Yalın Üretim Teknikleri İle Bir Toz Boya Üretim
İşletmesinde Üretim İyileştirme Çalışmaları
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Özet
1950’li yıllarda öncülüğünü Japonya’ da Toyota şirketinin yaptığı ve yalın üretim olarak
telaffuz edilmiş olan, daha az maliyet ile müşterilerin gereksinimlerinin karşılanacağı üretim
teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla yalın üretim felsefesi ortaya çıkmış ve bu
felsefe ile üretim yapan firmalar rakipleri karşısında maliyet avantajı yakalayarak piyasada
avantajlı konuma gelmişlerdir. Çalışmada; yalın üretim sistemi, yalı üretimin
uygulanmasında en önemli konulardan biri olan kalite geliştirme metotları ile bu tekniklerin
toz boya endüstrisinde Özel Efekt tesisinde uygulanması amaçlanmıştır. Çalışmada, beyin
fırtınası, balık kılçığı, süreç iyileştirme metodu ve değer akış haritalama yöntemleri
kullanılmıştır. Özel Efekt tesisinde karşılaşılan kalite problemlerinin tespiti için müşterileri
şikâyetleri ile kalite kontrol raporlarının son üç yılı incelenmiştir. Sonuç olarak; toz boya
üretiminde en sık karşılaşılan kalite sorunlarından biri olan boya da deliklenme ve gaz çıkışı
incelenip kök nedenler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Yalın Üretim, Kalite Geliştirme, Değer Akış Haritalama
JEL Sınıflama Kodları: M11, D24, E23

Production Improvement Studies with Lean Production
Techniques in a Powder Paint Production Firm
Abstract
In the 1950s, production techniques began to be used to meet the needs of customers at a
lower cost, whose Toyota Company made its pioneering role in Japan in the 1950s and whose
name was spelled out as lean manufacturing. In time, the philosophy of lean manufacturing
has emerged and companies that produce with this philosophy have come to an advantageous
position in the market by gaining cost advantages against their competitors. In this study;
lean manufacturing system, the quality improvement methods which are one of the most
important issues in the implementation of the fired production and the application of these
techniques in the special effects facility in the powder coating industry are intended. In the
study; brain storm, fishbone diagram, process improvement method and value stream
mapping methods were used. The last three years of customer complaints and quality control
reports have been examined to determine the quality problems encountered in the Special
Effect plant. As a result; one of the most frequently encountered quality problems in powder
paint production is “coatings pin holing and gas outflow" and root causes have been
determined.
Keywords— Lean Production, Quality Improvement, Value Stream Mapping
JEL Classification Codes: M11, D24, E23
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1. GİRİŞ
1950’li yıllarda öncülüğünü Japonya’da Toyota şirketinin yaptığı ve yalın üretim
olarak telaffuz edilmiş olan, daha az maliyet ile müşterilerin gereksinimlerinin
karşılanacağı üretim teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Yalın üretim sisteminin
temelini daha az enerji, daha az zaman, daha az kaynak ve daha az hata ile üretimin
gerçekleştirilmesi ile müşteriye daha az maliyet ile ürünün sunulabilmesi
oluşturmaktadır. Günümüzde hayvancılıktan otomotiv endüstrisine kadar her alanda
uygulanmaya başlanmış ve hızla kullanımı yayılmaktadır.
Çalışmada; yalın üretim sistemi, yalı üretimin uygulanmasında en önemli
konulardan biri olan kalite geliştirme metotları ile bu tekniklerin toz boya
endüstrisinde Özel Efekt tesisinde uygulanması incelenmiştir. Uygulama bir proje
olduğu için proje yaklaşımı ile ele alınmış ve proje yaklaşımının aşamaları
uygulanmaya çalışılmıştır.
2. YALIN ÜRETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Womack (1990); yalın üretim sistemini oluşturan prensiplerin 1950’li yıllarda
Toyota firmasında ortaya çıktığını belirtmiştir. Eiji Toyoda 1950’lerin ilk yıllarında
Ford otomobil firmasına yaptığı ziyarette bu firmada seri üretim yöntemi
uygulandığını ve bu sistemin kendi ülkesi için uygun olmadığına karar verdiğini
belirtmektedir. Bu ziyaretten sonra da Taiichi Ohno ile beraber yeni üretim yaklaşımı
geliştirerek yalın üretimin ilk çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamaktadır
(Womack’tan aktaran Fırat ve Ceyhan, 2015: 146).
Japonya’da üretimi gerçekleştirmek için kullanılması gereken kaynaklar son
derece sınırlı olduğu için ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmenin yolu Japonya’nın
ithalatını

gerçekleştirdiği hammaddeyi

işleyerek ihracat

gerçekleştirmekti.

Anayasasında savaşı ve orduyu reddederek tüm ülkü kaynaklarını üretime
odaklayabilmişti. Savaşta yaşadığı yenilgiden sonra ekonomide büyük bir ilerleme
göstermiştir (Katayama, 1998: 5-7).
Masaaki İmai; yönetimin, Kaizen bağlamında “Koruma” ve “İyileştirme” olarak
iki fonksiyona sahip olduğunu belirtir. Koruma, mevcut teknolojik, yönetsel ve
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işletim standartlarını korumaya ve bu standartları eğitim ve disiplin yoluyla
desteklemeye yönelik faaliyetleri kasteder. Yönetim koruma fonksiyonu ile herkesin
standart işletim prosedürlerini (SOP)’izleyebileceği biçimde kendi üzerine düşen
görevleri yaptığını, bununla berabe; iyileştirmenin mevcut standartları yükseltmeye
yönelik olarak yapılan faaliyetleri içerdiğini belirtir. Japon yönetim görüşü böylece
ana kurallara kadar indiğini belirtir. Bu kurallar; standartları koru ve geliştirdir (İmai,
2014:3 ).
3. ARAŞTIRMANIN AMACI
Yapılan çalışma ile amaçlanan Özel Efekt tesisinde üretim aşamasının yalın
üretim metodu ile iyileştirilmesi ve en sık karşılaşılan kalite problemlerinin
giderilmesi için kalite geliştirme metotlarının işletmede uygulanarak iyileştirme
sağlanmasıdır. Proje konusu olan Özel Efekt tesisinde yapılması planlanan yalın
üretim ile üretim verimliliğini ve dolayısı ile karlılığın artırılması amaçlanmıştır.
Çalışmayı gerçekleştirmek için hem kalite araçlarının etkin bir şekilde uygulanması
hem de çalışmanın eksiksiz yürütülmesi için proje yaklaşım metodu ile proje süreci
ele alınmıştır.
4. UYGULAMA
AkzoNobel Boya A.Ş. 1999 yılında, Elektrostatik Termoset toz boyalar üretimi
ve satış amacıyla %75 AkzoNobel, %25 Altan ailesinin ortaklığı ile İzmir’de
kurulmuştur. Ürettiği ürünler; epoksi toz boyalar, polyester toz boyalar ve hibrit toz
boyalardan oluşmaktadır. Ürünlerin kullanıldığı sektörler; ev aletleri, mimari,
otomotiv, genel sanayi, mobilya ve altyapıdır.
Bu proje ile amaçlanan, Özel Efekt olarak adlandırılan ve piyasa fiyat değeri diğer
toz boyalara göre çok daha yüksek olan boyaları üreten tesisin yalın üretim teknikleri
ile iyileştirilmesinin sağlanması ve bu sayede birim zamanda daha fazla üretim
gerçekleştirilmesi, bunun yanında en sık karşılaşılan kalite sorunlarından deliklenme
ve gaz çıkışı sorununun süreç iyileştirme teknikleri ile sorunlara neden olan
etmenlerin belirlenmesidir. Bu sayede DÖF (düzeltici önleyici faaliyet) planlarının
hazırlanması için gerekli ön hazırlığın tamamlanmasıdır. Bu çalışmaların
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gerçekleştirilmemesinde çalışmaların daha kontrollü sürdürülmesi, hiçbir adımının
atlanmaması için proje yaklaşımı ile çalışmanın yapılması sağlanmıştır. Çalışma
aşamaları aşağıdaki sistematiğe göre gerçekleştirilmiştir.
x

Ürün grubunun belirlenmesi.

x

İş akış diyagramının çizilmesi.

x

Ürün akış mesafelerinin belirlenmesi.

x

Üretim faaliyetinde bekleme ve işlem sürelerinin ölçülmesi.

x

Mevcut durum haritasının çizilmesi.

x

Gelecek durum haritasının çizilmesi.

x

En sık karşılaşılan hatalardan birinin seçilmesi ve kalite geliştirme
metotları uygulanarak hataların nedeninin belirlenmesi.

x

Dokümantasyonun hazırlanması ve sunulması.

Ürünlerin gerçekleştirilmesi için toplam olarak onbir adımdan oluşan üretim
proses sistemi mevcuttur. Farklı ürünler farklı üretim aşamalarından geçmektedirler
Özel Efekt tesisinde karşılaşılan kalite problemlerinin tespiti için müşterileri
şikayetleri ile kalite kontrol raporlarının son üç yılı incelenmiştir. Bu inceleme teknik
servis departmanının tutmuş olduğu müşteri şikayetleri kayıtlarından elde edilen
verilerle ve kalite kontrol raporlarının analiz edilmesi ile gerçekleştirilmiştir.
İnceleme neticesinde Gelen şikayetlerin % 41 ile boyada deliklenme ve gaz çıkışı
birinci sırada yer almaktadır. Diğer müşteri şikayetleri sırasıyla % 23 ile uygun
olmayan tanecik boyutu, %17 ile boyada darbe etkisi karşısında kırılganlık ve % 19
ile diğer kalite problemleri gelmektedir. Bu nedenle müşteri şikayetlerinde ilk sırada
olduğu için toz boyada deliklenme ve gaz çıkışı problemi ele alınmıştır.
Tespit edilen “Boyada deliklenme ve gaz çıkışı “kalite problemine neden olan
olası etmenler, Özel Efekt departmanında toz boya hakkında bilgi ve tecrübesi olan,
her kademeden birçok çalışanın görüşlerinin alındığı, bu kişilerin düşüncelerini
rahatlıkla dile getirebildikleri uygun ortamın sağlanmasıyla beyin fırtınası yöntemi
ile belirlenmiştir. Kalite problemine neden olan tüm bilinenler ortaya konularak kök
nedenler tespit edilmeye çallışılmış ve akabinde balık kılçığı diyagramı
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oluşturulmuştur. Uygulanan balık kılçığı diyagramı kalite sorununa neden olan tüm
etmenler görsellik kazanmış ve daha kolay görmemizi sağlamıştır.
Balık kılçığı diyagramı oluşturulurken aşağıda anlatılan yöntem sırasıyla
verilmiştir.
x

En sık karşılaşılan kalite probleminin tespiti için son üç yılın müşteri
şikayetleri incelenmiştir.

x

Olası nedenler tüm Özel Efekt birimlerinden çalışanların katıldığı bir
toplantıda beyin fırtınası yöntemi ile tespit edilmiştir.

x

Tespiti yapılan ve kalite problemine neden olan etmenler kutuların içine
yazılmıştır.

x

Diyagramın en solundaki kutuya tanımlanmış olan kalite problemi
yazılmıştır.

Şekil 1. Balık Kılçığı Diyagramı

Malzeme yüksek sıcaklıkta
fırınlanmış olabilir.
Gaz yüksek sıcaklıklarda oluşur.
( Değişken )

Personel eğitimi
( Değişken )
Boya kalınlığını kontrol edin,
boya kalınlığı 100 mikronun
üzerinde ise boya kalınlığını düşürün.
( Değişken )

Personel Tecrübesi
( Değişken )
Malzeme Kalitesi ( Sabit )

Boyanın kurutucu
ünitede yeterinde
bekletilmemesi ( Değişken )

Boyadaki nemden
kaynaklanabilir.
(Değişken )

Hava kurutucusu ve
filtre arızası ( Değişken )

Boyada deliklenme
ve
gaz çıkışı

Nem tutucu
kontrollerinin
zamanında
yapılmaması ( Değişken )

Hava kompresöründeki
nemden kaynaklanabilir.
( Değişken )

Gerçekleştirilmesi planlanan süreç iyileştirmeler için ulaşıma harcanan
israflardan kurtulmak amacı ile artı değer katılması planlanan yarı mamulün kat
ettiği mesafeler ve bu mesafelerin kat edilmesi için harcanan zaman ölçülmüştür.
İyileştirme fırsatları kapsamında ulaşım için harcanan işçilik ve zaman gibi
kayıpların hesaplanması amaçlanmıştır. Mesafelerin hesaplanmasına yarı mamulün
ana üretim tesisinden Özel Efekt kapı bölümüne bırakılmasından başlanmıştır.
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Ürün Akış Mesafeleri Ölçüm Tablosu

ÜRÜN AKIŞ MESAFELERİ ÖLÇÜM TABLOSU
4 mt.

1. Kapıdan baz (yarı mamul) bırakılan yer arasındaki mesafe
2. Baz bırakılan yer ile içeride bazın(yarı mamulün) beklediği yer arasındaki
mesafe

13 mt.

3. Bazın (yarı mamulün) beklediği yer ile döküm platformu arasındaki mesafe

14 mt.

4. Döküm platformu ve thumbler karıştırma arasındaki mesafe

20 mt.

5. Thumbler karıştırma makinesi ile asansör arasındaki mesafe

15 mt.

6. Paketleme makinesi ile kapı arasındaki mesafe

41,60 mt.

