılması, birey ve kamu arasındaki dengeyi düzenleyen, sosyal hakların
topluma dengeli dağılımını gerçekleştiren politikaları yeniden işlevselleştirebilir.
Dolayısıyla çalışanlar üzerinde işyerinde sendikal bilincin gelişimini engelleyen
üretim araçlarının yönetselliğinin, işyeri dışında da tüketim toplumunun oluşturduğu
denetim ilişkilerinin olumsuz görünümleri anlamına gelen yabancılaşmanın etkileri
azaltılabilir. Böylece yabancılaşarak kendi benliğine sığınan, yaratıcı özünü yitiren,
nesneleşen birey zamanla yabancılaşmadan kurtularak, insanlığın ussal ve estetik
ilerlemesini temsil eden hümanizmanın, modernitenin bilimler ve sanatlar
aracılığıyla insanlığı mutluluğa doğru ilerleteceği rasyonel çizgiye yeniden
dönebilir.
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Mythes et réalité du management Soft Power chinois en
Afrique
Alexis Abodohoui1, Zhan Su2
Résumé
La coopération sud-sud a renforcé les liens entre les réalités politique, économique et surtout
culturelle. Dans cet article, nous explorons l’influence des cultures de gestion locales
chinoises sur la capacité des gestionnaires africains. En utilisant une approche
méthodologique interprétative basée sur la théorie du Soft Power, nous avons montré que les
thèmes émergents du répertoire cognitif des gestionnaires africains après leur adaptation en
Chine incluent le développement de réseau, la prise de risque, l'optimisme et le pragmatisme.
Les résultats de cette étude ouvrent de nouvelles perspectives pour l'exploration du Soft
Power chinois en Afrique. Ils montrent que la Chine n’influence pas seulement par le biais
des aides, des investissements, du modèle économique, etc., mais inspire culturellement de
nombreux pays en raison de ses idées de gestion connues sous le nom de « Chinese
Management Soft Power ».
Mots-clés : Management Soft Power chinois, influence, entrepreneurs africains ayant étudié
en Chine, développement de réseau, prise de risque, optimisme, pragmatisme
Jel Codes: F20

1.

Introduction

Étant le plus important partenaire commercial et un des principaux investisseurs en
Afrique, la Chine renforce sa position sur ce continent non seulement par sa
puissance économique, mais aussi par ses programmes d'échanges culturels (48
instituts Confucius, des milliers des bourses d’études…), ses actions diplomatiques
ainsi que ses aides et ses interventions humanitaires. Selon des statistiques du
ministère chinois de l'éducation, en 2014, le nombre d'étudiants africains en Chine a
dépassé le nombre d'étudiants africains aux États-Unis et en Angleterre. Ces
dernières activités chinoises témoignent d’un nouveau phénomène dans les relations
sino-africaines - les influences du Soft Power chinois. Pour Acquaah, Zoogah &
Kwesiga (2013), ce qui fait gravement défaut à l'Afrique, c'est la compétence
entrepreneuriale pour créer des valeurs économiques et sociales commercialisables
au bénéfice de la société dans son ensemble. La Chine est-elle une nouvelle source
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d'inspiration managériale en Afrique ? Autrement dit, en plus de ses influences du
hard Power (économique…), la Chine exerce-t-elle aussi des influences réelles sur
les Africains en la matière de la gestion ?
Notre projet de recherche, qui est composé de plusieurs étapes, tente de combler une
lacune retentissante au niveau des études empiriques en la matière. La question
principale de la recherche de cette étape est la suivante : dans quelle mesure, les
pratiques de gestion chinoises ont - elles influencé les entrepreneurs africains formés
auparavant en Chine ?
À partir de la théorie du Soft Power développée par Nye en science politique (1990),
nous considérons le management Soft Power comme la capacité d'influencer les
pratiques de gestion des autres personnes sans recourir à la coercition. C'est la
capacité de transformer les pratiques de gestion des autres cultures à travers ses
propres façons de faire qui sont perçues comme positives et attrayantes par d'autres.

2.

Méthodologie de la recherche

Il s'agit d'une étude qualitative qui s’est basée sur l'hypothèse que les entrepreneurs
africains ayant auparavant étudié en Chine ont acquis d'autres compétences en plus
des connaissances académiques. La collecte des données se repose sur les principes
de la recherche qualitative : observation des participants, induction, interprétation,
proximité à des sujets étudiés. Les principales sources de données pour cette étude
sont des entretiens auprès de 62 Africains qui sont actuellement entrepreneurs. Les
participants proviennent de 7 pays africains (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée
Conakry, Niger, Sénégal et Togo). Les entretiens ont été menés sur une période de 6
mois (mai - octobre 2016). Dans chacun des pays africains visités, nous avons eu
l’occasion de rencontrer le président de l’Association des anciens étudiants de Chine
qui nous a recommandé et connecté avec certains participants pour l’interview. Les
personnes interrogées ont passé au moins deux ans en Chine et sont rentrées dans
leur pays d'origine depuis au moins deux ans. Lors de la sélection des informateurs,
nous avons utilisé une approche d'échantillonnage stratifiée et affinée selon laquelle
des participants de différents groupes sont sélectionnés (Miles & Huberman, 2003).
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Chaque entretien durait entre 45 et 75 minutes. Toutes les interviews ont été
enregistrées. Certaines des idées principales, des réflexions et des idées ont été
conservées dans un journal de recherche, comme recommandé par Bringer, Johnston
& Brackenridge (2004). Lors de notre travail sur le terrain au Bénin, en Côte d'Ivoire
et au Ghana, 6 autres informateurs intéressants - employés ou partenaires
commerciaux de nos interlocuteurs, ont participé à des conversations informelles.
Les idées et les thèmes qui ont émergé de nos interactions avec eux ont également
été conservés dans le journal de recherche.

3.

Résultats

Les résultats de cette recherche montrent que le Soft Power chinois permet de
remodeler les pratiques managériales africaines, notamment sur les aspects suivants
: développement de réseau, prise de risque, optimisme, pragmatisme. L'un des
facteurs qui favorisent l'adaptation culturelle des immigrants dans leur pays d'accueil
est leur capacité à se faire des amis. En Chine, le réseau social appelé Guanxi est un
facteur socioculturel important (Zhu, Cooper, Fan & De Cieri, 2013). Guanxi reflète
les liens délicats tissés dans la vie sociale de chaque personne et dans chaque aspect
de la société chinoise (Park & Luo, 2001). Le Guanxi est profondément ancré dans
la culture chinoise depuis plus de 5 000 ans. Il ressemble au concept occidental de
réseau social, mais reste distinctif dans le contexte chinois (Chua, Morris & Ingram,
2009). Le Guanxi pourrait être compris comme un lien social de forces diverses qui
sont cultivés et maintenus grâce à l'échange continu de faveurs entre différentes
parties pour atteindre des objectifs essentiels et un mécanisme stratégique pour
surmonter les inconvénients de la concurrence et des ressources (Park & Luo, 2001).
Certaines études affirment que les entrepreneurs africains n’accordent pas une place
de choix au développement des réseaux (Irwin, 2011). Les illustrations sémantiques
des étudiants interrogés montrent qu'ils se concentrent sur le développement de
réseaux dans leurs activités quotidiennes et en particulier pour le développement de
leurs entreprises (tableau 1). Plusieurs extraits des réponses des participants illustrent
le fait que, durant leur séjour en Chine, les entrepreneurs ont été influencés par
l’importance que les Chinois attachent au développement de réseaux sociaux et
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commerciaux. La plupart d'entre eux ont non seulement maintenu des liens sociaux
avec leurs amis chinois et ceux d'autres nationalités, mais ils en ont également
construit d'autres.
Tableau 1. Expériences des participants en matière de développement de
réseau
Aspects du

Déclarations du particiapant

reseau
développé
Reseau social

Les Chinois m'ont beaucoup influencé. Je suis toujours avec les
Chinois, je mange avec eux tous les jours. [Niger, 18 août 2016]

C'était super avec les professeurs. Je considère mon superviseur
comme mon père toute ma vie… Nous les considérons comme nos
parents, car en dehors de la classe, les enseignants donnent leurs
numéros de téléphone lors de la prise de contact pour les appeler,
même pour discuter des problèmes qui n’ont pas rapport avec les
études. [Guinée Conakry, 28 Octobre 2016]
C'était très bien avec les professeurs. J'ai gardé une bonne relation
avec eux jusqu'à présent. Même avec des amis chinois, je me sentais
très bien. Je ne me suis jamais heurté à un interdit culturel, ni mal
compris avec la communauté chinoise. [Sénégal, 20 juillet 2016]
Résau d’affaire

Par les réseaux en particulier celui des enseignants, j'ai appris
l'humilité; ils ne se gonflent pas trop… Je ne complique pas la vie
de mes employés. Mais j'aime le respect de la hiérarchie. [Niger, 25
Août 2016]
Par les réseaux en particulier celui des enseignants, j'ai appris
l'humilité; ils ne se gonflent pas trop… Je ne complique pas la vie

2362

Aspects du

Déclarations du particiapant

reseau
développé
de mes employés. Mais j'aime le respect de la hiérarchie. [Niger, 25
Août 2016]
Source : à partir des entrevues réalisées.

Le réseau social ou professionnel est l’une des principales activités
comportementales à développer. L'utilisation de la mise en réseau dans les pays
africains est perçue comme une preuve de la réussite des entreprises mais reste moins
optimisée (Tvedten et al., 2014; Xing, Liu, Tarba & Cooper, 2016). Il convient de
noter que le développement de réseaux entre Chinois et Africains renforcera la
compréhension mutuelle et aura des implications pratiques pour les entreprises. La
mise en réseau fournit des informations, des ressources et d’autres avantages
économiques pour la survie et le succès des entreprises (Li & Liang, 2015; Li &
Zhang, 2007).
Prise de risque
Plusieurs recherches ont été menées sur la notion de risque en tant que caractéristique
spécifique des entrepreneurs (Zhao, Seibert et Lumpkin, 2010, de Pillis & Reardon,
2007). Ainsi, la prise de risque est l’une des caractéristiques les plus distinctives du
comportement d’entreprise. Selon Kermisch (2010), d'une part, nous avons le
paradigme psychométrique (basé sur des mesures psychométriques) qui étudie la
manière dont les risques inhérents à différentes activités sont perçus. D'autre part, la
théorie culturelle soutient que les perceptions des risques font partie intégrante des
valeurs culturelles, au même titre que les autres valeurs et croyances, pour stabiliser
les formes sociales dans lesquelles elles développent des risques. Ainsi, chaque
forme de vie sociale a son propre portefeuille de risques, sa propre hiérarchie de
risques et son propre rapport au risque.
Dans leur analyse du potentiel culturel et entrepreneurial, Mueller et Thomas (2000)
notent que certaines cultures pourraient être davantage associées à certaines
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orientations entrepreneuriales que d'autres. Le risque n'est donc jamais perçu de la
même manière dans le temps, dans l'espace ou par un groupe d'individus. En effet,
les entrepreneurs chinois perçoivent plus d'opportunités que de menaces dans la
notion de risque (Cheung & Chow, 2006; Rozell, Meyer, Scroggins & Guo, 2011).
Ils fondent leur jugement sur leurs expériences, sur les habitudes acquises par les
générations précédentes qui ont connu la misère et la famine et sur les traditions
culturelles (confucianisme, taoïsme, etc.) ainsi que sur leur expérience personnelle
(Tang, Tang, Marino, Zhang & Li, 2008). Plusieurs études montrent que les
entrepreneurs chinois ont tendance à prendre des risques dans le cadre de leur
processus de prise de décision et dans l'optimisation des opportunités qui leur sont
offertes (Cai, Yu, Liu & Nguyen, 2014, Zhang, Ma, Wang, Li & Huo, 2016). Les
entrepreneurs africains, en revanche, prennent moins de risques. Les résultats des
études de Fatoki & Chindoga (2011) identifient le risque comme l’un des principaux
obstacles pour les jeunes entrepreneurs africains. L’adaptation culturelle des
Africains en Chine leur permet de développer des aptitudes à la prise de risque, un
fait justifié par certaines de leurs déclarations dans le tableau suivant. Ils ont partagé
certains schémas de pensée, de ressenti, de réaction et de résolution de problèmes
avec les Chinois. Les extraits suivants (tableau 2) montrent que les entrepreneurs
africains ont développé des capacités de prise de risque lors de leur séjour en Chine.
Table 2. Expériences des participants en matière de prise de risque
Aspects de la prise

Déclarations des répondants

de risque identifiés
Ce que je remarque à propos de la Chine, c’est un pays qui a
presque la même réalité que nous, comme beaucoup de pays
africains... Ce que je remarque, contrairement à nous, tous les
jours, les jeunes Chinois font un effort pour créer des entreprises.
Nous nous plaignons tous les jours. Nous ne voulons pas prendre
l'initiative ni faire le sacrifice d'innover. Ce sont ces réalités qui
m'ont amené à ne pas attendre un emploi du gouvernement.
[Bénin, 9 mai 2016]
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Je suis un entrepreneur. Je considère le marché économique et
financier comme une guerre comme les Chinois. [Togo, 12 Juin
2016]
Oui, surtout la culture chinoise m'a influencé. Ce que je fais
aujourd'hui n'est pas ce que j'ai étudié en Chine. J'ai beaucoup
appris quand j’étais en contact avec la culture d'entreprise
chinoise. C'est une excellente occasion d'avoir choisi la Chine
comme destination pour nos études. [Côte d’Ivoire, 16 Juillet
2016]
Source : à partir des entrevues réalisées.

Optimisme
L'optimisme est la tendance à avoir une vision favorable de la vie. Être optimiste,
c'est avoir confiance en l'issue positive d'un événement (Martin-Krumm, Kern,
Fontayne, Romo, Boudoukha & Boniwell, 2015). C'est une conception directe de
l'optimisme, qui consiste à s'attendre à vivre des événements positifs, tels que
développés par Scheier & Carver (1985). L'optimisme est également associé à des
caractéristiques souhaitables telles que la persévérance et l'accomplissement et la
capacité à rester motivé, à accepter les échecs et à tirer des leçons des erreurs
(Cooper, Woo & Dunkelberg, 1988). Cela fait écho à la philosophie nietzschéenne
qui affirme : "Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort." L'optimisme ou le
pessimisme est influencé par des valeurs culturelles (Scheier & Carver, 1985) et
Confucian dans le cas présent (Kirby & Fan, 1995). Certaines études ont montré que
les entrepreneurs chinois possédaient plusieurs compétences psychologiques liées à
l'optimisme, telles que la tendance à voir les choses de manière positive (Taormina
& Lao Mei Kin-2007), à la détermination, à la patience et à la persévérance (Li &
Liang, 2015, Wang, Tee & Ahmed, 2012). Ils se considèrent comme des apprenants
à vie (Seow Wah, 2010).
Contrairement aux entrepreneurs chinois, certaines études montrent que, malgré leur
dur labeur, les entrepreneurs africains expriment des attitudes pessimistes au début
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de leurs activités (McDade & Spring, 2005). Ils ne sont pas seulement réservés, mais
sont également enclins à adopter des stratégies fatalistes et d'évitement (Edoho,
2015). Toutefois, les déclarations des Africains ayant étudié en Chine (voir le tableau
3 ci-dessous) semblent confirmer le contraire des précédentes études réalisées sur les
entrepreneurs africains à cet égard. Tout comme les Chinois, les entrepreneurs
africains qui ont étudié en Chine sont empreints d'optimisme.
Table 3. Expériences des participants en matière de développement de
l’optimisme
Aspects

Déclarations des répondants

d'optimisme
identifiés
La concurrence est féroce en Chine pour les entrepreneurs. Ils
font toutes sortes de jeux, c'est chinois, il y a toutes sortes de
compétitions parce que tout le monde veut réussir. [Ghana, 3
Juin 2016]
La vie en Chine est un défi quotidien, vous devez être dur, vous
ne devez pas vous laisser aller, vous ne devez pas vous
décourager. Aller en Chine, c'est comme aller à une
compétition. Vous devez revenir avec un trophée. J'ai mon
diplôme et j'ai une entreprise que je construis. [Côte d’Ivoire, 12
Juillet 2016]
Après mes études en Chine, quand je suis rentré chez moi, j'ai
découvert que les choses ne bougeaient pas, même au début de
mon entreprise, nous ne faisions pratiquement rien, les choses
ne bougeaient pas. Et parce que j’ai déjà vu les Chinois en
action là-bas, je ne vous découragez pas, mais avec le temps,
cela a pris de l’envol. [Senegal, 22 Juillet 2016]
Source : à partir des entrevues réalisées.
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Pragmatisme
Le pragmatisme, terme couramment utilisé en gestion, a été développé par plusieurs
théoriciens légendaires tels que Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James
(1842-1910) et John Dewey (1858-1914). La vision commune de ces pragmatiques
est de concevoir un cadre logique qui utilise des connaissances basées sur
l'expérience pour améliorer les performances. Le pragmatisme est lié à la théorie à
l'action, la pensée à un fait, l'expérience au résultat de l'action dirigée (Thayer-Bacon,
2010). Menand (2001) définit le pragmatisme comme un compte rendu de la façon
dont les gens pensent, comment ils développent des idées, forment des croyances et
prennent des décisions. De plus, Senge (1990) a inventé la notion de l’« organisation
apprenante » qui a rapport avec l’amélioration de la performance organisationnelle
en fonction des convictions, de l’apprentissage et de la connaissance des individus
et des équipes. L’approche pragmatique la plus connue en matière d’amélioration de
la qualité est la gestion de la qualité totale (Total Quality Management). Les
dirigeants ou entrepreneurs pragmatiques cherchent à proposer des solutions aux
problèmes plutôt que de créer une vision plus large (Bedell-Avers, Hunter &
Mumford, 2008). Le pragmatisme fait simplement référence à une approche dans
laquelle l'organisation est ouverte à l'utilisation de divers moyens pour atteindre les
objectifs fixés en fonction de ce qui convient le mieux aux facteurs situationnels
(Alford & Hughes, 2008).
En Chine, lors des réformes politiques et économiques, deux expressions de Deng
Xiaoping ont eu un impact sur la gestion chinoise. Elles sont entre autres : «
Traversez la rivière en tâtonnant pierre à pierre- ▼⤛ 微㲚 » - et « peu importe que
le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris ; - ⟶㯭⊧ⓑ⊧㸪ᤊ฿⪁㰡

ᑵዲ⊧ ». Elles expriment le pragmatisme chinois et constituent en même temps
une culture profondément enracinée de changement progressif. Le pragmatisme
chinois vise à adopter différentes politiques afin d'accélérer le développement de la
Chine (Zhao, 2005).
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Ainsi, en Chine, la plupart des organisations n’ont pas d’organigramme formel ou
explicite, pas de structuration des activités, une faible spécialisation de la tâche avec
pratiquement aucune description claire des tâches et de la procédure, ni de
formulation de politiques et de règles écrites (Li & Liang 2015). Ces pratiques
culturelles conduisent à une adaptation continue et à l'adoption de nombreuses
qualités des organisations d'apprentissage, qui leur permettent d'obtenir des résultats
sans formalisme (Elkin, Cone & Liao, 2009). Ames & Hall (1987) utilisent le terme
ordre esthétique pour décrire la société chinoise qui n'est pas ouverte à l'utilisation
de règles et de normes mais met l'accent sur l'harmonie. En Afrique, la gestion
découle de la mission de développement de l’Afrique que les acteurs occidentaux
eux-mêmes ont définie en adoptant les pratiques occidentales en Afrique. Il est guidé
par la logique bureaucratique et formelle (Claeyé & Jackson, 2012). Bien que, de
nos jours, il y ait une ré-appropriation de pratiques culturelles authentiquement
africaines (Walumbwa, Avolio & Aryee, 2011) qui est la logique humaniste (Ubuntu
- le peuple en tant que fin en soi) de la performance organisationnelle (Jackson,
2002). Cette logique n'est pas loin des valeurs culturelles chinoises. Dans leur étude,
Xing, Liu, Tarba & Cooper (2016) montrent l'existence d'une proximité culturelle
entre "Ubuntu" et les Chinois. Le séjour des Africains en Chine peut renforcer leur
perception de la gestion pragmatique chinoise. Les affirmations suivantes, indiquées
dans le tableau 4, confirment notre affirmation ici.
Table 4. Expériences des participants en matière de développement du
pragmatisme
Aspects du

Déclarations des répondants

pragmatisme
identifiés
Les Chinois sont sérieux, ils sont précis, rigoureux dans leur
gestion des étudiants étrangers. Il n'y a pas de problèmes
absurdes. Les problèmes sont automatiquement résolus et
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deviennent des atouts pour d'autres problèmes similaires.
[Togo, 12 Juin 2016]
Pendant longtemps, on dit que les Chinois travaillent vite. Ils
ont une culture organisationnelle derrière ça. Dans mon
entreprise, je peux satisfaire mes clients à temps. La
satisfaction des partenaires prime sur les règles
organisationnelles. [Ghana, 2 Juin 2016]
Source : à partir des entrevues réalisées.

4. Conclusion et discussions
Des recherches sur la Chine menées par certains auteurs dans les années 1990 et
2000 ont fait de la Chine un pays dont les superpuissances ne doivent pas se soucier.
En effet, on pensait qu'en raison de difficultés économiques et sociales telles que la
famine (Brown, 1995), la Chine ne devrait être considérée ni comme un marché ni
comme une puissance, pas même pour en parler comme une source d'idées (Segal,
1999). En outre, très peu d'économistes ont fait confiance aux données provenant de
Chine qui contiendraient des exagérations majeures sur la croissance réelle de la
production chinoise (Rawski, 2001). Son entrée dans l'Organisation mondiale du
commerce en 2001, qui a favorisé l'internationalisation de l'État chinois, est
considérée comme étant à l'origine de sa faiblesse (Gordon, 2001).
Aujourd'hui, selon les données du Fonds monétaire international (2016), la Chine
domine l'économie mondiale. Cette hégémonie économique se poursuivra jusqu'en
2019. Dans d'autres secteurs tels que la consommation, les records chinois
concurrencent bien ceux des États-Unis et de plusieurs pays industrialisés (Brown,
2005). À travers ses investissements directs étrangers, ses aides, ses projets de
construction d'infrastructures, etc., la Chine est présente dans la majorité des pays
africains. Cette étude est l'une des premières à explorer l'influence des valeurs
culturelles et managériales chinoises sur les Africains ayant étudié en Chine. On en
sait encore peu sur l'influence de la culture de gestion chinoise sur les Africains en
général et ceux qui ont vécu en Chine en particulier.
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À travers cette étude, nous sommes en mesure de montrer comment le Soft Power
chinois permet de remodeler les pratiques managériales africaines. En d’autres
termes, la Chine n’influence pas seulement les pays en développement par le biais
de son système politique ou de ses produits « fabriqués en Chine », mais également
par ses idées et ses valeurs culturelles qui sont pacifiquement assimilées par les
entrepreneurs africains sans aucune forme de contrainte. Les bourses offertes aux
Africains leur permettent de garder une impression positive de la Chine et parfois de
défendre certaines de ces valeurs. On pourrait soutenir que les Chinois ont transmis
le savoir autochtone aux Africains et qu'ils sont devenus des ponts culturels pour le
développement d'idées préconçues.
Les résultats de cette étude fournissent donc une approche novatrice pour
développer un modèle cohérent associant le développement de pratiques Soft
Management et de pratiques de gestion chinoises dans des relations multilatérales,
appelé China Management Soft Power (CMSP). Ces pratiques sont typiquement et
authentiquement chinois; ils influencent les Africains qui ont étudié en Chine.
L'adoption de ces pratiques de gestion par les Africains dans la gestion de leurs
propres entreprises dans leur pays d'origine se fait sans aucune mesure coercitive de
la part des Chinois et ne profite pas non plus aux Chinois.
Cette étude a également des implications pour les secteurs public et privé. Pour les
décideurs, cette étude est un signal fort pour que les dirigeants sachent comment
utiliser du personnel formé en Chine pour développer des entreprises locales. Les
gouvernements des pays africains doivent prêter attention à l'entrepreneuriat
international fondé sur des réseaux qui constituent des ressources importantes pour
la croissance des entreprises. La compréhension des compétences de gestion des
Africains formés en Chine constitue également un levier que les dirigeants africains
doivent saisir pour assurer le transfert de connaissances dans le cadre de
coentreprises sino-africaines, notamment dans le cadre de contrats de travaux
publics. Les résultats de cette recherche pourraient ne pas être facilement généralisés
car la réalité sociale elle-même est dynamique. La signification donnée par les
entrepreneurs africains qui ont étudié en Chine à leurs actions actuelles est
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circonstancielle et situationnelle. À l'avenir, il serait intéressant de mener des
recherches longitudinales sur le sujet et de l'étendre à d'autres pays ou régions.
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Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Personel
Performans Değerlendirme Süreci Tasarımı: Bir Gerçek
Yaşam Uygulaması
Hasan Selim1 , Sibel Selim2 , Mustafa Şen3

Özet
Etkili bir personel performans değerlendirme sistemi sürdürülebilir rekabet avantajı elde
etmede kilit bir öneme sahiptir. Personel performans değerlendirme, personel standartlarını
belirlemeyi, personelin fiili performansını gözlemlemeyi, performansı standartlara göre
değerlendirmeyi, personel performansı hakkında geribildirim sunmayı, performansın
gelecek dönemler için nasıl geliştirilebileceğini ve gelecek dönemler için yeni hedefler ve
beklentiler oluşturmayı içeren bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, beyaz yaka
personel performansının değerlendirilmesine yönelik bir süreç tasarlanmıştır. Tasarlanan
bu süreç, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesini
içermektedir. Önerilen performans değerlendirme sürecinde 5 ana kriter ve 26 alt kriter
mevcuttur. Ana kriterler; ‘İletişim becerileri’, ‘İş disiplini’, ‘Mesleki yeterlilik’, ‘Yönetim
becerisi’ ve ‘Kişisel özellikler’dir. Bunun yanında, “Takım çalışmasına yatkınlık”, “Sözlü ve
yazılı iletişim becerisi”, “Diğer çalışanlarla işbirliği yapma yeteneği”, “İşyerindeki
sorumluluklarını zamanında yerine getirme yeteneği”, “Departman hedeflerine uygun
faaliyetlerde bulunma”, “Firmanın kaynaklarını doğru ve etkin kullanma”, “İş geliştirme ve
yenilikçilik yeteneği”, “Mesleki eğitimlere katılım”, “Eğitme ve öğretme becerisi”,
“Yaratıcılık”, “Problem çözme yeteneği”, “İş ortamındaki stresle başa çıkma”,
“Güvenilirlik”, “Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak”, “İşyeri kurallarına uymak” gibi alt
kriterler dikkate alınmıştır. Tasarlanan sürecin uygulanabilirliğini ortaya koymak amacıyla
bir imalat işletmesinde gerçek yaşam uygulaması sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar,
tasarlanan personel performans değerlendirme sürecinin pratikte etkin bir şekilde
kullanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler— Personel performans değerlendirme, Çok kriterli karar verme, AHP
JEL Sınıflama Kodları: C44, M12

Designing Personnel Performance Evaluation Process with MultiCriteria Decision Making Approach: A Real Life Application
Abstract
An effective personnel performance assessment system has great importance in achieving
sustainable competitive advantage. Personnel performance assessment can be defined as a
system that includes setting staff standards, observing staff's actual work performance,
assessing performance according to the standards, giving feedback on personnel
performance, evaluating how performance can be improved in upcoming periods, and
creating new targets and expectations for the future periods. In this study, a process for
assessing white-collars’ performance is designed. The proposed process includes Analytical
Hierarchy Process which is a multi-criteria decision making method. The proposed
performance assessment process includes 5 main criteria and 26 sub-criteria. The main
criteria are; “Communication skills”, 'Job discipline', “Professional competence”,
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“Management skill” and “Personal characteristics”. In addition, sub-criteria such as
“Aptitude for teamwork”, “Verbal and written communication skills”, “ability to cooperate
with other employees”, "The ability to fulfill the responsibilities of the workplace on time",
“"Activities in line with departmental objectives", "Using the resources of the firm effectively
and efficiently", "Business development and innovation capability", "Participation in
vocational training", "Training and teaching skills", "Creativity", "Problem solving ability",
"Handling stress in business", "Trustworthiness", "Being an investigator and questioner",
"To comply with workplace rules" are considered. To confirm the applicability of the
proposed process, a real life application in a manufacturing firm is presented. The results
reveal that the proposed process can effectively be utilized in practice.
Keywords— Personnel performance evaluation, Multi-criteria decision making, AHP
JEL Classification Codes: C44, M12

1.GİRİŞ
Personel performans yönetimi ; personel standartlarını belirlemeyi, personelin
fiili performansını gözlemlemeyi, personel performansı hakkında geribildirim
sağlamayı, performansın nasıl geliştirilebileceğini ve gelecek dönemler için yeni
hedefler belirlemeyi içeren bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç organizasyonel
hedefleri çalışanların becerileri, yetkinlikleri ve çalışanlara ilişkin geliştirme planları
ile uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Etkin ve etkili bir iş stratejisi elde etmek ve
yüksek performansa sahip bir iş gücüne sahip olmak için iyileştirme, öğrenme ve
gelişme üzerinde durulmalıdır.
Kurumlar, personel verimliliğini ve iş tatminini artırmak için bir personel
performans değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. Bu sistem, personel
becerilerinin teyit edilmesi, eğitim ve geliştirme, tazminat değerlendirme, yetkinlik
oluşturma, insan kaynakları programının değerlendirilmesi, geri bildirim ve şikayet,
işe alım ve teşvik, motivasyon ve iş tatmini için kullanılır.
Bireysel performansın değerlendirilmesi için sistematik bir yaklaşım olan
personel performans değerlendirme süreci, formel yapılardan oluşur. Etkili bir
performans değerlendirme sistemi, personelin fikirlerini ve ortak hedefleri içerir.
Performans değerlendirme sisteminin kişileri motive edici olabilmesi için
performans ile ödül sistemleri arasında sıkı bir bağ kurulmalıdır. Bu bağı kurmanın
en iyi yolu da ücret, maaş, prim vb. parasal ödüllerin belirlenmesinde performans
değerlendirme sonuçlarının kullanılmasıdır.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Taylor tarafından bilimsel yönetimin ilkelerinin ortaya atılmasıyla birlikte
personel performans değerlendirme kavramı ortaya çıkmıştır. Personel performans
değerlendirme, bir değerlendiricinin önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma
ve ölçme yoluyla çalışanların işteki performansını değerlendirmesi sürecidir (Palmer
ve Winters, 1993). Diğer bir ifadeyle organizasyondaki personelin görev ve
sorumluluklarını etkin olarak yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi sürecidir.
Performans değerlendirme uygulamalarının işgücü verimliliği ve satışlar üzerinde
etkili olduğu kanıtlanmıştır (Huselid, 1995; Truss, 2001).
Organizasyonel

başarının

sürdürülebilirliği

personel

performansının

ölçülmesine, performans değerlendirme sisteminin etkinliğine ve performans
değerlendirme sisteminin belirli bir standarda oturtulup geliştirilmesine bağlıdır
(Fisher vd., 1996).
Personele yönelik performans değerlendirmesi yapılması, hem personelin hem de
organizasyonun başarısına katkı sağlamaktadır (Akın, 2002). Bu nedenle,
performans değerlendirme insan kaynakları yönetiminde en çok araştırılan konuların
başında gelmektedir. Yapılan çalışmalara göre belirgin, zor fakat ulaşılabilir amaçlar
ve standartlaştırılmış performans değerlendirme süreci çalışanların verimliliğini
önemli ölçüde arttırmaktadır (Cho, 2004).
Personel performans değerlendirme üzerine yapılan eski araştırmalar daha teknik
ve ölçülebilir faktörler üzerinde yoğunlaşırken, güncel araştırmalar personel
performans değerlendirmede sosyal ve duygusal faktörlere daha çok yönelmiştir.
Böylece, yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkiler ön plana çıkan ve üzerinde önemle
durulan bir konu haline gelmeye başlamıştır (Schraeder ve Simpson, 2006). Ancak,
performans değerlendirme sisteminde uygun olmayan tekniklerin kullanılmasından
dolayı meydana gelen hataların değerlendiriciler tarafından giderilmesi mümkün
olamayacaktır. Özellikle duygusal faktörler ve tutarsızlığın etkili olduğu
değerlendirici hatalarının azaltılmasında performans değerlendirmede kullanılan
tekniğin önemli bir etkisi vardır.
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Son yıllarda personel performans değerlendirme, organizasyonlarda post-modern
bir uygulama olarak personel arasındaki farklılığı dikkate alan, insan odaklı bir
yaklaşımla ele alınmaktadır (Coates, 2004). Bilimsel araştırmalar, personeli
birbiriyle karşılaştırarak yapılan performans değerlendirmelerinin personel
başarısını artırıcı yönde bir etki yarattığını ortaya koymuştur (Schraeder ve Simpson,
2006).
Personel performans değerlendirme konusu Türkiye’de ilk defa 1948 yılında
Karabük Demir Çelik fabrikalarında, daha sonra Sümerbank Makine ve Kimya
Endüstrisi ve Devlet Demir Yolları gibi kamu kuruluşlarında, 1960 yılından itibaren
de bazı özel sektör kuruluşlarında uygulama alanı bulmuştur.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP) kullanılmıştır. AHP, karar vericilerin karmaşık problemleri
problemin ana hedefi, kriterler, alt kriterler ve alternatifler arasındaki ilişkiyi
gösteren hiyerarşik bir yapıda modellemesine olanak verir. AHP'nin en önemli
özelliği karar vericinin hem objektif hem de sübjektif olarak karar sürecine dahil
olabilmesidir. Yani AHP bilginin, deneyimin, bireyin düşüncelerinin ve
önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir yöntemdir (Kuruüzüm ve Atsan,
2001).