İyileştirmenin Planlanması ve Gelecek Durum Haritasının Oluşturulması
Gelecek durum haritasında da ifade edildiği gibi mevcut durum haritasında ana
üretim tesisinde karton kutular içine plastik torba ve torba içine de toz boya doldurma
sureti ile üretim gerçekleştirilmektedir. Gelecek durum haritasında önerilen
iyileştirme faaliyeti kapsamında ana sevkiyat depodan Özel Efekt üretim tesisine
gönderilen karton kutular ve bu kutuların içindeki içinde toz boya bulunan plastik
torbalardan, bunun yanında da zaman ve işçilikten tasarruf sağlanması
amaçlanmıştır. Bunun için de ana üretim departmanında mevcut durumda üretim
karton kutular içine gerçekleştirilmek yerine Özel Efekt tesisinde thumbler
karıştırma ünitesinde ürün karıştırma işleminde kullanılan thumbler kazanın içine
doldurulması amaçlanmaktadır. Bu sayede baz döküm istasyonunda karton
kutulardan thumbler kazanı içine yarı mamülün dökülmesine gerek duyulmayacak
ve bu sayede zaman ve karton kutu ile plastik torba gibi malzeme israfı da önlenmiş
olunacaktır.
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Problem çözme yöntemlerinden biri olan balık kılçığı yöntemi ile toz boya
üretiminde en sık karşılaşılan kalite sorunlarından biri olan boya da deliklenme ve
gaz çıkışı incelenip kök nedenler belirlenmiştir.
Balık kılçığı diyagramı ile ürün israfı (ürün kaybı) araştırılmış ve israf nedeni
olan boyada deliklenme ve gaz çıkışı incelenmiştir. İnceleme sonucunda balık kılçığı
diyagramında belirtilen kök nedenler; malzemenin yüksek sıcaklıkta fırınlanmış
olması, malzeme kalitesi, personel eğitimi, personel tecrübesi, boya kalınlığının 100
mikronun üzerinde oluşu, boyanın kurutucu ünitede yeterince bekletilmemesi,
boyada nem bulunması, hava kurutucusu ve filtre arızası, nem tutucu kontrollerinin
zamanında yapılmaması, hava kompresöründe nem bulunması olarak tespit
edilmiştir.
Yalın üretim metotları ile de malzeme kaybı olarak plastik torba ve karton kutu
tespit edilmiştir. Bunun yanında zaman ve iş gücü kayıpları azaltılarak üretim
verimliliği artırılmıştır. Projemizde üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla
hazırlanan süreç iyileştirme metodu olan balık kılçığı metodu ve yalın üretim metodu
birbirini tamamlar nitelik kazanmıştır.
Yalın üretim uygulamasından önce Özel Efekt tesisinde toplam üretim süresi
39284 sn. sürmüştür. Bu sürenin 7,3 saati (26360 sn.) üretimde malzemelerin
bekleme süresi, ürünün makinelerde işlenme süresi olan işlem süresi ise 3,59 saat
(12924 sn.) sürmüştür.
Yalın üretim uygulaması ile birlikte gerçekleştirilen iyileştirmede Özel Efekt
tesisinde toplam üretim süresi 35489 sn. sürmektedir. Bu sürenin 7,3 saati (26320
sn.) üretimde malzemelerin bekleme süresi, ürünün makinelerde işlenme süresi olan
işlem süresi ise 2,54 saat (9169 sn.) sürmektedir. Bu durumda işlem süresinde
yaklaşık olarak yüzde otuz üretim artış hızı ve toplam üretim zamanında da yaklaşık
olarak yüzde on iyileşme fırsatı yakalanmıştır.
Yalın üretim kapsamında yapılan iyileştirme ile karton kutu ve plastik torba
atığında önemli azalma sağlanması hedeflenmiştir. 2014 yılı üretimi olarak kuru
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karışım üretim tonajı 1088700 kg olarak gerçekleştirilmiştir. Üretimde her 20 kg’lık
üretim için bir adet plastik torba ve karton kutu kullanılmıştır. Başka bir değişle 2014
yılında gerçekleştirilen Özel Efekt üretiminde 54435 adet plastik torba ve karton
kutu kullanılmıştır. 8 adet plastik torba 1014 gr. gelmekte ve plastik torbanın kg.
fiyatı 2,2 USD olarak ödenmektedir. Bu durumda plastik torbaya toplamda 14970
USD ödenmiştir. Karton kutulara ise adet fiyatı olarak 0,635 Euro ödenmektedir. Bu
durumda 2014 yılında kullanılan 54435 adet karton kutu için toplamda 34566 Euro
ödenmiştir.
Baz döküm ünitesinde yarı mamul tesisinden gelen karton kutuların kazana
boşaltılması işlemi iptal edildiği için burada bulunan bir adet çalışan boşa çıkmış
olacak ve bu çalışan diğer işlerde çalıştırılabilir duruma gelecektir.
Toplamda 31027 kg. kağıt atık, 6804 kg. plastik torba atığı azalımı sağlanacaktır.
Yarı mamul hazırlama tesisinde 20 kg. lık paketler içine yarı mamullerin
doldurulması yerine direkt olarak kazana 400 kg. doldurulma sureti ile iş
yoğunluğunda azalma sağlanacaktır.
Özel Efekt tesisinde 20 kg.’lık karton kutulardan kazana toz boyaların boşaltımı
iptal edileceği için bu tesiste % 50 daha az ince toz boya atığı sağlanacaktır.
Yukarıda anlatılan süreç geliştirme yöntemleri ve yalın üretim uygulaması
çalışmalarının zamanında tamamlanması ve bu iki sürecin daha kontrollü
uygulanması için proje yaklaşımı kapsamında ele alınması son derece etkili
olacaktır.
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme İlişkisi
Göktuğ Cenk Akkaya1 , Ayşegül Çimen2
Özet
Çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme göstergesi olarak
kabul edilen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Analiz
kapsamında 1998- 2017 yılları arasındaki yıllık veriler Türkiye için ele alınmıştır. Dünya
Bankası veritabanından elde edilen verilere Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger
nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, değişkenler arasında eşbütünleşme
olduğunu ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında tek yönlü
bir ilişkiolduğunu göstermektedir. İlişkinin yönü ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan doğrudan
yabancı yatırımlara doğrudur.
Anahtar Kelimeler— Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ödemeler Bilançosu, Ekonomik
Büyüme
JEL Sınflama Kodları: F30, F21

The Relationship Between Foreign Direct Investment and
Economic Growth
Abstract
The aim of the study is to analyse the relationship between foreign direct investments and the
gross domestic product (GDP), which is used as a proxy of economic growth. Within the
scope of the analysis, annual data between the years 1998- 2017 are taken for Turkey. The
findings of the study show that there is a cointegration between the variables and there is a
unidirectional relationship between the Gross Domestic Product and foreign direct
investment. The direction of the relationship is from the Gross Domestic Product to foreign
direct investments.
Keywords— Foreign Direct Investment, Balance of Payments, Economic Growth
JEL Classification Codes: F30, F21
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1.

GİRİŞ
Küreselleşme ile beraber, ülkeler arasındaki faaliyetlerde sınırlar ortadan

kalkmış, ülkeler bütünüyle entegre olmuştur. Bu durum hem gelişmekte olan ülkeler
hem de gelişmiş ülkeler bakımından farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan
ülkeler fon ihtiyaçlarını yurtdışı yerleşiklerden sağlanan portföy yatırımlarıyla
sağlayabilecekleri gibi, doğrudan yatırımlarla da sağlayabilirler.
Portföy yatırımları, menkul değerlere yapılan yatırımlar olarak adlandırılabilir
(Merkez Bankası, 2018). Portföy yatırımları genellikle kısa vadeli yatırımlar
olabileceği gibi yatırım yapılan ülkenin faiz oranı, döviz kuru politikası ve
makroekonomik faktörlerinden etkilenmektedir.
Doğrudan yabancı yatırımlar ise bir ülkenin yerleşikleriyle diğer ülkelerin
yerleşikleri arasındaki döviz giriş çıkışını gösteren ödemeler bilançosunun en önemli
kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Doğrudan yatırımlar, bir ülke yerleşiklerinin
diğer bir ülkede işletmenin yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli yatırımlardır.
Gelişmekte olan ülkeler sermaye ihtiyaçlarını gelişmekte olan ülkelere göre daha
zor karşılamaktadırlar. Bu sebeple bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerden
biri olan Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümenin
göstergesi olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Çalışmanın ikinci bölümü literatür taramasından oluşurken üçüncü bölüm veri seti
ve yöntem hakkında bilgi vermektedir. Çalışmanın dördüncü bölümü ise uygulama
bulgularının yorumlanmasını içermektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Öncü ve Çelik (2018) doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi Brezilya,Rusya, Hindistan,Çin ve Türkiye üzerinde 1998- 2016
yılları arasındaki birim kök ve nedensellik testleri aracılığıyla panel veri analizi
yaparak incelemiştir. Nedensellik Testi sonuçları, doğrudan yabancı yatırımlardan
ekonomik büyüme değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi gçstermezken,
ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik ilişkisinin
bulunduğu saptanmıştır.
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Öncü ve Çelik (2018) bulguları Kahveci ve Terzi (2017) ile aynı yönlüdür.
Kahveci ve Terzi (2017) ise 1984- 2015 yılları arasında Türkiye’deki doğrudan
yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme, istihdam ve sermaye birikimi arasındaki
ilişkiyi Sims ve DL-VAR nedensellik testleriyle analiz etmiştir. Analiz bulguları
Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümenin, ülkeye gelen doğrudan yabancı
yatırımlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir.
Yılmaz, Kaya ve Akıncı (2011), Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların
ekonomik büyümeye etkisini 1980-2008 dönemi için ekonometrik olarak analiz
etmiştir. Gayri safi yurt içi hasıla ve doğrudan yabancı yatırımlara öncelikle birim
kök testi, sonrasında da Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın
bulgularına göre, doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru tek
yönlü bir ilişki olduğu ve bu değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşme içinde
oldukları ortaya konmuştur.
Ayaydın (2010), 1970- 2007 yılları arasında Gayri Safi Milli Hasıla ile
doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi VAR nedensellik analizi ile
incelemiştir. Çalışmada doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik
büyüme arasında olumlu ve güçlü bir ilişki saptanmıştır.
Afşar (2008), Türkiye ekonomisindeki doğrudan yabancı yatırımlar ile
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ve yönünü Granger nedensellik
testi aracılığıyla analiz etmiştir. 1992- 2006 yılları arasındaki çeyrek dönem
verilerinin analiz edildiği çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik
büyümeye tek yönlü bir ilişki saptamıştır.
Yapraklı (2006), Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımları etkileyen ekonomik
faktörleri 1970- 2006 dönemi için ampirik olarak test etmiştir. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), işgücü maliyeti, reel döviz kuru,
dışa açıklık oranı ve dış ticaret açığı arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmanın
bulgularına göre, doğrudan yabancı yatırımlar GSYH ve dışa açıklıktan pozitif
etkilenmektedir.
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Değer ve Emsen (2006), 1990-2002 yılları arasında 27 geçiş ekonomisini hem
bütün olarak hem de Merkezi Doğu Avrupa ve Merkezi Batı Asya olacak şekilde
sınıflandırarak doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye olan etkisini
analiz etmiştir. Bir bütün olarak ele alındığında, doğrudan yabancı yatırımlar geçiş
ülkelerinin ekonomilerinin büyümeleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahipken,
Merkezi Batı Ülkeleri üzerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
3. VERİ SETİ ve YÖNTEM
Çalışmada 1998 ile 2017 yılları arasındaki yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) ile doğrudan yabancı yatırımlar verileri Dünya Bankası veritabanıdan elde
edilmiştir. Verilerin logaritmaları alınarak ekonometrik analize dahil edilmiştir.
Verilerin analizinde ise Eviews programından yararlanılmıştır.
Çalışmada ilk olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi uygulanmıştır.
ADF birim kök testi David Dickey ve Wayne Fuller tarafından 1981’de
geliştirilmiştir. Aşağıdaki 1 nolu denklem sabit terimli, 2 nolu denklem ise sabit
terimli ve trendli modelleri göstermektedir. Aşağıda yer alan (1) ve (2) nolu
denklemde α sabit terimi; t doğrusal zaman trendini; ∆ fark işlemcisini; k optimal
gecikme uzunluğunu; Y durağanlık testinin uygulandığı değişkeni ve ε hata terimini
ifade etmektedir.
∆Y t = α + θYt-1 + ∑k i=1 βi ∆Yt-i+ εt

(1)

∆Y t = α + δt + θYt-1 + ∑k i=1 βi ∆Yt-i+ εt

(2)

ADF birim kök testinde H0: Seri birim kök içermektedir (Durağan değildir) iken H1:
Seri birim kök içermemektedir (Durağandır) biçimindedir. Serilerin durağan
olmaması durumunda, birincil farkı alınarak durağan hale getirilmektedir.
Daha sonra, Johansen (1990)eşbütünleşme testi ile değişkenler arasında uzun
dönem ilişki incelenmiştir. Ampirik bulguların sonuçları, Johansen ve Juselius
(1990)’da ortaya konan tablo değerleriyle karşılaştırılır. İz istatistiğinin tablo kritik
değerinden büyük olması durumunda sıfır hipotezi reddedilirken, küçük olması
durumunda ise sıfır hipotezi kabul edilir.
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Son olarak da değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini ve bu ilişkinin
yönünü belirleyebilmek için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Granger
(1969) nedensellik testi aşağıdaki denklemler aracılığıyla sınanır.
(3)
(4)
Granger nedensellik testi sonuçlarına üç ayrı bulgu olması mümkündür.
Bunlardan ilki değişkenler arasındaki tek yönlü ilişkiyi gösterirken ikincisi
değişkenler arasında çift yçnlü ilişkinin mevcudiyetidir. Son olarak da değişkenler
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamayabilir.
4. BULGULAR
Tablo 1 GSYH ve DYY değişkenlerinin düzey için hem sabitli trendli hem
de sabitli trendsiz birim kök sonuçlarını göstermektedir. ADF birim kök test
sonuçlarına göre her iki değişken de hem sabit trendli hem de sabitli trendsiz
serilerde birim kök içermektedir, durağan değildir.
Tablo 1: GSYH ve DYY Değişkenlerinin Düzey için Birim Kök Sonuçları
Sabitli Trendli

Sabitli Trendsiz

Değişkenler

ADF

P Değeri

ADF

P Değeri

GSYH

-1,129

0,896

-0,908

0,763

DYY

-1,595

0,753

-2,028

0,273

Tablo 2 ise serilerin hem sabitli trendli hem de sabitli trendsiz birincil
dereceden farklarının alınmış halini göstermektedir. Birincil farkı alınan veriler
durağan hale gelmiştir.
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Tablo 2: GSYH ve DYY Değişkenlerinin Birincil Fark için Birim Kök Sonuçları
Sabitli Trendli

Sabitli Trendsiz

Değişkenler

ADF

P Değeri

ADF

P Değeri

GSYH

-3,609

0,0578

-3,569

0,0178

DYY

-2,782

0,222

-4,198

0,005

Tablo 3, Johansen eşbütünleşme test sonuçlarını göstermektedir. Johansen
eşbütünleşme testine göre değişkenler arasında uzun dönem ilişki saptayabilmek
için, ,z istatistiğinin % 5 kritik değerden büyük olması veya olasılığın % 5’ten küçük
olması gerekmektedir. Tablo 3’e göre, doğrudan yabancı yatırımlar ile Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla arasında uzun dönemde bir ilişkinin varlığından söz etmek
mümkündür.
Tablo 3: Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları
Öz Değeri

İz İstatistiği

% 5 Kritik Değer

Olasılık

0,520058

17,09419

15,49471

0,0285

0,193932

3,880576

3,841466

0,0488

Tablo 4, ekonomik büyümenin göstergelerinden biri olan Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki Granger nedensellik test
sonuçlarını göstermektedir. Çalışmanın bulgularına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
doğrudan yabancı yatırımların nedenidir.
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Tablo 4: Granger Nedensellik Test Sonuçları
F istatistiği

Olasılık

GSYH ≠> DYY

8,78651

0,0073

DYY ≠> GSYH

0,10603

0,9767

Tablo 4’e göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), doğrudan yabancı yatırımların
(DYY) Granger nedeni iken doğrudan yabancı yatırımlar

Gayri Safi Yurtiçi

Hasıla’nın nedeni değildir. Yani, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik
büyümenin göstergesi olarak kullanılan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasında tek yönlü
bir ilişki söz konusudur. İlişkinin yönü ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan doğrudan
yabancı

yatırımlara

doğrudur.

Buradan,

Gayri

Safi

Yurtiçi

Hasıla’daki

değişikliklerin doğrudan yabancı yatırımları etkilediği sonucuna varılabilmektedir.
SONUÇ
Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme ilişkisi gelişmekte olan
ülkelerden biri olan Türkiye’de 1998-2017 yılları arasında ampirik olarak
incelenmiştir.
Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümenin göstergesi olarak
kullanılan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasında tek yönlü bir ilişki söz konusudur.
İlişkinin yönü ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan doğrudan yabancı yatırımlara
doğrudur. Buradan, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki değişikliklerin doğrudan yabancı
yatırımları etkilediği sonucuna ulaşılır. Ekonomik seviyedeki büyümenin, yabancı
yatırımcıları etkilediği ve ülkeye olan yatırımların göstergesi olan doğrudan yabancı
yatırımları etkilediği bulunmuştur. Bu durumda, Türkiye’nin istikrarlı bir ekonomiye
ve ekonomik büyümeye sahip olması, ülkeye doğrudan yabancı yatırımların girişini
ivmelendirecektir.
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İşletmelerde Birleşme ve Devralmaların Hedef İşletme
Açısından Değerlendirilmesi
Cengiz Çağrı Kabakcı1, Yurdagül Kabakçı 2, Ahmet Çağatay Kabakçı3
Özet
İşletmelerin en önemli hedefleri; piyasa değerlerini artırmak, sürekliliklerini sağlamak ve
karlılıklarını maksimize etmektir. Kaçındıkları en önemli olgu ise; finansal başarısızlık ve
negatif karlılıktır. İşletmeler finansal operasyonların bir türü bağlamında birleşen
işletmeler, satın alan işletmeler veya hedef işletmeler olarak incelenebilir. Birleşme ve satın
almalar, hukuki açıdan önemli ticari açıdan büyük hacimli işlemlerdir. Bu nedenle birleşme
ve satın almalar satın alan işletme ve hedef işletme açısından farklı irdelenebilir. Bu
çalışmada Borsa İstanbul’a kote işletmelerin tarafı olduğu birleşme ve satın alma
operasyonlarının hedef işletmenin finansal durumuna etkisi finansal oranlar üzerinden
değerlendirilmiştir. 10 adet birleşme ve satın alma işlemi yüksek hacimli işlemler olması göz
önüne alınarak araştırılmıştır. Finansal durumu ortaya koymaya yarayan ve finans
teorisinde kabul gören finansal oranların birleşmeden önce ve birleşmeden sonra anlamlı
bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını tespit etmek için, hedef işletmeleri ele alarak, hedef
işletmelerin satın alınmasından önceki finansal tablo verileriyle satın almadan sonraki
verileri üzerinden istatistiki analiz yapılmıştır. Hedef işletmelerin satın alınma öncesi ve
sonrası yıllarda hesaplanan finansal oranları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın
olup olmadığı ile ilgili olarak 12 finansal oranın yıllar bazındaki değişimi bağımlı iki
örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonrasında oranlar arasında değişimin anlamlı
olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler— Birleşme v Devralmalar, Finansal Oranlar, Hedef Firma
JEL SınflamaKodları: G34

The Evaluation of The Merger and Acquisitions For The
Target Firm
Abstract
The most important objectives of firms are increasing their market values, ensuring their
continuity and maximizing their profitability. The most important situation they avoid is
financial failure and negative profitability. Firms can be examined as acquirer or target
firms that are joined in the context of a type of financial operations. In this study, the impact
of merger and acquisition operations on the financial strength of the target firm was
evaluated through financial ratios from listed Borsa İstanbul firms. 10 merger and
acquisition process has been investigated considering that there are high volume
transactions.
In order to determine whether financial ratios that are used to reveal the financial statement
and that are accepted in the theory of finance have undergone a statistically significant
change before and after the merger, by addressing the target firms, the acquisition of target
firms prior to the acquisition, statistical analysis was performed on the data after purchase
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with the financial statement data.Analysis of two sample t tests that depend on the change in
terms of years of 12 financial ratio in relation to whether the target firms have a statistically
significant difference between the financial ratios calculated in the years before and after the
acquisition are. After analysis, it was observed that change between ratios are not
significant.
Keywords—Merger and Acquisitions, Financal Ratios, Target Firm
JEL Classification Codes: G34

1. GİRİŞ
Şirket birleşmeleri 1800’lerden sonra tüm dünyada görülmektedir.
Dünyadaki sermaye serbestleşmesi, şirketlerin çok uluslu şirketler olarak gelişmesi
ve küresel bir yapıya evrilmesi, birleşme ve devralmaları büyümenin bir alternatifi
ve finansman yöntemi haline getirmiştir.
Şirket birleşme ve satın almaları; ekonomik ve finansal sorunları
çözümlemek, rekabeti engellemek, her alanda sinerji yaratarak piyasa değerini
yükseltmek, ölçek ekonomilerinden yararlanmak ve piyasa payını genişletmek
amacıyla gerçekleştirilen finansal operasyonlardır.
İşletmeler birleşme ve satın almalar esnasında hem satın alan hem de satın
alınan işletme(hedef işletme) yönüyle analiz edilebilir. Satın alma veya birleşme
önerisinde bulunan işletme ile hedef işletme arasında bu işlemler bakımından farklı
amaçlar vardır. Hedef işletmeler genellikle likidite ve negatif karlılık sorunlarıyla
karşılaşan işletmelerdir. Bu işletmeler finansal performanslarıyla ilgili sorunları
çözebilmek için bu işlemlere katılabilecekleri gibi istediği getiri ve performansı
sağlayamadığı için pazardan çekilme kararı veren ülkemize yatırım yapmış yabancı
firmalar tarafından da gerçekleştirilebilir.
Birleşme ve satın alma anlaşmalarının ortaya çıkmasında vergi kalkanından
yararlanma fikri de işletmeler için göz önüne alınan önemli bir kriterdir. İşletmeler
bu yöntemle ödemesi gereken vergi miktarını azaltarak işletme içi bir kaynak
yaratmış olacaktır. Hedef işletmenin borç ve vergileri de satın alan işletme üzerine
geçeceğinden, satın alan işletmenin nakit çıkışları artacak bunlar vergi kalkanıyla
absorbe edilecektir. Birleşme sonrasında ortaya çıkan etki fonlama maliyetlerinin
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azalması ve ölçek ekonomisi nedeniyle sabit giderlerde azalış sonuçlarını da
doğurabilecektir (Berk, 597).
Devralan şirketler, birleşmeden önce faaliyette bulunan şirketler olabileceği
gibi bu işlem için özel olarak kurulmuş işletmelerde olabilir. Birleşen şirket ve
şirketler, tüm finansal varlıklarını ve malvarlıklarını tasfiye işlemine girmeden yeni
kurulan şirket yapısında birleştiriliyorsa yeni kuruluş şeklinde birleşme
gerçekleşmiştir. Eğer birleşme bir şirketin diğer bir şirketi devralması şeklinde
gerçekleşiyorsa, bu birleşme; devralma şeklinde birleşmedir.
Bu denli önemli ve işlevsel sonuçları olan satın alma ve birleşmelerin
sonuçları da hukuki, ekonomik, finansal ve sosyal olarak gözlemlenebilir.
Tüm bu avantaj ve dezavantajları irdeleyen işletmeler; büyüme, rekabet,
teknoloji, örgüt yapısı, lojistik, vergi, pazar payı v.b konuları analiz ederek bu hukuki
sürece girebilirler.
2. YAZIN TARAMASI
Birleşme ve satın alma işlemelerinin etkileri üzerine yapılan çalışmalarda
farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
İlk incelemelerden biri olan Shall ve Haley(1983) çalışmalarında şirketlerin
büyümesinin: dağıtılmayan karlar, otofinansman ve borç alma gibi içsel yollarla
olabileceği gibi birleşme, satın alma gibi dışsal yollarla da olabileceğini ortaya
koymuştur.
Verboven vd. (2000), şirket birleşmelerini hisse senedi getirisi, kar ve ürün
açısından incelemişler, operasyon sonrasında maliyet tasarrufunun olmadığını, çok
büyük birleşme ve satın almalarda bazı kazanımlara ulaşıldığını bulmuşlardır.
Herron ve Lie (2002) çalışmalarında ABD’deki şirket satın almalarını
incelemiş ve 1905-1997 döneminde 959 şirket üzerinde gerçekleştirdikleri analizde
birleşen şirketlerin operasyonel faaliyetlerinin diğer alan işletmelerine göre
performans artışına neden olduğuna ulaşmıştırlar.

2531

Sharme ve Ho (2002) 1986-1991 yılları arasında şirket birleşmelerini analiz
etmişler ve şirket performansını etkilemediğini belirlemişlerdir.
Erkan (2003) 1996-2002 yılları arasında gerçekleşen 33 satın alma işlemi
üzerinden, satın alan şirketin satın alma öncesi ve sonrası mali tablolarının
karşılaştırmalı analizini yaparak gerçekleştirdiği çalışmada, devralma sonrasında
devralan şirketlerin %66’sının net işletme sermayesinin olumlu yönde değişim
gösterdiğini, %83’ünün karlılık oranı (dönem karı/özsermaye) ve brüt kar marjının
olumsuz yönde değişmiş olduğunu bulgulamıştır.
Andre vd. (2004) satın alma ve birleşmelerin uzun dönem ilişkisini
olağanüstü getiri ve birleşme sonrası şirket performansları bazında incelemişlerdir.
Sonuçta alıcı şirketlerin üç yıl boyunca düşük performans gösterdiğini
saptamışlardır. Ayrıca uluslararası birleşme ve satın almaların da performansının
düşük olduğu ortaya konulmuştur.
Titiz vd.(2007) İMKB’deki 17 işletmenin 2003-2006 yılları arasındaki
birleşmelerini “veri zarflama analizi” ile incelemişlerdir. İşletmelerin büyük kısmı
birleşme sonucunda daha iyi duruma geçmiş sonraki dönemde tekrar etkinliğini
yitirmiştir.
Kumar ve Bansal (2008) 1999-2002 yılları içindeki Hindistan’daki şirket
birleşmelerinin şirket performansı üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. 74 şirket
birleşmesi incelenmiş, uzun vadede performans artışı ve sinerji izlenmiştir.
Ravichandron ve Alkhathlan (2010) çalışmalarında 2000-2007 yılları
arasında 9 işletmedeki birleşme ve satın almayı analiz etmişlerdir. Oran
hesaplamaları, faktör analizi ve regresyon analiziyle bulgulara ulaşılmıştır. Uzun
vadede işletme karlılığı etkilenmemiştir.
Akben ve Yılmaz (2011) 2003-2007 döneminde oluşan 62 birleşmenin; aktif
karlılığı satış karlılığı ve özsermaye karlılığı üzerindeki sonuçları analiz etmişlerdir.
Birleşme sonucunda aktif karlılığı ve satış karlılığı azalmıştır.
Shah ve Arora (2014) analizlerinde Mayıs-Eylül 2013 döneminde 37
birleşme ve devralma duyurusunun etkilerini iki taraf şirketleri tarafından
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incelemiştir. Satın alan ve hedef şirket yönüyle Asya-Pasifik şirketlerinde satın alma
ve devralmalarda pay senedi üzerindeki fiili etkiyi saptamışlardır.
Mooler ve Zhu (2016) Çin’de halka açık şirketlerin sınır ötesi birleşme ve
devralmalarını incelemiş ve ortaya çıkan sonuçlarda Çinli devralan şirketlerin
birleşme devralma anlaşmalarının duyurularını takip eden ilk günlerde anormal
pozitif getiriler elde ettiği saptanmıştır. Bir süre sonra bu getiriler düşmüştür.
Elad ve Bonghee (2017) çalışmalarında hisse senedi getirilerinin birleşme
ve devralma operasyonlarına tepkisini incelemiştirler. 51 finansal operasyon
üzerinden gerçekleştirilen çalışmada regresyon modeli kullanılmıştır. Çin, Rusya,
Hindistan, Güney Kore için elde edilen sonuçlar olumlu iken Güney Afrika sonuçları
olumsuzdur.
Eyüboğlu

ve

Sevim(2017)