Hiyerarşi,

amaç

ve

seçenekler

belirlendikten

sonra

seçenekleri

değerlendirmek için tüm ana kriterlerin ve alt kriterlerin belirlenmesiyle meydana
getirilir. Kriterleri belirleyebilmek için anket çalışmalarından veya uzman
fikirlerinden faydalanılmaktadır.
AHP’nin aşamaları aşağıdaki gibidir (Saaty, 1980).
1. Adım: Hiyerarşik Yapının Oluşturulması:
Amaç ve ana kriterden başlamak üzere karar hiyerarşisi oluşturulur. Orta
seviyede kriterler ve en düşük seviyede ise alternatifler bulunur.
2. Adım: İkili Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması ve Üstünlüklerin
Belirlenmesi:
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Kriterlerin ve alt kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla ikili
karşılaştırma matrisi oluşturulur. İkili karşılaştırma matrislerinin ve önem
seviyelerinin belirlenmesinde genellikle 1-9 önem skalası kullanılmaktadır (Saaty,
1980).
3. Adım: Karşılaştırma Matrisinin Normalize Edilmesi ve Öncelik Vektörünün
Hesaplanması:
İkili karşılaştırma matrisleri çeşitli metotlar yardımıyla normalize edilmektedir.
Normalize edilmiş olan matriste her alternatif ya da kriter için oluşmuş satır
toplamlarının ortalaması alınmaktadır. Bu şekilde bulunan değerler kriterler için
öncelik değerlerini oluşturmakta olup, bu değerlerin oluşturduğu matris öncelik
vektör matrisini oluşturmuş olur. Öncelik vektörü ile oluşturulan öncelik
matrisindeki her kriter, elde edilmiş olan öncelik değerlerinin o kriter ya da seçeneğe
ait ikili karşılaştırma matrisinde bulunan sütundaki tüm elemanlarla çarpılarak
ağırlıklandırılmış toplam matrisi bulunmuş olur. Ağırlıklandırılmış toplam
matristeki satır toplam değerlerinin, elde edilen öncelik matrisi satır değerlerine
bölünmesi ve oluşan (nx1) boyutundaki son matristeki değerlerin aritmetik
ortalamasının alınması ile λmax değeri hesaplanmaktadır (Özyörük ve Özcan, 2005).
4. Adım: Karşılaştırma Matrislerinin Tutarlılık Analizlerinin Yapılması:
Yapılan ikili karşılaştırmalarda belirlenen etkileşimin tutarlılığı tutarlılık oranı
hesaplanarak ölçülmektedir. Tutarlılık indeksi (CI)’nin (CI= (λmax–n)/(n–1),
Rastgele Tutarlılık İndeksi (RI)’ne bölümü ile tutarlılık oranı elde edilir ve bu değer
0.10 değerinden az ise ikili karşılaştırmaların tutarlı olduğu söylenebilir. Eğer
0.10’dan

büyük

ise

karar

verici

grup

yapılan

karşılaştırmaları

tekrar

değerlendirmelidir (Göktolga ve Gökalp, 2012). CI tutarlılık indeksini, λmax
matristeki en büyük değeri, n ise her bir matristeki eleman sayısını göstermektedir.
Tutarlılık indeksi belirlendikten sonra tutarlılık oranı (CR), tutarlılık indeksinin aynı
boyuttaki matrisine karşılık gelen rasgele tutarlılık indeksine (RI) oranlanmasıyla
elde edilir.
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4.

ÖNERİLEN

PERFORMANS

DEĞERLENDİRME

SİSTEMİNİN

UYGULAMASI
Bu çalışmada, yangın ekipmanları üreten bir firmadaki beyaz yaka personel için
çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP yöntemini kullanarak bir
performans değerlendirme süreci tasarlanmış ve bu süreç firmada uygulanarak elde
edilen sonuçlar ışığında firma yönetimine önerilerde bulunulmuştur. Çalışma
kapsamında ele alınan firma yangın söndürme sistemleri, yangına müdahale,
yangından korunma ve itfaiye ekipmanları alanında hizmet vermekte olup,
Türkiye’de ve farklı ülkelerde endüstriyel tesis, enerji merkezleri, konut, ofis, eğitim
kurumları, ulaşım, hastane, askeri tesisler, alışveriş merkezi ve otellerin yangın
güvenliğinin

projelendirilmesi

ve

uygulamalarının

yapılması

işlemlerini

gerçekleştirmektedir. Firma, 67’si beyaz, 153’ü mavi yaka olmak üzere toplam 220
çalışanı ile yeni nesil Robotik CNC makineleri kullanarak toplam 22 ürün
kategorisinde üretim yapmaktadır.
İlk olarak, ele alınan firmada işler ve çalışan profili tanımlanmıştır. İş tanımları,
çalışan profili ve denetçilerin görüşü dikkate alınarak öznel ve nesnel konuları içeren
bir anket yapılmıştır. Tasarlanan personel performansı değerlendirme sürecinin
aşamaları aşağıdaki gibidir.
1-Performans değerlendirmenin yapılacağı birimlerin ve personel grubunun
belirlenmesi
2-Görev tanımına göre iş analizlerinin yapılması
3-İşin gereklerine uygun olarak, ilgili yöneticilerin görüşleri ışığında personele
yönelik performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
4-Performans değerlendirme sürecinin amaçlarının belirlenmesi
5-Değerlendirme sürecinin hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesi
6-Kullanılacak yöntemin belirlenmesi
7-Belirlenen yöntemle performans değerlendirme sürecinin tasarlanması
8-Yöneticilerin

tasarlanan

süreç

değerlendirmesi
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aracılığıyla

çalışan

performansını

9-Performans

değerlendirme

süreci

sonucunda

çalışanların

performans

puanlarının hesaplanması ve kaydedilmesi
10-Performans değerlendirme sisteminin sonuçlarının yorumlanması.
Çalışma kapsamında yer alan uygulamada, firmadaki beyaz yaka personelin
mevcut iş tanımlarına göre iş analizi yapılmıştır. Anket soruları genelleştirilmiş
olduğundan

önerilen

performans

değerlendirme

süreci

farklı

firmalarda

uygulanabilir.
Literatürdeki performans değerlendirme çalışmaları, işletmedeki yönetici
fikirleri, uzman görüşleri dikkate alınarak ana kriterler ve alt kriterler belirlenmiştir.
Kriterler belirlenirken, kriterlerin aşağıda belirtilen özelliklere uyması dikkate
alınmıştır;
x Kriterler objektif ve kolay anlaşılır olmalıdır.
x Kriterler, performansı doğru bir şekilde ölçebilecek bir değerlendirme
sistemine altyapı oluşturmalıdır.
x Kriterler, personel ve yönetime uygulama sonuçları hakkında bilgi verecek
nitelikte olmalıdır.
x Kriterler, çalışanların kontrol alanını kapsamalı, kontrol alanı dışında
gerçekleşen olayları dikkate almamalıdır.
Tasarlanan performans değerlendirme süreci aşağıda listelenen 5 ana kriter ve 26
alt kriterden oluşmaktadır.
Ana kriter 1: İletişim becerileri
1.İş arkadaşlarına ve yöneticilerine karşı davranışları
2.Takım çalışmasına yatkınlık
3.Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
4.Uygun kanallar aracılığıyla raporlama ve bilgi verme
5.Diğer çalışanlarla işbirliği yapma yeteneği
Ana kriter 2: İş Disiplini
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1.İşyerindeki sorumluluklarını zamanında yerine getirme yeteneği
2.Mesai saatlerine riayet
3.Görevlerini gerektiği şekilde gerçekleştirme
4.Birim hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunma
Ana kriter 3: Mesleki yeterlilik
1.Firmanın kaynaklarını doğru ve etkin kullanma
2.İş geliştirme ve yenilikçilik yeteneği
3.İşle ilgili teorik ve uygulama bilgisi
4.Mesleki Eğitimlere katılım
5.Eğitme ve öğretme becerisi
6.Hızlı karar verebilme
Ana kriter 4: Yönetim becerisi
1.Liderlik
2.Yaratıcılık
3.İnisiyatif alabilme
4.Problem çözebilme yeteneği
5.Yetki ve sorumluluklarını etkin kullanabilme
Ana kriter 5: Kişisel özellikler
1.İş ortamındaki stresle başa çıkma
2.Eleştiriye açık olma
3.Güvenilirlik
4.Şirketi sahiplenme ve aidiyet duygusu
5.Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
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6.İşyeri kurallarına uymak

Ele alınan firmada personel performans değerlendirme uygulamasının firmanın
Satış ve Pazarlama Departmanı’nda yapılmasına karar verilmiştir. Karar vericiler;
İnsan Kaynakları Koordinatörü, Pazarlama ve Satış Departmanı Koordinatörü ve
Genel Koordinatör olarak belirlenmiştir. Karar vericilerin ağırlığı firma tarafından
sırasıyla 0,3, 0,3 ve 0,4 olarak belirlenmiştir. Ana kriterler ve her bir alt kriter üç
karar verici tarafından karşılaştırılmıştır. Karar vericilerin ağırlıkları değerlendirme
matrislerinin hücre değerlerine yansıtılarak, ağırlıklı toplama metodu vasıtasıyla tek
bir değerlendirme matrisi elde edilmiştir. Ana kriterlere ve iki alt kritere ilişkin
olarak elde edilen matrisler ve tutarsızlık oranlarına ilişkin tablo aşağıda
sunulmuştur.
Tablo 1. Ana kriterlere ilişkin karşılaştırma matrisi

Tablo 2. İletişim becerilerine ilişkin karşılaştırma matrisi

Tablo 3. İş disiplinine ilişkin karşılaştırma matrisi
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Tablo 4. Karşılaştırma matrislerine ilişkin tutarsızlık oranları

Bu çalışmada, Satış Pazarlama birimindeki toplam 30 beyaz yaka personel için
performans değerlendirilmesi yapılmıştır ve alt kriter performans puanları aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplanmıştır.
Personel alt kriter puanı = Ana Kriter Ağırlığı * Alt Kriter Ağırlığı * Alt Kritere
İlişkin Değerlendirme Puanı (1 - 5) * 20
Bir personel, değerlendirme sonucunda 0-100 arasında bir performans puanına
sahip olmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, personelin %30’u 50-60, % 40’ı 6070, %27’si 70-80 puan aralığında ve kalan %3’ lük kısmı 50 puanın altındadır.
Puanların dağılımına etki eden faktörler saptanarak gerekli konularda personel için
eğitimler düzenlenmelidir. Önerilen performans değerlendirme sürecini uygulamaya
başlayan firmada personeli teşvik etmek amacıyla puan sıralamasında ilk %10 da yer
alan personele belli oranda ücret artışı yapılabilir ya da prim verilebilir.
5. SONUÇ
Bugünün rekabet gücü yüksek iş ortamında etkili bir personel performans
değerlendirme sistemi sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede kilit öneme
sahiptir. Bu çalışma, beyaz yaka personel performansının değerlendirilmesine
yönelik bir süreç tasarımından ve bu sürecin bir imalat işletmesindeki
uygulamasından oluşmaktadır. Tasarlanan süreçte, çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biri olan AHP kullanılmıştır ve 5 ana kriter ile 26 alt kriter yer
almaktadır. Ana kriterler; ‘İletişim Becerileri’, ‘İş Disiplini’, ‘Mesleki Yeterlilik’,
‘Yönetim Becerisi’ ve ‘Kişisel Özellikler’dir. Tasarlanan sürecin uygulanabilirliğini
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doğrulamak için bir gerçek yaşam uygulaması sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar
tasarlanan sürecin pratikte etkin bir şekilde kullanabileceğini göstermektedir.
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Uluslararası Parasal ve Ticaret Sisteminde (Kaybolan)
Eşgüdüm
Hakan KAHYAOĞLU1
Özet

Bu çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde 2008-2009 ABD’de başlayan ve bir küresel
ekonomik krizine dönüşen süreci; dünya ekonomisinde ortaya çıkarmış olduğu politika
koordinasyonun kaybolmasına yönelik etkileriyle Uluslararası Politik Ekonomi (UPE)
ekolüne dayalı olarak analiz etmektedir. Bu çerçevede çalışmada UPE ekolünün temel
yaklaşımı verilerek günümüzdeki gelişmelere yönelik olarak teorik temel ortaya konmuştur.
Günümüz dünya ekonomisinde önem kazanan küreselleşme olgusu kurumlar ve bireyler
arasında bağ ve ilişkileri artırmaktadır. Ancak bu ilişkileri ortaya çıkaran ticari ilişkiler
konusunda, özellikle gelişmenin lideri olan ABD’nin uygulamalarıyla süreci tersine
döndüren bir gelişme eğiliminin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Küresel ticaret ile ülkelerin
hacim olarak büyümesinin sonucunda ortaya çıkan büyük şirketlerin arasındaki ilişkilere,
devletlerin “stratejik dış ticaret” çerçevesinde müdahale etmeye başladıkları görülmektedir.
Bu müdahaleler, var olan ticaret sisteminde özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarının
varlığında mümkün olmamalıdır. Ancak, ülkelerin güç dengesine göre bu kurallar uygulama
dışında tutulabilmektedir. Bu durum ülkeler arasında reel ekonomik ilişkilerin reel yönünü
oluşturan ticaret konusunda koordinasyonun başka bir ifadeyle eşgüdümün sağlanmadığı
konusunda bilgi vermektedir. Ticari sistemde ortaya çıkan etkilerin en önemli sonucu,
finansal sistemde rezerv para olan para birimlerinde dalgalanmalara neden olmasıdır. Bu
durum ülkelerin finansal sistemi üzerinde baskılar oluştururken ülkelerin iktisadi büyüme
eğiliminde potansiyelin altında kalınmasına yol açmaktadır. Özellikle ABD’nin yeni
dönemde dünya finansal sistemi üzerindeki etkisine bağlı olarak parasal ilişkileri bir
“yumuşak güç” olarak kullanmak yerine “sert güç” ün bir aracı olarak kullanmaya
başlaması da ülkeleri tedirgin etmektedir. Bu durum uluslararası parasal sistemde
eşgüdümün kaybolduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. İktisat tarihi
uluslararası parasal sistemdeki çöküşlerin savaşların nedeni olduğu yönünde bir bilgi
sunmaktadır. Günümüzdeki uluslararası parasal sistemde eşgüdümün kaybolması dünya
ekonomisinde başta iktisadi olmak üzere gerginliklerin nedeni olacağı anlaşılmaktadır. Bu
çalışmada söz konusu eğilimler gelişmekte olan ülkeler açısından ele alınarak, olası sonuçlar
ortaya konmaktadır. Dünya ticaretinde serbestleşme ve piyasa hâkimiyetine dayalı bir
yaklaşımdan ülkelerin korumacı politikalara yöneldiği bir döneme evrildiği görülmektedir.
Bu durum piyasa koşullarına göre oluşturulmuş finansal piyasalarda oynaklıkların artışına
yol açarken, dünya ekonomisinde istikrarsızlaşmanın arttığı bir dönem karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmada, bu durumun en önemli nedeni olarak dünya ekonomisinde
eşgüdümün kaybolması olduğu ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Politik Ekonomi, Yumuşak Güç, Sert Güç,Uluslararası
Eşgüdüm
JEL Kodu: F5, P16, P48
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Lost Coordination in the International Monetary and Trade
System
Abstract
The major aim of this study is to explain the effect of disappearing policy coordination based
on the International Political Economy (IPE) that has emerged in the world economy with
the process that started from USA to the world economy in 2008-2009 which turned into a
global economic crisis. In this framework, the basics of the IPE approach is given and the
theoretical basis for the current developments is presented. The phenomenon of
globalization, which is gaining importance in today's world economy, increases links and
associations between institutions and individuals. However, there is a tendency to arise a
commercial bias that reverses the process, especially this happens with the practices of the
US as the leader of the development. As a result of the growth in the volume of countries due
to global trade, large companies have emerged. It seems that the states are beginning to
intervene with the relations between these large companies on the grounds of "strategic
foreign trade". These interventions should not be possible in the existing trading system,
especially in the presence of the rules of the World Trade Organization. However, according
to the power balance of the countries, these rules can be excluded. This situation informs us
that coordination of international trade, which constitutes the true direction of real economic
relations between countries is lost. The most important consequence of the effects that arise
in the international trade system is the fluctuations in the currencies, which are the reserve
money in the financial system. This creates pressure on the financial markets of countries,
causing countries to fall below the potential for economic growth. Especially considering the
new period, the USA is starting to use monetary relations as a tool of "hard power" instead
of using it as a "soft power" due to the influence of the USA on the world financial system.
This is regarded as a demonstration that coordination is lost in the international monetary
system. The history of economics provides information that the collapse of the international
monetary system is the cause of wars. The loss of coordination in today's international
monetary system is understood to be the reason for the concerns, especially economical, in
the world economy. In this study, these trends are discussed in terms of developing countries
and possible outcomes are revealed. In this respect, it seems that an approach based on
liberalization and market dominance in the world trade has evolved a turning point where
countries are headed for protectionist politics.
Key Words: International Political Economy, Soft Power, Hard Power, International Coordination
JEL codes: F5, P16, P48

1.

2007-2008 ABD Hegomonik Gücünün Azalması
Dünya ekonomisinde parasal sistemin çökmesine yol açan iktisadi süreçleri,

savaşlar izlemiştir. Bu durum yerleşik finansal ve parasal sistemler ile ülkeler
arasında ortaya çıkan bir uzlaşmanın sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda ülkeler
arasındaki ticari ilişkilerden ortaya çıkan avantajların paylaşımı konusunda bir
uzlaşmanın varlığını da göstermektedir. Söz konusu uzlaşma, ülkeler arasındaki
politika koordinasyonu ile sağlanabilir. Uluslararası parasal sistemde politika
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eşgüdümünün kaybolmasının liberal ekonomik düzenin devamına yönelik bir risk
olduğu

kabül edilmektedir (Gilpin,2011:210-2011). Ülkeler arasında serbest

ticaretin ve ona yönelik uygulamalar için gerekli koşul, söz konusu ülkelerin
karşılıklı olarak parasal sistemin işleyişi üzerinde bir anlaşmaya

varmış

olmalarına bağlıdır. Bu açıdan ticaret konusundaki uzlaşı, uluslararası parasal
sistemin işleyişi konusunda da bir uzlaşıya neden olmuştur.
Dünya

ticaretinde serbestleşme ve ülkelerin buna yönelmesini sağlayacak

mekanizmalar ile araçlar, uluslararası ilişkiler açısından “yumuşak güç” olarak
tanımlanmıştır. Yumuşak güç uluslararası politik koordinasyonunda “müzakere ve
ikna”yı bir

araç “rızayı” bir

amaç haline getirmiştir. Bu

açıdan

değerlendirildiğinde Nye yaklaşımıyla, bir ülkenin istediğinin diğer ülke için
istenmesi sonucu müzakere ve ikna süreci, yapılması istenen için zorlamanın
gerçekleşmesi ile amaca ulaşılmış olmasıdır (Nye,2003:10). Genel olarak yumuşak
güçte ikna, temel araç olarak gündemi belirleme ve çekicilik ile diğerleri tarafından
onaylanmayı sağlayabilen mekanizmalardır.

Bu

bağlamda bu

davranışın

sağlanması için “iletişim”, temel güç olmaktadır. Burada yer alan iletişim, yumuşak
gücün bir aracı olarak kurumlar ve kültürel özellikleri belirleyebilme olarak ifade
edilebilir (Nye,2005:). Bu güç ülkenin dış politikası ile birlikte, ülkelerin “güç
kapasitesi” olarak da tanımlanmaktadır.
Nye tarafından “Gücün Davranış Bileşenleri” olarak ifade edilen açıklanan
unsurlar, uluslararası politika koordinasyonun etkin olduğu ve ekonomik çıkarların
bu yolla belirlendiği bir dünya da temel bir analiz aracı haline gelmiştir. Bu gücün
kullanımı, askeri ve zorlayıcı tedbirler ile ticarette korumacılığın önem kazandığı
“sert güce” dönüşme eğilimi, dünya ekonomisinde politika koordinasyonunun
kaybolduğunun bir göstergesi haline gelmektedir. Dünyada 2008-2009 krizinden
sonra,

dünya parasal sisteminde koordinasyonun kaybolduğu görülmektedir. Bu

durum yumuşak gücün aksine sert gücü ortaya çıkarırken, yumuşak gücün davranış
ve kaynaklarını sert gücün bir aracı haline getirmiştir. Bu açıdan günümüzde gücün
kullanımı ve sınıflaması açısından bir asimetrik yapının ortaya

çıktığı

görülmektedir. Herşeyden önce, serbestleşmenin temel amaçlarının bunun temel
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savunucusu olan başta ABD olmak üzere, ülkeler tarafından eleştrilmesi, bunun
somut gerçeğidir.
Önceliklikli olarak belirtilmelidir ki, uluslararası ilişkiler açısından temel olarak
tanımlanmaya çalışılan güç, ülkelerin zenginliğinin kaynağından yola çıkarak
ortaya konmuş Merkantalist düşünceye dayalıdır. Günümüzde bu kavram güç ve
hegomonya

kavramlarıyla

birlikte

kullanılmaktadır. Dünya

ekonomisinde

hegomanyaya dayalı bir gücün gerekliliğine yönelik meşrulaştırma Kindeleberger
tarafından yayınlanan eserle ortaya konmuştur. Özellikle bu eserde, uluslararası
parasal sistemde bu açıdan hegomonik bir gücün varlığına olan gereksinim kaynak
gösterilmiştir. Bu açıdan 2007-2008 krizi ABD’nin dünya ekonomisi üzerinde
hegomonik gücünün azalmasına yol açmıştır. Özellikle internetin bir sosyal iletişim
platformu olarak dünya üzerinde yaygınlaşması ve yeni teknolojik gelişmelere
kaynaklık etmeye başlaması; söz konusu araçlar ABD’geliştirilmesine karşın,
ABD’nin gücünü sarsan bir unsura dönüşmeye başlamıştır. Bu durum günümüzde
ABD Başkanı Trump’la ortaya çıkan süreci açıklamaktadır. Bu noktada ABD
“yumuşak güç” politikasından “sert güç” politikasına yönelmiştir. İzleyen kısımda
bu konuya

Uluslararası Politik Ekonominim kurucusu olan Susan Strange

yaklaşımıyla açıklama getirilmektedir.
2.

Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği Çerçevesinde Eşgüdüm

Bu çalışmada ABD’nin hegomonik yapısındaki azalma Uluslararası İlişkilerin
Ekonomi Politiği

çerçevesinde açıklanmaya

çalışılmaktadır. Öncelikli olarak

ABD’nin dünya ekonomisinde 1970’li yılların sonundan itibaren tekrar hegomonik
bir

güç olarak ortaya

çıkması,

piyasa ekonomisine dayalı

yapılanmaya gitmesidir. ABD’nin liderliğinde

bir ekonomik

serbestleşme daha

önce de

belirtildiği gibi, ABD’nin yumşak güç politikaları uygulamasına yol açmıştır.
Öncelikli olarak, Strange dünya ekonomisinde gücün tanımlanmasına yeni
bir açılım getirmiştir. Böylece sosyal bilimlerde yeni bir alan ortaya çıkmıştır.
Strange gücün tanımından daha çok, bu gücün kaynağını ortaya koymuştur. Strange
güç kavramını birincil ve ikincil güç olarak sınıflamaktadır. Birincil güç, gücün
“yapısal” temelleridir. İkincil güç ise, “ilişkisel” güç olarak tanımlanmaktadır

2392

(Öniş,Kutlay,2014:5). Söz konusu yeni yaklaşım, uluslararası ilişkilerin ekonomi
politiğine büyüyen piyasalar ile devletin bu piyasalarla etkileşimini dikkate alarak
bir açıklama getirmektedir. Bu çerçevede piyasa içinde öne çıkan aktör veya
sektörlerin söz konusu güç içindeki yeri de önemli olabilmektedir. Böylece
ekonomide iktisadi refahın paylaşımı ve bunun bir belirleyini olarak güç unsuru da
analiz edilecek bir değişken haline gelmiştir.
Strange yaklaşımında birincil güçler olan; güvenlik, bilgi, finans, üretim
gücü, ikincil güç olan, ticaret, refah, ulaşım, enerji kaynağını oluşturmaktadır.
Birincil güçlerin, ikincil güç üzerinde ortaya çıkardığı kontrol gücü, yapısal gücün
kapasitesi hakkında bilgi vermektedir (Strange,2004:43-2011). ABD’nin 2008-2009
yılına kadar finans ve bilgi üzerindeki hakimeyetiyle birlikte, NATO aracılığıyla
güvenlik ve dünya üzerindeki üretim gücüyle ikincil güçler üzerinde kontrolü en
belirleyici

ülke konumundaydı. 2008-2009 krizi ile birlikte

üzerindeki ABD hakimiyetinde

finans ve bilgi

Çin ikinci bir güç olarak ortaya çıkmaya

başlamıştır.
Güvenlik

konusunda Rusya ve Çin’in yakınlaşması, birincil güçler

üzerindeki ABD hakimiyetini zayıflatmıştır. Özellikle Çin’in savunma sanayinde
yapmış olduğu atak ile birlikte,

askeri

mallar konusunda ABD ile rekabeti

artmaktadır. Bu dönem içinde dünya ekonomisinde iki önemli gelişme ortaya çıktı.
Bunlardan ilki, ABD’nin yeni bir enerji ihracatçısı ülke olarak ortaya çıkmasıdır.
İkincisi de, Çin’in güvenlik stratejisi ile birlikte Akdeniz bölgesine artan ilgisidir.
Bu çerçevede ikincil güçlerin kontrolü konusunda önemli bir rekabet ortaya
çıkmaktadır. Özellikle ABD’nin başta sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda dünya
ölçeğinde belirleyici olmaya çalışması, uluslararası enerji fiyatlarının artmasına yol
açmaktadır.
İngiltere’nin Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılması, ABD’nin yeni
yönetiminin korumacı politikaları ile birlikte, IMF’in parasal sistem üzerindeki
etkisinin azalması,

Uluslararası politika koordinasyonun

veya eşgüdümünün

azalmasına yol açmaktadır. G8, veya G20 gibi toplantılarla ülkelerin bir araya
gelmesi, bu konuda yeterli olmamaktadır. Bunun önemli sonucu, ABD’nin
yumşak güç politikasından sert güç politikasına yönelmiş olmasıdır. Açıklanan
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süreçte özellikle askeri gücü olan ülkelerin güç kapasitelerini ve alanlarını artırma
yönünde rekabete girdikleri izlenmektedir.
Ekonomik güç, teknolojik güç ve askeri gücün ülkeler arasında özellikle
ABD tarafından, sert güç olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu süreçte uluslararası
alanda politika eşgüdümünün ya da

koordinasyonun

olmaması,

dünya

ekonomisinde ölçek büyüklüğünün sağlamış olduğu güç ile finansal bir güç olarak
dünya ekonomisindeki etkisini artırmaktadır. Bunun en önemli nedeni,

genel

olarak politikayla paranın birbirinden ayrılmazlığına bağlı olarak, paranın siyasetin
kontrol edebileceğinden daha

fazla bir güç olmasından kaynaklanmaktadır.

Özellikle günümüzde ülkelerin rezerv para cinsinden olan borçları ile dış
açıklarının ortaya çıkardığı likidite kısıtı sorunu, ulusal paraların değerlerinde
frekans düzeyinde yüksek oynalıklara neden olmaktadır.
Dünya ekonomisinde ülkelerin finansal gücüne ve istikrarına yönelik
uygulamalar, bu ülkelere,

ABD’nin hegomonik gücünün kabul ettirilmesidir.

Genel olarak Kindleberger’e göre bir devletin hegonomik gücü var ise, pazarını
genişletir ve sermayesine hem zaman, hem de yer bakımından likidite kazandırır.
Böylece, finans sistemin likiditesini artıran, kur oynaklığını azaltan ve ulusal
ekonomiye ilişkin politikaların üretilmesi süreçlerini yapar (Kindleberger,1973). 20.
yüzyılda özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası para
sistemi ile birlikte ortaya çıkan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi
kuruluşlar gerçekte politika koordinasyonu yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu
kuruluşlar aracılığı ile ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan
ülkelere

uygulattığı

politikalarda

“Yumşak

Güç”

yaklaşımını

izlediği

görülmektedir. Bu sürecin 2008-2009 krizinden sonra bir değişim sürecine doğru
girmeye başladığı görülmektedir. Bunun en önemli iki nedeni vardır. ilki krizle
birlikte ülkelerin

tek başına

para

ve maliye politikalarını uygulamaya

başlamalarıdır. İkincisi de dünya ekonomisinde küreselleşme süreciyle birlikte
genel kabül görmüş

ülkeler arasında uygulanan simetrik

politikalardaki

farklılaşmanın ortaya çıkmasıdır.
Simetrik politikalar dünya ekonomisinde düzenleyici ve gözlemci olan
kuruluşlar tarafından piyasa koşullarına bağlı bir eşgüdüm veya uluslararası
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politika koordinasyonunu sağlamaktaydı. Ancak bu eşgüdüm ve koordinasyon
kaybolmuştur. Bunun iki önemli göstergesi, BREXİT ve ABD’nin Çin, Meksika
ile Kanada arasındaki ticari ilişkiye “ticaret savaşı” adını takmasıdır.
ABD’nin iktisadi gücünü kullanarak Dünya Ticaret Örgütü dışında bir
yolla taraflarla yeni anlaşmalar yapması ve onları buna zorlaması “Yumşak Güç”
politikasından “Sert Güce” geçildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, iktisat
tekniği açısından ABD’nin ağırlıklı olarak kapalı ekonomik eğilimler ile maliye
politikası ağırlıklı bir yapıya yönelmesi de uluslararası politika koordinasyonundan
uzaklaşılmaya başlandığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Bu
süreç, 1973 yılından sonra başlayan OECD ile ortaya çıkan ülkeler arasındaki
makroekonomik alanda ortak politika uygulanmasına yönelik (Oudiz ve Sachs,
1984:1) eşgüdüm için bir yapısal kırılmadır.
3.

Uluslararası Politika Koordinasyon Ortaya Çıkaran Faktörler

Dünya ekonomisinde petrol şokunun 1973’li yılların başından itibaren ortaya
çıkan arz şokuna karşı piyasa ekonomisine dayalı ekonomik politikalar önem
kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, özellikle gelişmiş ülkeler arasında
özellikle genişletici maliye politikalarının etkisi ve sonuçlarına bağlı olarak teorik
bir gelişme

göstermiştir (Fisher ve dig, 1988:14). Uluslararası Politika

Koordinasyonu

Avrupa

Birliği’nin

oluşum sürecinde ülkeler arasında

bütünleşmeye yönelik alınan önlemlerle birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Bu
açıdan iktisadi bütünleşme süreçleri
nedenidir. Ancak söz konusu

politika koordinasyonlarının

en önemli

politika süreçleri ülkelerin dışa açılma ve esnek

döviz kuru sistemleriyle birlikte, para politikası ağırlıklı bir uygulamaya geçmeleri
sonucunda ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerle önemli hale gelmiştir. Dış ticarette
serbestleşme ve Esnek Döviz Kuru sistemi

ile birlikte Uluslararası Politika

koordinasyonu, para politikalarıyla merkez bankalarının politikalarıyla zımni olarak
uygulanmaktadır.

Piyasaların

büyümesi

sermaye hareketleri, ortaklıklar

günümüzde koordiansyonun piyasaların belirleyici aktörleri arasındaki ilişkiler ve
bunların

devletle

ilişkisi

bağlamında

değerlendirildiğinde, koordinasyona yönelik
değişmiştir. Ancak

şekillenmektedir.
nedenler

Bu

açıdan

değişmezken aktörler

yaşadığımız dönem içinde ABD’nin uygulamış olduğu
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politikalar iktisadi ilişkiler çerçevesinde şekillenen koordinasyonun kaybolmasına
yol açmıştır. Korumacı politikalarla küresel serbest ticaret, faiz politikaları ve
ülkelere yönelik baskıcı uygulamalar, finansal ve parasal ilişkilerde kurulmuş
bulunan uluslararası parasal sistemi sarsmaktadır. Bu uygulamalar politika
koordinasyonun kaybolmasına bağlı olarak bütünleşmeye yönelik hareket olarak
nitelenebilir.
4.

Sonuç
Dünya Ekonomisi yeni bir süreç yaşamaktadır. Bu sürecin reel boyutu, iletişim

teknolojisi ile bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkadığı ve Endüstri 4.0 olarak
tanımlanan yeni dönemdir. Bu dönem ülkeler arasında başta uygulanan politika
koordinasyonu

sonucunda ortaya

çıkmıştır. Ancak

dünya ekonomisinde bu

süreçten uzaklaşıldığı görülmektedir. İktisat tarihi, uluslararası parasal sistemde
bir yapılanmanın

olmamasının sonucunun

savaşlar olduğunu göstermektedir.

2008-2009 krizinden sonra dünya parasal sisteminde yeni bir yapılanmaya yönelik
bir koordinasyona geçilmesi gerekirken, buna yönelik olarak başta gelişmiş ülkeler
arasında bir kopuş yaşanmaktadır. Bunun sonucu uluslararası finansal sistemde
oynaklıkların artması buna

bağlı olarak da

döviz

kurlarında dalgalanmalar

artmıştır. Bu sonuçlar risklerin kurumsallaşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan
sonuçlar

piyasadaki aktörlerin borç yüküne bağlı olarak büyüme oranlarının

düşmesine yol açmaktadır. Devletlerin borç yükü ile likidite koşullarındaki daralma,
maliye politikalarında daraltıcı uygulamaları gerekli kılacaktır. Küresel boyutta ise,
yeni bir politika koordinasyonuna gerek vardır. Uluslararası parasal sistemde
yeniden yapılanma ihtiyacına istinaden bir

koordinasyona yönelik adımlar

atılmaması durumda, dünya ekonomisinde gerginlik ve çatışmalar artabilir.
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E-Uygulamaların Muhasebe Sürecinde Sağladığı Faydalar:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma1
Ramis ELÇİN2, Bilal GEREKAN3, Mehmet USTA4
Özet
E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi başlıkları içeren e-uygulamalar gerek kayıt dışı ekonominin
ve yanlış beyanın önlenmesi bakımından devlete, gerekse kayıt sürecinde maliyet ve zaman
tasarrufu sağlaması bakımından işletmelere birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bu
avantajlar yanında muhasebe mesleği bakımından ne gibi yararlar sağlayacağı ve muhasebe
sürecine nasıl bir katkıda bulunacağı hususu önemli olsa da yeterli düzeyde araştırmaya
konu olmamıştır. E-uygulamaların muhasebe sürecine yönelik sağlayacağı katkıların
incelendiği bu araştırma, ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan 389 Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre e-uygulamaların
muhasebe sürecinde sağladığı faydalar dört grupta toplanmış ve bunlar; “Muhasebe
Uygulamalarında Etkinlik”, “Teknolojik Fayda”, “Ekonomik Fayda” ve “Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) E-Uygulamalar” faktörü olarak adlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler— E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Muhasebe Süreci
JEL Sınflama Kodları: M40, M49

Benefits Provided from E-Accounting Process: A Study On Certified
Public Accountants
Abstract
E-applications such as e-invoice, e-books and e-archive that provides a number of
advantages to the state by preventing the informal economy and false statement; and to
businesses by saving cost and time savings in the recording process. Along those benefits,
additionals ones it might provide in the profession of accounting and to the process of
accounting are important but has not been sufficiently researched yet. The research which
have been conducted on 389 Certified Public Accountants officiating at various regions of
our country, contributes in the examination of the aforementioned benefits. According to the
research results, benefits provided in the process of accounting by e-applications are
grouped under four factors; "Activity in Accounting Applications", "Technologic Benefits",
"Economic Benefits" and "Revenue Administration (RE) E-Applications".
Keywords— E-Invoice, E-Book, E-Archive, Accounting Process
JEL Classification Codes: M40, M49

1. GİRİŞ
Ticari hayattaki hızlı değişimin en önemli nedenlerinden biri teknolojik
uygulamalardaki gelişmedir. Teknolojik uygulamalar hemen hemen tüm sektörlerde
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yaygın bir şekilde yer almakta ve çoğu zaman işlerin yürütülmesi bakımından
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Muhasebe işlemlerinde kullanılan euygulamalar bunun en güzel örneklerinden biridir.
E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi başlıkları içeren e-uygulamalar gerek kayıt dışı
ekonominin ve yanlış beyanın önlenmesi bakımından devlete, gerekse kayıt
sürecinde maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması bakımından işletmelere birtakım
avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar yanında muhasebe mesleği bakımından ne
gibi yararlar sağlayacağı ve muhasebe sürecine nasıl bir katkıda bulunacağı hususu
önemli olsa da yeterli düzeyde araştırmaya konu olmamıştır. Bu sebeple çalışmada,
e-uygulamaların muhasebe sürecine yönelik sağlayacağı katkılara odaklanılmış ve
konuyla ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin görüşleri esas alınmıştır.
Bu kapsamda çalışmada, öncelikle e-uygulamalara ilişkin genel düzeyde bilgi
verilmiş daha sonra ise konuyla ilgili yürütülen araştırma bulgularına yer verilmiştir.
Son olarak da elde edilen sonuçlar kapsamında yapılan değerlendirme ile çalışma
sonlandırılmıştır.
1. MUHASEBE İSLEMLERINDE E-UYGULAMALAR
Birçok ülkede mal veya hizmetlerin daha hızlı bir şekilde pazarlanması ve
bunlara ait ticari işlemlerin muhasebe diline eksiksiz olarak aktarılmasında euygulamalardan yararlanılmaktadır. Farklı alanlarda kendini gösteren bu
uygulamalardan biri kâğıt ortamında hazırlanan faturaların elektronik ortama
taşınmasıdır. Bununla birlikte, düzenlenen elektronik faturaların hem muhasebe
kaydının elektronik defter sistemine aktarılması hem de arşivleme sisteminin
elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar da söz konusudur.
Dünyada e-uygulamaları hayata geçiren farklı ülkeler bulunmaktadır. Özellikle
Avrupa Birliği ülkeleri arasında İskandinav ülkelerinin bu uygulamalardan
yararlanan öncü ülkeler olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte Almanya,
Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinin bu
uygulamaları etkin bir şekilde kullandığı bilinmektedir. Latin Amerika ülkeleri
arasında özellikle Brezilya, Şili ve Meksika’nın bu uygulamalardan yararlandığı
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görülmektedir. Yine Kuzey Amerika ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri
ile Kanada’nın bu uygulamaları hayata geçiren öncü ülkeler olduğu ifade
edilmektedir. Afrika kıtasında da e-uygulamalar kullanılmakta olup özellikle bu
uygulamaları destekleyen lider ülkelerin Mısır ve Tunus olduğu bilinmektedir.
Bununla birlikte Asya ve Pasifik ülkeleri arasında bu uygulamaları kullanan
ülkelerin başlıcaları Singapur, Hong Kong ve Tayvan’dır (Koch, 2016: 22-31).
Ülkemizde de ticari işlemlere yönelik e-uygulamalardan yoğun bir şekilde
faydalanılmaktadır. Başlangıçta belirli sektörleri kapsayan bu uygulamaların
özellikle 2013 yılından itibaren diğer sektörleri de içine almasıyla birlikte kapsadığı
alan genişletilmiştir. Şu anda inşaat sektöründen imalat sektörüne, perakende satış
sektöründen akaryakıt dağıtım sektörüne, hizmet sektöründen ulaşım sektörüne
kadar farklı alanlarda bu uygulamalar hayata geçirilmiştir.
2.

E-UYGULAMALARIN MUHASEBE SÜRECINDEKİ FAYDALARININ
TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARASTIRMA

2.1.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Günümüz dünyasında şirketler, ürünlerini daha hızlı ve kaliteli üreterek bu
ürünleri müşterilerine ulaştırabilmek için teknolojik sistemlerden etkin bir şekilde
yararlanmaktadır. Hiç kuşkusuz şirketlerin bu amaca yönelik gerçekleştirdiği
çalışmaların bir benzerini devletler de yapma amacındadır. Zira devletler
vatandaşlarına kamu hizmetlerini daha kolay, anlaşılabilir, hızlı ve herhangi bir yere
bağlı olmadan sunmak amacıyla teknolojiden yararlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önemli bir çalışma
başlatılmış ve e-uygulamaların yasal alt yapısına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu mükerrer 242 ve mükerrer 257. Maddeleri düzenlenmiştir.
Hayata geçirilen e-uygulamalar kapsamında belirli şartları sağlayan işletmeler
kâğıt ortamında hazırladıkları belgeleri ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda
düzenleyebilmekte, elektronik ortamda düzenledikleri tüm belgeleri Gelir İdaresi
Başkanlığına belirli dönemlerde gönderebilmektedir. Bu uygulamalarla birlikte,
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kâğıt ortamında hazırlanan faturaların ve bu doğrultudaki muhasebe işlemlerinin bir
bütün olarak elektronik ortama taşınmasına olanak sağlanmıştır.
Teknolojik uygulamaların muhasebe işlemlerinde bu denli yer alması,
uygulamada bir takım yenilikleri-faydaları beraberinde getirmiştir. İşte bu noktada
e-uygulamaların getirdiği yeniliklerin-faydaların neler olduğunun, bu sistemleri aktif
bir şekilde kullanan muhasebe meslek mensuplarınca değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; e-fatura, e-defter ve e-arşiv olarak
ifade edilen e-uygulamaların muhasebe sürecindeki faydalarını başlıklar halinde
tespit etmektir.
2.2.

Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı

Hayata geçirilen e-uygulamaların muhasebe sürecindeki faydalarını tespit etme
amacını taşıyan bu çalışma kapsamında yürütülen araştırmada, veri elde etmek
amacıyla hem anket hem de sözlü mülakat tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma
için hazırlanan anket formunun oluşturulmasında; Salmony ve Harald (2010),
Almeida ve Romao (2010), Spoz (2014), Marinagi vd. (2015) ve Koch (2016)
tarafından yapılan çalışmalardan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile yapılan
sözlü mülakatlar sonrasında elde edilen veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın farklı
yıllarda (2008, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yılları) yayımladığı Faaliyet Raporları ve
yine farklı yıllara (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları) ait Performans
Programları’nda yer alan bilgilerden faydalanılmıştır.
Araştırma kapsamında hazırlanan anketler, e-uygulamaları aktif bir şekilde
kullanan 389 Serbest Muhasebeci Mali Müşavire uygulanmıştır. Bu kapsamda elde
edilen veriler, SPSS 21 paket programında değerlendirilerek analiz edilmiştir.
2.3.

Araştırmanın Bulguları

E-uygulamalara yönelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin düşüncelerini
tespit etme amacını güden bu araştırmada katılımcıların %68’i bay %32’si ise
bayandır. Yine katılımcıların %66’sı mesleğini bağımsız bir şekilde icra ederken %
34’ü ise bağımlı olarak çalışmaktadır. Mesleki açıdan katılımcıların %34’ü 1-5 yıl,
%26’sı 6-10 yıl, %19’u 11-15 yıl ve %21’i ise 16 yıl ve üzerinde deneyime sahiptir.
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Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların %17’si 30 ve altı, %40’ı 31-34, %26’sı
41-50, %11’i 51-60 ve %6’sı ise 61 ve üzeri yaş aralığındadır.
2.4. E-Uygulamaların Muhasebe Sürecindeki Faydalarına Yönelik Faktörler
E-uygulamaların muhasebe sürecindeki faydalarına yönelik faktörlerin tespitini
hedefleyen bu çalışmada, araştırmanın amacına ulaşabilmesi bakımından Faktör
Analizinden yararlanılmıştır. Analize tabi tutulan değişkenlere ait Kaiser-MayerOlkin (KMO) oranı %50’nin üzerinde, Barlett’s Testi p değeri ise 0,000 olarak tespit
edilmiş ve böylece çalışmaya ait veri setinin faktör analizi için uygun olduğu
belirlenmiştir (Bkz. Tablo-1). Faktör bileşenlerinin kavramsal anlamlılığının
sağlanabilmesi amacıyla dikey (orthogonal) rotasyon yöntemine ait olan varimax
döndürme tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen
faktörler Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo-1: E-Uygulamaların Muhasebe Sürecinde Sağladığı Faydalara Yönelik
Faktörlerin Analiz Sonuçları
Faktör

FAKTÖRLER

Yükleri

Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik Faktörü (F1)
E-fatura uygulaması, mali müşavirlerin iş yükünü azaltır.

Ortalamalar
3,828

0,728

3,3650

E-fatura uygulaması, mali müşavirlerin muhasebe kayıt 0,725

3,8380

sürecinde yapacakları hataları azaltır.
E-fatura uygulaması, mali müşavirlerin mükelleflerine daha 0,705

3,7069

iyi hizmet sunmasına olanak sağlar.
E-fatura uygulaması, aynı anda birden fazla faturayı farklı 0,673
müşteriye gönderme imkânı tanır, bu durum mali
müşavirlerin ticari nitelikteki işlemleri kısa zamanda
muhasebeleştirmesine (kayıt altına almasına) imkân sağlar.
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3,9203

E-fatura ve e-defter uygulaması, iş verimliliğini arttırır 0,649

3,8534

ayrıca maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştırır.
E-fatura

uygulaması, muhasebe

hata ve

hilelerinin 0,639

3,8457

önlenmesinde mali müşavirlerin işini kolaylaştırır.
E-Fatura üzerinden yapılan muhasebe kayıtları, diğer 0,632

3,9485

faturaların (kâğıt ortamındaki) muhasebeleştirilmesine göre
daha kısa sürede gerçekleşir.
E-fatura uygulamasının farklı kurumlarla entegrasyonunun 0,593

3,9434

sağlanması (örneğin bankalarla) mali müşavirlerin buna
yönelik işlemlerinde kolaylıklar sağlar.
E-fatura

uygulamasında

faturanın

oluşturulması, 0,54

4,0308

gönderilmesi, muhafaza edilmesi ve istenildiğinde ilgili
makama ibraz edilmesi oldukça kolaydır.
Teknolojik Fayda Faktörü (F2)

4,1398

E-Fatura uygulaması,

4,2853

faturaların elektronik ortamda 0,766

düzenlenmesini sağlar, böylelikle faturaların çalınma,
kaybolma ve yırtılması gibi durumları engelleyerek fatura
kaybını önler.
E-Fatura uygulaması, işletmelerin önceki dönemlerde 0,732

4,2185

düzenlediği faturalara kolaylıkla ulaşmasını sağlar böylece
kâğıt fatura nüshası aranmasını engelleyerek zaman
tasarrufu sağlar.
E-Fatura uygulaması, ticari nitelikteki işlemleri “Satış 0,624
Faturası” ve “İade Faturası” şeklinde ayırır, böylece iade
işlemlerinin ve iadeye konu edilen ürünlerin takibi
kolaylaşır.

2404

3,9357

E-defter, e-fatura, e-arşiv gibi kullanımı bilgi teknolojisi 0,567

4,1542

gerektiren uygulamaların ticari hayatta yerini alması, mali
müşavirlere teknolojiyi kullanma noktasında kendilerini
geliştirme imkânı sağlar.
E-defter, e-fatura, e-arşiv gibi kullanımı teknolojik bilgi 0,518

4,1053

gerektiren uygulamaların hayata geçirilmesi, işletmelerin
personel istihdam ederken teknolojiyi iyi kullanan personele
yönelmesine neden olur bunun bir yansıması olarak da
muhasebeye sunulan bilgi kalitesi artar.
Ekonomik Fayda Faktörü (F3)

3,8708

E-fatura uygulaması, işletmelerde şeffaflığı sağlar.

0,812

3,9177

E-fatura uygulaması, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde 0,779

3,9023

önemli bir rol üstlenir.
E-fatura uygulaması, mükelleflerden vergi toplamayı 0,690

3,5372

kolaylaştırır.
E-fatura, e-defter gibi uygulamalar, kâğıt israfını azaltarak 0,568

4,1259

ülke ekonomisine katkı sağlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) E-Uygulamalar Faktörü
(F4)
Gelir İdaresi Başkanlığının kullanıma sunduğu e-fatura 0,751

3,1889
3,2724

portalı; hızlı, güvenilir ve kullanılması kolay bir sistemdir.
Gelir İdaresi Başkanlığının e-defter, e-fatura, e-arşiv 0,746

3,2930

mükellefi olunmasına yönelik belirlediği limitleri düzenli
olarak düşürmesi mükelleflerin bu sistemlere uyumunu
kolaylaştırır.
Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura, e-defter gibi muhasebe 0,64
bilgi ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasına
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2,4473

yönelik meslek mensuplarına yeterli eğitim programı
vermektedir.
E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi uygulamaların GİB Portal 0,573

3,7429

gibi merkezi bir platform tarafından desteklenmesi
olumludur.
Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%): 55,118
KMO: 0,914; Bartlett’s Testi: X2=3213,626, sd:231,
p:0,000
Tüm Değişkenlerin Cronbach Alphası: 0,903
Tablo-1’den görüleceği üzere, çalışmanın değişkenleri ve faktör yükleri dikkate
alındığında, toplam dört faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler aşağıda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik Faktörü (F1): Muhasebe sürecinde
yapılabilecek hataların azaltılması, muhasebe kayıt sürecinin kısaltılması,
mükelleflere

daha

verimli

hizmet

sunulması

gibi

faydalar

muhasebe

uygulamalarında etkinliğe katkı sağlayacak önemli başlıklardır. Bu kapsamda bu
faktör, e-uygulamaların muhasebe kayıt sürecinin etkinliğini olumlu yönde
etkileyeceğini ifade etmektedir.
Teknolojik Fayda Faktörü (F2): Günümüz muhasebe işlemlerinde teknolojik
uygulamaların yeri oldukça önemlidir. İşletmelerin ticari yaşamdaki gelişmelerini
sağlamada yararlandığı uygulamalar bütünü olan teknolojik alt yapı sistemleri aynı
zamanda muhasebe işlemlerinde de giderek önemini arttırmaktadır. Bu noktada bu
faktör, teknolojik uygulamalarla birlikte muhasebe bilgi sürecinde ortaya çıkan
zaman tasarrufu, ürün takibinin kolaylaşması, teknolojik gelişime imkân sağlanması
gibi faydaları açıklamaktadır.
Ekonomik Fayda Faktörü (F3): İşletmelerin rekabet avantajı sağlamasında
teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi yanında gereksiz bir takım
uygulamaların kaldırılarak maliyetlerin düşürülmesi de ön plana çıkmaktadır. Bu
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amaç, işletmelerin olduğu kadar devletlerin de önemli hedefleri arasında yer
almaktadır. Bu bağlamda bu faktör, işletmelerin önemli bir birimi olan muhasebede
hayata geçirilen e-uygulamaların ekonomiye sunacağı faydaları tanımlamaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) E-Uygulamalar Faktörü (F4): Gelir İdaresi
Başkanlığı son yıllarda teknoloji odaklı uygulamaları hayata geçirerek hem
işletmelerin hem de mükelleflerin ticari nitelikteki işlemlerini hızlı, etkin, doğru,
şeffaf ve güvenli şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Bununla beraber, vergi
toplamada gönüllü uyumu arttırmak ve kamu denetim hizmetlerini geliştirmek
isteyen Başkanlığın önemli uygulamalarından biri de e-uygulamalardır. Bu faktör,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan e-uygulamaların sistemsel
özelliklerini ve performans noktasındaki yeterliliğini belirtmektedir.
2.5.

E-Uygulamaların

Muhasebe

Sürecindeki

Faydalarına

Yönelik

Faktörlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
E-Uygulamaların muhasebe sürecindeki faydalarına yönelik faktörlerin başında,
muhasebe

işlemlerinde

etkinliğin

sağlanması

gelmektedir.

Muhasebe

Uygulamalarında Etkinlik Faktörü olarak tanımlanan bu faktöre ait değişkenlere
yönelik verilen cevaplara bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun görüşü
bu uygulamalarla birlikte muhasebede hata ve hilelerin önlenmesinde mali
müşavirlerin işinin kolaylaşacağı yönündedir (Bkz. Tablo-1). Benzer sonuca Ortega
ve Martinez (2013) tarafından yapılan çalışmada da ulaşılmıştır. İlgili çalışmada elde
edilen önemli sonuçlardan biri, e-fatura sisteminin işletmelerin faturalama
sistemlerindeki hileli işlemleri azaltıcı yönde bir etkiye sahip olduğudur. Söz konusu
çalışmada ayrıca bu sistemin hatalı işlem sayısını azaltarak idari hataların da önüne
geçtiği vurgusu yapılmıştır. Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik Faktörü’ne yönelik
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda genel ortalamaya bakıldığında
(3,828) e-fatura ve e-defter gibi uygulamaların; muhasebe sürecinde hataların
azaltılması, sürekli ticari ilişki içinde bulunulan farklı kurumlarla entegrasyonun
kurulması ve mali nitelikteki ticari belgelerin saklanması noktasında muhasebe bilgi
sistemine önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşılabilir. Buna benzer olarak Bayar
ve Ülkar (2015) ile Poel vd. (2016)’nin de çalışmalarında vurguladığı en önemli
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sonuçlardan birini, e-fatura uygulaması ile birlikte muhasebe işlemlerinin ayrıntılı
raporlar halinde sunulmasına imkân sağlaması oluşturmaktadır.
E-Uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydalara yönelik bir diğer
faktör, Teknolojik Fayda Faktörüdür. Teknolojik Fayda Faktörüne ilişkin
değişkenlere katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların büyük bir
çoğunluğu e-fatura uygulamasıyla beraber faturalardaki çalınma, kaybolma ve
yırtılma gibi durumların engellendiğini belirtmiştir (Bkz. Tablo-1). Bu sonuç Yanık
ve Karadaş (2013)’ın çalışmasında belirtilen e-uygulamaların bir etkisi olarak
arşivleme maliyetlerinin azalması ve belirli risklerin önlenmesi sonucunu destekler
niteliktedir.
İşletmelerin önemli bir birimi olan muhasebede hayata geçirilen e-uygulamaların
sağlayacağı ekonomik faydaların neler olacağını tanımlayan Ekonomik Fayda
Faktörüne ait değişkenlerin katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda genel
ortalamasına bakıldığında (3,8708), e-uygulamaların kullanımında ekonomi
faktörünün önemli bir etken olarak algılandığı söylenebilir (Bkz. Tablo-1). Elde
edilen sonuçlar, Palupi ve Darvanto (2017), Kreuzer vd. (2013), Tihilä (2014) ve
Çetin (2010)’in sonuçlarını destekler niteliktedir. Söz konusu çalışmalarda da efatura uygulamasıyla birlikte işletmelerde şeffaflığın artacağı ve kayıt dışı
ekonomiyle daha etkili mücadele edilebileceği vurgulanmıştır. Ekonomik Fayda
faktörüne ilişkin katılımcıların verdiği yanıtlar, bu uygulamalarla birlikte
işletmelerin gereksiz maliyet unsurlarını azaltabileceğini (örneğin gereksiz kâğıt
kullanımı gibi), böylece ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini göstermektedir.
Cuylen vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada da benzer bir sonuca rastlamak
mümkündür. Söz konusu çalışmada elde edilen sonuçlardan biri, e-fatura
uygulamalarının işletme maliyetlerini azaltıcı bir görev üstlendiği yönündedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörüne ilişkin değişkenlere
katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde, bu faktöre ait genel ortalamanın
3,00’ün üzerinde olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo-1). Katılımcıların bu faktöre
ilişkin cevaplarına bakıldığında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan euygulamalarla ilgili genel olarak olumlu bir düşüncenin hâkim olduğu söylenebilir.
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Bununla birlikte, e-fatura ve e-defter uygulamalarının kullanımına ilişkin verilen
eğitimlerin yeterli olmadığı ifade edilebilir.
2.6.

E-Uygulamaların

Muhasebe

Sürecindeki

Faydalarına

Yönelik

Faktörlerin Katılımcı Özellikleri Açısından Farklılık Analizi
Çalışmada, e-uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydalara yönelik
faktörlere katılımda meslek mensuplarının sahip olduğu özellikler açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Faktörlere katılımda farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla
One-way Anova ve Bağımsız Gruplar t Testi’nden yararlanılmıştır. Bu kapsamda
Tablo-2’de araştırma kapsamındaki faktörlere ilişkin katılımcı özelliklerine göre
çeşitli açılardan farklılık analizi sonuçlarına yer verilmiştir.
Tablo-2: E-Uygulamaların Muhasebe Sürecinde Sağladığı Faydalara Yönelik
Faktörlere İlişkin Farklılık Analizleri

Muhasebe

Faktörler

Uygulamalarında
Özellikler

Etkinlik Faktörü

Teknolojik
Fayda Faktörü

Ekonomik
Fayda
Faktörü

GİB
EUygulamalar
Faktörü

F

1,376

0,961

0,503

2,212

(p)

0,241

0,429

0,734

0,067*

Mesleki

F

1,268

0,421

0,865

4,431

Deneyim

(p)

0,285

0,738

0,459

0,004**

t

-0,685

-0,919

-1,722

-1,237

(p)

0,494

0,359

0,086*

0,217

Mesleki

t

0,166

-1,211

-1,519

-1,669

İcra

(p)

0,868

0,227

0,130

0,096*

Yaş

Cinsiyet

Not: * Anlamlılık düzeyi p< 0,10; ** anlamlılık düzeyi p < 0,01
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Ekonomik Fayda Faktörü açısından; katılımcıların “Cinsiyet” özelliğine göre
%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Gelir İdaresi
Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörü açısından; katılımcıların “Mesleki Deneyim”
özelliğine göre %1, “Yaş” ve “Mesleki İcra” özelliğine göre ise %10 düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Mesleki deneyim özelliği
açısından ortaya çıkan farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe Testinde mesleğe yeni başlayanların (1-5 yıl), 6-10 yıl
arasında mesleki tecrübeye sahip olanlar ve 16 yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye
sahip olanlar ile görüşlerinin örtüşmediği tespit edilmiştir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Gerek kayıt dışı ekonominin ve yanlış beyanın önlenmesi bakımından devlete,
gerekse kayıt sürecinde maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması bakımından
işletmelere yönelik birtakım avantajlar sağlayan e-uygulamalar, ticari hayattaki
teknolojik dönüşümün bir sonucudur. E-uygulamaların muhasebe sürecindeki
faydalarını başlıklar halinde tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmada ulaşılan
sonuçlar kısaca aşağıda özetlenmiştir;
x Araştırma sonucunda, e-uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydalara
yönelik dört faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla; Muhasebe
Uygulamalarında Etkinlik Faktörü, Teknolojik Fayda Faktörü, Ekonomik Fayda
Faktörü, Gelir İdaresi Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörü olarak adlandırılmıştır.
9 Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik Faktörü, e-uygulamaların; muhasebe
sürecinde hataların azaltılması, meslek mensuplarının iş yükünün azaltılması ve
mali nitelikteki ticari belgelerin saklanması noktasında muhasebe sistemine
sağladığı önemli katkıları açıklamaktadır.
9 Teknolojik Fayda Faktörü, e-uygulamalarla birlikte faturaların çalınma,
kaybolma ya da yırtılması gibi durumlarının azalacağını ayrıca, e-uygulamalara
geçiş sürecinde işletmelerin personel seçiminde daha hassas olacağı ve
teknolojiyi iyi kullanan personelin işletmelerde daha fazla tercih edileceğini ifade
etmektedir.
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9 Ekonomik Fayda Faktörü ise e-uygulamaların kullanılmasıyla birlikte
işletmelerde şeffaflığın artacağını, vergiye olan uyumun artacağını ve
işletmelerin özellikle gereksiz kâğıt kullanımı gibi birtakım maliyetlerden
tasarruf sağlayacağını belirtmektedir.
9 Gelir İdaresi Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörü, Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından uygulamaya konan e-uygulamaların sistemsel özellikleri ve
yeterliliğini açıklamaktadır.
x E-Uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydalara yönelik faktörlere
ilişkin farklılık analizlerine bakıldığında katılımcıların çeşitli özelliklerine göre
istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Bu farklılıkların;
Ekonomik Fayda Faktörü’ne göre “Cinsiyet”, Gelir İdaresi Başkanlığı EUygulamalar Faktörü’ ne göre ise “Yaş”,

“Mesleki Deneyim” ve “Mesleki

İcra” özellikleri açısından oluştuğu tespit edilmiştir.