çalışmalarında

gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerini

2008-2010

döneminde

satın alan firma açısından

inceleyerek, finansal oranlarının değişimini araştırmış, istatistiki olarak anlamlı bir
farka ulaşılamamıştır.
3. VERİLER VE YÖNTEM
Yapılan çalışmada birleşme ve satın alma anlaşmalarının hedef işletme
üzerindeki kısa dönemli ani etkileri araştırılmıştır. 2005 ve 2017 yılları arasında
gerçekleşen işlemler kısıtlara tabi tutularak örneklem grubu elde edilmiştir.
Çalışmaya dahil edilen işletmeler hedef işletmelerin finansal tabloların güvenilirliği
açısından borsada işlem görenler arasından seçilmiştir. Ana kriter olarak büyük
hacimli işlemlerle birleşme ve satın almaya taraf olması göz önüne alınmıştır. Diğer
işletmelerden finansal yapı ve mali tablo kalemleri açısından farklılaşan finans
sektörü kuruluşları yüksek hacimli işlemlere taraf olmasına karşın örneklem
grubundan çıkarılmıştır.
Çalışmamızda 10 birleşme ve satın alma işlemi incelenmiştir.
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Tablo 1: Çalışma Kapsamında Değerlendirilen Birleşme Devir Alma İşlemleri
Hedef İşletme

Devralan-Birleşen Şirket

Birleşme-

Hedef

Devralma Tarihi

Şirket
Borsa
Kodu

Türkiye Petrol

Koç Holding Aygaz ve

2005

TUPRS

Rafinerileri

Opet Petrolcülük

Ereğli Demir Çelik

Ordu Yardımlaşma

2005

EREGL

Fabrikaları

Kurumu

Deva Holding

EastPharma Ltd

2006

DEVA

Petkim Petrokimya

Socar-Turcas İnjaz Ortak

2007

PETKM

Holding

Girişim Grubu

Kerevitaş Gıda Sanayi

Yıldız Holding

2008

KERVT

Aksa Akrilik Kimya

The Dow Chemical

2011

AKSA

Sanayi

Company

Migros Ticaret

Anadolu Holding

2014

MGROS

Sasa Polyster Sanayi

Erdemoğlu Holding

2014

SASA

Kitle Pazarlama

Migros Ticaret

2017

KIPA

Bandırma Vitaminli

BRF, Qatar Investment

2017

BANVT

Yem Sanayi

Authority

Ticaret

Çalışmada 10 işletmenin bilançoları ve gelir tablolarından yararlanarak 12
finansal oran hesaplanmıştır.
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Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar
ÇALIŞMADA

FORMÜLLERİ

KULLANILAN
FİNANSAL
ORANLAR
CARİ ORAN

ASİT-TEST ORANI

NAKİT ORANI

KALDIRAÇ ORANI

FİNANSMAN
ORANI
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ÖZSERMAYE
KARLILIĞI
AKTİK KARLILIĞI

NET KAR MARJI

K.V.Y./PASİFLER

STOK
BAĞIMLILIK
ORANI

F.V.Ö.K./ÖZSERM
AYE
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ÖZSERMAYE
DEVİR HIZI

Her işletme için ayrı ayrı hesaplanan finansal oranlara SPSS 24 paket programı
ile “bağımlı örneklem t testi” uygulanmıştır. Her işletmenin birleşme ve satın alma
öncesi ve sonrası finansal oranları arasındaki istatistiki olarak anlamlı bir farkın olup
olmadığı test edilmiştir.
Çalışmamızda finansal oranlar bazında değerlendirme yapılmıştır. İşletmelerin
ayrı ayrı performansları göz önüne alınmamıştır.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Elde edilen bulgular çerçevesinde işletmelerin cari, asit test, finansman, stok
bağımlılık

oranları,

özsermaye

karlılığı,

özsermaye

devir

hızı

ve

F.V.Ö.K/Özsermaye oranı birleşme ve satın almalardan sonra olumlu olarak
etkilenirken aktif kar marjı ve nakit oranı olumsuz etkilenmiştir. Fakat bu
değişiklikler, küçük ölçekli olduğu için istatistiki olarak anlamlı değildir.
Tablo 3: Özet İstatistik Değerleri
Finansal Oranlar

Ortalama

T değeri

İstatistiki Anlamlılık

Cari Oran

-,11600

-1,020

,334

Asit Test Oranı

-,12100

-1,074

,311

-,007000

-,127

,902

,01200

,307

,766

Finansman Oranı

-,08800

-,561

,588

Özsermaye Karlılığı

-,01900

-,181

,861

Nakit Oranı
Kaldıraç Oranı
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Aktif Karlılığı

,03100

,718

,491

Net Kar Marjı

-,02400

-,579

,577

K.V.Y/Yükümlülükler

,00700

,287

,780

Stok Bağımlılık Or.

,28700

1,636

,136

F.V.Ö.K./Özsermaye

-,03200

-,222

,829

Özsermaye Devir H.

-1,15400

-1,052

,320

SONUÇ
Çalışmada 2005-2017 yılları arasında birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşen
10 hedef işletmenin finansal oranlarının değişime uğradığı görülmüştür. Birleşme ve
satın almalar işletmelere kısa vadede olumlu sinerji yaratmasına karşın finansal
oranlar açısından çok büyük değişimler yaratmadığı için istatistiksel olarak
anlamlılık sağlanamamıştır.
Birleşme ve satın alma işlemleri kısa ve uzun vadede işletmeler için önemli
sonuçlar doğuran finansal operasyonlardır. Bu operasyonların farklı boyutlarda ele
alınması, işletme değerine olan etkisinin incelenmesi karar alıcılar ve yatırımcılar
açısından önem arz etmektedir.
Birleşme ve satın alma kararları aynı zamanda hukuki ve ekonomik açıdan iyi
analiz edilmelidir. Makroekonomik gelişmeler ve sektörel dalgalanmalar
öngörülmeye çalışılmalıdır.
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SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM AÇISINDAN
HAKKANİYET : UYGULAMALI BİR ANALİZ
Oğuz KARA1, Mehmet Nurullah KURUTKAN2, Gülşen GENÇ3
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de, sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından hizmete erişimin ne
derecede hakkaniyetli olup olmadığı Kakwani Endeksi yardımıyla incelenmiştir. Kakwani
endeksine destekleyici olarak Konsantrasyon ve Gini endeksleri kullanılmıştır. Analizlerde
sağlık hizmetine erişim konusundaki eşitsizlikleri incelemek amacıyla, hastane sayısı, bebek
ölüm sayılarının nüfusa oranı, bebek ölüm sayısı ve kişi başına düşen hastane sayısı
değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre hastane sayıları açısından
)); bebek ölüm sayıları açısından artan oranlı
artan oranlı hakkaniyetsiz (Kakwani:
(Kakwani :
) hakkaniyetsiz; kişi başına düşen hastane sayıları açısından azalan
oranlı (Kakwani:
) hakkaniyetsiz; Bebek ölüm sayılarının nüfusa oranı açısından
ise (Kakwni:
) hakkaniyetli bir dağılım olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Hizmetlerine Erişim, Hakkaniyet, Kakwani Endeksi,
Konsantrasyon Endeksi
JEL Sınflama Kodları: D63, D60, I12

EQUITABILITY IN TERMS OF ACCESS TO THE
HEALTH SERVICES: AN APPLIED ANALYSIS
Abstract
In this study, equitableness degree of service accessibility in terms of utilization from health
services has been investigated via Kakwani Index. Concentration and Gini indices were used
to support the Kakwani index. In the analysis, the number of hospitals, the ratio of infant
deaths to the population, the number of infant deaths and the number of hospitals per person
were used to examine the inequalities in access to health care. According to the results of the
analysis, it is progressive inequitable in terms of hospital counts (Kakwani: -0,1410),
progressive inequitable in terms of infant deaths (Kakwani : -0.3167), degressive inequitable
in terms of hospital counts per person (Kakwani: -3,3858). The results were found to be
equitable in terms of he ratio of infant deaths to the population (Kakwani: 0,011868).
Keywords: Access to the health services, Equitability, Kakwani Index, Concentration Index
Jel Codes: D63, D60, I12
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmetlerine adil erişim sağlık hizmeti sistemlerinin başlıca hedeflerinden
biridir. Eşitlik, bireylerin kendi sosyal koşulları içerisinde adil olarak tedavi
edilmesidir. Hakkaniyet açısından, eşit sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlar için
sağlık hizmetlerine eşit erişim imkânlarının sağlanması gerekmektedir. Sağlıkta
hakkaniyetsizliği azaltmak sosyal bir politika olmakla birlikte aynı zamanda etik bir
zorunluluktur. Hemen hemen her sağlık sistemi için önemli bir politika hedefi olan
hakkaniyet konusunda geniş bir literatür oluşmasına rağmen hakkaniyet
kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda net bir uzlaşmaya varılamamıştır
(Morris vd., 2012: 163; Oliver ve Mossialos, 2004: 655). Genel anlamda “adilliği”
ifade eden hakkaniyet, “teoride değil pratikte, herkesin uygun sağlık hizmetlerine
erişebilmesi ve kullanabilmesidir” (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:148).
Sağlık üzerinde etkisi olan sosyal ve ekonomik etmenlerle ilgili tartışmalar,
sağlıkta eşitlik (equality) ve hakkaniyet (equity) konusu üzerinde durulmasına neden
olmuştur. Bu iki kavram farklı anlamlar taşımaktadır. Eşitlik kavramı ile herkesin
aynı ölçüde değerlendirilmesi ifade edilirken, hakkaniyet kavramı ile hak ve adalete
uygun davranmak, doğruluk, dürüstlük ifade edilmektedir (Öz, 2008: 24; Çınaroğlu,
2018: 880). Eşitlik ve hakkaniyet kavramları farklı anlamlar ifade etmekle birlikte
birbirleriyle ilişkilidir. Bunun nedeni ise, eşitsizliği azaltmak amacıyla yapılan
girişimlerin hakkaniyetsizliği de azaltabilmesi veya artırabilmesidir. Buradan
hareketle, hakkaniyetsizlikler eşitsizlikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak, her
eşitsizlik hakkaniyetsizlik anlamına gelmemektedir. Örneğin, aynı gelir düzeyine
sahip iki grubun olduğu ve bu iki grup arasında doğuşta beklenen yaşam süresinde
bulunan farkın yaşam tarzlarında var olan farklılıklardan kaynaklandığı biliniyorsa
buradaki eşitsizlik hakkaniyetsizlik anlamına gelmeyebilir (Öz, 2008: 24-25).
Hakkaniyeti tanımlarken yapılacak yararlı bir ayrım da yatay ve dikey hakkaniyet
arasında olmaktadır. Sağlık hizmetleri kullanımında yatay hakkaniyet, eşit sağlık
ihtiyacı olan bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit miktarda yararlanması anlamına
gelmektedir. Sağlık hizmetleri kullanımında dikey hakkaniyet ise, eşit olmayan
sağlık ihtiyacı olan bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit olmayan miktarda
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yararlanması anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetleri kullanımında ön plana çıkan
hakkaniyet türü yatay hakkaniyet olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bireylerin gelir
düzeyi ve kişisel özellikleri dikkate alınmaksızın, eşit sağlık ihtiyacı olan bireylerin
eşit miktarda sağlık hizmetlerini kullanması esas olmaktadır. Bu nedenle, sağlık
hizmetleri kullanımında dikey hakkaniyet ile ilgili çalışmalar sınırlı düzeyde
kalmıştır (Morris vd., 2012:163; Öz, 2008:30-31). Farklı ihtiyacı olan bireylerin
farklı sağlık hizmeti alması gerekmektedir ve bu durum dikey hakkaniyet olarak
ifade edilmektedir.
Sağlık hizmetleri finansmanında yatay hakkaniyet, ödeme gücü aynı olan
bireylerin aldıkları sağlık hizmetleri için aynı düzeyde ödeme yapmalarını ifade
etmektedir. Yatay hakkaniyette bireyler arasında yaş, cinsiyet, medeni durum gibi
faktörler göz önüne alınmaksızın ödeme gücü aynı olan bireylerin aynı düzeyde
ödeme yapmaları esas olmaktadır. Aynı ödeme gücüne sahip bireylerin, örneğin aynı
gelirlere sahip bireylerin farklı düzeyde ödeme yapmaları yatay hakkaniyetsizliğe
neden olmaktadır. Sağlık finansmanında var olan yatay hakkaniyetsizlik sorunu
farklı finansman yöntemlerinde meydana gelebilmektedir.
Sağlık hizmetleri finansmanında dikey hakkaniyet ise, ödeme gücü farklı olan
bireylerin aldıkları sağlık hizmetleri için farklı düzeyde ödeme yapmaları anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla ödeme gücü daha yüksek olan bireyler, ödeme gücü daha
düşük olan bireylere göre sağlık finansmanına daha fazla katkıda bulunmakta ve
böylece dikey hakkaniyet sağlanmaktadır. Diğer bir anlatımla, bireylerin ödeme
gücü ne kadar yüksek olursa sağlık finansmanına katkıları da o derece fazla
olmaktadır.

Dikey hakkaniyet olarak ifade edilen bu durum, artan oranlılık

(progressitivity) kavramı ile açıklanmaktadır. Bireylerin ödeme gücü yükseldikçe
sağlık finansmanına daha az katkı yapmaları ise azalan oranlılık (regressitivity)
kavramı ile açıklanmaktadır. Bu durumda dikey hakkaniyet sorunu (azalan oranlılık)
olarak karşımıza çıkmaktadır (Morris ve Diğ, 2012: 169; Uğurluoğlu ve Özgen,
2008: 149-151).
Sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından bireyler arasında her zaman bir
eşitsizlik vardır. Gelişmiş ülkelerde yoksulların sağlık durumlarının kötü olması
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nedeniyle sağlık hizmetlerinden daha çok faydalandıklarını, ancak bu eşitsizliğin
hakkaniyetsizlik olarak sınıflandırılamayacağı belirtilmektedir (Alcan, 2015: 7).
2. VERİ SETİ VE YÖNTEM
Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetin olup olmadığının
araştırılmasına yönelik bu çalışmada Hastane Sayıları, Kişi Başına Düşen Hastane
Sayısı, Bebek Ölüm Sayısı, Bebek Ölüm Sayısının Nüfusa Oranı ve Milli Gelir
(GSMH) değişkenleri kullanılmıştır.
Türkiye illere göre hastane sayıları ve kişi başına düşen hastane sayıları T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015’den elde edilmiştir. Türkiye yaş
gruplarına göre ölüm istatistikleri, bebek ölüm sayısının nüfusa oranı değişkeni
(2015 Yılı-0 Yaş Verisi) nüfus.mobi.gov.tr sitesinden elde edilmiştir. Türkiye illere
göre Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla verisi Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde
edilmiştir.
Sağlık

değişkenlerinde

sosyoekonomik

eşitsizliklerin derecesinin ölçümünde

Kakwani

farklılıklardan
Endeksi

kaynaklanan

yöntemi

sıklıkla

kullanılmaktadır. Kakwani (1977), bu endeksi vergi sistemindeki hakkaniyetin
ölçümü için önermiştir. Ancak bu yöntem sağlık sistemlerinin değerlendirilmesinde
en çok kullanılan yöntemlerden birisi olmuştur (Alcan ve Özsoy, 2017: 190).
Sağlık hizmetine erişimin ne kadar hakkaniyetli olduğu ne kadar artan oranlı
olduğu ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Artan oranlılık grafiksel olarak ödeme
gücüne ilişkin Lorenz eğrisi ve sağlık hizmetine erişime ilişkin Konsantrasyon
eğrileri yoluyla/yardımıyla incelenmektedir. Kakwani artan oranlılık endeksi (K),
konsantrasyon endeksinden (CI) Gini endeksinin çıkarılması (G) ile elde edilir ve
dikey hakkaniyetin ölçüsü olarak kullanılır (Castano vd., 2002:6).

Gini endeksi Lorenz eğrisinden elde dilmektedir. Gini endeksi, tam/mutlak
eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında kalan alanın, mutlak eşitlik doğrusu
altında kalan toplam alana bölünmesi ile elde edilmektedir. 0 ile 1 arasında
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değerler alan Gini endeksi sıfıra yaklaştıkça eşitliği, bire yaklaştıkça da eşitsizliği
ifade etmektedir (Meral, 2016:16-17). Lorenz Eğrisi ve Gini katsayısı, sağlıktaki
mutlak eşitsizliği ölçmek için kullanılmakta ve şu şekilde ifade edilmektedir:
)
sağlık hizmeti dağılımında göreceli dağlımı ifade etmekte olup sağlık
düzeyinin en düşük seviyeden en yüksek seviyeye sıralanmasını ifade etmektedir.
Konsantrasyon eğrisi, Lorenz eğrisinde olduğu gibi, “Y” ekseninde sağlık
değişkeninin kümülatif yüzdesi ile “X” ekseninde yoksullardan başlayarak gelire
göre sıralanmış kümülatif popülasyon yüzdesi itibariyle oluşturulmaktadır.
Konsantrasyon eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun her iki tarafında da yer
alabilmektedir (Yardım ve Üner, 2013: 489). Konsantrasyon eğrisinin mutlak eşitlik
doğrusunun üzerinde yer alması, incelenen sağlık değişkeninin düşük yoğunluğa
sahip gruplarda yükünün daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Konsantrasyon
eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun üzerinde ise negatif değer alır. Altında ise pozitif
bir değer alır. Negatif değer aldığında sağlık değişkeni kötü sağlık durumlarını işaret
eden bir değişken ise, konsantrasyon endeksinin negatif değeri, bu sağlık
değişkeninin fakirler arasında daha yüksek oranda olduğunu ifade etmektedir
(Wordbank, 2007: 95).
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Sağlık Değişkenin birikimli payı (yoğunluğu)

Şekil 1: Konsantrasyon ve Lorenz Eğrisinin Konumu

Sağlık Değişkenin kümülatif payı (azdan çoğa sıralanmış)
------ Konsantrasyon Eğrisi

Lorenz Eğrisi

Konsantrasyon eğrisi Lorenz eğrisinin (sağında) altında olabileceği gibi
(solunda) üzerinde de olabilir. Konsantrasyon eğrisi Lorenz eğrisinin (sağında)
altında ise artan oranlılık söz konusu olmakta ve bu durumda Kakwani endeksi
pozitif bir değer almaktadır.
Konsantrasyon endeksi Konsantrasyon eğrisi aracılığıyla elde edilmekte ve Gini
endeksine benzer bir şekilde hesaplanmaktadır. Bu endeks, konsantrasyon eğrisi ile
eşitlik doğrusu arasında kalan alanın iki katına eşittir tanımlanmaktadır (Wagstaff,
van Doorslaer ve Paci, 1991; Kakwani, Wagstaff ve van Doorslaer, 1997). Endeks,
ile
için “

arasında değerler almaktadır. Eşitlik doğrusunun yukarısında kalan alan
, eşitlik doğrusunun altında kalan alan için

değerler almaktadır (Harper

ve Lynch, 2005: 51; Öz, 2008: 45). Sağlık Ekonomisinde, konsantrasyon endeksi
yaklaşımı 1990'lardan beri sağlıkta sosyoekonomik eşitsizlikleri değerlendiren
standart bir araç haline gelmiştir (Kjellson ve Gerdtham, 2012: 2). Eğer
Konsantrasyon endeksi Gini katsayısından büyükse harcamalar regresif, Gini
katsayısından küçükse harcamalar progresif olmaktadır. Konsantrasyon katsayısı
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Gini'den büyük ve aynı zamanda değeri negatif olduğunda harcamalar yoksul yanlısı
olarak tanımlanır. (Lustig, 2016: 23)
Konsantrasyon endeksi sıfır değerini almış ise tam eşitlik doğrusu ile
çakışmaktadır; adaletsizlik yoktur. Konsantrasyon Endeksi negatif değer almış ise
konsantrasyon eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun üzerinde yer almaktadır. Aksine,
Konsantrasyon Endeksi pozitif değer almışsa mutlak eşitlik doğrusunun aşağısında
bulunmaktadır (Wagstaff, van Doorslaer ve Watanabe, 2003). İncelenen sağlık
değişkeni, yetersiz beslenme veya hastalık gibi istenmeyen, kötü bir değişken ise ve
yoksullar arasında yoğunlaşıyorsa, Konsantrasyon eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun
üzerinde yer almaktadır. Eğer, incelenen sağlık değişkeni zenginler için yüksek bir
değer almışsa, Konsantrasyon eğrisi, mutlak eşitlik doğrusunun altında yer
almaktadır (O’Donnel et al., 2008). (Alcan, 2015: 16-17). Konsantrasyon Eğrileri,
tam eşitlik doğrusunun altında yer almakta ise alt dilimlerinde yer alan bireylerin
zenginlere kıyasla bu hizmetten daha az yararlandıklarını göstermektedir.
Konsantrasyon endeksi Jenkins (1988); Kakwani (1980); Lerman and Yitzhaki
(1989) ve Wagstaff (2002) tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

İndeks

ila

aralığında olacak şekilde düzenlendiğinde aşağıdaki şekilde

yazılabilir.

: sağlık sektörü değişkeni,

sağlık sektörü değişkenin ortalaması ve

:

yaşam standardı dağılımındaki i’ninci kişinin kesirli sıralamasının ifade etmektedir.
En fakirler için i=1 ve en zenginler i=N’dir. Konsantrasyon indeksini hesaplamak
için daha uygun bir formül ise kovaryans açısından hesaplama yapmaktır. (Jenkins
1988; Kakwani 1980; Lerman ve Yitzhaki 1989)
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Konsantrasyon endeksinden Gini endeksinin çıkarılması

ile elde

edilen Kakwani endeksi pozitif bir değer almakta ise (K > 0), sistem artan oranlıdır
ve hakkaniyetli bir dağılımı göstermektedir. Bu durumda konsantrasyon eğrisi
Lorenz eğrisinin (sağında) altındadır. Tam tersi durumda, Kakwani Endeksi, negatif
değer aldığında (K < 0) sistem azalan oranlıdır. Konsantrasyon eğrisi Lorenz
eğrisinin üzerinde yer almakta ve adaletsizliği ifade etmektedir. Her iki eğrinin
çakıştığı durumda ise sistem orantılıdır ve Kakwani endeksi
Kakwani artan oranlılık endeksi

ile

değerini almaktadır.

arasında değerler almaktadır. Endeks

değeri eksi uca yaklaştıkça hakkaniyetsizlik artmakta, artı uca yaklaştıkça da
hakkaniyet artmaktadır.
Konsantrasyon endeksi t=1,…,T grupları için aşağıdaki formül kullanılarak tablo
yardımıyla da hesaplanabilir (Fuller and Lury 1977).

: t grubu örneklemin kümülatif yüzdesi, L ise konsantrasyon eğrisine karşılık
gelen ordinatı ifade etmektedir.
3. UYGULAMA SONUÇLARI
Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetin olup olmadığının
araştırılmasına yönelik bu çalışmada elde edilen Konsatrasyon endeksi, Gini ve
Kakwani endeks sonuçları aşağıdaki tabloda toplu olarak gösterilmiştir.
Tablo 1: Sağlık Hizmetlerine Erişimde Hakkaniyet Sonuçları
Değiş
ken

HS

Or
an
20

Konsantrasyon
Endeksi
0.050768

40

0.370566

60

2.118288

80

28.4297

Konsantrasyon
Katsayısı

Gini
Katsayısı

Kakwani
Endeksi

Sonuç

0.284297

0.42531

-0.1410129

Hakkaniy
etsiz
Dağılım
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10
0
20

100
-4.96784

40

-10.4063

60

-15.9267

80
10
0
20

-17.9278

40

0.078719

60

0.732777

80
10
0
20

25.06301

40
BÖSN 60
O
80
10
0

0.836848

KBHS

BÖS

-0.17928

0.206588

-0.3858658

Hakkaniy
etsiz
Dağılım

-100
0.005495

0.25063

0.567382

-0.316752

Hakkaniy
etsiz
Dağılım

0.28693

0.275062

0.011868

Hakkaniy
etli
Dağılım

100
0.084937
3.286055
28.6935
100

Tablo 1 icelendiğinde hastane sayısı, kişi başına düşen (1000 kişi başına) hastane
sayısı ve bebek ölüm sayısı değişkenlerinde bir hakkaniyetsizlik olduğu (Kakwani <
0) buna karşılık bebek ölüm sayılarının nüfusa oranı değişkeninde ise hakkaniyetli
bir dağılım gerçekleştiği görülmektedir. Her bir sağlık değişkeninin endeks
skorlarının bileşeni Konsantrasyon eğrileri yardımıyla incelendiğinde aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
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Şekil 2: Hastane Sayısı Yönünden Hakkaniyet

Hastane Sayıları
100
80
60
40
20
0

0

20

40

60
eg

80

100

CI HS

Şekil 2’ de dikey eksende iller bazında hastane sayılarındaki birikimli
yoğunlaşma düzeyi, yatay eksende ise hastane sayılarındaki % 20’lik dilimler (en
azdan en çoğa doğru) ifade edilmiştir. Hastane sayılarına ilişkin Konsantrasyon
Endeksi

olarak hesaplanmıştır. Konsantrasyon endeksinden Gini
endeksinin çıkarılması

endeksi negatif değer
negatif

olması,

ile elde edilen Kakwani
değer almıştır. Kakwani endeksinin

hastane

sayısı

yönünden

iller

bazında

bir

adaletsizliğin/hakkaniyetsizliğin olduğu manasına gelmektedir. Konsantrasyon
Endeksinin pozitif olması artan oranlılığı ifade etmektedir. Şekil 2’ de de görüldüğü
üzere artan oranlılık durumunda Konsantrasyon eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun
sağında yar almaktadır. Dağılım incelendiğinde hastane sayısının en fazla olduğu %
20’lik dilimde yer alan illerde (16 il) toplam hastanelerin % 72 si bulunmaktadır.
Buna karşılık geriye kalan diğer 65 ilde (% 80’lik kısımda) toplam hastane sayısının
yalnızca % 28’i bulunmaktadır. Hastane sayılarının dağılımı yönünden bir
hakkaniyetsizliği gösteren bu dağılıma göre hastane sayısı yönünden zengin olan
iller ile hastane sayısı yönünden fakir olan iller arasında önemli ölçüde (2,5 kat) bir
adaletsizlik söz konusudur.
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Şekil 3: Kişi Başına Düşen Hastane Sayısı Yönünden Hakkaniyet

1000 Kişi Başına Düşen Hastane
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0
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CI KBHS

Şekil 2’ de dikey eksende kişi başına düşen hastane sayılarındaki birikimli
yoğunlaşma düzeyi, yatay eksende ise kişi başına hastane sayıları % 20’lik dilimleri
ifade

edilmiştir.