KAYNAKLAR

ALMEIDA, J. C. P., ROMAO, M. J.B. (2010), “Benefits Management for an EInvoice Process”, Portuguese Journal of Management Studies, 15(2), 137-159.
BAYAR, S., ÜLKAR, M. G. (2015), “E-Defter ve E-Fatura Teknik Analizi: Örnek
Bir Uygulama”, Vergi Sorunları Dergisi, 38(322), 102-110.
CUYLEN, A., KOSCH, L, BREITNER, M. (2015), “Why are Electronic Invoice
Processes Risky? – Empirical Analysis and Discussion of Risk Factors”, TwentyThird European Conference on Information System (ECIS), Münster, Germany.
ÇETİN, G. (2010), “Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilemede Kayıt
Düzeni ve Denetim Uygulamalarına Etkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 79-86.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2008 Yılı Faaliyet Raporu”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2010 Yılı Faaliyet Raporu”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2011 Yılı Faaliyet Raporu”, Ankara.

2411

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2012 Yılı Faaliyet Raporu”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2014 Yılı Faaliyet Raporu”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2009 Yılı Performans Programı”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2010 Yılı Performans Programı”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2011 Yılı Performans Programı”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2012 Yılı Performans Programı”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2013 Yılı Performans Programı”, Ankara.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “2014 Yılı Performans Programı”, Ankara.
KOCH, B. (2016), “E-Invoicing / E-Billing Digitisation & Automation”, Billentis.
KREUZER, S., ECKHARDT, A., BERNIUS, S., KRONUNG, J. (2013), “A Unified
of Electronic Invoicing Adoption: Developing a Meta-Model on the Governmental
Level”, IEEE (Ed.), Computer Society, Big Island USA: HICSS, 1943-1952.
MARINAGI, C., TRIVELLAS, P., REKLITIS, P., SKOURLAS, C. (2015),
“Adoption and Use of E-Invoicing in Greece”, AIP Conference Proceedings, 1644,
279-286.
ORTEGA, B. H., MARTINEZ, J. J. (2013), “Performance of E-Invoicing in Spanish
Firms”, Springer, (11), 457-480.
PALUPI, C., DARWANTO (2017), “Transaction Cost on the Implementation of EInvoices in Micro and Small Enterprises”, Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1), 139-158.
POEL, K., MARNEFFE, W., VANLAER, W. (2016), “Assesing the Electronic
Invoicing Potential for Private Sector Firms in Belgium”, The International Journal
of Digital Accounting Research, (16), 1-34.
SALMONY, M., HARALD, B. (2010), “E-Invoicing in Europe: Now and the
Future”, Journal of Payments Strategy & Systems, 4(4), 371-380.
SPOZ, A. (2014), “A Look at E-Invoices from Enterprises’ and Government’s
Perspective”, ResearchPapers of Wroclaw University of Economics, 365, 254-264.

2412

TIHILÄ, E. (2014), “European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA)
– Accelerating the Adoption of E-Invoicing”, Basware, 16-18.
YANIK, R., KARADAŞ, A. (2013), “E-Faturanın Türkiye Muhasebe Standartları
Uyum Sürecine Uygun Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri”, EKEV Akademi Dergisi,
17(57), 133-141.

2413

2414

L’Entreprise Marocaine au prisme de la Responsabilité
Environnementale : La Finance Carbone interpellée par le
Management Responsable
EL AMRI Adil 1, BOUTTI Rachid 2 , BOUZAHIR Brahim 3

Résumé
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4 hypothèses de recherche, testées sur un échantillon de 11 entreprises pour l’étude
qualitative, une série chronologique au plan de deux phases EU ETS pour l’étude
économétrique et 40 entreprises pour l’étude quantitative dont les résultats ont confirmé
l’importance des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et ont démontré
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1. INTRODUCTİON
« Après Fukushima…Solaire ; une alternative au nucléaire ? », telle est
l’accroche utilisée par le magazine Science & Vie4 pour mettre en relief une ère
énergétique structurante où tous ses plans semblent remis à zéro. En guise
d’introduction, il est important de souligner qu’aujourd’hui, l’efficacité dans
l’utilisation de l’énergie n’est pas moins importante que l’efficacité dans la
production d’énergie. Dans ce sens, des travaux scientifiques étudient le potentiel
important de réduction de tous les coûts de par les structures durables du
Management Responsable. A point nommé, les structures responsables
(implémentées et déployées) ont un impact sur le Développement Propre dans la
conception, le fonctionnement et la maîtrise des systèmes énergétiques dans les
organisations (Chevalier et al., 2011). Dans la même veine, les structures
responsables n’ont pas encore été complètement intégrées dans le processus de
déconstruction et de reconstruction des chaînes de valeurs durables dans les
organisations (Chevalier J.M et al., 2011). Pour y parvenir, les entreprises sont
invitées à faire de la conformité responsable une source inéluctable d’opportunités
stratégiques en reconfigurant la conformité du Management Responsable (Arjaliès,
2011).
La Finance Carbone recouvre les différents mécanismes de marché inclus dans le
Protocole de Kyoto (PK) et englobe toutes les activités qui contribuent à faire des
GES un bien négociable. Les mécanismes de marché ont « donné un coût » à la tonne
de carbone, que les entreprises doivent intégrer dans leurs stratégies afin d’optimiser
leurs réductions d’émissions de GES. Se pose alors la question de l’internalisation
du carbone dans l’économie : l’émission d’une tonne de carbone étant une externalité
négative, le marché est incapable d’en internaliser les coûts, c’est pourquoi il
convient de définir une « valeur du carbone ».
Force est constater que de nombreuses entreprises sont aujourd’hui liées à l’actif
carbone, les entreprises assujetties au système de quotas européen, les entreprises du

4

NOUYRICAT, Vincent & al.. Solaire, il pourrait remplacer le nucléaire. p. 56.
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marché du carbone ainsi que les entreprises ayant entrepris une démarche volontaire.
Les entreprises assujetties sont contraintes de se conformer aux objectifs de
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du Protocole de Kyoto (PK),
c’est pourquoi elles doivent intégrer le risque carbone afin de réduire au minimum
leur coût de dépollution. Elles ont dans ce but accès au marché des quotas de CO2
qui permet de réduire le risque lié au changement climatique. La valorisation du
carbone est primordiale car elle détermine ou a un impact sur la valeur de
l’entreprise. Cette valorisation commence par une définition juridique et un
traitement clair de cet actif. L’utilité pour l’entreprise est donc de comprendre les
tenants et aboutissants de la Finance Carbone et d’utiliser au mieux les quotas alloués
afin d’optimiser leurs performances financières et économiques.
Cet article analyse les stratégies et les structures de la performance de la finance
carbone interpellée par le management responsable. A partir d’un cadre mixte, nous
avons développé 4 hypothèses de recherche, testées sur un échantillon de 11
entreprises pour l’étude qualitative, une série chronologique au plan de deux phases
EU ETS pour l’étude économétrique et 40 entreprises pour l’étude quantitative.
Nous présenterons d’abord les structures et le cadre de la responsabilité
environnementale de la firme. Ensuite, au niveau de la problématique de recherche,
nous présenterons successivement la variable dépendante et les variables
explicatives ou indépendantes. In fine, nous présenterons les résultats des tests des
hypothèses du modèle structurel.
2. LA RESPONSABİLİTE ENVİRONNEMENTALE
La notion de risque est liée aux phénomènes non prévisibles et aléatoires qui
proviennent de l’environnement professionnel.
2.1. Structure de la responsabilité environnementale
Les préoccupations environnementales et écologiques des années 70 avaient
abouti de par la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE). En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement (CNUCED) se réunit à Rio de Janeiro (Brésil). Suite à cette réunion
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au Sommet de la Terre, les 178 nations conférencières avaient signées un document
d’engagements pour le 21e siècle (Férone, Debas, et al., 2004).
A cet égard, ce document fondateur d’une sorte de programme commun
connu sous le titre : l’Agenda 215. Après le sommet de Rio, les firmes se sont
attachées à concilier l’efficience économique et l’excellence environnementale.
L’objectif est d’assurer une croissance économique durable, en termes de
consommation des ressources de la planète ou de protection de l’environnement. À
cette fin, nous évoquons, ci-après, une évolution des problèmes perçus depuis la
conférence de Stockholm (Dubigeon, 2002).
2.1.1. Actif environnemental sous-jacent au Management Responsable
Avant toute chose, les préoccupations environnementales occupent une place
prépondérante de la firme Responsable. A cet égard, l’environnement présente des
matières premières, qui sont transformées en biens de consommation grâce au
processus de production, et aussi l'énergie, qui fournit le moteur nécessaire à cette
transformation. Étant donné qu’une chaîne, ces matières premières et cette énergie
sont restituées à l’environnement sous forme de déchets.
2.1.2. Structure des INDCs : les principes et les engagements
À prime abord, la 21e Conférence des Parties de 2015 (COP 21) a débouché sur
un accord climatique historique. Afin d'y parvenir, c’était l’occasion ultime de
présenter un diagnostic précis de quantification des émissions GES et un bilan
holistique de recommandations au plan du Changement Climatique (CC). Le
véritable défi est de contenir la complexité croissante du Changement Climatique
(CC) de façon compatible avec le scénario d’un réchauffement limité à +2°C à savoir
11 137 millions tCO2e. À la lumière de ce qui précède les fortes réductions des
émissions mondiales de GES sont nécessaires pour maintenir l'augmentation de la

5

L’Agenda 21 est un plan d’action global qui pose les trois axes fondateurs du
Développement Durable : l’équité sociale, l’environnement et l’économie. (« les 3 P », « les
Personnes, la Planète et les Profits », en anglais : « People, Planet, Profit ». L’Agenda 21
comporte 115 recommandations pour les Etats, les collectivités locales et les entreprises.
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température mondiale moyenne (IEA Ministerial Statement on Energy and Climate
Change, 2015).
2.1.3. La conformité aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE)
Il est nécessaire avant tout d’affirmer que, sans la mobilisation d’un cadre
réglementaire et d’un cadre de certification solide, nous n’avons aucune chance
d’atteindre les objectifs assignés pour limiter la hausse de la température à 2°C.
Force est de constater que les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) oblige les
firmes de rendre compte dans leurs rapports annuels de leur Management
Responsable par le truchement de leurs activités. Cette réglementation permet de
recenser les conséquences de l’activité de la firme sur son environnement naturel.
2.2.4. La conformité ISO 26 000
À prime abord, la conformité ISO 26 000 vise à motiver tous types d’organisation
relevant du secteur public ou privé à implémenter et déployer un Management
Responsable (ISO, 2010). Pour y parvenir, l’organisation doit évaluer les divers
impacts sur l’environnement (du fait de ses activités). Ceci dit, l’organisation doit
assumer sa responsabilité (Lecompte et Adary, 2012).
2.2.5. Gestion des émissions directes et indirectes : notion de périmètres
Les bilans de Gaz à Effet de Serre (GES) permettent d’évaluer les émissions
résultant de processus physique du Supply Chain (SC), à l’intérieur de ce périmètre
les acteurs et les partenaires exercent leurs activités, leurs opérations et leur
influence. Les émissions de GES comprises dans cette chaîne de valeur sont
composées d’émissions directes et d’émissions indirectes, et réparties plus
précisément en trois (3) périmètres appelés « Scopes » ou dimensions : scope 1,
scope 2 et scope 3. Cette répartition par dimension (autrement dit scope ou
périmètre) ne correspond aucunement à une hiérarchisation de l’importance à
accorder à chacun mais permet de relativiser l’impact global selon les différentes
contributions de l’activité dans chacun.
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3. Problématique de recherche
La problématique de recherche constitue l’étape introductive du projet de
recherche à l’intérieur de laquelle sont formulés le problème général de recherche,
la question générale et les questions spécifiques de recherches. Et comme nous
privilégions l’approche hypothético-déductive, la question de recherche devra
clairement exprimer une relation entre au moins deux variables et ces variables
devront être mesurables, de manière à ce qu’il soit possible de tester empiriquement
la relation exprimée. La théorie et les résultats empiriques déjà connus forment la
base à partir de laquelle nous construisons notre propre projet de recherche (GavardPerret, Gotteland, Haon et Jolibert, 2012).
De ce fait, les hypothèses sont considérées comme une première forme
d’opérationnalisation du projet de recherche. La question centrale est la suivante :
« Pour la firme qui adopte des stratégies et des structures de la Finance Carbone,
quels sont les facteurs déterminants de cette adoption ? Et quel est l’impact de celleci sur la performance du Management Responsable ? ».
A partir de cette question, nous pouvons distinguer les variables suivantes :


La variable dépendante : la performance de l’adoption de la Finance
Carbone au prisme du Management Responsable ;



Les variables explicatives ou indépendantes : les stratégies de la Finance
Carbone et la structure de la conformité NRE et ISO 26 000.
Par rapport à la problématique de notre recherche, certaines hypothèses de

recherche peuvent être envisagées. A cet égard, ces hypothèses ainsi formulées
constituent une base des réponses anticipées aux différentes questions posées. Dans
ce contexte, ces hypothèses sont envisagées comme le résultat de la
conceptualisation et le point de départ de la vérification.
4. Echantillon de l’étude exploratoire
L’objectif de notre étude exploratoire est de pouvoir collecter les pratiques
responsables de l’adoption de la Finance Carbone à l’épreuve du Management
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Responsable. Nos entretiens ont pu recueillir les informations sur l’implémentation
et le déploiement des pratiques responsables pour la performance de l’adoption de la
Finance Carbone à l’épreuve du Management Responsable. Ces entretiens ont été
faits face à face lors du 1er Salon International des Energies Renouvelables (EnR) et
de l’Efficacité Énergétique (EE) qui s’est tenu du 22 au 26 novembre 2016 à la Foire
Internationale de Casablanca de l'Office des Foires et Expositions de Casablanca
(OFEC), Maroc. Force est reconnaitre que notre but, à travers l’étude exploratoire,
est de tester la validité de certaines questions et pour finaliser notre questionnaire
d’étude. Une fois l’échantillon de l’étude exploratoire est décrit, ainsi que ses
spécificités, il convient maintenant de présenter les résultats de l’analyse thématique
manuelle. À cette fin, les différentes caractéristiques du corpus recueilli, se
présentent en infra.
Tableau 1. Caractéristiques du corpus de l’étude exploratoire
N°

Code firme

Nb pages

Nb mots

Nb caractères

1

Alpha (α)

5

1 547

10 499

2

Beta (β)

6

1 842

12 713

3

Gamma (γ)

5

1 342

9 238

4

Delta (δ)

5

1 474

10 121

5

Epsilon (ε)

5

1 334

9 262

6

Zeta (ζ)

5

1 312

8 954

7

Eta (η)

7

2 176

14 509

8

Theta (θ)

7

2 008

13 369

9

Lota (ι)

6

1 674

11 605
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10

Kappa (ϰ)

4

1 098

7 622

11

Lambda (λ)

5

1 395

9 800

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de l’étude exploratoire.
Pour chaque entretien, nous avons rassemblé différentes références. Au total,
nous avons pu recueillir 2 301 références.
5. Résultats de la validité du modèle de mesure
L’instrumentation du concept des stratégies MOC n’a pas connu le même niveau
de succès que ceux de la performance de l’adoption de la finance carbone et de la
stratégie MOC. En effet, les résultats de nos analyses : exploratoire et confirmatoire
ont été relativement divergents. De fait, l’analyse exploratoire permet de conclure
que pour mesurer le concept de la stratégie MOC il a été nécessaire de recourir à un
total de 5 items et d’éliminer deux items en raison de leur faible corrélation partielle
avec les autres items. Ainsi, cette purification permettait d’avoir un construit dont la
variance totale avec ses variables manifeste est de 93,818, avec une cohérence
interne exprimé par une valeur de l’Alpha de Cronbach qui est égale à 0,988.
Toutefois l’utilisation de l’analyse confirmatoire donne lieu à une préconisation
selon laquelle il faut conserver un item que l’analyse exploratoire prône de rejeter.
Pour notre part, nous nous fions aux résultats de cette dernière analyse car elle se
base sur la régression linéaire de chaque item sur sa variable latente. Conscient de la
supériorité de cet outil sur l’analyse de la variance qui ne prend en compte de la
variable latente sur l’item sans écarter son effet sur les autres items, nous nous
baserons sur les résultats de cette régression.
Dans ce sens nous retenons finalement pour ce concept un total de cinq variables
manifestes pour l’opérationnaliser. L’Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC)
montre ainsi que ces items et le cas échéant ces variables latentes partagent un total
de 92,4% avec leur variable manifeste et se particularisent par une cohérence interne
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très satisfaisante se reflétant dans les valeurs supérieures de l’Alpha de Cronbach
(0,979) et de l’indicateur de la fiabilité composite (0,984).
Sommes toute, nous concluons par des résultats tendant à valider le modèle de
mesure de la performance et de la stratégie MDP avec une confiance assez
réconfortante. Par ailleurs, les modèles de mesure des stratégies MOC et PEN
s’accepte avec une assez bonne confiance, et finalement nous acceptons avec
précaution le modèle de mesure de la structure de conformité NRE et ISO 26 000.
6. Résultats des tests des hypothèses du modèle structurel
Nous commençons par expliquer le comportement des entreprises enquêtées en
matière de la Performance de l’Adoption de la Finance Carbone à l’épreuve du
Management Responsable. Dans notre modélisation, nous avons supposé que cette
performance s’explique par la mise en place de l’une des stratégies visant la
réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), tout en contrôlant l’effet
d’un ensemble de facteurs. A cet égard, nous avons contrôlé l’effet des facteurs
suivants : la nationalité de l’entreprise, la conformité de sa stratégie et de sa structure
aux objectifs de la réduction de la pollution environnementale, la formation du Top
Management, la taille de l’entreprise et ses émissions des Gaz à Effet de Serre (GES).
Tableau 2. Principaux résultats de l'estimation du modèle de structure

(0,649)**

(0,788)**

(0,206)

(0, 332)

(0,428)

(1,532)*

(0,143)

(0,018)
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(0,167)

(0,192)

(0,491)**
*

(0, 311)*

(-

*

0,72)***

(0,2)**

(0,518)**

(0,095)
(0,331)*
(0,485)***

(0,441)***

(0,242)*

*
(0,464)***

(0,343)***

(0,156)

(0,504)**

(0,222)

*
* : sig au seuil de 10% ; ** : sig au seuil de 5% ; *** : sig au seuil de 1%
Nous pouvons conclure en faveur d’une assez bonne fiabilité du méta-modèle eu
égard au respect de ses variables du signe prévu de par les prédictions théoriques.
De plus, nous pouvons considérer que la validité du modèle est moyenne car les
variables choisies expliquent en moyenne 46,6% du comportement de la
Performance de l’Adoption du Management Responsable.
6. CONCLUSION
Cette étude permet d’analyser l’Entreprise Marocaine au prisme de la
Responsabilité Environnementale. L’enquête montre des faits constituant des
résultats au plan de la Finance Carbone interpellée par le Management Responsable.
La stratégie MDP est un déterminant incontournable de la Performance de l’adoption
de la Finance Carbone au prisme du Management Responsable. Par ailleurs, la
structure de la conformité NRE (Nouvelles Régulations Économiques) et ISO 26 000
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constitue un réel facteur pour déployer la Performance de l’adoption de la Finance
Carbone au prisme du Management Responsable.
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Rüzgâr Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede
Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulamaları
Sarper Başak1, Türker Susmuş2
Özet
Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme (ZDFTM) yaklaşımının; geleneksel faaliyet
tabanlı maliyetleme (FTM) yaklaşımına alternatif olarak geliştirilen ve literatürde FTM
sisteminde meydana gelen problemleri çözme konusunda başarılı olduğu kabul edilen;
uygulanması kolay, zamana dayalı, işletme yöneticilerinin ihtiyacı olan maliyet bilgilerini
daha hızlı ve daha ucuza sunan bir yaklaşım olduğu kabul görmüştür. Bu yaklaşımda,
bütçeler ve sapma analizleri de zaman etkenli faaliyet tabanlı olacaktır. Çalışmada,
yenilenebilir enerji hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmadaki güncel
uygulama yardımıyla ZDFTM yaklaşımının pratik kullanım örneği incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Rüzgar Enerji Sektörü, Zamana Esaslı Faaliyet Tabanlı maliyetleme
JEL Sınflama Kodları: M19, M49

Time-Driven Activity Based Costing Applications in a Firm
Operating in Wind Energy Sector
Abstract
It has been accepted that the approach of time-driven activity based costing (TDABC) has
been developed as an alternative for activity based costing (ABC) approach and succeeded
in the solving the problems in ABC; and is easy to implement, time-driven, and able to serve
the costing information that the business executives have need to find out in a faster and
cheaper way. At this approach, the budgets and the variance analysis would be time-driven
and activity based as well. In this study, the practical application example of TDABC
approach has been examined with the support of the actual implementation in the firm
operating in the renewable energy sector.
Keywords— Wind Energy Sector, Time-Driven Activity Based Costing
JEL Classification Codes: M19, M49
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1. GİRİŞ
Günümüz rekabet koşullarında, işletmelerin, kendilerini doğru sonuca götürecek
bir maliyet yönetim sistemi yaklaşımına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.
Böyle bir durumda, üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetleri bütçeleme aşamasından
başlayarak doğru bir şekilde belirlenebilecek, fiili maliyetlerle hedef maliyetler
arasındaki sapmalar ortaya koyulabilecek ve farkların açıklanabilmesi için gereken
çalışmalar yapılabilecektir. Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme (ZDFTM)
yaklaşımı, esnek bütçeleme ve sapma analiziyle birlikte kullanıldığında; planlama
safhasında, varsayımların gerçeğe yakın olması koşuluyla, teorik olarak fiili duruma
yakın değerlerde maliyetlerin belirlenmesini sağlamaktadır.
2. ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
Teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki değişiklikler ve gelişmeler
nedeniyle günümüzde doğru maliyet bilgisine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır ve
endirekt giderlerin toplam giderler arasında payının artması ile planlama, denetim ve
finansal raporlama açısından maliyet muhasebesi sistemlerinin endirekt maliyetler
üzerine yoğunlaşması ihtiyacı doğmuştur (Atalay, 2014: 72). Rekabet ortamında
sağlıklı maliyet bilgisi kritik düzeyde önemlidir ve yanlış maliyet bilgisi, yanlış
kararlara ve başarısızlığa neden olabilmektedir (Cooper ve Kaplan, 1988: 96).
Maliyet yönetimi kapsamında ele alınan ve kısa vadeli işlemsel kararlarda yer alan
geleneksel faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) yöntemi, iki önemli probleme neden
olmaktadır (Pernot, Roodhooft ve Abbeele, 2007: 551). Birincisi mevcut muhasebe
sistemi FTM bilgisi toplamayı desteklemiyorsa, sistemin kurulumu çok pahalıya mal
olmaktadır (Pernot, Roodhooft ve Abbeele, 2007: 551). İkincisi, sistem düzenli
olarak güncelleştirilmeye ihtiyaç duymaktadır ki bu durum da maliyeti arttırmaktadır
(Pernot, Roodhooft ve Abbeele, 2007: 551). Bu sorunları çözmek ve daha
uygulanabilir ve pratik bir araç kullanabilmek için Kaplan ve Anderson zamana
dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme (time-driven activity-based costing) yaklaşımını
geliştirmiştir (Köse, 2010: 161).
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2.1. Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Tanımı
Atalay’a (2014: 76) göre ZDFTM; FTM’yi yalınlaştırarak karmaşık yapıda olan
faaliyetleri anlamada daha başarılı olmakta ve tek bir maliyet etkeni olan zamanı
kullanarak hem karmaşıklığı gidermekte hem de uygulama ve güncellemeleri
kolaylaştırmaktadır. İşletme yöneticileri ZDFTM sistemi sayesinde kapasite ile ilgili
daha doğru kararlar alabilmekte ve aynı zamanda ortaya çıkan kullanılmayan
kapasite miktarını hesaplayabilmektedirler (Köse, 2010: 162). Böylece işletmede
ortaya çıkan faaliyetlerin ve personelin verimliliği hakkında bilgi sahibi olan
yöneticiler kaynak planlamasını daha doğru yapabilmektedirler (Koşan, 2007: 159).
Bu yöntem ihtiyaç duyulan bilgi miktarını azaltmış ve işletmelerde kullanılabilmesi
için sadece iki parametrenin hesaplanmasını gerekli kılmıştır; bu parametreler
mevcut faaliyetin birim maliyeti ve bir faaliyet ya da işlemin gerçekleşmesi için
gerekli olan zamandır.
2.2. Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Genel Yapısı
ZDFTM’de de süreç kaynakların maliyetlerinin tahmini ile başlamaktadır
(Kaplan ve Anderson, 2003/ Aktaran: Atalay, 2014: 77). Daha sonra maliyet
etkenleri aracılığıyla kaynak maliyetleri kaynak havuzunda biraraya getirilmektedir
(Polat, 2008: 35). Burada kaynak maliyetlerinin faaliyetlere yüklenmesi işlemi
yapılmadığından FTM’nin zor, zaman alıcı, maliyetli ve karmaşık adımı
gerçekleşmemiş ve daha basit, kolay, ucuz ve kısa zamanda istenilen hedefe
ulaşılmış olmaktadır (Atalay, 2014: 77). Son olarak kaynak havuzlarında toplanan
maliyetler, kaynak havuzunun birim maliyeti ile maliyet objelerinin tükettiği
faaliyetlerin birim süresi çarpılarak, maliyet objelerine yüklenmektedir (Atalay,
2014: 77).
3. FİRMA ZDFTM SİSTEMİ UYGULAMASI
3.1. Firma İle İlgili Genel Bilgiler
Çalışmanın konusunu oluşturan ZDFTM incelemesi, İzmir ilinde faaliyet
gösteren yurt dışı merkezli bir firmada yapılmıştır. Firmanın bağlı olduğu ana şirket;
rüzgar enerjisi alanında araştırma-geliştirme, üretim, satış, proje yönetimi, montaj ve
servis faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yurtdışı merkezi dışında 35 ülkede faal
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durumdadır. 2016 yılı sonundaki çalışan sayısı 18.000 olup, pazar payı bakımından
dünyadaki ilk beş firmadan biridir. Firma Türkiye’de, rüzgar türbini kanat ve kule
üretimi, satış, proje yönetimi, montaj ve servis hizmeti faaliyetlerini yürütmekte olup
yaklaşık 600 çalışana sahiptir. Çalışmaya konu firma, rüzgar enerji türbinleri
periyodik bakım ve arızaya müdahale hizmeti vermektedir.
3.2. Firmanın İdari ve Organizasyon Yapısına İlişkin Bilgiler
Firmanın Türkiye’deki merkezi İzmir’de yer almaktadır. Yurt dışında bulunan
şirket merkezi; Türkiye’de yerleşik firmaya idari ve teknik alanlarda, eğitim ve IT
konularında destek vermektedir. Firmanın çalışan sayısı incelemenin yapıldığı yıl
için 171 kişidir.
Tablo 1: Firmaya Ait Genel Bilgiler
Hizmet verilen kurulu güç - Mega Watt (MW)
Hizmet verilen türbin sayısı - adet
Servis bölge sayısı - Türkiye

1.300 MW
750
7

Personel sayısı – toplam

171

Personel sayısı - beyaz yaka

53

Personel sayısı – mavi yaka

118

Tablodan görüleceği üzere, 2016 yılında 7 servis bölgesinde 750 adet rüzgar
türbinine periyodik bakım ve arızaya müdahale hizmeti verilmiştir.
3.3. Firmadaki Mevcut Maliyetleme Çalışmaları
Firmada ZDFTM sistemi kullanılmaktadır. Yönetim, servis, montaj ve takım
koordinasyonu olmak üzere dört faaliyet merkezi vardır. Servis bölümü çalışanları
görevlerini yerine getirmek üzere firmaya ait araçları kullanarak seyahat etmekte ve
periyodik bakım ve arızaya müdahale hizmetlerini yerine getirmektedirler.
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Çalışanlar, seyahatlerine ve çalışmalarına ait süre, kapsam, kullanılan malzeme
bilgilerini bir bilgisayar yazılımı yoluyla raporlamaktadır. Raporlar, firma
merkezinde bulunan koordinatörler tarafından kontrol edilmektedir. Her bir takvim
ayının sonunda ; kapanan aya ait mali sonuçlar, faaliyet merkezlerinin
sorumlularıyla değerlendirildikten sonra sapma analiziyle birlikte şirket yönetimine
raporlanmaktadır.
3.4. Servis Bölümüne İlişkin Bilgiler
Servis bölümünde 92 kişi çalışmaktadır. 7 servis bölgesinde 750 rüzgar türbinine
periyodik bakım ve arızaya müdahale hizmeti verilmektedir. Bölümün teknik
yönetimi, takım koordinasyonu faaliyet merkezinde bulunan koordinatörlerince
yürütülmektedir. Servis bölümünün 2016 yılına ait verileri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Servis Bölümüme İlişkin Sayısal Bilgiler
Çalışan sayısı- adet

92

Toplam türbin sayısı – adet

750

Servis bölge sayısı - adet

7

Servis verilen türbinlerin ortalama emre amadeliği - %

% 99,00

Türbin başına arıza mesajı sayısı - adet

8

Türbin başına uyarı mesajı sayısı – adet

3

Değer katan saat yüzdesi

% 90,10

3.5. Uygulamanın Konusu ve Amacı
Uygulama için servis bölümü seçilmiştir. Servis bölümü birim hizmet satış
bedeli, bütçe dönemi sonunda planlanan birim hizmet satış bedeli ile kıyaslanmış,
sapma analizi yapılmıştır. Servis bölümüne ait kullanılmayan kapasite oranı
hesaplanmış ve kapasite yönetimi açısından ZDFTM’nin katkısı incelenmiştir.
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Çalışmanın amacı, ZDFTM’nin rüzgar türbini servisi veren firmalarda kaynak ve
maliyet yönetimi açısından sağladığı katkıları göstermek ve FTM yöntemi ile
arasındaki farklılıklardan kullanılmayan kapasiteyi değerlendirmektir.
3.6. Uygulamanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırmanın evrenini, servis bölümünün 92 teknisyeniyle, 2016 yılındaki fiili
171.437,00 saatlik bakım ve arızaya müdahale hizmeti oluşturmaktadır. Araştırmaya
ait veriler, firmanın maliyet kontrol bölümünden alınmıştır. Kullanılmakta olan ticari
bir yazılım üzerinden elde edilen veriler, yurt dışında bulunan firma merkezinde ve
Türkiye’de firma içindeki maliyet kontrol bölümlerinde kontrol edilmekte ve ay
sonlarında rapor haline getirilmektedir.
Çalışma; gerçek sonuçlara dayanan, ZDFTM yaklaşımına göre hesaplanan servis
bölümü birim hizmet satış bedeli ve kapasite kullanım oranının planlanan değerlere
göre farklarını değerlendirecek ve FTM yaklaşımının kullanılması halinde
gerçekleşen ve planlanan birim hizmet satış bedeli ve kapasite kullanım oranlarını
hesaplayarak karşılaştırma imkanı verecek şekilde kurgulanmıştır.
Firmanın gerçek verileri kullanıldığından, ZDFTM sistemi içinde, ilk aşamada
yürütülen tüm faaliyetler belirlenmiş ve bu faaliyetler kategorize edilerek faaliyet
merkezleri oluşturulmuş durumdadır. Servis bölümünün faaliyetleri planlı periyodik
bakımlar ve arızaya müdahalelerden oluşmaktadır. İlgili yıl içindeki planlı periyodik
bakımların toplam süresi, türbin modeli ve bakım türü bazında belirlenmiş,
adamxsaat biriminden nominal bakım süreleri ile yıl içinde yapılması planlanan
bakımların sayılarının çarpımı ile bulunmaktadır. Planlanan yıllık arızaya müdahale
süresi ise önceki yılların verilerine dayanarak bütçe planlama döneminde servis
bölümünün çalışması ile hesaplanmaktadır.
3.7. ZDFTM Yaklaşımıyla Firmada Birim Hizmet Bedelinin Hesaplanması
Firmanın faaliyet alanları rüzgar türbinleri kurulumu ve bakım hizmetleridir.
İdari, servis, kurulum ve takım koordinasyonu olmak üzere 4 faaliyet merkezi
bulunmaktadır. İdari ve takım koordinasyonu faaliyet merkezlerindeki faaliyetler,
servis ve kurulum faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacını taşımaktadır. Kurulum
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bölümünde rüzgar türbini mekanik montajı; servis bölümünde periyodik bakım ve
tamir işleri yapılmaktadır.
3.7.1. Bütçeleme
Firmada

giderler

faaliyet

merkezleri

temelinde

faaliyetlere

ayrılarak

planlanmaktadır. İncelenecek faaliyet merkezi servis bölümüdür. Servis faaliyet
merkezindeki bütçeleme çalışmasının iki temel girdisi vardır. Bunlardan biri ilgili
bütçe dönemine ilişkin pratik kapasite diğeri de iş yüküdür.
3.7.2. Pratik Kapasite ve İş Yükü
Pratik kapasite, mevcut çalışan sayısının bütçe dönemi içindeki toplam çalışma
süresinden; yıllık izin, raporlu olma nedeniyle çalışamama, resmi tatil gibi sürelerin
çıkarılmasıyla bulunur. Firma pratik kapasiteyi hesaplarken; malzeme hazırlığı,
depoda düzenleme yapma, temizlik ve benzeri değer katmayan süreleri de göz önüne
almaktadır. Bu nedenle, değer katmayan süreler de çıkarılarak pratik kapasite
bulunmaktadır.
3.7.3. Maliyet Dağılımı
Firmanın maliyet dağılımı Tablo 3, 4 ve5’te gösterildiği gibidir. Öncelikle
firmanın yurtdışı merkezinden verilmekte olan genel yönetim, diğer hizmet ve bilgi
teknolojileri giderleri; firmanın faaliyet merkezlerine aktarılmaktadır.
Tablo 3: Yurtdışı Faaliyetlerin Dağıtımı
No

Faaliyet

Dağıtımın yapıldığı merkezler
Yönetim

Servis

Kurulum

Takım
koor.