Hastane

sayılarına

ilişkin

Konsantrasyon

Endeksi

olarak hesaplanmıştır. Endeks değerinin negatif değer alması alt
gruplarda yoğunlaşmanın daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
Konsantrasyon

eğrisi

mutlak

eşitlik

doğrusunun

Konsantrasyon endeksinden Gini

üzerinde

yer

almıştır.

endeksinin çıkarılması

ile elde edilen Kakwani endeksi ise negatif değer aldığından
söz konusu değişken için dağılımın adaletsiz olduğu
anlaşılmaktadır. Konsantrasyon katsayısının negatif olması kişi başına hastane
sayısının yoksul yanlısı grup lehine dağıldığı anlamına gelmektedir. Kişi başına
hastane sayısının düşük olduğu % 20 lik dilimde yer alan illerde kişi başına hastane
sayısı yoğunluğunun % 80 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu sonucun dikkatlice
yorumlanması gerekmektedir. Teorik ve uygulamalı çalışmalardan hareketle alt
dilimlerde ortaya çıkan yüksek yoğunluk istatistiksel olarak bir eşitsizliği ifade
etmektedir. Ancak alt gruplar (dezavantajlı grup) lehine yönelik olan bu dengesizlik
hakkaniyetsizlik olarak değerlendirilmemelidir.
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Şekil 4: Bebek Ölüm Sayısı Yönünden Hakkaniyet

Bebek Ölüm Sayısı
100
90
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60
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40
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CI BOS

Şekil 4’ de dikey eksende bebek ölüm sayılarındaki birikimli yoğunlaşma düzeyi
yatay eksende ise bebek ölüm sayılarının % 20’lik dilimleri ifade edilmiştir. Bebek
ölüm

sayılarına

ilişkin

Konsantrasyon

Endeksi

hesaplanmıştır. Konsantrasyon endeksinden Gini
çıkarılması

olarak
endeksinin

ile elde edilen Kakwani endeksi negatif değer aldığında
adaletsizliği ifade etmektedir. Ayrıca CI Endeksinin pozitif

olması sistemin artan oranlı olduğunu ifade etmektedir. Şekil 4’e göre dağılım
incelendiğinde bebek ölüm sayısının en fazla olduğu % 20’lik dilimde yer alan
illerde toplam bebek ölüm sayısının % 75’i gerçekleşmektedir. Buna karşılık geriye
kalan diğer 64 ilde yani % 80’lik dilimde toplam bebek ölüm sayısının yalnızca %
25’i gerçekleşmektedir. Bebek ölüm sayılarının dağılımı yönünden ciddi oranda bir
hakkaniyetsizlik söz konusudur. Yani bebek ölüm sayısı yönünden zengin olan % 20
dilimindeki illerde bebek ölüm sayısı diğer % 80 lik gruba oranla 3 kat daha fazla
gerçekleşmiştir.
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Şekil 5: Bebek Ölüm Sayısının Nüfusa Oranı Yönünden Hakkaniyet

Bebek Ölüm Sayısının Nüfusa Oranı
100
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Şekil 5’ de dikey eksende bebek ölüm sayılarının nüfusa oranının birikimli düzeyi
yatay eksende ise bebek ölüm sayılarının nüfusa oranındaki % 20’lik dilimleri ifade
etmektedir. Bebek ölüm sayılarına ilişkin Konsantrasyon Endeksi
olarak

hesaplanmıştır.

endeksinin çıkarılması
aldığından

Konsantrasyon

endeksinden

Gini

ile elde edilen Kakwani endeksi pozitif değer
dağılımın hakkaniyetli olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca CI Endeksinin pozitif olması sistemin artan oranlı olduğunu göstermektedir.
Şekil 5’e göre dağılım incelendiğinde bebek ölüm sayısının nüfusa oranının en fazla
olduğu % 20’lik dilimde yer alan illerde toplam bebek ölüm sayısının nüfusa oranı
% 72’i olarak gerçekleşmektedir. Buna karşılık geriye kalan diğer 65 ilde yani %
80’lik dilimde toplam bebek ölüm sayısının nüfusa oranı % 28 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu sonuç beklentiye uygundur. Buna göre bebek ölüm sayısının
nüfusa oranının en yüksek olduğu % 20 dilimdeki (16 ilde) Yoğunlaşma oranı diğer
gruba göre oldukça yüksek (2,5 kat) durumdadır.
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Şekil 6: Milli Gelir (GSYİH) Yönünden Hakkaniyet

GSYİH
100
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Şekil 6’ da dikey eksende il bazında Milli Gelirin (GSYİH) birikimli düzeyi yatay
eksende ise il bazında GSYİH’nın % 20’lik dilimlerini ifade etmektedir. GSYİH’ya
ilişkin

Konsantrasyon

Endeksi

olarak

Konsantrasyon endeksinden Gini

hesaplanmıştır.

endeksinin çıkarılması

ile elde edilen Kakwani endeksi negatif değer aldığından
dağılımın hakkaniyetsiz olduğu anlaşılmaktadır. CI Endeksinin
pozitif olması sistemin artan oranlı olduğunu göstermektedir. Şekil 6’ya göre
dağılım incelendiğinde GSYİH’dan alınan payın en yüksek olduğu % 20’lik dilimde
yer alan illerde toplam GSYİH’nın % 78’i gerçekleştirilirken geriye kalan diğer 64
ilde yani % 80’lik dilimde toplam GSYİH’nın yalnızca % 22’si paylaşılmaktadır. Bu
sonuç

iller

bazında

GSYİH

paylaşımının

oldukça

adaletsiz

dağıldığını

göstermektedir. Her ne kadar GSYİH yönünden hakkaniyetsizliğin sağlık
hizmetlerine erişimle doğrudan ilişkisi olmasa da ekonomik bir göstergenin modelde
olmasının

sağlık

düzeyindeki

adaletsizlikleri

anlamada

yardımcı

olacağı

düşünülmektedir. Gelir dağılımın adaletsiz olduğu bir ülkede sağlık hizmetlerine
erişim noktasında da sorunlar oluşacağı beklenen bir durumdur.
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4. SONUÇ VE ÖNRİLER
Sağlık

hizmetlerine

erişimde

hakkaniyetin

sağlanıp

sağlanamadığının

araştırıldığı bu çalışmada Türkiye’deki 81 ilin hastane sayıları incelenmiştir. İllerin
hastaneye erişim açısından artan oranlı hakkaniyetsiz (Kakwani:

) bir

dağılıma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İllerde yaşanan bebek ölüm vakaları
incelendiğinde Ek Tablo 1’de ifade edildiği üzere bazı illerde bebek ölüm oranlarının
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bebek ölüm sayıları açısından artan
oranlı (Kakwani :

) hakkaniyetsiz bir durum söz konusudur. Türkiye’de 81

ilde 1000 kişi başına düşen hastane sayıları incelendiğinde azalan oranlı (Kakwani:
) hakkaniyetsiz bir dağılım olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu
eşitsizlik

alt

gruplar

lehine

gerçekleştiğinden

hakkaniyetsizlik

olarak

değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bebek ölüm sayılarının nüfusa oranı açısından
(Kakwni:

) hakkaniyetli bir dağılım olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Ülkenin sosyoekonomik durumu sağlık hizmetlerine erişimi etkileyen önemli bir
değişken olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık durumunu iyileştirmede ve hastalıkları
önlemede, tıbbi teknolojide ve daha etkili tedavi yöntemlerindeki gelişmelere
rağmen, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin varlığı sağlık hizmetlerine erişimdeki
hakkaniyeti etkilemektedir. Sağlık hizmetlerine erişim çok boyutlu bir konudur.
Erişim, sağlık çalışanları, eğitim, finansman, ulaşım, coğrafi ulaşılabilirlik, toplum
eğitimi ve teknoloji gibi çeşitli faktörlerce sınırlanabilmektedir.
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Blok Zinciri Teknolojisi ve Üç Yanlı Muhasebe
Sistemi
Ümmühan Aslan1, Cemil Şinasi Türün2
Özet

Gelişen teknoloji muhasebe uygulamalarını yakından ilgilendirmektedir. Özellikle son 10
yıllık süreç içinde gündeme gelen, Büyük Veri (Big Data), Blokzinciri (Blokchain), Makine
Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojiler
muhasebe uygulamalarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır.
Bu teknolojik gelişmelerden Blokzinciri teknolojisi 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma
adını kullanan kişi veya kişiler tarafından oluşturulmuştur. Dâhice olduğu şüphe
götürmeyen blokzinciri, sahibi, yöneticisi ve denetçisi tek merkez ya da kişi olmayan anonim
dijital defter sistemi olarak tanımlanmaktadır. Blokzinciri, ilk olarak finans ve bankacılıkta
etkisini göstermeye başlamıştır. Şifreli para işlemlerinden Bitcoin alım satım işlemleri blok
zinciri teknoloji ile yapılmaktadır. Blokzinciri teknolojisinin finans ve bankacılığın yanı sıra
muhasebeyi de yakından ilgilendirdiği görülmüş ve gerçek zamanlı muhasebe (real time
accounting), Üç Taraflı Muhasebe (Triple Entry Accounting) gibi kavramlar gündeme
gelmiştir.
Üç taraflı muhasebe sistemi, geleneksel muhasebe sisteminde alıcı ve satıcı tarafından
tutulan muhasebe kayıtlarına ilave olarak blokzinciri içinde üçüncü bir kaydın tutulmasını
gündeme getirmektedir. Bilindiği üzere çift yanlı muhasebe sisteminde, meydana gelen bir
muhasebe işlemi, alıcı ve satıcı tarafından tutulan defterlere kaydedilir ve bu işlem ile ilgili
bilgiye ancak alıcı ve satıcı sahiptir. Blokzinciri teknolojisi ile alıcı ve satıcının yaptığı işlem,
aynı zamanda blok zinciri içinde kayıt altına alınacağı için zincir içerisinde bulunanlar da
bu işlem hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Dolayısıyla alıcı, satıcı ve blok zincirinde
olmak üzere üç ayrı yerde kayıt yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bu sisteme üç taraflı
muhasebe sistemi denilmektedir. Bu durum gerçek zamanlı muhasebe kayıtlarının
oluşmasına neden olmaktadır.
Blokzinciri teknolojisi sayesinde oluşan üç yanlı muhasebe sitemi ile çift yanlı muhasebe
sisteminde yapılan hata ve hilelerin yapılmasının mümkün olamayacağı ve muhasebe
bilgilerinin şeffaf olacağı, muhasebenin ürettiği bilgilerin daha güvenilir olacağı ve daha
önce yaşanan muhasebe ve şirket skandallarının önüne geçilmesinin mümkün olacağı
öngörülmektedir.
Bu çalışmada öncelikle, blokzinciri teknolojisi tanıtılacaktır. Daha sonra, blokzinciri
teknolojisi ile muhasebe arasındaki ilişki üzerinde durulacak ve üç taraflı muhasebe
kavramının ne anlama geldiği açıklanacaktır. Son olarak blokzinciri teknolojisinin muhasebe
sistemi açısından avantaj ve dezavantajları ele alınarak görüş ve önerilerde bulunulacaktır.

Prof.Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,
ummuhan.aslan@gmail.com
2
Defterhane Protokolü Kurucu Ortağı ve Blokzinciri Girişimcisi, cemil.turun@gmail.com
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1.Blokzinciri Teknolojisi Nedir?
Blokzinciri, 2009 yılında Satoshi Nakamoto isimli kimliği bilinmeyen bir kişi
ya da kişiler tarafından yazılmış olan teknik bir makaleden çıkmış yeni bir
teknolojidir.(https://bitcoin.org/bitcoin.pdf) Bu teknolojinin temelleri şifrecilik ve
internet üzerinde eşten-eşe (peer-to-peer) veri aktarım teknikleri üzerine inşa
edilmiştir. Bu makalenin anlattığı yeni metod ile internet üzerinde, kişiler
birbirlerine şifreli şekilde kayıt ya da işlem bilgisi yollayabilmektedirler. Bu amacı
dikkate aldığımızda, blokzinciri teknolojisinin aslında bir tür kayıt yapılan defter
ortamından başka bir şey olmadığı görülmektedir. Uzmanların Blockzinciri kelimesi
yerine

“dağıtık defter teknolojisi” (distributed ledger technology) terimini

kullandıklarına rastlanmaktadır.
Wikipedia’daki “distributed ledger” dağıtık kayıt ya da paylaşımlı kayıt teknolojisi;
coğrafi olarak yaygın durumdaki ülkeler, siteler veya kurumlar arasında senkronize
dijital verilerin kayıt edilmesi ve paylaşılması işleminin mutabakatını yapmak olarak
ifade edilmiştir. Bu mutabakatı yaparken, merkezi bir veri tabanı veya merkezi bir
idare söz konusu değildir ve işlemler tamamen gayri merkezi şekilde
yürütülmektedir. Merkezi bir veri tabanı içermez sözü, tüm verilerin dağıtık bir
şekilde ve defalarca tekrar edilerek tutulduğunu ve bir değil, binlerce hatta on
binlerce veri tabanı içerebildiğini ifade etmektedir.
Blokzinciri, paylaşımlı kayıt teknolojilerinden bir tanesidir ve özel (private) ya
da kamusal (public) olabilmektedir. Blokzincirinde milyonlarca kişinin arasında
yapılan tüm işlemler (transaction) eksiksiz bir şekilde ve çok kuvvetli şifreler
yardımıyla kayıt edilmektedir. Bitcoin gibi, kripto para sisteminde blokzinciri
mutabakatı, binlerce makinede senkron olarak tutulan kayıtların yaklaşık olarak her
10 dakikada bir güncellenmesi ile yapılmaktadır. Bu güncelleme, küresel dev bir
bilgisayarın binlerce kalbinin eş zamanlı kalp atışlarına benzetilmektedir. Tüm bu eş
zamanlı kayıt mutabakatı, kayıtların geçmiş log’unun da aynı cihazlarda tutulması
ile birleşince, bu sistem dünya çapında dev bir tür muhasebe yazılımı ya da bir tür
muhasebe defteri kayıt teknolojisi olarak da ifade edilmektedir.
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2. Blokzinciri ve Muhasebe İlişkisi
Yukarıda ifade edildiği üzere blok zinciri teknolojisi dağıtık ve herkesin
görebileceği merkezi olmayan bir kayıt ortamı olarak ifade edilmektedir. Kimi
kaynaklar bu kayıt ortamına bir tür muhasebe defteri olarak isim vermektedir.
Ancak, muhasebe defterlerine yapılan kayıtlarda kullanılan yönteme çift yanlı
kayıtlama yöntemi adı verilir. Bu yöntemde işletmede meydana gelen bir mali
nitelikli işlem en az iki unsuru etkiler ve bir sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Diğer
bir ifade ile yapılan kaydın hangi işlemden kaynaklandığı ve hangi unsurlarda artış
ve azalış yarattığı bu kayıt ortamında takip altına alınır. Meydana gelen mali işlem
işletmenin kendi içinde veya işletmenin dışındaki diğer işletme ile yaptığı işler
nedeni ile meydana gelebilir. Diğer bir ifade ile meydana gelen işlem, işletmenin
başka bir işletmeden bir mal veya hizmet alış verişinden kaynaklanabilir veya
işletmenin kendi içinde banka hesabından para çekme, çalışanına ücret ödeme vb.
olaylar gibi sadece işletme içindeki bir işlemden gerçekleşebilir. Her iki durumda da
meydana gelen işlem en az iki unsuru etkiler ve bu doğrultuda kayıt işlemi
gerçekleşir.
Alım satım işleminde alıcı ve satıcı kendi muhasebe defterlerine bu işlemine ait
kayıtlarını birbirlerinden bağımsız olarak kaydederler ve yapılan muhasebe kayıtları
bu açıdan merkezidir. Muhasebe kayıtlarını sadece bu kaydı yapan işletmeler
görebilir. Diğer bir kişi ve kişilerin bu kayıtlara ulaşması hukuki durumlar dışında
çok mümkün değildir.
Blokzinciri teknolojisi, geleneksel muhasebe kayıt tekniğine müdahale eden,
değiştiren ve yeni bir muhasebe kayıt tekniği yaratan devrimsel bir teknoloji
olmaktan ziyade, muhasebe sitemi için avantaj yaratan bir teknolojidir. Bu teknoloji
ile meydana gelen bir muhasebe işleminin, blok zinciri ortamında da kayıt altına
alınması gündeme gelmektedir. Bu teknoloji, merkezi muhasebe kayıtları yerine
dağıtık ve herkese açık muhasebe kayıtlarının oluşmasına neden olmaktadır.
Merkezi olmayan ve herkese açık olan üçüncü muhasebe kaydından dolayı üç taraflı
muhasebe (triple entry accounting) kavramı gündeme gelmiştir. Ayrıca, bu teknoloji
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muhasebe kayıtlarının anında görülebilmesine neden olduğu için gerçek zamanlı
muhasebe (Real Time Accounting) olarak da ifade edilmektedir( Byström,2016,s.2)
3. Üç Taraflı Muhasebe
1494’de Venedikte yayınlanan ve Lucia Pacioli adında bir Fransisken rahibinin
yazdığı “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità” isimli
kitap, muhasebe kayıtlarının çift yanlı yapılması ile ilgili teknikleri detaylı olarak
anlatan, eğitici ilk kaynak olarak bilinir.
Muhasebede 500 yıl önce gerçekleşen bu devrimsel yeniliğin sonrasında bu sisteme
ile ilgili devrimsel denebilecek bir değişim olmamıştır. 500 sene boyunca, yapılan
ticarete ait muhasebe kayıtları, ticareti yapan taraflarca tutulmuş ve kayıtların
düzenli ve doğru yapılması konusunda kurumlara güvenilmiştir. Ancak, ticaretin
genişlemesi, global boyut kazanması, işletmenin yönetici ve sahiplerinin farklı
kişilerden oluşması, bilgiye birincil kaynaklardan ulaşılamaması vb. sebepler
nedeniyle, işletmelerin defter kayıtlarına olan güvenin tesis edilmesi için üçüncü
kişiler tarafından denetlenmesi gündeme gelmiştir. Günümüzde bağımsız denetim
olarak ifade edilen denetim ile işletmelerin taraflarına işletmenin muhasebe kayıtları
hakkında güvence verilmeye çalışılmaktadır. Resmi otoriteler, halka açılan firmalara
bağımsız denetim şartı getirerek, muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygun olması
konusuna önem vermekte ve zaman zaman şirketlerin muhasebe kayıtlarında
inceleme yaparak, kayıtların usulsüz olması durumunda yüksek cezalar
vermektedirler.
Tüm bu gelenek ve 500 küsur yıllık geçmiş, buradaki kısa özetten de anlaşıldığı
gibi muhasebe kayıtlarının şirketlerin kendi bünyelerinde ve bağımsız olarak
tutulmasına ve denetleme, kurumlarının talebi durumunda şirket defterlerinin
incelenmek üzere denetime açılmasına dayanmaktadır. Bunun birinci nedeni,
aralarında ticari ilişki olan yüzbinlerce şirketin bu ilişkilerinin kendi aralarında sır
olarak kalmasını istemeleri ve ikinci gerekçe de, ticari para ve meta akışının realtime yani anlık izlenmesinin ve kaydının bugüne dek mümkün olmamasıdır.
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Bugün gerek ülkelerin iç ticaretinde gerekse dünya ticaretinde hizmet ve meta
akışı, fatura, irsaliye, konşimento gibi isimlere sahip kağıt dokümanlarla takip
edilmektedir. Bu meta hareketine karşılık gelen ödemeler ise bankalar yoluyla
yapılmakta ve izlenmektedir. Dolayısıyla bugün dünya ticaretindeki parasal akış
genel olarak “Firma1ÆBanka1ÆBanka2 Æ Firma2” şeklinde gerçekleşmektedir.
Bu

akışın

dijital

ortamda

yapılmasının

yaygınlaşması

için

Blokzinciri

teknolojilerinin daha da gelişmesi ile doğru orantılı olacağı bilinmektedir.
Günümüzde, blokzinciri teknolojisi sadece kripto paraların kaydı ve transferi ile
alakalı bir teknoloji gibi görünse de çok yakın bir zamanda bu metotların farklı iş
kollarına yayılacağı ve kullanıma geçeceği öngörülmektedir.
Özellikle, bir alım-satım işleminde, bütün taraflara ait mali transferlerin ve
oluşan tüm kayıtların gerçek zamanlı bir blokzincirinde tutulabiliyor olması
muhasebe kayıt sistemi adına çok önemli bir gelişmedir ve bu gerçekle şu anda karşı
karşıya kalınmıştır. Dünya tarihinde daha önce bu yapılamıyordu ve bugün bunun
yapılabilir olması son 15-20 yılda gerçekleştirilmiş teknolojik yenilikler sayesinde
olmuştur. Bu yeniliklerin en önemlisi peer-to-peer yani eşten eşe veri iletişiminin
Bit-torent gibi sistemler yardımıyla yaygınlaşmış olmasıdır. Bir başka önemli
gelişme ve yenilik ise, dijital para sistemlerinin şifrelerinin yani dolayısı ile
güvenliğinin son on yıllarda çok geliştirilmiş olmasıdır. Güvenilir bir teknoloji
olması ve kayıtların devamlı güncellenmesi, sadece bitcoin alınıp satılmasında değil,
diğer

varlıkların

transferinde

de

kullanılmasını

gündeme

getirmiştir.

(Byström,2016,s.3)
Bu teknoloji ile blokzinciri üzerinde tutulmakta olan ticari kayıtlar, firmaların
bünyelerinde(merkezi) tutmakta oldukları muhasebe kayıtlarına ek olarak, üçüncü
bir kayıt (dağıtık) olarak dijital veri tabanlarına işlenmektedir. Blokzinciri üzerinde
yapılan kayıtlar, var olan iki yanlı muhasebe kayıtlarına ek olarak üçüncü kayıt
ortamı yarattıkları için

“üç taraflı muhasebe” olarak tanımlanmaktadır. Bu

tanımlama tamamen oluşan bu yeni sistemin bünyesinde üç adet kayıt olduğu
gözlemine dayanmaktadır. (https://en.wikipedia.org,2018)
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4. Blokzinciri Transfer Örneği
Şekil-1’de, bitcoin sisteminde 10-04-2017’de yapılmış gerçek bir işlemin
detayını görüyoruz. Bu şekilde, “14AXC...” diye başlayan adresten (bu bir kişi ya da
kurum olabilir), “19LFZ...” ve “1H9io...” diye başlayan iki farklı adrese yapılmış
olan toplam değeri 0.04944208 bitcoin olan iki transferin kaydı görülmektedir.

Transfer kaydını incelediğimizde bir adresin aynı anda iki adrese birden bitcoin
yolladığını ve bu iki işlem için bir tek komisyon (şekilde “Fees” satırına bakınız)
ödediğini görüyoruz. Transfer yapılan adreslerin sayısı 15, 40 ya da 50 de olabilirdi,
bu durum ödenen komisyonu fazla değiştirmeyecekti. Burada tespit edilmiş olan
ama hemen anlaşılmayan başka bir nokta da, bu işlemin önceden verilmiş bir talimat
olduğudur. Yine aynı kayıt sayfasından okunabilen başka bir değerli veri, bu
transferi yapan kişinin, transfer yaptığı bitcoinleri 18 aydan beri elinde
bulundurduğu, o zamandan beri bu transferin yapılan ilk işlem olduğudur. Bunu
“Confirmations” satırının karşısında bulunan sayıdan anlıyoruz. Bu sayı, kabaca 10
dk. ile çarpıldığında yaklaşık 18 ay çıkmaktadır. 10 dakika süre bitcoin sisteminin
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kalp atışı frekansıdır. Burada transferi yapılan bitcoinlerin, bu işlemden önce tam
79812 kalp atışı beklemiş olduğunu bu satır bize anlatmaktadır.
İşte okuyucuya bir kaç örnekle anlatmaya çalıştığımız gibi, bu bir sayfa işlem
kaydında aslında çok fazla bilgi bulunmaktadır. Bir başka önemli husus da şudur:
“f4367...” diye başlayan ve en üstte görülen adres, bize hem bu işlemin kayıt
numarası olarak hizmet etmektedir hem de bu işleme kaynaklık eden geçmiş
işlemlerin linkini bize sunmaktadır.
Bu linke basıldığında, yeni sayfada başka işlemler ortaya çıkacaktır ve tüm bu
işlemler bir silsile ile birbirlerine “zincirlenmişlerdir”. Zincirleme olarak işlemleri
birbirine bağlama teknolojisi, blokzinciri terimindeki zincir kelimesinin kaynağını
oluşturmaktadır. Örnek sayfada görülen transferi yapan kişi, burada görülen
miktarda bitcoin’i elinde bulundurduğunu geçmiş işlemlerle ispat etmektedir.
Demek oluyor ki, bir blokzincirinde her işlem mutlaka başka işlemlere
ilişkilendirilmiş durumdadır. Küresel olarak, milyonlarca adreste kayıtlı 17
milyonun üzerinde bitcoin bulunmaktadır ve bunların tamamının tüm transfer
geçmişi bitcoin’in başlatıldığı 2009 yılına dek geriye doğru takip edilebilmektedir.
Üstelik bu geçmiş transfer “log”ları onbinlerce sunucu makinede tutulmakta ve de
bu kayıt bilgileri tüm makinelerde on dakikada bir tekrar tekrar güncellenerek yeni
kayıtlar eskilerine zincir gibi bağlanmakta, ya da daha doğru bir tabirle zincir gibi
örülmektedir.
Sonuç olarak; 2009 yılından bu yana, bir nano-saniye dahi kesintiye uğramamış
olan bitcoin muhasebe sisteminde, bugüne dek yapılmış tüm transferler, küresel
olarak sisteme dahil tüm defterlerde tutulmaktadır. Bunu herhangi bir bankanın veri
tabanı yapısı ile kıyaslarsak ne derece yeni ve benzersiz bir sistemle karşı karşıya
olduğumuzu anlayabiliriz. Bir dijital para ve onun tüm geçmiş kayıtları, o parayı
merkeze alarak işlenmiş, işlemleri yapan tüm taraflar, kişi ve kurumlar da bu işlem
kayıtlarına zincirlenerek (linklenerek) konulmuş.