1

Yurtdışı genel yönetim

% 100

-

-

-

2

Yurtdışı diğer hizmet

-

% 77,75

% 22,25

-

3

Yurtdışı bilişim

% 21,34

% 51,28

% 17,69

% 9,69
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Yönetim ve takım koordinasyonu faaliyet merkezlerinin planlanan toplam
giderleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 4: Yönetim ve Takım Koordinasyon Faaliyet Merkezleri Bütçeleri
No

Faaliyet Merkezi

Bütçe-TL

1

Yönetim (malzeme, işçilik, diğer hizmet)

6.601.081,40 TL

2

Takım koor. (malzeme, işçilik, diğer hizmet)

2.005.860,88 TL

Yönetim ve takım koordinasyonu faaliyet merkezlerinin planlanan toplam
giderleri % 50 oranında servis faaliyet merkezine diğer hizmet gideri olarak
aşağıdaki gibi dağıtılmaktadır:
Tablo 5: Servis Faaliyet Merkezine Dağıtılan Diğer Hizmet Giderleri
A

Dağıtım

Yönetim (malzeme, işçilik,

Yönetimden servise dağıtılan-

yüzdesi (1)

diğer hizmet) (2) - TL

diğer hizmet gideri (1X2) - TL

1

% 50

6.601.081,40 TL

3.300.540,74 TL

B

Dağıtım

Takım koordinasyonu

Takım koordinasyonundan

yüzdesi (3)

(malzeme, işçilik, diğer

servise dağıtılan-diğer hizmet

hizmet) (4) - TL

gideri (3X4) - TL

2

% 50

2.005.860,88 TL

1.002.930,44 TL

C

Dağıtım

Toplam

Toplam-servise dağıtılan diğer

yüzdesi
3

% 50

hizmet gideri-TL
8.606.942,28 TL

4.303.471,14 TL

Servis faaliyet merkezinin bütçede planlanan toplam gideri, planlanan üretken
saat toplamına bölündüğünde, firmanın 2016 yılı için planladığı birim hizmet
bedeline TL/üretken saat ulaşılmaktadır.
Tablo 6: Birim Hizmet Bedeli Hesabı
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Faaliyet merkezi

Maliyet etmenleri

Gider-TL

Servis

Malzeme

592.400,00 TL

İşçilik

7.558.108,19 TL

Diğer hizmet

10.422.107,47 TL

Toplam gider-TL (A)

18.572.615,66 TL

Üretken saat

Toplam saat (B)

181.875,90 saat

Birim hizmet bedeli-TL

A/B

102,12 TL

Servis bölümünün faaliyetleri; periyodik bakım ve arızaya müdahale
hizmetleridir. FTM sistemine göre hesaplama yapılacak olursa:

Tablo 7: Firma 2016 Yılı Maliyet ve Faaliyet Hacmi
2016-Plan
Maliyet-TL/yıl

18.572.615,66 TL/yıl

1

Faaliyet hacmi-bakım

3.000 adet/yıl

2

Faaliyet-hacmi-arızaya müdahale

7.500 adet/yıl

3

Tablo 8: FTM Sistemine Göre Faaliyetlerin Birim Maliyetleri
Faaliyet

Harcanan

Maliyet Dağıtımı-

Faaliyet

Maliyet-

Zaman-%

TL

Hacmi

TL/faaliyet

1

2 = 1 x plan.maliyet

3

4=2/3
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Periyodik

% 25

4.643.153,92 TL

3.000 adet

1.542,72 TL

% 75

13.929.461,75 TL

7.500 adet

1.857,26 TL

% 100

18.572.615,66 TL

-

bakım
Arızaya
müdahale
Toplam

Servis bölümünün faaliyetleri; periyodik bakım ve arızaya müdahale
hizmetleridir. ZDFTM sistemine göre hesaplama yapılacak olursa:
Tablo 9: Firma 2016 Yılı Planlanan Birim Hizmet Bedeli
2016-Plan
Maliyet-TL/yıl

18.572.615,66 TL/yıl

1

Pratik kapasite-saat/yıl

181.876,00 saat/yıl

2

102,12 TL/saat = 1/2

3

Birim hizmet bedeliTL/saat

Tablo 10: ZDFTM Sistemine Göre Faaliyetlerin Birim Maliyetleri
Faaliyet

Harcanan

Faaliyet

Faaliyet

Maliyet-

Zaman-

Hacmi-

Süresi

TL/faaliyet

saat

adet/yıl

1

2

3 = 1x2

4 = 1x102,12
TL/saat

Bakım süresi/birim

14,28

3.000

saat/bakım

adet/yıl
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42.859,25 saat

1.458,92 TL

17,14

7.500

128.577,75

saat/arıza

adet/yıl

saat

Kullanılan kapasite

-

-

171.437 saat

-

Toplam

-

-

181.876 saat

-

Arıza süresi/birim

1.750,71 TL

Yukarıdaki sonuçlara göre iki yöntem kıyaslanacak olursa; FTM sistemine göre
yapılan birim hizmet bedeli hesabında bakım bedeli ve arızaya müsahale hizmet
bedeli ZDFTM’ye göre bulunan hizmet bedellerinden daha yüksektir. Bunun sebebi,
FTM sisteminde kullanılmayan kapasitenin hesaba katılmıyor olmasıdır. ZDFTM
sistemine göre yapılan hesaplama sonucunda 10.439 saatlik (181.876 saat-171.437
saat) kullanılmayan kapasite hesaplanmıştır. Yani ZDFTM sisteminde toplam
giderin % 94,26’sı faaliyetlere dağıtılmış, % 5,74’ü ise dağıtılmamıştır. FTM sistemi
tüm kapasitenin kullanıldığı varsayımına göre yaklaşımda bulunduğundan, bu
yöntemde kullanılmayan kapasite göz önüne alınmamaktadır.
SONUÇ
Rüzgar türbinleri otuz yılı bulan ekonomik ömürleri boyunca çalışan elektrik
üreten makinelerdir. Dolayısıyla ürünün kalitesinin yanında bakım ve arızaya
müdahale hizmetlerinin de kaliteli ve zamanında olması oldukça önemlidir. Aksi
halde, enerji kaybı dolayısıyla mali kayıpların daha yüksek seviyede olması
kaçınılmaz

olmaktadır.

2010

yılının

başından

itibaren

rüzgar

santralı

yatırımcılarının, rüzgar türbini servis hizmeti veren firmalardan beklentileri; arızaya
hızlı müdahale, minimum bakım süresi ve etkin malzeme yönetimidir. Bu
beklentilerini optimum maliyete elde etmeyi talep etmektedirler.
Müşterilerin daha düşük maliyet talebi ve beraberinde Türkiye’de rüzgar türbini
servis hizmeti veren firmaların sayısındaki artış; bu sektörde rekabeti de beraberinde
getirmektedir. Artık bu alanda da daha kaliteli hizmeti en düşük maliyetle
müşterilerine sunabilen firmalar öne çıkmakta ve hayatta kalabilmektedir. Pazarın
bu yönde gelişmesi, firmaların kullandığı maliyet yönetim sistemlerinin önemini de
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arttırmış, ön plana taşımıştır. Rüzgar enerji türbinlerine verilen periyodik bakım ve
arızaya müdahale hizmetinde üretilen hizmet, adam x saat ile fiyatlandırılmaktadır.
Öncelikle bu birim bedelin doğru tespit edilmesi, varsa atıl kapasitenin belirlenmesi
ve gerekiyorsa verimliliği arttırıcı tedbirlerin alınması firmalar için çok önemlidir.
Doğru maliyet yönetimi yaklaşımının seçimi, uygulanması ve sonuçlarının gereği
gibi değerlendirilmesi firmalara fayda sağlamaktadır. Uygun olmayan bir maliyet
sistemi kullanılarak yapılacak değerlendirmede adam x saat ücreti daha düşük ya da
daha yüksek hesaplanabilmekte, bu durum firmayı yanıltabilmekte ve yanlış kararlar
alınmasına sebep olabilmektedir.
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Ülkelerin İktisadi Kalkınmalarında Eğitimin Rolü:
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Özet
İktisadi kalkınma çok boyutlu bir kavramdır. İktisadi kalkınma ekonomik büyüme ile birlikte
bir ekonomideki yapısal değişmeyi de kapsamaktadır. Ülkelerin iktisadi kalkınmasını
etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç
Azerbaycan’da iktisadi kalkınmada eğitimin rolünü ortaya koymasıdır. Bu çalışmada
eğitimin iktisadi kalkınma açısından önemi Azerbaycan örneği ile açıklanmış ve Toda
Yamamato (1995) nedensellik testi kullanılarak eğitim seviyesi ile kişi başına düşen GSYH
arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler : İktisadi Kalkınma, Eğitim, Toda Yamamato Nedensellik Testi,
Azerbaycan

The Role of Education in the Economic Development of
Countries: Azerbaycan Örneği
Abstract
Economic development is a multidimensional concept. Economic development includes
economic growth as well as structural change in an economy. There are a number of factors
that affect the economic development of countries. The most important result of this study is
the role of education in economic development in Azerbaijan. In this study, the importance
of education in terms of economic development is explained by the example of Azerbaijan.
Toda Yamamato (1995) causality test revealed the causality relation between education level
and per capita GDP in Azerbaidjan.
Keywords : Economic Development, Education, Toda Yamamato Causality Test,
Azerbaijan
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1.

Ekonomik Kalkınma Kavramı ve Eğitim- Ekonomik Kalkınma İlişkisi

1.1.

Ekonomik Kalkınma Kavramı
İktisatçılara göre, kalkınma kavramı ile ilgili hiçbir zaman genel bir uzlaşma

oluşturulamamıştır. 1980’lerin ortalarında yapılan bir inceleme sonucunda
kalkınmanın 72 farklı tanımının tespit edilmiş olması da bunu açıklayan bir husustur
(Kaynak, 2005, s. 16). Ama en genel tanımıyla kalkınma, ülkelerin ulaşmak için çaba
sarf ettiği bir amaç ve aynı zamanda da bir süreç olarak açıklanabilir (Dulupçu, 2002,
s.37).
Kalkınma kavramı ekonomik ve sosyal sistemin tamamıyla tekrar
düzenlenmesinden ve yönlendirilmesinden oluşan çok boyutlu bir kavramdır
(Todaro, 1981, s. 56). Kalkınma bununla birlikte bireye ve topluma “yaratıcılık ve
yenilik” kazandıran bir süreç’ olarak da değerlendirilebilir (Koç, 2013, s. 248).
Toplumsal alanda bu kavram; toplumların sahip oldukları potansiyeli, toplumsal
ilişkiler sonucunda yeniden üretmeleri ile eksiksiz ve daha donanımlı hale
getirmeleridir (Ercan, 2009, s.17).
Kalkınma, günümüz şartlarında ulusal kurumlarda ve aynı zamanda, siyasal
ve sosyal alanda değişimi de içinde barındıran çok değişkenli bir kavrama
dönüşmüştür. Kalkınmanın temel hedefleri fakirliğin azaltılması, sağlık ve korunma
gibi gereksinimlerin karşılanması, beslenme, barınma, insani değerlere önem
verilmesi, sosyal seçeneklerin genişletilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır
(Kaynak, 2005, s. 34).
Tok (2010) kalkınma kavramını bir toplumda toplumsal, siyasal ve
ekonomik alanlarda gerek duyulan ve arzu edilen her türlü değişim ve gelişim olarak
tanımlamıştır. Tarihsel olarak ise kalkınma, az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerde ortaya çıkan bir durum olarak görülmekte olup, kalkınmanın temel
hedefleri maddi refahı arttırmak ve toplumlarda beşeri acıların azaltılmasına yönelik
potansiyelin harekete geçirilmesi olmuştur (Tok, 2010, s. 2).
Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi temel olarak ekonomik büyüme,
teknolojik ilerleme, gelir dağılımında adalet ve sosyo-kültürel yapının değişmesine
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bağlıdır. Toplumda yapısal değişim insan faktörüyle gerçekleşmektedir. Çünkü
insan emek ve girişimci faktörlerinin sahibidir. Bu doğrultuda insan faktörünün
ekonomik kalkınma için etkili bir faktör olduğu ekonomik araştırmalarla da ortaya
konmuştur (Tunç, 1997, s. 20-22).
1.2.

Eğitim- Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Eğitim, bireylerin bilgi ve yeteneklerini ileri düzeylere taşıyarak ve

verimlilik seviyelerini yükselterek üretime pozitif etki yapmaktadır. Üretim artışı
iktisadi büyümeyi tetiklemekte, bu ise birey için gelir artışı yaratmakta ve sağlık,
eğitim gibi sosyal harcamaları artırarak insani gelişmeyi üst seviyelere
çıkarmaktadır. Kısaca, eğitim seviyesi yükseldikçe bireyin nitelikleri artmakta ve
verimliliği üst seviyelere çıkmaktadır. Bu durum eğitimin ekonomik kalkınmaya
dolaysız etkisi olarak kabul edilmekte ve güçlü bir gelişme dinamiğini ortaya
çıkarmaktadır (Çolak, 2010, s. 114).
Eğitim toplumda sadece ekonomik kalkınma için değil bununla birlikte,
daha uzun döneme yayılan bir süreç içinde oldukça önem taşımaktadır. Eğitimin
kazançlar, refah seviyesinde yükselme ve adil gelir dağılımı, toplum sağlığı, düşük
doğurganlık ve bebek ölüm oranları, siyasi istikrar ve demokratikleşme, düşük suç
oranları ve çevre bilincinin oluşması aynı zamanda teknolojik ilerleme ve istihdama
pozitif etki vb. gibi birçok net çıktısı bulunmaktadır. Bu etkiler eğitimin ekonomik
kalkınma üzerine yaptığı dolaylı etkilerdir (Gündüz, 2017, s.59).
Eğitim, insanların üstlendikleri bütün işlerde mükemmele ulaşmaları için
gerekli bilgi ve araçları edinmeye yönelik, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Aynı
zamanda eğitim, insanların uğraş alanlarında ve iş ortamlarında gelişmelerine yol
açarak daha yüksek değer ve standartlara sahip olmasını sağlamaktadır (Demirci,
2011, s. 17).
Bu şekilde kendini geliştirmiş ve iyi eğitim almış bireyin iş hayatına dâhil
olması, bir taraftan onun bireysel gelirini yükseltirken diğer taraftan da bu tür
verimlilik derecesi yükseliş gücünün üretimde kullanılması, ülkeye sosyal yönden
kazançlar sağlayacaktır. Bu kazançlara örnek olarak, ülkede okuryazar oranının
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yükselmesi, kültür seviyesinde artış ve toplumun bilinçlendirilmesi verilebilir. Uzun
dönemde bu sosyal kazançlar ülke vatandaşlarının yaşam standartlarında da olumlu
bir etkiye neden olacaktır (Çetin, 2014, s. 48).
2. VERİ SETİ VE YÖNTEM
Toda ve Yamamato (1995) nedensellik 1990-2015 döneminde Azerbaycan
Cumhuriyet’inde eğitimin ekonomik kalkınma üzerinde etkisi incelenmiştir.
2.1 Veri Seti
Çalışmanın bağımlı değişkenini oluşturan KBDG ekonomik kalkınma için
ilgili literatür dikkate alınarak kalkınma göstergesi olarak kullanılmaktadır. KBDG’i
etkileyen eğitim değişkenleri olarak, orta okula, mesleki eğitim kurumlarına, liseye
ve üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Ayrıca çalışmada
sabit sermaye yatırımları açıklayıcı değişken olarak alınmıştır (Çalışkan vd., 2013;
Ay veYardımcı, 2007).
Tablo 1: Veri Setinin Tanıtımı
Değişken

Tanımı

Veri Kaynağı

KBDG

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ($)

ADİK (2018)

ORTA

MESLEK

LISE

UNI

YAT

Zorunlu Öğretime (1-9’cu sınıflar) kayıt yaptıran
öğrenci sayısı (Kişi olarak)
Mesleki Eğitim Kurumlarına Kayıt Yaptıran
Öğrenci Sayısı (Kişi olarak)
Liseye Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı (Kişi olarak)
Üniversiteye Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı (Kişi
olarak)
Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH’ye oranı (%
olarak)
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ADİK (2018)

ADİK (2018)

ADİK (2018)

ADİK (2018)

World Bank, 2018

Verilerin varlığı nedeniyle çalışma dönemi 1990-2015 olarak seçilmiştir.
Tüm değişkenlerin doğal logaritması alınarak modele alınmıştır. Çalışmada
ekonometrik analiz maksadıyla Eviews 9.5 yazılımından yararlanılmıştır. Çalışmada
kullanılan veri setinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de, korelasyon matrisi Tablo
3’te sunulmuştur.
Tablo 2: Veri Setinin Tanımlayıcı İstatistikleri
Değişkenler

Ortalama

Std. Sapma

Minimum

Maksimum

KBDG

2.612

2.763

397.2

7.891

ORTA

1.282.073

132.053

1.093.513

1.497.229

MESLEK

177.305

18.313

147.696

202.188

LISE

194.936

37.087

138.201

258.728

UNI

128.422

19.532

95.599

165.336

YAT

3.23

0.35

2.44

4.06

Tablo 3’te veri setinin korelasyon matrisi verilmiştir. Korelasyon matrisinden de
görüldüğü üzere KBDG ile en yüksek pozitif korelasyon, üniversiteye ve mesleki
kurumlara kayıt yaptıran öğrenci sayısı arasında bulunmaktadır.
Tablo 3: Veri Setinin Korelasyon Matrisi
KBDG

ORTA

MESLEK

KBDG

1.00

ORTA

-0.50

1.00

MESLEK

0.78

-0,45

1.00

LISE

0.40

0.38

0,16
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LISE

1.00

UNI

YAT

UNI

0.88

-0.18

0,55

0,56

1.00

YAT

-0.87

0.53

-0.46

0,47

0.04

1.00

2.2 Ekonometrik Model ve Yöntem
2.2.1. Ekonometrik Model
Çalışmada Toda Yamamato (1987) iki aşamalı eşbütünleşme analizi
kullanılarak 1990-2015 döneminde Azerbaycan’da eğitimin ekonomik kalkınma
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ekonomik kalkınma için ilgili literatür dikkate
alınarak kişi başına düşen gelir kullanılmıştır. KBDG’i etkileyen eğitim değişkenleri
olarak, ortaokula, mesleki eğitim kurumlarına, liseye ve üniversiteye kayıt yaptıran
öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Ayrıca çalışmada sabit sermaye yatırımları
açıklayıcı değişken olarak alınmıştır (Çalışkan vd., 2013; Ay ve Yardımcı, 2007).
2.2.2. Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada eğitimin iktisadi kalkınma açısından önemi Azerbaycan örneği
ile açıklanmış ve Toda Yamamato (1995) nedensellik testi kullanılarak eğitim
seviyesi ile kişi başına düşen gelir arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya
konmuştur.
VAR ve VEC modellerinin tahminlerine dayanan Granger nedensellik analizlerinde
genellikle F testi kullanılmaktadır. Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizine
göre sistemdeki seriler durağan değilse, geleneksel F-istatistiği standart dağılıma
sahip olmaması sebebiyle Granger nedensellik testi için kullanılan bu analizin
sonucu geçerli olmayabilecektir. Toda ve Yamamoto (1995) analizinde serilerin
durağan olmaması durumunda, serilerin düzey değerlerinin yer aldığı VAR
modelinin tahmin edilebileceği ve standart Wald testinin uygulanabileceği
belirtilmektedir. Bu yöntem Granger nedensellik testi için, [k+(dmax)]. derecesinden
VAR modelinin tahmin edilmesine ve katsayılar matrisinin ilk k tanesine Wald
testinin uygulanmasına dayanmaktadır (Çil Yavuz, 2006).
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3. Araştırmanın Bulguları
Araştırma bulguları Tablo 4’te sunulmuştur.
Temel Hipotez
LNMESLEK ե
LNORTA ե
LNLISE ե

LNKBDG

LNKBDG
LNKBDG

F2 istatistiği

p-değeri

9.57

0.0084

5.06

0.0796

8.05

0.0179

LNUNI ե

LNKBDG

7.60

0.0223

LNYAT ե

LNKBDG

1.30

0.5215

58.73

0.0000

Tüm Değişkenler ե

LNKBDG

Araştırma sonuçlarından da görüldüğü gibi, KBDG değişkeni ile LNLISE dışındaki
diğer değişkenler arasında nedensellik ilişkisi vardır. Sonuçlar incelendiğinde,
mesleki eğitim kurumlarına ve üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci sayısı
değişkenleri ile KBDG değişkeni arasında en fazla nedensellik ilişkisi vardır.
SONUÇ
Çalışmada Azerbaycan’da ekonomik kalkınma açısından eğitimin rolü Toda
Yamamato (1995) araştırılmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre
Azerbaycan’da eğitim unsurlarından mesleki liselere ve üniversitelere kayıt yaptıran
öğrenci sayıları değişkenleri ile ekonomik kalkınma arasında en yüksek nedensellik
ilişkisi gözlemlenmektedir.
Analiz sonucunda Azerbaycan’da eğitim seviyesi yükseldikçe KBDG’nin
olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. Bu durum Azerbaycan’da eğitime önem
verilmesinin hem birey hem de toplum açısından oldukça önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Bunun için ilk olarak eğitim yatırımlarının yeterli seviyeye ulaşması ve
eğitimde nitelik sorununun çözülmesi gerekmektedir. Azerbaycan ihracat yapısı
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incelendiğinde ihracatının % 85-90’nın doğalgaz, petrol ve petrol benzeri ürünlerden
ibaret olduğu görülmektedir. Birçok çalışmada da ortaya koyulduğu gibi,
Azerbaycan ekonomisinin doğal kaynaklara bağımlılığının bu şekilde yüksek
olması, üretim yapısının olumsuz etkilenmesi ve imalat sanayisinin rekabet gücünün
zarar görmesi, literatürde Hollanda hastalığı olarak kabul gören ekonomik bir
sorunun Azerbaycan’da varlığına işaret etmektedir.
Bu bakımdan gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için Azerbaycan’ın
eğitimde ilerleme kaydetmesi ve katma değeri yüksek üretime ve ihracata geçmesi
gerekmektedir. Bu sebeple Azerbaycan, petrol ihracatından gelen geliri eğitimin
niteliğinin yükseltilmesine, AR-GE yatırımlarına, bilime ve petrol dışı imalat
sanayiye yönlendirerek ihracat yapısını değiştirmeli, ihracatta çeşitlilik yaratmalı ve
bununla da dış etkilerden kendini koruyarak ekonomisini güçlendirmelidir.
Azerbaycan’da eğitim yatırımlarına verilen önem arttıkça ve yapılan yatırımlar iyi
yönlendirildikçe eğitimde kalitenin artacağı, nitelik sorunlarının ortadan kalkacağı
ve gelişim sağlanacağı beklenmektedir.
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Collaboratr ce, vers de nouvelles formes d’organ sat on du
Trava l
Ab da HADJAR1, Manel CHERAIT2
Résumé
Notre démarche qual tat ve a pour but, d’explorer les apports et les controverses que soulève
le recours à l’économ e collaborat ve. En tant que nouveau modèle économ que, de par son
tra tement au n veau des d scours théor ques, ses doma nes d’or entat on, de par les types
d’organ sat ons retenues et les pr nc pes qu’elle véh cule, l’économ e collaborat ve susc te
de grands espo rs, tant au n veau des nouveaux entrepreneurs amb t eux et atyp ques, qu’au
n veau des consommateurs déçus et/ou exclus de l’économ e marchande cap tal ste. Décr ées
par certa ns et approuvées par de nombreux observateurs, l’économ e collaborat ve, const tue
-t -elle une économ e alternat ve, ou tout s mplement un colmatage des f ssures flagrantes de
l’économ e post- ndustr elle apparemment à bout de souffle ? La réponse à cette
problémat que, s’effectuera en c nq phases. Dans un prem er temps nous présenterons une
ntroduct on, su v e par une analyse des pr nc paux d scours sur l’économ e collaborat ve.
Nous verrons par la su te s l’économ e collaborat ve peut être cons dérée comme une
économ e alternat ve au modèle économ que dom nant ? Dans une quatr ème phase nous
analyserons les external tés négat ves et les des controverses à l’endro t de l’économ e
collaborat ve, au n veau de la c nqu ème part e nous exposerons les résultats dégagés dans
cette commun cat on.
Mots clés : Econom e collaborat ve, Econom e de partage, le commun, P2P, consommat on
collaborat ve, TIC, plateformes numér ques.

Collaborat ve economy, towards new forms of work
organ sat on
Abstract
Our qual ty approach s a med, to explore contr but ons and controvers es ra sed by the use
of the shar ng economy. As new econom c model, due to ts treatment by the theoret cal
speeches, ts econom c sectors , due to the types of reserved organ zat ons ,and the pr nc ples
wh ch she conveys, the collaborat ve economy arouses b g hopes, so much at the level of the
new amb t ous and atyp cal entrepreneurs, the d sappo nted consumers and\or exclude from
the cap tal st trade economy. Slandered by certa n authors and approved by numerous
observers, ,can the economy collaborat ve, be cons dered as an alternat ve economy, or
s mply a seal ng of the blatant cracks of the post- nsdustr al economy apparently out of
breath? The answer to th s problem, w ll be made n f ve phases. At first we shall present an
introduction, followed by an analysis of the main speeches on the collaborative economy.
We shall see afterward if the collaborative economy can be considered as an alternative
economy in the dominant economic model? In the fourth phase we shall analyze externalities
negatives and the controversies towards the collaborative economy. At the f fth party we shall
expla n the results creleased n th s commun cat on.
Keywords: Econom e collaborat ve, Economy of d v s on(shar ng), the common, P2P,
collaborat ve consumpt on, I .C.TS), d g tal platforms.

1
2

Université de Annaba / Algeria , hadjarabida@yahoo.fr
University of Annaba / Algeria, manoula_9185@live.fr

2449

1. INTRODUCTION
Le développement des technolog es de l’ nformat on et de la commun cat on a
favor sé l’émergence de l’économ e collaborat ve .Af n de contourner les effets du
système cap tal ste ,des entrepreneurs atyp ques développent des organ sat ons
économ ques, basés sur la collaborat on, la sol dar té et le partage.( Beja,2015, ) En
proposant de nouvelles formes de trava l collaborat f (cowork ng),de f nancement
collaborat f ( le crowfend ng), de product on ( fablabs, coopérat ces), (Acqu er, A,
Carbone, V, Massé ,D, 2016) et en voulant redonner conf ance aux nd v dus jusquelà , marg nal sés par le système cap tal ste dom nant, l’économ e collaborat ve,
const tue t-elle réellement une alternat ve à l’économ e cap tal ste dom nante , ou
b en juste un subterfuge pour colmater les brèches de cette dern ère?
Face à cette galax e que recouvre l’économ e collaborat ve, notre réflex on sera
centrée davantage sur la deux types d’organ sat on, qu occupent le haut du pavée au
n veau de l’économ e collaborat ve, le P2P et les Communs. En effet des promesses
mult ples, des nterprétat ons contrad cto res, (Acqu er,A, Carbone,V, Massé, D,
2016,) offre une nébuleuse des front ères, entre les concept ons et conf gurat ons
d verses, ssues de

l’économ e collaborat ve .Nous pensons que l’économ e

collaborat ve malgré les perspect ves soc ales économ ques qu’elle dess ne, on
voulant subst tuer à la propr été pr vée la communauté des b ens, elle r sque
paradoxalement, de créer les cond t ons d’un e plus grande concentrat on des
ressources, entre les ma ns d’une m nor té de propr éta re. La dés llus on r sque
d’être plus grande avec la captat on de la valeur et son négale répart t on. Nous
répondrons à cette problémat que en c nq part es. Dans un prem er temps, nous
nous présenterons une ntroduct on, su v e par une deux ème part e au n veau de
laquelle seront analysés des pr nc paux d scours sur l’économ e collaborat ve. Dans
une tro s ème part e nous verrons dans quelle mesure s l’économ e collaborat ve
peut être cons dérée comme une économ e alternat ve au modèle économ que
dom nant ? Au n veau de la quatr ème part e, nous tra terons des effets pervers de
cette économ e et des controverses qu rejettent l’hypothèse selon laquelle elle sera t
une alternat ve à l’économ e cap tal ste. Nous consacrerons la dern ère et c nqu ème
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séquence à la d scuss on et à l’analyse les résultats.
2. L’ECONOMIE COLLABORATIVE AMALGAME ET AMBIGUITE DES
DISCOURS ET NEBULEUSE DES FRONTIERES !
Concernant l’économ e collaborat ve, l’amalgame des d scours et le fo sonnement
des approches, rendent d ff c le toute dél m tat on des front ères conceptuelles et
organ sat onnelles de cette économ e. En dép t de cela, nous allons vo r comment les
d scours tra tent cette not on, et l’ mportance qu’ ls accordent aux effets de
l’économ e collaborat ve sur le plan soc o-économ que et organ sat onnel.
2.1 L’économ e collaborat ve : un autre v sage de l’économ e.
L’human sat on de l’act v té économ que devra t-être la nouvelle ph losoph e
soc o-économ que

en

émergence,

selon

ces

auteurs.

( Acqu ert,Carbone,Massé ,2016) ? (Condé, 2017). La collaborat on et le partage des
ressources et des compétences, entre partena res dans un processus de co-créat on de
la valeur (Bez ,2018), au n veau des espaces collaborat fs (co-work ng ,
ncubateurs ),des clubs d’entrepr se, des réseaux de pa rs, génèrent des effets pos t fs
pour les entrepr ses nstallées en leur se n.(Mor nos, 2018). Il rappelle que
l’ex stence de ces espaces ne date pas d’h er.

Selon les auteurs su vants,

(Jourda n ,2016) (Im k rene ,2007) (Gardere,C-E,et al 2019).(Bauwens, Kostak s,
2017), c nq facteurs majeurs (La pr se de consc ence , les effets mult ples de la cr se
économ que, l’ nnovat on technolog que et numér que, l’human sat on des échanges
et les prat ques économ ques, les enjeux du changement ) ont contr bué à
l’émergence de l’économ e collaborat ve . En rupture avec le modèle économ que
dom nant, L’économ e collaborat ve présente des formes de collaborat ons
nattendues entre des acteurs des d fférentes sphères (entrepr ses-ONG). Certa ns
auteurs (Béja ,2015) déplorent à la fo s, un décalage entre le d scours sur l’économ e
collaborat ve et les prat ques que recouvre ce doma ne (Carbone et al, 2017).
D’autres déplorent un amalgame (Rachel Botsman, ), entre les not ons vo s nes,
telles que l’ économ e collaborat ve, l’économ e de partage, l’économ e du pa r à
pa r, (Acqu er et Al, 2016), l’économ e de fonct onnal té ,et ce, malgré la d fférence
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au n veau de leur champ d’act v tés.
2.1.2. Méthodolog e et cadre conceptuel :
A l’a de d’une démarche compréhens ve nterprétat ve, nous voulons savo r
comment se pos t onne l’économ e collaborat ve par rapport à l’économ e cap tal ste
dom nante. Est –ce qu’elle part c pe de l’ordre économ que dom nant ou non ?
La déf n t on génér que du

“collaborat f ” perçu comme ‘’ concept polysém que

renvo e à un phénomène soc al dés gnant une ‘’forme d’act v té collect ve, mêlant
parfo s de man ère confuse act v tés de trava l (qu’ l s’ag sse de trava l salar é, de
trava l nscr t dans une relat on marchande, de m se au trava l du consommateur, de
l’usage d’espaces partagés déd és au cowork ng…)et d’autres formes d’act v tés
soc ales relevant de log ques non marchandes, c toyennes, tournées vers la
contr but on de chaque part e prenante et l’ ntérêt général.’’. Ce concept, selon S dol
(2017) a pr nc palement été mob l sé par les défenseurs du ‘’ peer-to-peer, tels que
Bauwens, Iacomella, et Mendoza, dans le but de fa re tendre l’économ e vers un
fonct onnement qu so t davantage soc al et sol da re. Fondée sur des pr nc pes
mutuell stes, la caractér st que pr nc pale de ce courant rés de dans sa capac té à créer
une act v té économ que ndépendamment des formes de dégradat on des ressources
(S dol ,2017). Plus expl c tes, Evroux (et al. 2014), développent plutôt une approche
emp r que pour analyser le fonct onnement

de ‘’l’économ e collaborat ve qu

bouleversera t la log que de créat on de la valeur’’ à part r du commun ,d’une
mutual sat on des ressources et des technolog es réseaux P2P’’.
Déf n t on du P2P, en tant que
huma ns et auss

une

type de ‘’relat ons soc ales au se n de réseaux

nfrastructure technolog que qu

rend poss bles la

général sat on et le développement de ces relat ons à grande échelle. Le P2P sera t
un nouveau mode de product on et d’échange, qu créera t un potent el de trans t on
vers une économ e générat ve au prof t des gens et de la nature (Bauwens2017).
Déf n t on du commun, à part r de la “ ressource matér elle ou mmatér elle gérée
par une communauté, (selon ses propres normes et ses propres règles) qu en partage
l’usage (Boll er 2014). De par leur ancrage terr tor al et soc étal, d’après Boll er, les
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communs ne se rédu sent pas à un s mple rôle de pall at f Boll er (2014). Allant plus
lo n encore dans ce sens, Bauwens le

présente comme ‘’ Instrument d’une

c toyenneté refondée’’, autour d’un ensemble de valeur et normes soc ales (Perret
2017). Perret, Bauwens (Dereva, 2018) soulèvent la problémat que de la
‘’reproduct on soc ale’’ des contr buteurs et celle de la stab l té des coopérat ves
communauta res.
2.2. L’économ e cap tal ste en décl n, ou juste un repl pour un nouveau
redémarrage ?
Le nouveau modèle économ que, tel qu’ l a été déf n , peut- l évoluer en dehors
de l’économ e cap tal ste ? Nous cons dérons pour l’ nstant, que la product on entre
pa rs est un ‘’proto-mode’’ de product on. Un mode ncomplet, car on suppose qu’ l
est ncapable à terme d'assurer, la ‘’reproduct on soc ale ‘’de ses contr buteurs par
ses propres moyens. Malgré les cr t ques dont elle est l’objet (Lambrecht ,2016),
notamment dans ses d mens on oppr mante, dom natr ce, al énante, paupér sant de
ce fa t

les classes popula res, l’économ e cap tal ste dom nera pour longtemps

encore. D’autant que l’économ e collaborat ve n’arr ve pas encore à ten r ses
promesses.
2.3 Les d scours tr omphal stes vs cr t ques de l’économ e collaborat ve.
Les d scours sur l’économ e collaborat ve, à La géométr e var able, s’appu ent
sur deux v s ons d fférentes, l’une

tr omphal ste et une autre

cr t que. La

tr omphal ste pour qu , l’économ e collaborat ve, const tue un mode économ que
post-cap tal ste, nnovateur et capable de résoudre les problèmes générés par le
système économ que cap tal ste et le transcender (Jourda n 2016). Selon lu , l y a un
changement profond de parad gme, ‘’qu l’aura t

conva ncu que l’économ e

collaborat ve est une nnovat on rad cale qu déf n ra le cap tal sme du v ngt-un ème
s ècle’’ (Jourda n, 2016).
A l’opposé, une v s on plus cr t que, v s-à-v s des entrepr ses qu élaborent des
stratég es collaborat ves par le b a s des plateformes numér ques d’affa res.
Or entées vers le prof t, ut l sant des nfrastructures P2P, ces plateformes const tuent
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(Jourda n, 2016), un modèle m xte du cap tal sme cogn t f qu explo te d rectement
la coopérat on soc ale en réseau, le crowdsourc ng en const tue le me lleur exemple.
Perret, (2017) a montré que le P2P, est à la fo s ncapable de promouvo r

une

économ e générat ve v s-à-v s des gens et de la nature, (Perret 2017) et de créer les
mécan smes qu permettent une auto- reproduct on en dehors du processus
d’accumulat on du cap tal. Le modèle ne peut être env sagé comme un nouveau
mode de product on et d’échange. Il dev ent a ns , presque mposs ble d’ mag ner le
décl n du cap tal sme à présent.
3. L’ECONOMIE COLLABORATIVE UNE ALTENATIVE A L’ECONOMIE
CAPITALISTE ?
3.1. Les external tés pos t ves de l’économ e collaborat ve.
Ces external tés pos t ves de l’économ e collaborat ve se man festent à travers
les pr nc pes véh culés, l’opportun té des plateformes numér ques, ses tendances
vers la subst tut on du commun à la propr été pr vée, de la valeur d’usage à la valeur
d’échange. Elle présentera t un nouveau modèle économ que, qu sera t a ns l béré
des pesanteurs de la log que marchande et capable à la fo s, de transcender le système
économ que cap tal ste et de mod f er le rôle des deux pr nc paux acteurs du système
économ que, l’état régulateur et l’entrepr se trad t onnelle. La technolog e de
l’ nformat on et de la commun cat on leur offre une opportun té h stor que.
3.2. Les communs au l eu de la propr été pr vée, valeur d’usage vs valeur
d’échange.
L’ ntroduct on des pr nc pes du partage et la m se en commun des ressources
ébranlèrent le statut de la ‘’Propr été pr vée’’ en tant que norme soc ale ancestrale.
Réuss r ce par s gn f era t que l’object f de valor ser l’usage du commun, au l eu de
sa valeur d’échange, est atte nt. Une évolut on majeure que certa ns tra tent de
révolut on (Rafk n, 2009). Les commod tés des TIC et les avantage offerts, au
n veau des

d’achats, de transports, de lo s rs, l’hébergement, de log st ques, des

serv ces part cul ers, de consommat on collaborat ve, sont part cul èrement
appréc és par les consommateurs. (Jourda n, et al 2016). L’art culat on de ces tro s
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facteurs s gn f cat fs, leur force, la ssent cro re qu’on est en face vér tablement d’un
modèle économ que durable.
3.3.

L’économ e collaborat ve : les avantages en deçà des espo rs et des

amb t ons
Aux scept ques qu sout ennent que ‘’ les entrepr ses de l’économ e collaborat ve
ne créent pas assez de valeur, car elles n’ nnovent pas, Jourda n (et al, 2016),
aff rment que l’économ e collaborat ve, est ‘’un mouvement profond et durable’’ qu
donne ses preuves, notamment au n veau de la ba sse des pr x offerts, l’eff cac té de
l’offre, et de la sat sfact on des consommateurs. (jourda n , et al 2016 ). Ces
arguments qu tentent de mettre en rel ef les avantages de l’économ e collaborat ve,
restent en deçà des enjeux susc tés par l’avènement d’un nouveau modèle
économ que, en deçà des espo rs, et des amb t ons des acteurs soll c tés.
3.4. Organ sat on rét cula re, vers plus de flex b l té vs plus d’explo tat on.
Les entrepr ses-réseaux de la nouvelle économ e sont confrontées à un processus
d’ nnovat on accélérée, qu sera marqué, à chaque nouvelle ‘’ nnovat on d te de
rupture’’ par le phénomène de la ‘’ destruct on créatr ce’’ (concept développé par s J.
A. Schumpeter, 1939) des standards technolog ques antér eurs. Sur le plan nterne,
les press ons soc o-profess onnelles et organ sat onnelles ne sont pas des mo ndres.
L’entrepr se v rtuelle est également déf n e comme un pool de ressources, de
compétences et de conna ssances, dest née à créer de la valeur pour le cl ent nterne.
Sur le plan organ sat onnel, les entrepr ses qu se revend quent aujourd’hu de
l’économ e collaborat ve, adoptent à la fo s, des ‘’structures organ sat onnelles’’
flex bles, plus adaptées aux ex gences de leur écosystème, et une flex b l té du temps
de trava l. Ma s les ga ns de product v té, les ex gences de qual té génèrent une
augmentat on de la charge globale, une dégradat on des cond t ons de trava l (S dol ,
2017), une déstab l sat on dent ta re nd v duelle et perte de repères pour d’autres
(Bercot, 2014). Au n veau des plateformes pr vées (uber, Blablacar, Ebay, Amzon,)
en s tuat on de monopole, se développe une relat on de dépendance v s-à-v s de la
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plate-forme, au l eu d’une subord nat on au cadre du salar at (S dol ,2017).
4. L’ECONOMIE COLLABORATIVE VERS DE NOUVELLES

FORMES

D’ECHANGE.
4.1. Les external tés négat ves de l’économ e collaborat ve :
Paradoxalement, les plateformes numér ques, dev ennent une opportun té surtout
pour l’entrepr se cap tal ste, qu redéploye sa stratég e d’external sat on en ut l sant
des nouvelles formes plus sourno ses, tel que le crouwdsourc ng. Ce type
d’external sat on de l’offre, lu permet une plus grande captat on de la valeur et une
répart t on négale des r chesses et ce, malgré la contr but on collect ve à la créat on
des r chesses et de la valeur. L’agrégat on des offreurs et demandeurs de b ens ou de
serv ces sur les plateformes numér ques, dev ent une forme d’entrepreneur at
nformel au détr ment du salar at réglementé (Jourda n,2016).
Au moment où certa ns auteurs, (Rafk n, 2012) croya ent ass ster à la f n d’un
système cap tal ste ‘’en décl n’’ (Condé, Mor nos), ls réal sèrent f nalement qu’ l
s’ag t d’une ‘’mutat on formelle du cap tal sme ndustr el vers un cap tal sme
cogn t f’’ (Lambrecht 2016), qu explo te d rectement la coopérat on soc ale en au
n veau d’un réseau. La plupart du temps, les act v tés effectuées par les contr buteurs
non rémunérés, elles sont capturées et f nanc ar sées par les plateformes propr éta res
des réseaux.
4.2. Nouvelles formes de trava l, résurgence des formes pré- cap tal stes, des
nd ces révélateurs.
La l ttérature sur le trava l des contr buteurs mob l sés par des plateformes
numér ques, n’est pas éloquente (Le Mo ne et al, 2017). Dénoncé par des secteurs
de créat fs, ce dern er est tra té de trava l spéculat f, où une ma n -d’œuvre est
explo tée gratu tement, déréglant la profess on, cassant les pr x (D etr ch,Weppe ,
2016 ). Sur le plan conceptuel, un nouveau phénomène, se prof le à l’aune du
crowdsourc ng, l s’ag t de la d ff culté quant à la catégor sat on des prof ls des
nternautes (D etr ch , Weppe, 2016). Cette nouvelle cartograph e brou llée des
compétences des contr buteurs mob l sés sur des plateformes const tue une atte nte
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d recte aux compétences convent onnelles de l’entrepr se. L’explo tat oni de ces
anonymes, dans un crowdsourc ng est cons dérée par D etr ch comme, une
négat on de l’expert se, une dévalor sat on du mét er, une dérégulat on du marché du
trava l , une forme de concurrence déloyale. Ce trava l fragmenté, renvo e à la
cha ne ford enne du s ècle passé, ‘’le trava l al énant et déshuman sant, l’ nv s b l té
du trava l et du trava lleur const tue selon l’auteur ( D etr ch , Weppe , 2016) un
vér table dén , du trava lleur, du trava l, de la f nal té du projet, des l ens soc aux,
de l’ dent té collect ve. Le trava l collaborat f est v dé de tout son sens.
4.2. Dévalor sat on des déterm nants nternes relat fs à la créat on de la
valeur ?
Le recours au crowdsourcing , en tant que nouvelle forme d’externalisation de
l’offre pourrait affecter les déterminants internes dans la création de la valeur. Au
sein des écosystèmes d’affaires le processus de co-création de la valeur, repose sur
une politique de partage et une stratégique de collaboration. Le soubassement de
cette politique de collaboration et de partage réside dans l’existence d’une
‘’communauté stratégique d’intérêts’’ (De vogeeler ,2011).S’agissant des nouveaux
écosystèmes collaboratifs, est ce que la politique de collaboration (Isckéa ,2012 ) et
de partage repose sur une ‘’communauté stratégique d’intérêts’’ ou non ?. Le concept
de ‘’communauté stratégique d’intérêts’’ a-t-il

le même sens, s’agissant des

écosystèmes collaboratifs ? ( Arzumanyan ,Mayrhofer, 2016).
5. DISCUSSION ET ANALYSE DES PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE
COLLABORATIVE.
Prem èrement, une pla do r e contre le trava l collaborat f (D etr ch et Weppe
(2016), du fa t de l’anonymat du trava lleur sur les plateformes numér ques, qu ,
n’étant pas vér tablement acteur, part c pe plutôt d’un jeu d’acteurs. D etr ch,et
Weppe , (2016), annoncent des ruptures contextuelles et conceptuelles dans le cadre
du trava l collaborat f .Le Mo ne (et al, 2017), cons dèrent que l’explo tat on du
part c pant sur les plateformes , la dématér al sat on du trava l , la désert on du cadre
organ sat onnel , l’ hyperspéc al sat on des compétences ’’ , sont des nd cateurs
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révélateurs d’une transformat on des modèles product fs, et probablement

une

résurgence des formes pré- cap tal stes de product on. Sur le plan jur d que, ( Le
Mo ne et al 2017), les plateformes d tes numér ques ou collaborat ves ‘’perturbent
et contournent la régulat on jur d que des rapports de trava l et dev ennent un
‘’nouveau mode d’exploitation de la force de travail, ( Gomes, 2018),un trava l
spéculat f (Renault ,2014).
Deux èmement, L’économ e collaborat ve, sera t une économ e hybr de :
Selon les scept ques et ceux opposés à l’économ e collaborat ve, (Béja, 2015),
elle sera t une forme renouvelée de l’entrepreneur at soc al, du fa t de son ncapac té
à se présenter en alternat ve au cap tal sme dom nant. Jugée d’utop que et ncapable
de se subst tuer au modèle dom nant de cro ssance et de propr été, l’économ e
collaborat ve reste une promesse (Borel ,2015). Peugeot dévo le comment les
consommateurs sont passés de ‘’l’enthous asme au désenchantement’’, du partage
cho s au partage sub (Peugeot 2015).Le développement de formes nouvelles
d’échange économ que remet en quest on le monde de la marchand se sans
contred re fondamentalement les mécan smes du cap tal sme. L’économ e
collaborat ve opère une hybr dat on entre coopérat on et marché pour répondre à la
cr se actuelle de la cro ssance marchande. En somme, l’économ e collaborat ve, en
mettant en avant le pr nc pe du partage, de la sol dar té et de l’entra de, en défendant
un nouveau modèle d’échange et de product on, de par les secteurs qu’elle nvest t,
ses ressources l m tées, dev ent une forme renouvelée de l’entrepreneur at soc al.
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BEYAZ YAKA SUÇLARININ ÖNLENMESİNE TEORİK
BİR YAKLAŞIM
Gökçe Sinem ERBUĞA1

ÖZET
Beyaz yaka suçlar, sokak suçları ya da şiddet içeren suçlar gibi diğer suç türlerine göre
farklılık göstermektedir ve hemen tespit edilebilen, net suçlar değildir. Çoğunlukla çok açık,
anlaşılır veya anlaşılması kolay değildir. Suç istatistiklerine göre, beyaz yaka suçları işleyen
suçlular, şiddet suçları işleyenlere göre daha hafif bir şekilde cezalandırılmaktadır
(Fredericks ve diğ., 2016). FBI' ın belirttiği gibi, “beyaz yakalı suç”, beyaz yakalı
çalışanların gerçekleştirdiği tüm farklı türden sahtekarlıkları kapsamaktadır
(https://www.fbi.gov/, 2017). Beyaz yakalı suç işlemek için temel dayanak, ekonomik kazanç
elde etmektir; başka bir deyişle, beyaz yaka suçların altında yatan temel motivasyon
tamamen finansaldır. Her ne kadar beyaz yaka suçluları tehlikesiz ve şiddet içermeyen
insanlar olarak kabul edilseler de, eylemleri sonucunda ortaya çıkan maliyetler tüm sanayi,
ülke ve hatta dünya için çok yüksek olabilmektedir. Weisburd ve diğerlerinin (1995)
çalışmalarında belirttiği üzere, beyaz yakalı suç kavramı, suçluluğun rasyonelleştirilmiş bir
biçimi olarak ifade eedilmektedir. Söz konusu bu çalışmaya göre, potansiyel suçlular karar
verme süreçlerinde muhtemel maliyet ve faydaları göz önünde bulundurup,
değerlendirmektedir. Beyaz yaka suçların maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle, söz
konusu bu suçların ortaya çıkmadan önce mümkün olan en kısa sürede engellenmesi
sağlanmalıdır. Beyaz yaka suçların önlenip önlenemeyeceğini ele alan bu çalışmada, beyaz
yaka suç kavramı Rasyonel Caydırıcılık Kuramı çerçevesinde ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Caydırma Teorisi, Caydırma, Beyaz Yaka Suçu, Cezalandırma,
Maliyet – Fayda Analizi
Jel Kodları: G41, M29, K13, K14, K42, M4

A THEORETICAL APPROACH TO DETERRENCE OF WHITE COLLAR
CRIMES
ABSTRACT
White collar crimes vary across other types of crimes like street crimes or violent crimes,
and they are not as clear as crystal like murder, kidnapping, or theft. Mostly they are not
very obvious, clear or easy to understand. According to crime statistics, criminals who offend
white collar crimes are let off rather than violent criminals (Fredericks et al., 2016). As FBI
mentioned in its official website, the term “white collar crime” covers all the different kinds
of frauds perpetrated by white-collar employees. The basic underlying reason to commit a
white-collar crime is to gain economic profit, in other words, it is all financial. It is also
worth noting that, white-collar criminals are mostly the members of the cream of society as
they are well-educated, respectful, successful, and reliable in the eye of the society. In spite
of the fact that white collar criminals are considered as dangerless and non-violent people,
their cost can be super high for the whole industry, country or even for the whole world.
Weisburd et al. (1995) stated the concept of white-collar crime as an intensely rationalized
structure of criminality. From their perspective, the potential criminals think out the
probable costs and benefits during their decision-making process. Although there is a
considerable literature on white collar crimes, there is very little effort spent on deterrence
of white collar crimes. On the grounds that white collar crimes cost million dollars, they
should be deterred as soon as possible before they come out. In this study, which discovers
1

Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
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whether white collar crimes can be prevented or not, handles the white collar crime concept
within the Rational Deterrence Theory. From the Rational Deterrence Theory’s aspect, the
rational human being will refrain from the actions that end up with a crime when law
introduces aggravation of punishment.
Keywords: Deterrence Theory, Deterrence, White Collar Crime, Punishment, Cost-Benefit
Analysis
Jel Codes: G41, M29, K13, K14, K42, M42

1. GİRİŞ
Uzun bir süredir dünyamızı şekillendirmekte olan küreselleşme süreci, her alanda
olduğu gibi ekonomi alanında da etkilerini açık bir biçimde göstermektedir.
Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki doğal sınırlar kaybolmakta ve iletişim
ağlarının güçlenmesi, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, serbest ticaretin artması,
uzmanlaşmaya gidilmesi ve dolayısıyla dış kaynak kullanımının artması söz konusu
olmaktadır. Küreselleşmenin serbest ticaret anlayışı doğrultusunda sermayenin ve
malların serbest dolaşımını desteklemesi, uzmanlaşmayı ve dış kaynaklardan
faydalanmayı teşvik etmesi ile birlikte farklı ülkelerde faaliyette bulunan
işletmelerin birbirleri ile olan ilişkileri de güçlenmeye başlamaktadır. Yaşanan bu
gelişmeler farklı finansal piyasaların ve ekonomik sistemlerin bütünleşmeye
başlamasına sebep olmakta; bu da gerçekleştirilen ticari işlemlerin daha kolay bir
biçimde yapılabilmesine imkan vermektedir. Mevcut bu durumun olağan bir sonucu
olarak günümüz işletmelerinin yapmış oldukları ticari işlemlerin sayısında ve
hacimlerinde gözle görülür artışlar meydana gelmektedir. İşletmeler arası ticari
ilişkilerin ve finansal faaliyetlerin daha büyük ölçeklerde gerçekleşmesi ve daha
yaygın bir hale gelmesi, söz konusu bu ilişki ve işlemlerin denetimini ve
düzenlenmesini

daha

zor

bir

hale

getirmektedir.

Ticari

ilişkilerin

sağlamlaştırılmasını ve piyasaların etkin bir şekilde işleyebilmesini sağlamak
amacıyla yetkili merciler tarafından bir takım kurallar ve düzenlemelerin getirildiği
görülmektedir (Şentürk ve Kasap, 2013). Her ne kadar finansal düzenin sağlanması
için atılmış birçok adım olsa da, zaman zaman finansal düzeni bozan ihlallerinin
meydana geldiği tespit edilmektedir. Finansal düzeni zedeleyen ihlallerin en dikkat
çekeni hiç kuşkusuz ki beyaz yaka suçlarıdır (Şentürk ve Kasap, 2013). Finansal
piyasaların sorunsuz ve etkin bir şekilde işleyebilmesi amacıyla söz konusu bu
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suçların önlenmesi gerekmektedir. Beyaz yaka suçların önlenmesine yönelik olan bu
çalışmada, suçun daha meydana gelmeden önlenmesine torik bir açıdan
yaklaşılmıştır.
2. SUÇ KAVRAMI VE BEYAZ YAKA SUÇLARI
Suç olgusu her toplum için kendi dinamikleri doğrultusunda çeşitli şekillerde
ortaya çıkan oldukça eski bir kavramdır (Güllü, 2014). Hukuk literatüründe suç
kavramı, hukuk düzeni tarafından yapılması yasaklanmış; yapılması durumu ise
devlet otoritesi tarafından ceza ya da güvenlik tedbiri gibi bir takım yaptırımların
uygulanması söz konusu olan eylemleri belirtmektedir. Suç kısaca, bireylerin
kanunlar tarafından yapılması engellenen/engellenmek istenen eylemleri, ceza
yasalarının çiğnenmesi olarak ifade edilebilir.
Literatürde, araştırmacıların bakış açılarına bağlı olarak, farklı “suç” tanımları
bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu suç kavramını “yasalara aykırı davranış, cürüm”
olarak tanımlarken; Oxford Sözlüğü’ne göre suç, bir eylem veya ihmal olarak
görülmektedir. Oxford Sözlüğü’ne göre suç oluşturan eylemin veya ihmalin yasalar
tarafından cezalandırılması gerekmektedir. Öte yandan, Oxford'un Sosyoloji
Sözlüğü, suç kavramını açıklamak için daha karmaşık bir tanım kullanmaktadır.
Suçun yapılmış olan sosyolojik tanımına göre en temel özelliği, toplumsal bir
mesele olmasıdır. Toplumsal bir mesele olarak belirlenen bir suç, sosyal kuralları /
yasaları ihlal etmek anlamına gelir ve aynı zamanda kamu otoriteleri tarafından cezai
yaptırımlar gerektirir. Suçun en temel toplumsal meselelerden bir tanesi olarak
değerlendirilmesi, suç kavramının sosyolojik bakış açısından daha detaylı bir şekilde
değerlendirilmesini gerektirmektedir (Heidensohn, 1989).
Sosyolojik açıdan bakıldığında, Glasgow Üniversitesi Suç ve Adalet
Araştırmaları Merkezi'nin (2007) raporunda da ayrıca belirttiği gibi, suçun temel
odak noktası sadece eylemin ta kendisi olarak görülmemekte; ayrıca kanunların ve
onlara uymaya istekli insanların da suçun odağı olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir (http://www.sccjr.ac.uk/, 2007). Güney Avustralya Hukuk Hizmetleri
Komisyonu (2017) tarafından hazırlanmış olan Kanun El Kitabında ise suç,
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cezalandırılmayı ve toplum nezdinde kınanmayı, ayıplanmayı ve kabahatli
bulunmayı gerektiren eylem olarak ifade edilmektedir. Söz konusu hukuk el kitabına
göre, suç genellikle ceza veya hapsi gibi yaptırımları da beraberinde getirmektedir
(http://www.lsc.sa.gov.au/, 2017).
Yapılmış olan başka bir tanımlamaya göre ise, suç kavramı “kişisel çıkar
arayışında üstlenilen eylemler / sahtekarlık” olarak tanımlamıştır (Gottfredson ve
Hirschi, 1990). Gottfredson ve Hirschi (1990)’nin bakış açısına göre, farklı
durumlarda aynı eylemler farklı sonuçlar doğurabilir. Daha açık bir ifadeyle, aynı
eylemlerin farklı bir bağlamlarda yürütülmesi, söz konusu bu eylemlerin suç unsuru
olup olmaması durumunu etkilemektedir. Gottfredson ve Hirschi'ye (1990) göre, suç
teorisinin ana odağı suçun kavramının tanımı olmalıdır. . Gottfredson ve Hirschi'nin
sunmuş oldukları bakış açısına göre, potansiyel suçlular acil kazanç elde etmeyi veya
hedeflerine kolay bir şekilde ulaşmayı ya da başka bir deyişle ihtiyaçlarını kolayca
karşılamaya çalışmayı beklemektedir. Bu bireyler genellikle uzun vadeli karlar
peşinde olmayıp; eylemlerini çoğu zaman kötü sonuçlandırmaktadırlar. Nietzsche,
borç sözleşmesinin bir parçası olarak suç ve ceza kavramlarını ele almaktadır.
Nietzsche'ye göre ceza kavramı, borçlunun borcunu bedeni, hayatı ya da eğer
gerekliyse özgürlüğü ile ödemesi sonucu açığa çıkmaktadır. Cezanın, borçlunun
eyleminden etkilenen mağdurun uğramış olduğu kaybın, borçlu tarafından telafi
edilmesi (tazmin edilmesi) amacıyla oluştuğunu söylemek mümkündür (İşsevenler,
2012). Güney Avustralya Hukuk Hizmetleri Komisyonu'nun hazırlamış olduğu
Kanun El Kitabı (2017)'nda da belirtildiği üzere, bir eylemin suç olup olmadığının
belirlenmesi, kolay bir karar değildir.
Bu doğrultuda, Glasgow Üniversitesi - İskoçya Suç ve Adalet Araştırmaları
Merkezi'nin raporunda (2008)

da açıkça belirtildiği gibi, kriminologlar suç

kavramını sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almaktadır. Rapora göre,
suç kavramının farklı boyutlarıyla ele alınması, hangi unsurların suç unsuru
olduğunun hangilerinin suç unsuru oluşturmadığının belirlenmesi açısından oldukça
önemlidir. Bununla birlikte, sosyal normların ve değerlerin zaman içinde
değişebilmesi veya bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilmesi konusu da bir
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eylemin suç unsuru oluşturup oluşturmadığı hususunun belirlenebilmesi açısından
dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur (Glasgow Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
2008).
Suçların bir kısmı, adam öldürme, yaralama ve cinsel saldırı suçlarında olduğu
bireylerin beden bütünlüğüne kasteden suçlar (Tzoumakis ve diğ., 2013) olup; suçu
işleyen bireyin, suçun mağduruna yönelik olarak güç kullanımı (Fuller, 2012) olması
sebebiyle şiddet içeren suçlar olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan
“dolandırıcılık, soygun, haneye tecavüz, kamu düzenini bozma gibi bir mala veya
toplum düzenini bozmaya yönelik olan, herhangi bir bireye yönelik tehdit ve saldırı
unsuru bulundurmayan, bireylerin fiziksel kayıplara uğramasıyla sonuçlanmayan,
mala karşı suçlar veya mağdursuz suçlar adlarıyla da anılan şiddet içermeyen suçlar”
da mevcuttur (Koçak ve Durak Batıgün, 2017). Her ne kadar iki ana suç türü
(mülkiyet suçu ve şiddet suçu olarak) olduğu hususunda temel bir görüş olsa da, aynı
zamanda beyaz yaka suçları gibi temelinde mülkiyete zarar verme ya da şiddet
içerme özellikleri olmayan suç türleri de vardır (Montaldo, 2017). Montaldo
(2017)’un da belirttiği üzere, gözlenen vakaların çoğunda işlenen beyaz yaka
suçların şiddet içermediği ve toplum nezdinde güvenilir olarak değerlendirilen
bireyler

tarafından

maddi

kazanç

elde

etme

amacıyla

gerçekleştirildiği

görülmektedir.
AB Üye Devletlerinin kolluk kuvvetleri için bir destek servisi olan EUROPOL'a
(Avrupa Polis Teşkilatı) göre, beyaz yakalı suçlar içeriden bilgi ticareti, zimmete
para geçirme, Ponzi şemaları, ön ödeme dolandırıcılığı (419 dolandırıcılığı), sahte
fatura dolandırıcılığı, romantizm dolandırıcılığı, kazan dairesi dolandırıcılığı,
ekonomik yardımların kötüye kullanılması veya kara para aklama gibi bir çok farklı
biçimde ortaya çıkabilmektedir (https://www.europol.europa.eu/, 2017). Beyaz
yakalı suçlar, iş adamlarının ekonomik bir suç işleyişine dair algımızı
vurgulamaktadır. EUROPOL verilerine göre, beyaz yaka suçları sonucunda
ekonomik suçlarla ilgili büyük kayıplar ve genellikle milyonlarca hasılat kaybı
meydana gelmekte ve ülkelerin ekonomik ve finansal sistemleri zayıflatmaktadır.
Beyaz yakalı suçların sonuçları toplumun her kesimi için maliyet oluşturmaktadır.
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Birçok çalışmada (örn. Herbert, 1970; Sutherland ve diğ., 1983; Friedrichs,
2010), araştırmacılar beyaz yakalı suçların öneminden bahsetmektedir. Beyaz yaka
suçlar, bireylere verilen mesleki statü algısından hareket etmektedir (Payne, 2016).
Bu durum, beyaz yaka suçların, bireylerin işlerinin bir parçası olarak işlendiği
anlamına gelmektedir. Beyaz yaka suçlar, ekonomik maliyetlerinin yanı sıra,
kurbanlarına kritik zararlar (hem zihinsel hem de fiziksel olarak) verebilmekte ve
sonuçları daha ciddi olabilmekte ve toplumda bir güvensizlik ikliminin oluşmasına
sebebiyet verebilmektedir (Moore ve Mills, 1990). Beyaz yaka suçların şiddeti
arttıkça, durum toplumda ekonomik travma yaşanması gibi daha ciddi sonuçlara
neden olabilmektedir.
Beyaz yaka suçların kaçınılmaz olması ve sonuçlarının hem şirketler ve
yatırımcılar, hem de tüm toplum için çok pahalı olması sebebiyle, konunun özellikle
muhasebe, kurumsal yönetim, hukuk ve adli bilimler alanlarında önemli bir
araştırma akımı haline gelmesi söz konusudur.
3. BEYAZ YAKA SUÇLARIN ÖNLENMESİ
Kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış ve suç oluşturmaya yönelik olan
fiillerin,

henüz suç haline gelmeden engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen

eylemlerin tümü literatürde “suçun önlenmesi” olarak ifade edilmektedir (Seyhan,
2002).
Literatürde farklı disiplinlerde kendine yer bulan suç kavramına ilişkin birçok
teori bulunmaktadır. Söz konusu bu teorilerle amaç, kanun koyucuların öncelikli
olarak toplumun can ve mal güvenliğini nasıl güvence altına alabileceğini
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, suçu aydınlatmak, meydana gelebilecek olan
olası muhtemel suçu henüz oluşmadan tahmin etmek, suçu meydana gelmeden
engellemek ve eğer suç meydana gelmişse suçu işleyenleri cezalandırmak
kanunların görevidir. Her ne kadar suçların meydana gelmeden önce tahmin
edilebilmeleri oldukça güç olsa da; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Suç
Analiz Merkezi Şube Müdürlüğü’nün de belirtmiş olduğu üzere daha önceden
işlenen aynı tür suçların, aynı bireyler tarafından, aynı ya da benzer yöntemlerle
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işlenmesi

durumunda

suçun

önlenmesi

mümkün

olabilmektedir

(http://www.asayis.pol.tr/Sayfalar/default.aspx, 22018).
Günümüzün yoğun rekabetçi ortamında işletmelerin hayatta kalabilme başarıları,
modern iş dünyasının yadsınamaz gerçeklerinden biri olan beyaz yaka suçlarıyla baş
edebilme gücüne bağlıdır. Söz konusu mücadeledeki zafer işletmelerin hayatlarını
sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri bakımından oldukça önemlidir.
PriceWaterhouse Coopers tarafından hazırlanan 2018 Küresel Ekonomik Suçlar ve
Suistimaller Araştırması Raporu’na göre, şirketlerin yarıya yakını geçtiğimiz iki
yılda

ekonomik

olarak

yolsuzlukla

yüzleştiğini

ifade

etmiştir

(https://www.pwc.com.tr/, 2018). Raporda yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde,
bir önceki döneme kıyasla (2016 yılı) şirketler %13 daha fazla suistimalle
yüzleşmiştir. Araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen ankete katılan şirketlerin üçte
ikiye yakını söz konusu suistimallerin şirketlerine olan maliyetinin 1 milyon dolara
yakın olduğunu, katılımcıların altıda birlik kısmı ise kayıplarının 1milyon dolar ile
50 milyon dolar arasında değiştiğini ifade etmiştir. 3
Şirketlerin beyaz yaka suçlar nedeniyle uğradığı kayıpların bu denli büyük
olması, onların beyaz yaka suçlarla mücadeleye her zamankinden daha fazla önem
vermelerine neden olmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun ikinci maddesinin birinci
bendinde 4 (2.madde 1.bent)
“Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik
tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka
bir ceza ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hüküm
olunamaz.”
ifadesi yer almaktadır. Söz konusu kanun bendine göre şirketlerin beyaz yaka
suçlarla yüz yüze gelmeleri durumunda şirket içinde kanunda öngörülenden başka

2

PwC
2018
Küresel
Ekonomik Suçlar
ve
Suistimaller
Araştırması,
https://www.pwc.com.tr/suistimaller-arastirmasi
3
Bknz. PwC 2018 Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırması Raporu
4
Türk Ceza Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
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bir ceza veya güvenlik tedbirinde bulunması, sınırlama koyması ya da hükümde
bulunması söz konusu değildir.
Bahsi geçen maddenin ikinci bendinde ise “suç ve cezanın idarenin düzenleyici
işlemleriyle konulamayacağı”, suç ve cezalarının kanuniliği ilkesine atıfta
bulunulmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin bünyelerinde beyaz yaka suçlarla
karşılaşmaları durumunda herhangi bir cezai yaptırımda bulunamamaları, onların
suçun henüz daha işlenmeden önlenmesine duyulan gerekliliği kavramalarına
yardımcı olmaktadır. Bu sebeple şirketler beyaz yaka suçların önlenmesine ayrı bir
önem vermeye itmiş ve bu doğrultuda şirketlerin suçu önlemeye yönelik olarak farklı
uygulamaları görülmektedir. PriceWaterhouse Coopers şirketlerin teşvik etmeleri
gereken bu uygulamalardan bazılarını şu şekilde ifade etmektedir:
x

Şirket içi ihbar hattı oluşturulması ve bu hattın etkin bir şekilde çalışmasının
sağlanması,

x

Şirkete ait bir iş ahlakı tüzüğü oluşturularak şirket çalışanlarına bu tüzüğün
tanıtımının yapılması ve çalışanlar tarafından bilinirliğinin artırılması,

x

Şirketin suistimale açık yönlerinin belirlenerek, bu risklerin azaltılması ve
hatta giderilmesi için gerekli analizlerin yürütülmesi,

x

Şirket için kritik önem taşıyan risklerin belirlenerek kontrol altına
alınması ve eğer önceden mevcutsa bu kontrol işlemlerinin
geliştirilmesi,

x

Suistimal risklerinin ve bu risklerin kontrol işlemlerine ait denetim
sistemlerinin oluşturulması,

x

Herhangi bir suistimalin gerçekleşmesi ve bu durumun tespit
edilmesi halinde yapılacakların belirlenmesi, söz konusu durumla
karşılaşılması halinde bir eylem planı oluşturulması.

Aşağı Saksonya Eyaleti Suç Önleme Komisyonu da hazırlamış olduğu Aşağı
Saksonya Eyaleti Suç Önleme Komisyonu, Suç Önleme Çalışmalarında Kalite
Beccaria Standartları 5 adlı rapor doğrultusunda suç önlemenin en temel hedefini çok

5

https://www.beccaria-standards.net/Media/Beccaria-Standards-tuerkisch.pdf
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sayıda birey ve kuruluğun suç unsuru taşıyan eylemlerine engel olma ve toplumun
kendini güvende hissetmesini sağlama amacıyla kolektif bir biçimde eyleme
geçmesi olarak belirtmektedir (Aşağı Saksonya Eyaleti Suç Önleme Komisyonu
Beccaira Programı Suçla Savaşma Programı, 2007). Söz konusu rapora göre bir çok
farklı dinamiği bulunan ve çeşitli şekillerde açığa çıkan suçun dayandığı temelleri
bulmak ve bunlara inerek suçla etkin bir biçimde mücadele etmek, ancak toplumsal
güçlerin bir bütün olarak hareket etmesi, sorumluluk alması ve kolektif bilinç
oluşturarak hareket etmesiyle sağlanabilmektedir. Almanya, suçun önlenmesi ve
mücadelesi konusunda kolektif bir bilincin oluşturulması ve ortak bir mücadelenin
verilebilmesi amacıyla eyalet suç önleme komisyonları ve benzer oluşumları hayata
geçirmekle kalmamış; aynı zamanda da Beccaria Projesi 6’ni de uygulamaya
koymuştur. Şirketler açısından bakıldığında ise Beccaria Projesi (yedi adımlık suç
önleme projesi)’ni bünyelerine katmaları beyaz yaka suçlara ilişkin vermiş oldukları
mücadelede oldukça etkili olacaktır. Yedi adımda suçun önlenmesini amaçlayan
Beccaria Projesi’ne göre bir suçun önlenebilmesi için;
1. Problemin tespit edilmesi ve tanımlanması,
2. Problemi oluşturan sebeplerin belirlenmesi,
3. Hedeflerin belirlenmesi,
4. Problemi çözmek amacıyla olası çözümlerin bulunması,
5. Proje planının oluşturulması ve söz konusu planın uygulanması,
6. Uygulanan proje planının mevcut etkilerinin değerlendirilmesi, ve
7. Uygulama sonuçlarının raporlanması ve yorumlanması gerekmektedir.
Beyaz yaka suçların önlenmesine yönelik olarak ayrıca suça yönelik olarak şirket
tarafından kuralların net bir biçimde belirlenmesi,varsa mevcut kural ve
uygulamaların daha etkin bir biçimde işlemesinin sağlanması gerekmektedir.
Suçun önlenmesinde temel olarak suçu oluşturacak risklerin belirlenmesi odak
noktası yapılmalıdır. Şirket üst yönetimi tarafından şirket çalışanlarının söz konusu
bu riskler hakkında bilgilendirilmesi ve riskler konusunda bilinçlendirilmesi

6

https://www.beccaria.de/Kriminalpraevention/en/Documents/Flyer_en_7.pdf
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gerekmektedir. Şeffaflığın, şirketin tüm katmanlarınca benimsenmesi, şirket kültürü
ile birleştirilmesi en temel amaç olarak belirlenmelidir. Beyaz yaka suçlar ile
mücadelede iç kontrol sistemlerinin etkin bir biçimde işlemesi sağlanmalı; bu
doğrultuda beyaz yaka suçların tespit edilmesi ve incelenmesi, şirketin iç denetimin
en önemli görevlerinden biri haline getirilmelidir. Halka açık şirketler, kurumsal
yönetim ilkelerinin benimsemekle yükümlü tutulmalıdır. 2005 yılında düzenlenen
Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu 7’nda da belirtildiği üzere uluslararası
muhasebe standartları, halka açık şirketler öncelikli olmak üzere tüm şirketler
tarafından uyulması gereken kurallar olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra
söz konusu sempozyumda suçun önlenmesine yönelik olarak üst kurulların
görevlerinden de bahsedilmiş ve üst kurullar tarafından talep edilen oranların ve
gerçekleştirilen uygulamaların, Avrupa Birliği düzeyine çıkarılmasının gerektiği
vurgulanmıştır.
IV. SONUÇ
Beyaz yaka suçları gerek mikro boyutta (şirket düzeyinde) gerekse de makro
boyutta (toplum ve hatta dünya çapında) sonuçlar doğurabilmesi sebebiyle özellikle
üzerinde durulması gereken suçlar olarak nitelendirilmektedir. Beyaz yaka suçlar,
sadece şirket için maliyetler oluşturabileceği gibi, kar topu etkisi yaratarak çok daha
büyük maliyetlere sebebiyet verebilmekte ve hatta tüm finansal sistem için büyük
bir tehdit haline gelebilmektedir (Aykın, 2017). Beyaz yaka suçların açığa
çıkmasında, finansal ve hukuki sistemin eksikliklerinden faydalanma oldukça sık
karşılaşılan bir durumdur. Beyaz yaka suçların önlenmesi ve bu tür suçlarla
mücadele edilebilmesi için suç işlenmesine imkan veren sistemsel eksikliklerin
giderilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, suç işlemek için uygun zemini
hazırlayan faktörlerin giderilmesi, suçun önlenmesine ilişkin atılacak en önemli
adımdır. Aykın (2017)’ın da çalışmasında belirtmiş olduğu üzere beyaz yaka suçları
gibi ekonomik suçlarda suçlunun fayda-maliyet analizi yaptığı; suçtan elde edeceği
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fayda ile suç işlemek için (ya da suçlunun yakalanması durumunda) katlanacağı
maliyeti karşılaştırdığı düşünülmektedir. Weisburd ve diğerleri (2001), rasyonel
tercihler teorisi çerçevesinde bireyin ekonomik insan olduğunu ve tercihlerini
yaparken faydasını maksimize etmeyi amaçladığını belirtmektedirler. Rasyonel
Tercihler Teorisi çerçevesinde, bireyler karar alma aşamasında da rasyonel
davranmaktadır. Bu doğrultuda, beyaz yaka suçlarla mücadele kapsamında
bireylerin suç işlemesine karşı alınacak tedbirler, suçun önlenmesi bakımından
caydırıcı olacaktır. Denetimler vasıtasıyla suçun önlenmesi mümkün olabilmektedir.
Aykın’ın (2017) çalışmasında da belirtmiş olduğu üzere, suçluların yakalanma
risklerine karşı olan duyarlılığı, ceza yoğunluğuna oranla daha duyarlı oldukları
bilinmektedir. Sonuç olarak, suçlulara verilen cezaların arttırılmasındansa suç daha
ortaya çıkmadan caydırıcı tedbirler alarak suçun önüne geçmek, beyaz yaka suçların
azaltılması konusunda atılması gereken en önemli adımdır.
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FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ VE
MUHASEBENİN KÜLTÜREL BOYUTU İLİŞKİSİ
Mehmet İlker Karakelleoğlu1

Özet
İktisadi bilgi üretiminde muhasebe bilgisinin işlenmesinin rolü kaçınılmazdır. Finansal
tablolar ve finansal raporlar ise muhasebe sisteminin nihai çıktısını oluşturan, bilgi
kullanıcılarına, karar alıcılara rol gösteren en önemli ürünleridir. Bilgi kullanıcılarının
doğru değerlendirmelere varabilmeleri için ortak bir muhasebe dili ihtiyacı ortaya çıkmış,
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları aracılığıyla bu ihtiyaç bir boyutta
karşılanmıştır. Konuyla ilgili bir başka boyut ise yapılan finansal raporlamanın kalitesiyle
gündeme gelmektedir. Finansal raporlama kalitesi iç ve dış bilgi kullanıcıları açısından
işletmenin performansının değerlendirilmesinde, işletme değerinin belirlenmesinde finansal
raporların sunduğu bilgilerin etkinliğinin ölçüsüdür. Bu değerlendirmeler yapılırken mevcut
durumun doğru biçimde yansıtılması ve geleceğe yönelik tahminlerin olanaklı hale
getirilmesi temel alınmaktadır. Finansal raporlama kalitesinin ölçümlenmesine ilişkin
muhasebe ve piyasa temelli çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte işletmelerin
kazançları ile kazanç yönetimlerinin performanslarına yönelik değerlendirmeler üzerinde
birincil bilgi kaynağı oluşturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda finansal raporlama kalitesini
ölçen yaklaşımlar arasında kar/kazanç kalitesi yaklaşımları öne çıkmaktadır. Kar/kazanç
kalitesini belirleyen temel etmenler ise karın sürekliliği ve yansıtılan rakamların performans
değerlendirmesi, tahminlenmesi üzerindeki etkinliği olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımda,
raporlanan rakamların işletmenin gerçek durumunu yansıttığı ölçüde ve gelecekle
bağdaştırıldığı derecede kar kalitesi yükselmektedir.Finansal piyasaların güvenilirliğinin
artırılmasında ve finansal kırılganlığın azaltılmasında kaliteli finansal raporlama önem
kazanmıştır. Her finansal kriz döneminde yaşanan muhasebe/denetim skandalları finansal
bilgi manipülasyonları bunu göstermektedir. Muhasebe bilgi sisteminin temel arayışı
finansal raporların kalitesini yükseltmek üzerine yoğunlaşmaktadır. Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na geçilmesinin ardından muhasebe bilgi kalitesini yükseltmek
halka açık şirketlerin sunduğu finansal bilgilerin güvenilirliğini artıracaktır. Fakat
muhasebe bilgisinin kalitesini değerlendirmek açısından sadece UFRS'ye geçip geçmeme
durumu yeterli olmamaktadır. Bu noktada muhasebe sistemi, bilgisi ve işleyişi dolayısıyla
muhasebe kültürü finansal raporlama kalitesine etki eden en önde gelen faktörlerdendir.
Çalışmanın amacı finansal raporlama kalitesiyle muhasebe kültürü arasındaki ilişkiyi
açıklamaktır. Bu analiz yapılırken şirketlerin muhasebe kültürünü yansıtan temel unsurları
belirlenmiş finansal raporlama kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Halka açık firmalarda
muhasebe kültürünün gözlemlenebildiği unsurlar üzerinden muhasebe uygulamalarındaki ve
finansal raporlama kalitesindeki değişiklikler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama Kalitesi, Muhasebe Kalitesi, Muhasebe Kültürü
JEL Sınıflandırması: M40, M41
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL REPORTING
QUALITY AND CULTURAL DIMENSION OF ACCOUNTING
Abstract
Role of processing accounting information is inevitable for producing economics
information. Financial reports and financial statements are the most important products that
constitute ultimate output of accounting system while guiding information users and decision
makers. Necessity of a common accounting language has occurred in order to enable
information users to reach accurate evaluations, and it is covered via International
Accounting/Financial Reporting Standards in one aspect. Another aspect relevant to the
issue is brought up by the quality of financial reporting rendered. Quality of financial
reporting is the degree of effectiveness of information that is provided by financial reports
for evaluating performance and assessing firm value. While these evaluations are taken
account, reflecting present circumstances and enabling projections for future are taken as
fundamental ground. There are various accounting and market based approaches for
evaluating financial reporting quality. Besides, it is known that earnings and earnings
management of companies form a primary information source for performance evaluations.
On this basis, amongst other approaches evaluating financial reporting quality
profit/earnings quality approach distinguishes. Basic factors that determine profit/earnings
quality can be sorted as continuity of profits and effectiveness of reflected figures o
performance evaluation/projection. In this approach, the higher degree reported figures
reflect companies’ actual condition and linked with future, the higher quality of profits.
For upgrading reliability of financial markets and diminishing financial fragility, quality
financial reporting gained importance. Accounting/auditing scandals occurred in every
financial crisis period indicate that phenomenon. Fundamental search of accounting
information systems is concentrating on increasing the quality of financial reporting. After
transition to International Financial Reporting Standards, upgrading of accounting
information quality would increase reliability of financial information that publicly traded
companies disclosed. However for assessment of accounting information quality applying
IFRS is not adequate solely. At this point, accounting system, information and practices
accordingly accounting culture is one of the main factors that affect financial reporting
quality. The aim of this paper is to explain the relationship between financial reporting
quality and accounting culture. For applying relevant analysis main elements that reflect
accounting culture of companies are identified and their effects on financial reporting quality
are researched. Changes in financial reporting quality and accounting practices are
revealed through factors in publicly traded companies that are able to observe accounting
culture.
Key Words: Financial Reporting Quality, Accounting Quality, Accounting Culture
JEL Classification: M40, M41
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1. GİRİŞ
Muhasebe bilgi sistemi giderek bilgileri üretip sınıflandıran ve özetleyen bir
sistem olmanın yanında yönetim ve yatırım kararlarında başvurulacak bir destek
mekanizması olma yönünde evrilmektedir. Finansal raporlar da bu konuda sistemin
en önemli çıktısı durumundadır. Muhasebe süreçlerinin işleyişi, politikalarının
belirlenmesi ve yürütülmesi içinde bulunulan muhasebe çevresi ve muhasebe
kültüründen bağımsız değerlendirilemez. Bu bakımdan finansal raporlama kalitesi
ile muhasebe kültürü arasındaki bağlantı önem kazanmaktadır.
2. FİNANSAL RAPORLAMA VE FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ
Paydaşlarını bilgilendirme amacıyla şirketlerin belirli aralıklarla finansal
durumlarını performanslarını açıklamaları gerekmektedir. Böylece yatırımcılarına
geçmiş ve mevcut durum hakkında bilgi sunup karar alıcılara gelecekle ilgili doğru
rehberlik etmiş olurlar ve yasal otoriteleri bilgilendirerek kamusal yükümlülüklerini
yerine getirirler (Kalmış ve Dalgın, 2010: 115). Bu şekilde, işletmelerin finansal
bilgilerini, bilgi kullanıcılarına belirli biçimlerde aktarmasına finansal raporlama
ismi verilmektedir.
Muhasebe süreçlerinin en önemli çıktısını oluşturan finansal tablolar finansal
raporlama sisteminin de temelinde yer alır. Finansal tabloların sunuluşu standardına
göre tam bir finansal tablolar seti aşağıdaki unsurları içermektedir (KGK TFRS,
2005):
a) Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço),
b) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu
d) Dönem ait nakit akış tablosu
e) Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.
Literatürde çeşitli tanımlamaları bulunan finansal raporlamanın amacı Kavramsal
Çerçeve’ de mevcut ve potansiyel yatırımcılara, kreditörlere, borç verenlere ve
kurumun kaynak bulma sürecinde karar vericilere faydalı olacak finansal bilgilerin
paylaşılması olarak yer almıştır (KGK Kavramsal Çerçeve, 2005). Finansal
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raporlama sistemi işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki
değişiklikleri ile ilgili bilgileri geniş kullanıcı kitlelerine açıklayarak karar alma
desteği sağlar. Gerek uluslararası organizasyonlarca gerekse de meslek mensupları
ve diğer ilgili tarafların üzerinde uzlaştığı finansal raporlama fonksiyonları: faydalı
ekonomik kararlar almak, nakit akışı beklentilerini değerlendirmek ve kurumsal
kaynaklar hakkında bilgi sağlamak şeklinde sıralanabilir (Alkan, 2018: 114).
Finansal tablolar iş faaliyetlerinden, iş çevrelerinden ve stratejilerinden ortaya
çıkan finansal nitelikli verilerin muhasebe süreci içerisinde işlenip veri akışının
tamamlandığı nihai ürünlerdir. Bu bakımdan bir finansal raporlama sisteminin
kalitesinden bahsetmek için öncelikle muhasebe kalitesi üzerinde durulmalıdır.
İşletmelerde muhasebe kalitesinden bahsedilen muhasebe sisteminin ürettiği
bilgilerin

nitelikli

olup

olmadığıdır.

Uluslararası

Finansal

Raporlama

Standartları’nda faydalı muhasebe bilgisinin niteliksel özellikleri tanımlanmıştır.
Buna göre temel niteliksel özellikler, ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunum
şeklindedir. İhtiyaca uygun muhasebe bilgisi kullanım amacına uygun ve
kullanıcıların kararlarında işlevsel rol üstlenebilen bilgidir. Ayrıca açıklanacak
ekonomik olayların ticari faaliyetlerin tam tarafsız ve hatasız sunulmasıyla gerçeğe
uygun sunum özelliğinin sağlanması önemlidir. Temel özelliklere ek olarak
destekleyici niteliksel özelliklerle (karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, zamanında
sunum ve anlaşılabilirlik) muhasebe bilgisinin faydası arttırılır (Karğın ve Arıcı,
2015: 3).
Finansal raporlama kalitesini tanımlamak ve ölçmek adına literatürde farklı
yaklaşımlar

bulunmaktadır.

Konunun

temelini

yine

muhasebe

kalitesi

oluşturduğundan finansal raporlar da anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir ve
karşılaştırılabilir olduğu ölçüde kalitelidir.
Her finansal kriz döneminde yaşanan muhasebe/denetim tabanlı problemler
yakın

geçmişte

yaşanan

Enron,

WorldCom

ve

Parmalat

skandallarıyla

örneklenmiştir. Finansal piyasalara sağlıklı işlerlik kazandırılmasında kaliteli bir

2480

finansal raporlamanın temin edilmesinin kaçınılmaz olduğu bir kez daha
görülmüştür.
Kaliteli bir finansal raporlamada paylaşılan bilgilerin anlaşılabilir, ihtiyaca uygun
ve karşılaştırılabilir olması gerekir. Bu kavramların yanında finansal raporlama
kalitesi güvenilirliğin sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Diğerlerinin arasından ön
plana çıkan güvenilirlik kavramı (reliability) ilgililik ve tutarlılık kavramlarıyla
desteklenmektedir. Finansal raporlama kalitesinin açıklanmasıyla ilgili yapılan
anketlerde finansal tablo kullanıcılarının kaliteli finansal bilginin güvenilir ve
zamanında olması gerektiğini savunduğu görülmüştür (Öğücü Şen, 2017: 32; Naser
vd., 2003) Finansal raporlama kalitesi raporlanan bilgilerin güvenilir ve zamanlı
olmasıyla doğru orantılıdır.
Yöneticiler ve yatırımcılar açısından bir işletmenin değerlendirilmesi konusunda
en önemli veri işletmenin karı/kazancıdır. İşletme performansını yansıtan kazanç
rakamları mevcut durumu ne kadar doğru yansıtıyor, gelecekteki performansının ve
işletme değerinin tahmin edilmesinde ne kadar fazla bilgi sağlıyor ise o ölçüde
kaliteli kabul edilir (Durak ve Gürel, 2014: 96). Kazanç/kar rakamları işletme
değerini dönemlere yaygın bir şekilde yansıttığı ve istikrarlı biçimde gelecek
dönemleri tahmin edilebilir kıldığı derecede kaliteli bilgi sağlamış olur. Bu koşullar
sağlandığında karın kalitesi yüksektir denebilir.
Kar kalitesinin yöneticilerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap vermedeki
önemi göz önünde bulundurulduğunda finansal raporlama setinin kalitesini
ölçümlemede kazanç/kar kalitesinin kullanılabileceği düşünülmektedir. Kazanç
kalitesinin belirlenmesinde ise tahakkuk kalitesi, karın süreğenliği, tahmin
edilebilirliği ve değişkenliği gibi faktörler devreye girmektedir, bu muhasebe bazlı
etmenlerin yanında kazanç kaliteli piyasa temelli konularda ise zamanında sunumu,
hisse senedi başına değeri açıklama yeterliliği (değere ilişkinlik) ve kamuya açık
haberlerin yansıtılmasındaki ihtiyatlılığı ölçüsünde kaliteli kabul edilmektedir.
(Francis vd. 2006; Durak ve Gürel, 2014: 96).
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3. FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının devreye girmesiyle
ortak bir muhasebe dili sağlanması hedeflenmiştir. Bununla birlikte finansal
raporlama alanında muhasebe süreçleri anlamında bir eşgüdüm sağlanmıştır fakat
finansal raporlama kalitesi kavramı göz önünde bulundurulduğunda bu kavrama etki
eden işletmelerin kendine özgü, faaliyet gösterdikleri ülkeye ve piyasalara özgü
birçok faktör ortaya çıkmaktadır.
Ball’a göre (2001) UMS/UFRS’lerin uygulanmaya başlanması, muhasebenin
yakınsaması ve uyumlaştırılması çabaları neticesinde muhasebe kalitesinin artacağı
düşünülmektedir. Ancak bunlar yeterli olmayıp finansal raporlama kalitesini
artırabilmek muhasebe sisteminin içine odaklanılması gerekmektedir. Finansal
raporlama kalitesi muhasebe altyapısına etki eden ekonomik, sosyal ve politik
altyapıdan bağımsız değiştirilemez. (Ball, 2001:128)
Muhasebe kültürü, yasal ve politik sistem, vergi sistemi, finansal piyasaların
gelişmişlik düzeyi, ekonomik koşullar ile muhasebe altyapısı ve meslek örgütleri
finansal raporlama kalitesine etki eden faktörlerden başlıcalarıdır.
3.1. Muhasebe Kültürü
Muhasebe süreçlerine etki eden ülkelere veya firmalara özgü kültürel değerlerin
bu sürecin çıktısı olan finansal raporlara ve kalitesine de etki etmesi kaçınılmazdır.
Muhasebe-Kültür ilişkisi konusundaki çalışmalara Gray (1988) öncülük etmiş
Hofstede’in ülkelerin kültürel konumlanmalarını açıklayan boyutlarını muhasebeye
uyarlamıştır.
Bu çalışmada finansal raporlama kalitesine etki eden faktörlerin şirketler bazında
açıklanması hedeflenip bu bağlamda muhasebe kültürüyle ilişkilerini ortaya koyan
bir altyapı hazırlanmıştır. Muhasebe kültürü etkileri 4. başlıkla birlikte incelenecektir.
3.2. Yasal ve Politik Sistem
Yasal sistemler genel olarak Kıta Avrupası Hukuk Sistemi (Yasalara Dayalı) ve
Anglo-Amerikan Hukuk Sistemi (Ortak Hukuk) olarak ikiye gruplandırılmıştır.
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Yasal sistemler işletmelerde muhasebe standartlarının uygulanması zorunlu kılma,
yöneticilerin, muhasebecilerin ve denetçilerin faaliyetlerini kontrol etme ve yaptırım
uygulama anlamında finansal raporlama kalitesine etki etmektedir. Politik
sistemlerde ortaya çıkabilecek aksaklıklar, yöneticiler ve işletme sahiplerinin kendi
menfaatleri doğrultusunda harcamalar yapması, vergi kaçırması, kimi tutarları
finansal tablolarına yansıtmaması ve benzeri konular raporlama kalitesine direkt etki
eder (Gücenme Gençoğlu ve Ertan, 2012: 5-8).
3.3. Vergi Sistemi
Muhasebe uygulamalarının vergi odaklı olmasının ve vergi matrahının
belirlenmesinin temel amaç teşkil etmesinin finansal raporlama kalitesine olumsuz
etkisi vardır. Buna benzer uygulamalarda vergi oranlarının artırılması finansal
raporlar üzerinde manipülasyon yapma olasılığını da artırmaktadır. Raporlama
sisteminin vergi mevzuatı çevresinde organize edilmesi bilgi kullanıcılarının
özellikle yatırımcı ve kreditörlerin güvenilir bilgi edinmesini güçleştirmektedir
(Durak ve Gürel, 2014: 104).
3.4. Finansal Piyasaların Gelişmişlik Düzeyi ve Ekonomik Koşullar
Finansal piyasaların gelişmişlik düzeyine bağlı olarak bilgi kullanıcılarının da
talepleri

artmaktadır.

Ayrıca

piyasalara

fon

arz

edenler

yatırımlarını

değerleyebilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bunların yanında işletmelerin fon
kaynağı olarak sermaye piyasalarına yöneldikleri ekonomilerde halka açıklanan
bilgilerin önemi artmaktadır. Ağırlıklı fon kaynağı olarak bankaların kullanıldığı
piyasalarda ise yöneticilerin bilgi açıklama teşvikleri düşmektedir. Yani piyasaların
gelişmişlik düzeyiyle finansal raporlama kalitesine olan talep arasında paralel bir
ilişki kurulabilir. Ekonomik koşulların yeni yatırımlar yapabilmeyi ve finansman
kaynaklarına olan ihtiyacı artıracaktır. İyi koşullarda finansman bulabilme ihtiyacı
şirketleri finansal raporlarının kalitesini yükseltmeye zorlayacaktır. Krizler,
enflasyon ve istikrarsız ekonomik koşullarda ise işletmeler bozulan finansal
yapılarını yansıtmama eğiliminde olabilirler. Kazanç yönetimi vb. uygulamalarla
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finansal durumlarını iyi eğilimi içinde olmak finansal raporlama kalitesinin
azalmasına neden olacaktır (Gücenme Gençoğlu ve Ertan, 2012: 10-14).
3.5. Muhasebe Altyapısı ve Meslek Örgütleri
Muhasebe mesleğini icra eden çalışanların mesleki yeterlilikleri süreçlerin doğru
ve güvenilir yürütülmesinde önemli bir etkendir. Mesleki düzenlemelere uyum,
raporlama sistemindeki ve mevzuattaki değişiklikler karşısında gösterilebilecek
beceriler kaliteli finansal raporların çıkmasına katkı sağlar. Meslek örgütlerinin
muhasebe meslek mensupları tabanında işlerliğinin fazla, eğitimlerinin yaygın
olması önemlidir. Meslek etiğine bağlı kalınması ve bu konuda bilincin geliştirilmesi
manipülasyonların, hilelerin önüne geçilmesi yoluyla finansal raporlama kalitesine
olumlu etki eder.
4. FİNANSAL
İLİŞKİSİ

RAPORLAMA

KALİTESİ

MUHASEBE

KÜLTÜRÜ

Raporlama yapılan çevrede yerleşik olan kültürel özelliklerin muhasebe
sistemlerini etkilediği ileri sürülmektedir. Ülkelerin kültürel değerleri ile ilgili
sınıflandırmalar yapan Hofstede’in tanımladığı kültürel değerleri Gray (1988)
Uluslararası Muhasebe alanına taşımış ve finansal raporlama sistemleri arasındaki
farklılıkları kültürel faktörlerle açıklamaya çalışmıştır.
Kültürel açıdan muhasebe değerleri 4 farklı boyutta tanımlanmıştır. Bunlar:
profesyonelliğe karşı statükoculuk, tekdüzeciliğe karşı esneklik, tutuculuğa karşı
iyimserlik ve gizliliğe karşı şeffaflık şeklindedir. Çalışmanın bu bölümünde mevcut
literatürde tanımlı muhasebenin kültürel değerlerinin finansal raporlama kalitesine
nasıl etki ettiği tartışılmıştır:
4.1. Profesyonelliğe Karşı Statükoculuk
Hofstede’in kültürel değerlerinden bireysellik ve belirsizlikten kaçınma ile
ilişkili muhasebe alt değeridir. Bir muhasebe değeri olarak profesyonellik derecesi
muhasebe sistemindeki otoritelerin etkilenme derecelerini ifade etmektedir, yüksek
bir profesyonellik ortamında sistem içindeki bireylerin veya unsurların kendine
yetmesi söz konusuyken düşük profesyonellikte herhangi bir durum karşısında resmi
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otoritelerin

müdahale

etmesi,

düzenleyici

rol

oynaması

beklenmektedir.

Profesyonellik düzeyi bireysellikle doğru orantılı kabul edilmektedir. Bu özellik
bireysel/profesyonel

yorumlarla

muhasebe

süreçlerinin

işletilmesi

ve

düzenlenmesine karşılık yasal kontrole uygunluk ve gerekliliğe vurgu yapmaktadır.
Birinci durumda profesyonellik artarken ikinci durumda statükoculuk (kimi
kaynaklarda yasal kontrol şeklinde de çevrilmiştir) artmaktadır.
İşletmeler bazında bu özellik incelendiğinde finansal raporlama kalitesine olan
etkisi anlaşılabilir. Kurumsal yönetimin gelişmiş olduğu şirketlerde finansal
raporlama kalitesinin artacağı düşünülmektedir. Örneğin Borsa İstanbul şirketlerinde
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi aracılığıyla kurumsal yönetim ilkelerine
uygunluğu notlandırılmaktadır.
Sahiplik yapısı veya ortaklık yapısı da şirketlerin profesyonellik derecelerini
etkilemektedir. Bir şirketteki sahipliğin ve kontrolün dağılımı yani ortak sayısı
ortakların kontroldeki payları ile sermayenin dağılımının tespiti neticesinde
profesyonellik-statükoculuk finansal raporlama kalitesinin muhasebe değerleriyle
olan ilişkisi gösterilebilir. Örneklendirmek gerekirse, aile şirketleri ile çok uluslu
şirketlerin ortaklık yapısının gösterdiği farklılık bu muhasebe değerinde kendini
gösterir ve finansal raporlama kalitesine doğrudan etki eder.
Sahiplik yapısındaki dağılma ne kadar artarsa küçük hissedarlar o kadar nakit
akım hakkına sahip olurlar, bu da yönetim ve kontrol hakkının profesyonel
yöneticilerde toplanmasına sebep olmaktadır (Yılgör ve Yücel, 2012: 42)
Özetle profesyonellik-statükoculuk boyutunda muhasebe kültürünün finansal
raporlama kalitesine etkisi kurumsal yönetişim düzeyine, sahiplik yapısına aile ve
kurumsal yatırımcıların toplam sermaye içerisindeki oranlarına göre değişir.
4.2. Tekdüzeciliğe Karşı Esneklik
Bu değer uyarınca şirketlerin muhasebe uygulamalarının zaman içerisinde
yeknesak olması ve karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla değişiklik
göstermemesi tekdüzelik yönünde kabul edilirken şirketlerin kendilerine özgü
durumlarda farklı uygulamalar yürütebilmesi durumu esneklik olarak adlandırılır.
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Tekdüze uygulamalarla dönemler ve şirketler arasında tutarlılığın, birbiriyle
mukayese edilebilirliğin sağlandığı ifade edilebilir. Öte yandan esnekliğin fazla
olduğu muhasebe ortamında ise şirketlerin kendi istekleriyle belirlediği politikaların
ve kuralların muhasebe mensuplarınca uygulanması yüksektir (Tecimer, 2010: 37).
İşletmeler bazında bu muhasebe değerinin etkisi ise muhasebe politikalarının ve
tahminlerinin finansal raporlama kalitesine ne kadar yansıdığıyla gözlemlenebilir.
Bu muhasebe kültürel değişkeniyle ilgili bir başka tespit noktası grup şirketlerinin
finansal

raporlarındaki kalitenin

konsolide finansal tablolara ne

ölçüde

yansıtıldığıdır. Konsolidasyon yapan şirketlerin finansal raporlama kalitesi bireysel
raporlama yapan şirketlere göre daha fazla ise tekdüzeciliğin raporlama kalitesini
olumlu etkilediği söylenebilir. Ayrıca yıllar içerisinde karşılaştırılabilirlik düzeyi
artan finansal tablolarda finansal raporlama kalitesinin geleceği tahminleme ve
sürdürülebilir performans rakamları sağlama anlamında daha kaliteli olacağı
beklenmektedir.
4.3. Tutuculuğa Karşı İyimserlik
Finansal raporlamada
adlandırılmaktadır.

Tutucu

tutuculuk bir
raporlama

diğer

deyişle

belirsizlikten

ihtiyatlılık olarak
kaçınma

düzeyiyle

ilişkilendirilmektedir. Bir şirket yönetiminde risk alma eğilimi ne kadar fazla ise
finansal raporları da o kadar iyimserlik esasında göre düzenlenmektedir. Gelecekteki
olayların belirsizlik derecesini ölçerken çok dikkatli davranılması, olabilecek en kötü
duruma göre hareket edilmesi, gelecekteki olaylara daha çok geçmiştekilerin
etkisiyle bakılmasının iyimserliği azalttığı kabul edilir (Tecimer, 2010: 38)
Şirketlerde finansal raporlama kalitesinin ölçümlenmesinde tutuculukiyimserlik boyutunu karşılayan en önemli gösterge risk komiteleridir. Risk
komitesinin varlığı, varsa kime bağlı çalışıp raporlama yaptığı konusu bu işletmenin
raporlama anlayışındaki ihtiyatlılık ve iyimserliği yansıtır. Risk komitesinin kendi
başına varlığı finansal kararlara da etki edeceğinden iyimser raporlama bağlamında
değerlendirilmelidir. Risk alabilme yetisi ne kadar bağımsızlaşırsa, şirketin diğer
yönetim organlarından ayrılırsa (yönetim kurulu, denetim komitesi vb.) finansal
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raporlamanın o kadar az tutuculuk içerdiği değerlendirmesi yapılabilir. Finansal
raporlama kalitesinin ana fikri içinde kar/kazanç rakamları gibi performans yansıtan
tutarların süreğenliği kaliteyi artırıcı olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgiler
ışığında, ihtiyatlılık düzeyindeki artışın finansal raporlama kalitesine olumlu
yansıyacağı beklenmektedir.
4.4. Gizliliğe Karşı Şeffaflık
İşletmelerin muhasebe kültüründe gizliliğin fazla olması kamuoyuna
açıklanacak bilgilerin nitelik ve nicelik bakımından azlığını ifade eder. Şeffaflık
yaklaşımına göre finansal raporlarda yer alacak bilgilerin sadece şirket yöneticilerini
değil tüm bilgi kullanıcılarını tatmin etmesi gerekmektedir. Bir muhasebe sisteminde
kamuya açık bilgilerin sayısı ve kapsamı ne kadar fazla şeffaflık o kadar artmaktadır.
Finansal bilgilerin şirket içinde tutulması veya dış kullanıcılara aktarılması
muhasebe kültürüyle ilişkili bir konudur. Sunulan bilgilerin tam ve şeffaf olması
yöneticilerin içerden bilgilendirme

sonucu elde ettiği faydaları ortadan

kaldırmaktadır (Durak ve Gürel, 2014: 104). Bu bakımdan finansal raporlamada
şeffaflık düzeyi şirket içi denetim faaliyetleriyle yakından ilgilidir. İç denetim
mekanizmalarının etkinliği ve bağımsızlığı ne kadar fazlaysa raporlamada şeffaflık
o kadar artacak dolayısıyla daha kaliteli finansal raporlar elde edilecektir.
Bireysel bazda şirketlerde gizlilik-şeffaflık konusunun takip edilebilmesi için iç
denetim yapıları incelenmelidir. İç denetim komitesinin varlığı ve kime raporlama
yaptığı, teftiş kurulunun etkin olup olmadığı, şirketlerin yönetim kurullarında
denetim komitesinin bulunup bulunmadığı bu boyutta şirketin muhasebe kültürünü
yansıtan unsurlardır. Bu unsurların etkinliği halinde finansal raporlamada şeffaflığın
ve kalitenin artması beklenmektedir. Finansal tablo dipnot ve açıklamalarının
kapsam ve nicelik olarak fazlalığı, gönüllü açıklamaların aktif olarak kullanılması
da yine raporlamada şeffaflığı artıran unsurlardandır.
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5. SONUÇ
Nitelikli finansal bilgilerin sağlanması muhasebe sisteminin en önemli görevleri
arasındadır. Sermaye piyasalarının serbestleşmesi ve fon transferlerinin kıtalararası
düzeye gelmesiyle yatırımcılar ve yöneticiler açısından zamanlı ve güvenilir bilgi
elde etmek bir numaralı rekabet avantajı olmuştur. Muhasebe sistemlerinin
eşgüdümü Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları yardımıyla
sağlanmaktadır. Muhasebe ve raporlama sisteminin sunduğu bilgilerin doğru ve
ihtiyaca uygun olmasının yanında güvenilir olması da gerekmektedir. Finansal
raporların eşgüdümün ötesinde güvenilir, gerçeği yansıtan ve geleceğe yönelik
tahmin imkanı veren nitelik düzeyi finansal raporlama kalitesini oluşturmaktadır. İç
ve dış bilgi kullanıcıları açısından finansal raporlar değer belirleme ve performans
yansıtma anlamında ne kadar nitelikli bilgiler sunuyorsa o kadar kaliteli kabul edilir.
Finansal raporlama kalitesi ve ölçümlenmesiyle ilgili pek çok çalışma yapılmasına
rağmen bu konusunun mutfağı sayılan muhasebe süreçleriyle ilişkisini açıklayan
yaklaşımlar eksik kalmıştır. Oysaki finansal raporlama kalitesini etkileyen en önemli
faktörlerden biri muhasebe iş yapış şeklini belirleyen muhasebe kültürüdür.
Muhasebe kültüründe tanımlanmış bulunan özelliklerden profesyonelliğin,
tekdüzeliğin, tutuculuğun (ihtiyatlılık) ve şeffaflığın artırılması halinde finansal
raporlama kalitesinin de olumlu etkileneceği tahmin edilmektedir. Şirketlerde bu
özellikler kurumsallaşma düzeyi, sahiplik yapısı, karşılaştırılabilirlik, risk alma ve iç
denetim mekanizmaları gibi unsurlar üzerinden gözlemlenebilir, kontrol edilip,
iyileştirilebilir.
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Immiserizing Growth in Next-Eleven: The Effect of Real
Exchange Rate on Trade
Yağmur Sağlam1 , Ayşegül Çimen2

Abstract
There are two different approaches; pass-through effect and standard theory, tested in this
study with Structural Vector Autoregressive (SVAR) Model. Also the theory of Bhagwati
(1958), ‘if the growth is based on export, the trade terms can fall and growth could cause the
economy of the country to be worse than before,’ has been tested. The annual data is collected
for the period between 1980 and 2017 from World Bank Development Indicators. After
preliminary tests, empirical result implicates that there is a negative relationship between
economic growth and terms of trade. So possible to say that there is an immiserizing growth
but according to impulse-response functions, in the long-run neither pass through effect nor
standard theory are not acceptable for Next-11 countries. As well, we can not cite that there
is an immiserizing growth in the long-run for the same reason. Due to responses of terms of
trade to real exchange rate and real exchange rate to terms of trade is neutral and intersects
with axis x.
Key Words: Next-11, SVAR, Immiserizing Growth, Exchange Rates.
JEL Classification Codes: F31, C58, B27

Gelecek On bir için Yoksullaştıran Büyüme: Reel Döviz
Kurunun Dış Ticaret Üzerine Etkisi
Özet
Bu çalışmada iki ayrı yaklaşım; Standart Teori ve Yansıma Etkisi, test edilmiştir. Ayrıca
Bhagwati (1958), ekonomik büyümesi sadece ihracat dayalı olan bir ülkede ticaret
hadlerinin ülkenin aleyhine döndüğünü ifade ettiği yoksullaştıran büyüme teorisi de
incelenmiştir. 1980-2017 dönemine ait yıllık veriler ön testlerden sonra Yapısal Vektör
Otoregresif Model (SVAR) ile analiz edilmiştir. Uygulama bulgularına göre kısa dönemde
ekonomik büyüme ve ticaret terimleri arasında negatif bir ilişki vardır. O halde
yoksullaştıran büyüme söz konusudur. Ancak uzun dönemde etki-tepki fonksiyonları hem
standart teori hem de yansıma etkisinin olmadığını ifade etmektedir. Gelecek-11 ülkelerinde
ticaret terimlerinin reel döviz kurlarına, reel döviz kurlarının da ticaret terimlerine etki ve
tepkisi nötrdür ve x ekseni üzerinde düz bir çizgidir. Aynı durum ekonomik büyüme ve ticaret
terimleri içinde karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gelecek-11, SVAR, Yoksullaştıran Büyüme, Döviz Kuru.
JEL Sınflama Kodları: F31, C58, B27
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İktisat,

Türkiye,

1.

INTRODUCTION
Immiserizing growth theory, which is mentioned by Bhagwati (1958) is tested in

this paper. Immiserizing growth theory means that if the growth is based on export,
terms of trade can decrease and growth could cause the economy be worsening.
Since the importance of emerging markets are increasing and they are assumed
to have high potential and opportunity, this study is conducted on emerging markets.
The annual data of Next-11 countries, which were firstly mentioned as a country
group in 2005 by Goldman Sachs is analysed. Next-11 countries are made up of
Vietnam, Bangladesh, Turkey, S. Korea, Mexico, Iran, Indonesia, Pakistan, Egypt,
Nigeria Philippines.
There are two major contributions of this empirical study. Firstly, due to being a
new notion in economic literature there are not many empirical studies about this
country group and there is a gap to fill. In addition to this, this is the first paper which
is written about immiserizing growth in Next-11 countries.
There are two approaches that analyze the causality and relationship between
trade and foreign exchange. These approaches are Standard Theory and Pass-through
Effect. There is still a debate among researchers whether foreign exchange causes
the changes in terms of trade or vice versa. This situation is very vital for economic
growth and stability, especially for emerging markets.
The rest of the study is structured as follows: Section 2 gives examples of
previous studies about immiserizing growth theory. Section 3 provides explanations
on data and SVAR methodology. Section 4 indicates the findings of the empirical
analysis and lastly, Section 5 concludes with the discussion of the findings.
2.

LITERATURE REVIEW
Foreign trade is assumed to be the main determinant of economic growth. It is

widely accepted that liberalisation of free trade has a positive impact on economic
growth. However, some researchers have pointed out that economic growth
negatively affects the emerging markets in terms of foreign trade. Krugman and
Obstfeld (1997) state that terms of trade of developing countries, which have adopted
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export-oriented growth, may become worse than their previous positions and
economic growth disrupts the terms of trade. This concept known as ‘Immiserizing
growth’ was first mentioned by Edgeworth in 1894.
There are two approaches that explain the relationship between exchange rates
and the terms of trade, which are Standard Theory and Pass Through approach.
Zengin (2000) states that the direction of relationship in Standard Theory is from the
changes of terms of trade to real exchange rates whereas in pass through approach,
the direction of causality is from changes in exchanges rates to terms of trade.
These both approaches are very important in order to have a deeper understanding
regarding the current deficit and trade deficit in emerging markets. For instance, Ateş
and Bostan (2007) analyses the relationship between real exchange rate and terms of
trade between 1989 and 2004 by cointegration analysis. The findings of the study
show that there is no statistically significant relationship between the variables. The
findings are also in line with Zengin (2000) and Çekerol and Gürbüz (2003).
Sawada (2003) empirically analyses the the sub-grouped countries. Immiserizing
growth is present in 8 Latin American countries in addition to 20 African cases. The
empirical studies focus on low-middle income countries. For instance, Cunguara and
Hanlon (2012) focus on Mozambique whereas Masindano et al. (2013) conduct
analysis on Tanzania.
Sarıdoğan and Çetin (2016) analyses the immiserizing growth in 214 countries
for the period 1990-2015 regarding the tourism income in balance of payments. For
the countries except OECD countries, is is found that immiserizing growth is
significant.
3.

DATA and SVAR METHODOLOGY
The VAR is a system that explains how endogenous variables behave together,

has developed by Sims (1980), Litterman (1979) and Doan (1992).

As

macroeconomic variables interact with each other according to Robust and Eagle
(2014), it is difficult to distinguish between explanatory and dependent variables and
to solve simultaneous equations at the same time.
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The VAR technique generally describes dynamic relationships without
constraints on the structural model. However, it is difficult to understand the VAR
models that are not based on a specific economic theory. According to Lucas
Critique, it is difficult to deduce many coefficients from a VAR system. The
parameters in VAR system have no economic meaning unless they are associated
with structural parameters that shows technological changes, preferences,
equilibrium state (within their first and second derivative, minimization or
maximization). The Cooley-Leroy/Bernanke Critique suggests that economists tend
to be more descriptive constraints and that the effects of certain specific shocks on
some sub-group variables, both long and short term, can be distinguished by
technology or fiscal policy as an oddity rather than by coincidental (Sarte, 1997: 45).
For this reason, Structural VAR analysis has been used frequently to investigate
the dynamic relationship between economic variables. According to Cooley and
Leroy (1985), structural VAR model is an identified form of VAR system and it is a
simpler analysis tool that summarizes the dynamic properties of data. The logic of
structural VAR models developed by Sims (1981-1986), Bernanke (1986), Shapiro
and Watson (1988) for the first time and it is based on the distinction of error terms
in the system, which is the linear composition of external shocks, rather than
determining autoregressive coefficients. For this reason, the VAR system developed
by Sargent (1978) and Sims (1980) puts some constraints on the shocks that is
already exist in the instantaneous or simultaneous relations between the variables
instead of the Cholesky decomposition of the covariance matrix.
Since these constraints are laid out in a recursive, repetitive form which is called
Wold Casual Chain System and has developed by Herman Wold, it is necessary to
have a specific theory behind the one that is searched for. The non-theoretical
constraints are arbitrary or vary according to the order of the variables. In addition,
the structural VAR technique allows decomposition of structural shocks, which
makes the method itself attractive as it is directly and transparently analysed even
working with small samples (Pedroni, 2013: 184).
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Table 1: Unit Root Tests

Variables

Test statistics (Constant

Prob. (First difference) Value

and trend)

GDP

TT

RER

-22.406 (ADF)

0.000*

-22.529 (PP)

0.000*

LM stat.

Asymp. Critical Value

0.0593 (KPSS)

0.146

-6.895 (ADF)

0.000*

-26.829 (PP)

0.000*

LM stat.

Asymp. Critical Value

0.0203(KPSS)

0.146

-13.891 (ADF)

0.000*

-16.601 (PP)

0.000*

LM stat.

Asymp. Critical Value

0.0543(KPSS)

0.146

The data has been downloaded from World Bank development indicators for
Next-11 countries which are known also as high potential countries. They have been
declared for the first time as a group of country in 2005 by Goldman Sachs after the
crisis BRIC countries got through as an alternative. These are; Vietnam, Bangladesh,
Turkey, S. Korea, Mexico, Iran, Indonesia, Pakistan, Egypt, Nigeria Philippines.
The empirical part of the study contributes to the literature in two different ways;
firstly, due to being a new notion in economic literature there are not many applied
studies about these countries and there is a gap to fill. In addition to this, this is the
first paper which is written about immiserizing growth in Next-11 countries.
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First of all, stationary of variables has been checked with ADF, PP and KPSS
tests and except terms of trade (TT) other variables have unit root in the level and
the first difference of them is stationary. But KPSS test proves the opposite. Table 1
indicates unit root tests results as shown;
(*) indicates the significance of probability values in % 5 level. So the null
hypothesis “there is unit root in the series” is rejected for ADF and PP tests. Null
hypothesis of KPSS test claims that “there is no unit root” and except TT is rejected
because critical values are bigger than LM test statistics for level and their first
differences. In this study the first differences of variables have been included to the
SVAR analysis.
GDP (annual growth %) is a function of real exchange rates index (RER) and
terms of trade (TT, logarithm of LCU $ has taken). The model can be written as
follow;
(1)
(2)
In general, VAR system allows researchers to examine the effects of each variable
on another one. So the dependent variable can be replaced with the independent
ones, and it is possible to rewrite the equation for each of them (D takes a different
value (-, +) for each equation). Economic theory equation (2) shows that an increase
in terms of trade will affect economic growth positively and an increase in real
exchange rates will make an adverse effect on economic growth compare to terms
of trade.
Matrix form of the system can be written as follows:
(3)
The constraints on variables in SVAR models are divided into two as short run
and long run. Vector B contains restricted elements, while in practice Vector A
contains all unrestricted elements. The Amisano-Giannini (1997) method, which is
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composed of these two components and is called the AB model, forms a selection
matrix consisting of zero and one.
In the recent structural VAR studies, short-term constraints are replaced by longterm constraints. In addition, SVAR models require fewer restrictions than
simultaneous equation models. This is because the effect of some shocks is
temporary, and the long-term effect is assumed to be zero, and it is also applied to
long-run multipliers of the VAR model. Blanchard-Quah (1989) suggests using the
long-term constraint to distinguish structural VAR coefficients in his work.
According to Gartner and Wehinger (1998), the long-run multiplier implies the
effects of structural shocks on a specific endogenous variable. The long-term
multiplier is derived from the cumulative representation of the moving average
coefficients.
According to Aktas (2010) and Zengin (2000), the long-term effects of shocks
are measured by impulse-response functions. Impulse-response functions show of
how long the effect of these shocks lasts (periods). Dashed lines indicate confidence
intervals, while the continuous lines represent the response of the dependent variable
to the shocks occurring in the error term (Robust and Eagle, 2014: 4). The impulseresponse functions are calculated by Monte-Carlo simulations and according to
Runkle (1987), they are statistically significant within (

) standard deviation,

confidence interval. Structural variance decomposition determines the most effective
explanatory variable on a macroeconomic magnitude, while impulse-response
functions helps to decide whether this variable can be used as a policy tool.
4.

FINDINGS
The VAR system includes ‘@trend’ as an external variable. In this section, not

only long-term but also short-term structural variance analysis and structural
variance decomposition of shocks are given. The aim is to be able to see whether
short-term shocks are permanent in the long-run and to double-check the claims of
economic theory.
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Table 2: Lag Order Selection Criteria
Lags

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-

1.38e

133.176

133.231

133.197

1

542.757

4.27e

132.002

132.138*

132.055*

2

13.684

4.31e

131.011

132.229

132.097

3

22.320*

4.26e*

132.000*

132.300

132.118

The optimal lag length for VAR analysis was selected (maximum 3 can be for
annual data) according to Log likelihood-(LR), Final Prediction Error (FPE),
Hannan-Quin (HQ), Schwarz (SC) and Akaike (AIC). The lag length is three
according to Table 2 (* indicates lag order selected by the criterion – lowest values).

Figure 1: Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial and Modulus
The VAR (3) model is estimated and Figure 1 shows that VAR (3) model has no
stability or autocorrelation problem between the error terms and all inverse roots are
inside of the unit circle.
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Table 3: Short-run SVAR Estimations

Coefficients

Std. Error

z-statistic

Prob.

C(1)

1.94E-14

1.84E-14

1.052921

0.2924

C(2)

-0.000333

0.009678

-0.034426

0.9725

C(3)

-3.11E-13

8.95E-14

-3.478038

0.0005

C(4)

8.481145

0.282079

30.06659

0.0000

C(5)

2.17E+13

7.21E+11

30.06659

0.0000

C(6)

4.46E+12

1.48E+11

30.06659

0.0000

Loglikelihood: -29934.60
Std. error represents the standard errors of estimated coefficients with SVAR and
prob. indicates probability values (significance, % 5) of z-statistics. C (1), C (2), C
(3) represent constraints of A matrix and C (4), C (5), C (6) represent the constraints
of B matrix. If we summarize the existing shocks in the system;
1)economic growth shock (u1t) does not have a simultaneous effect on herself
(a12=0).
2)economic growth shock (u2t) does not have a simultaneous effect on terms of trade
(a22=0).
3)economic growth shock (u3t) does not have a simultaneous effect on real exchange
rate (a32=0).
As seen from the probability values, while the variance matrices are constructed,
some of the constraints according to the economic theory are significant while some
are insignificant [C(1) and C(2)]. The effects of variables on each other or economic
growth are taken into account in the written matrix. However, it is not explained in
details to not to dispense the subject of this research. The purpose of SVAR analysis
is not to estimate regression coefficients, so the parameters will not be interpreted.
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C(3) = -3.11e which is statistically significant from the unrestricted elements of the
matrix A, while all of the constricted elements of the matrix B have statistically
significant and positive coefficients. Thus, the coefficients indicate that there is a
negative relationship between economic growth and terms of trade but there is a
positive correlation between terms of trade and real exchange rates in the short-run.
Table 4: Long-run Variance Decompositions
Response of GDP
Period

Shock1

Shock2

Shock3

1

8.481145

-0.417785

1.387457

2

0.000000

0.000000

0.000000

3

-0.443293

0.183364

-0.026947

4

-0.066754

-0.124276

0.178748

5

0.029166

0.092779

0.007026

6

0.031064

-0.067214

0.028357

7

0.027084

0.052196

0.051866

8

-0.001432

-0.035501

0.004402

9

0.008927

0.029315

0.012953

10

0.004950

-0.019763

0.014703

Shock1

Shock2

Shock3

1

0.000000

2.17E+13

0.000000

2

0.000000

0.000000

0.000000

3

6.57E+10

1.38E+13

-2.40E+10

4

-5.70E+11

1.44E+12

5.00E+10

Response of TT
Period

2500

5

3.42E+10

8.77E+12

-1.99E+10

6

-3.16E+11

1.80E+12

4.19E+10

7

7.41E+09

5.68E+12

1.85E+10

8

-2.01E+11

1.71E+12

2.47E+10

9

-1.35E+10

3.74E+12

1.97E+10

10

-1.25E+11

1.45E+12

2.42E+10

Shock1

Shock2

Shock3

1

0.000000

7.22E+09

4.46E+12

2

0.000000

0.000000

0.000000

3

5.39E+11

-3.35E+10

5.67E+11

4

5.68E+11

-1.99E+10

1.26E+12

5

2.97E+10

3.10E+09

5.92E+10

6

1.68E+11

-3.08E+09

2.93E+11

7

1.49E+11

-1.00E+10

3.47E+11

8

2.98E+10

4.28E+09

4.91E+10

9

6.35E+10

-4.59E+09

1.19E+11

10

4.38E+10

94068858

9.96E+10

Response of RER
Period

Factorization: Structural
Number of the periods are selected by the program automatically. Shock 1
represents GDP, shock 2 shows TT and shock 3 indicates RER.
According to Table 4, a shift in economic growth affects terms of trade adversely
in the long term. All the coefficients until third period are negative and vice versa.
A shift in real exchange rates does not affect terms of trade first two periods and
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in the short-run it has negative effects on it. But after sixth period coefficients are
positive. The response of RER to TT has similar behaviour but in opposite way. In
the first period terms of trade shocks have positive effect but after the third period it
only has adverse effects. Neither pass through nor standard theory can be
contradicted.

Figure 2: Impulse and Response Functions
Figure 2 shows the permanent or temporary effects (positive – negative) of an
internal or external shock on these selected variables. It is obvious from the figure
that responses of terms of trade to real exchange rate and real exchange rate to terms
of trade is neutral. Because of the straight line can be seen which intersects with axis
x. So we can say that in the long-run there is no correlation between variables. Pass
through effect or standard theory are not acceptable for Next-11 countries. As well
we cannot cite that there is an immiserizing growth in the long-run for the same
reasons.
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5.

CONCLUSION
This paper analyzes the immiserizing growth by using the annual data of Next-

11 countries, which were firstly mentioned as a country group in 2005 by Goldman
Sachs is analysed. Next-11 countries are made up of Vietnam, Bangladesh, Turkey,
S. Korea, Mexico, Iran, Indonesia, Pakistan, Egypt, Nigeria Philippines. Since being
emerging markets, these countries have great potential in terms of growth.
There are two major contributions of this empirical study. Firstly, due to being a
new notion in economic literature there are not many empirical studies about this
country group and there is a gap to fill. In addition to this, this is the first paper which
is written about immiserizing growth in Next-11 countries.
Depending on the empirical results, it is possible to say that in the long-run there
is no correlation between variables. Pass through effect or standard theory are not
acceptable for Next-11 countries. In addition, we cannot say that there is an
immiserizing growth in the long-run based on the same analysis. Empirical results
are supporting the studies of Zengin (2000), Aktaş and Bostan (2007); Çekerol and
Gürbüz (2003) but oppose to study results of Sawana (2003), Sarıdoğan and Çetin
(2016). We may say that the recent carried economic policies to foster growth or
trade in Next-eleven countries are not that effective.
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