İşte bu devasa küresel veri

tabanını tam olarak anladığımızda görüyoruz ki buna benzer bir sistem daha önce
insanlık tarihinde yapılmamıştır.
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5. Blokzinciri Teknolojisinin Muhasebe Açısından Avantaj ve Dezavantajları
Blokzinciri, mevcut muhasebe sistemine bir alternatif değildir. Muhasebe
alanında büyük bir devrim niteliği de taşımamaktadır. Ancak muhasebe kayıtlarının
gerçek zamanlı olarak oluşması ve oluşan kayıtlara erişimin anında mümkün olması,
bu teknolojinin muhasebe sistemine sağladığı en büyük yeniliktir. Bu teknolojinin
muhasebe açısından avantajlarından bir diğeri ise, muhasebe kayıtlarına dışarından
bir

müdahale

etmenin

mümkün

olmaması,

kayıtların

silinememesi

ve

değiştirilememesidir.
Bugün, yukarıdaki bitcoin işlemine ait örnek olayda da görüldüğü üzere gerek
Bitcoin gerekse Ethereum blokzincirlerinde yapılan mali kayıtlarda tarafların kimlik
bilgileri şifreli olarak tutulmakta ve transfer edilen değerler açık olarak
görülmektedir. Yani, bitcoin ve ethereum blokzincirleri üzerinde kaydı yapılan
işlemlerin tamamında tüm miktarlar açık olarak görülebilmektedir. Bu durum,
konuya vakıf olan az sayıdaki ticari işletmeye danışıldığında burada bir sorun olduğu
anlaşılmaktadır: Zira her ne kadar işlem yapan taraflar isimsiz olarak, sadece birer
şifre ile tutulmaktaysa da, aynı sektörde çalışan ve birbirlerini iyi tanıyan şirketler
arasında transferlerin boyutuna ve sıklığına bakılarak tarafların kimler olduğunun
tahmini mümkündür. İşte bu istenmeyen durumu engellemek için de, Bitcoin ve
Ethereum’dan daha sonra tasarlanan blokzinciri sistemlerinde, işlemlerin
miktarlarının da kapalı olarak tutulduğu örnekler görülmeye başlanmıştır. Örneğin:
Monero ve Dash gibi (https://github.com,2018) daha yeni kriptopara sistemlerinde
kişiler arasında yapılan para transferlerinde miktarları da blokzinciri üzerinde saklı
durumda kalmaktadır. Bu uygulamalar bize blok zincir teknolojilerinin güvenli bir
sistem olduğunu göstermektedir. Blokzinciri teknolojilerinin, güvenilir, gerçek
zamanlı olması muhasebe ve özellikle muhasebe denetiminde önemli kolaylıklar
sağladığını görülmektedir.
Bu teknolojinin yukarıda belirtilen faylarının yanı sıra, çeşitli dezavantajları da
bulunmaktadır. Her güncelleme işleminin en az 10 dakika sürmesi bu sistemin en
önemli dezavantajlarından biridir. Bitcoinin tasarımından kaynaklanan bu yavaşlık
bitcoinin bir para birimi olarak kullanılamayacağının göstergesidir. Bitcoin daha çok
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bir dijital emtia, yani dijital altın görünümündedir. Bu dijital emtianın muhasebe
defterlerine baktığımızda her şeyin kayıt altında olduğunu görmekteyiz. İşlem
içindeki tarafların kimlikleri, bitcoin’in tasarımcıları tarafından tayin edilmiş bir
zorunluluğun sonucu şifreli bir şekilde tutulmaktalar, ancak aynı tasarımın başka bir
sonucu da transfer edilen tüm miktarların açık olarak izlenebilmesidir.
Bu da bugünkü yaygın ticari temayüllere aykırıdır. Güvenli bir sistem olmasına
rağmen bu konuda henüz ortak bir güvenin tesis edilmediği ve tarafların güven
konusunda ortak bir anlaşmaya varamadıkları bu sistemin diğer bir dezavantajını
oluşturmaktadır.
Sonuç
Blokzinciri teknolojisi günümüzde şifreli para transfer işlemlerinin yapılmasına
olanak sağlayan herkese açık global bir defter olarak hizmet vermektedir. Bu hali ile
insanlık için önemli bir gelişme olarak ifade edilmektedir. Bu teknoloji ile bundan
sonra artık ne bankacılık ne de ticari ilişkiler eskisi gibi olmayacağı ifade
edilmektedir. Aynı gözle bakıldığında muhasebe kayıtları da, devletlerin vergi
toplama işi de, kişisel verilerin gizliliği meselesi de yepyeni bir durumla
karşılaşmaktadır.
Merkezi olmayan ve üçüncü bir ortamda bir mali nitelikli işleme ait kaydın,
gerçek zamanlı olarak takip edilecek olması, merkezi muhasebe kayıtları yerine
herkese açık dağıtık muhasebe sisteminin doğmasına neden olacağı görülmektedir.
Bu sisteme ise üç taraflı muhasebe denilmektedir. Bu yeni sistemin muhasebe
işlemlerinin şeffaf, güvenilir, olmasına neden olabileceği gibi hata ve hileleri
azaltacağı

ve

muhasebe

denetiminde

önemli

kolaylıklar

sağlayacağı

öngörülmektedir.
Blokzincirinde, tüm kayıtların yerine geçecek tek ve ortak bir kayıt sistemi
vardır. Ancak, şu andaki muhasebe süreçlerinden bir anda bu yeni kayıt sistemine
geçilmesinin mümkün olmayacağı bellidir. Tüm ticari şirketlerin ve kurumların bir
anda geleneksel muhasebe kayıt biçimlerini bırakıp oluşmakta olan yeni bir
teknolojiye hemen adapte olmaları ilk etapta mümkün görünmemektedir.
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Bu yeni durumu tam olarak kavramak kolay değildir. Örneğin: devlet yapısı bu
yeni durumda nasıl bir şekil alacaktır? Vergi sistemi değişecek midir? yoksa
vergilendirme tümden ortadan kalkacak mıdır? Kişisel bilgilerimiz, blokzinciri
sistemi yaygınlaştığında bizim iznimiz dışında kesinlikle kullanılamayacaksa bunun
hukuki yansımaları nasıl olacak? Muhasebecilik mesleği bitecek mi? yoksa tamamen
başka bir şekil mi almaktadır? Tüm bu sorulara bundan sonra yeni bir gözle bakmak
gerekliliği ortadadır. Bir yeniliğin avantajları ancak o yeniliğin getirdiklerine
objektif bir gözle bakıldığında anlaşılabilir.
Dolayısıyla, eğer blokzinciri sistemleri dünya çapında yaygınlaşacaksa, bu
durumda bir geçiş dönemi olacağı ve sistemlerin birinden diğerine doğru evirileceği
öngörülebilir. Bu evrim sırasında önerimiz üç taraflı muhasebe kavramının altının
anlamlı ve doğru bir biçimde doldurulmasıdır. Bu şekilde hem muhasebe pratiğine
vakıf kişilerin yeni yapıya adapte olması kolaylaştırılmış olacak hem de yeni yapının
kabulü daha kolay olacaktır.
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Üretim Süreçlerinde Sürekli İyileştirme Çalışmalarının
Önemi: Bir Kaizen Uygulaması Örneği
Emre BİLGİN SARI1
Özet
Üretim işletmeleri için bir yönetim stratejisi haline gelen Toplam Kalite Yönetimi ve Yalın
Üretim uygulamaları içinde sürekli iyileştirme felsefesini barındırmaktadır. Bu nedenle
üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme başta üretim performansını arttırmak olmak üzere pek
çok konuda başvurulan bir araç haline gelmiştir. Bu araç uygulama kolaylığı sağlamasının
yanında kendi içinde de bir sistematik barındırmaktadır. Problemin tanımlanması, mevcut
durum analizi, hedef belirleme, kök neden analizi, karşı önlemlerin alınması, iyileştirme
faaliyetlerinin planlanması, sonuçların kontrolü, standartlaştırma ve kontrol aşamalarından
oluşmaktadır. Bu çalışmada bir otomotiv üretim tesisinde yaşanan üretim problemine yönelik
uygulanan bu adımlar majör kaizen olarak ele alınmaktadır ve çözüme ulaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler— Sürekli iyileştirme, Kaizen, Üretim Süreci
JEL Sınflama Kodları: M10, M11

The Importance of Continuous Improvement in Production
Process: A Kaizen Application
Abstract
As the management strategies for manufacturing enterprises, Total Quality Management and
Lean Manufacturing applications has a philosophy of continuous improvement within. For
this reason, continuous improvement in production processes has become a tool to be used
in many subjects, mainly to improve production performance. In addition to providing ease
of application, this tool has a systematic nature in itself. Kaizen consists of identification of
the problem, analysis of the current situation, goal setting, root cause analysis, taking
countermeasures, planning improvement activities, controlling the results, standardization
and control. In this study, these steps which are applied to the problem of production in an
automotive production facility are considered as major kaizen and solution is reached.
Keywords— Continuous Improvement, Kaizen, Production Process
JEL Classification Codes: M10, M11
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1. GİRİŞ
Üretim

sistemlerinde

başarıyı

yakalayarak

rekabet

ortamında

ayakta

kalabileceklerini anlayan işletmeler gerek müşteri memnuniyeti gerekse maliyet
tasarrufu nedeniyle mükemmellik arayışı içine girmişlerdir. Toplam Kalite Yönetimi
(TKY) uygulamaları ile bütünsel bir açıdan ele alınan iyileştirme çalışmaları ile bu
konuya katkı sağlarken, yalın üretim sisteminin kurulması da işletmelerin değer
katmayan faaliyetleri elimine ederek rekabet avantajı sağlanmasında işletmelere
kılavuzluk etmektedir. Kaizen çalışmaları bu noktada işletmelerin sıkça
kullandıkları uygulamalar olarak çalışılmaktadır. (Vasilash, 1997; Kirby vd., 2003)
Sürekli iyileştirme, uzun zamandan bu yana endüstriyel mühendislik ve
operasyon yönetiminin odak noktası olmuş ve Kaizen uygulamaları bu iyileşmeyi
gerçekleştirmenin bir yolu olarak önerilmiştir. Kaizen, çalışma alanında değişim
üretmeye odaklanan kısa vadeli bir iyileştirme projesi olarak görülmekte ve
genellikle, kıt kaynakların işletme sonuçlarına ve çalışan sonuçlarına kısa bir süre
içinde (tipik olarak bir hafta veya daha kısa bir sürede) dönüştürülmesi için kalite
yöntem ve araçları uygulayan bir ekip işi olarak bilinmektedir. Ayrıca Kaizen
uygulamaları üretim süresinin kısaltılması, pazar payının artması, ürün fiyatının
düşürülmesi, yeni ürün başlatma süresinin kısaltılması ve ürün çeşitliliğinin
arttırılması gibi işletme yararına pek çok alanda kullanılmaktadır (Sheridan, 1997:
21). Kullanım kolaylığı ve sonuç göstergelerinde sağladığı netlik nedeniyle çeşitli
şekillerde yapılan Kaizen uygulamalarının öneminin ortaya çıkarılması amacıyla
yapılan bu çalışma bir üretim sürecinde yapılan iyileştirmeyi konu almaktadır.
2. ÜRETİM SÜREÇLERİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Sürekli gelişme, günümüz rekabet gücüne sahip işletmelerinin kalite yönetim
esası anlamına gelmektedir. İşletmeler tüketici memnuniyeti sağlama hedeflerini
ürün tasarımından başlayarak operasyonlarına yansıtırken amaçları daha çeşitli
ürünleri, daha kaliteli şekilde ve daha düşük maliyetlerle, en kısa sürede müşterilere
iletebilmek olmuştur. İşletmeler "kalite", "maliyet", "hız” ve “esneklik” hedeflerine
ulaşmadan başarılı olamazlar (Floyd, 2008: 10 – 12). Bu nedenle Toplam Kalite
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Yönetimi ve Yalın Üretim felsefeleri ile bu hedeflerine ulaşmak için yol haritası
oluşturmaktadırlar.
Toplam Kalite Yönetimi, müşteri memnuniyetin arttırma yönünde işletme
faaliyetlerini düzenleyen ve insan odaklı kurulan bir sistemdir. Müşteri
beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi sırasında, tüm
çalışanların katılımının sağlandığı bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Sürekli
gelişim amacıyla iyileştirme çalışmaları Toplam Kalite Yönetimin uygulanma
şeklidir ve standartlara uygun üretim yapılmasını (Kanji, 1990:5).
Yalın düşünce, katma değeri olmayan adımların fayda sağlayan adımların
devamlı bir akış düzenine konması için çalışmaktadır. Yalın üretimde, iş gücünün
sürekli iyileştirme bakış açısına sahip olması beklenmektedir. Bu bakış açısıyla
israflar ortadan kaldırılabilir ve işletme ihtiyacı olan üretim hızını arttırarak, teslimat
maliyet ve kalite performansını aynı anda iyileştirmektir (Hayes ve Pisano, 1994: 79
; Shah ve Ward 2003: 130 )
3. KAİZEN
Kaizen, Japonca bir kelime olup Kai “değişim”, Zen “iyi, daha iyi” anlamına
gelmektedir ve Kaizen “Sürekli İyileştirme” anlamı taşımaktadır. Takım çalışması
olabileceği gibi bireysel olarak da yürütülebilecek kaizen uygulamaları, küçük
adımlarla sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Yönetim kademesinden işçilere
kadar her düzeyden çalışanın kollektif çalışmasını gerektiren bu uygulamalar bir
işletme felsefesidir (İmai, 1986: 4). Uygulamada kullanım farklılıkları olarak Hızlı
Kaizen, Standart Kaizen, Majör Kaizen ve özel bir Majör Kaizen türü olarak TIE
Kaizen gibi türleri bulunmaktadır (Sarı, 2016: 32). Kaizen uygulamalarının içerdiği
farklılıklar, değerlendirilmelerinde de değişkenlik göstererek anlam kazanacaktır.
Hızlı Kaizen basit, arada bir olan sorunlara yönelik, kök neden analizi
gerektirmeden en kolay ve çabuk şekilde iyileştirme sağlayan yaklaşımdır (Berger
ve Humphrey, 1997: 114). Hızlı Kaizen, iyileştirme kültürünü mavi yakalı çalışanlar
üzerinde yaygınlaştırmasında kullanılan ve her çalışanın işini iyileştirme, karşılaştığı
olumsuzlukları giderebilme için kullandığı bir araç olarak benimsenmektedir. Basit

2571

çözümler ile her seferinde küçük adımlarla iyileştirme mantığının işyerinde
yayılmasında kullanılmaktadır.
Standart Kaizen ara sıra olan karmaşık durumlarda uygulanmakta ve takım
tecrübesi gerektirmektedir. Hızlı Kaizene göre ayrıntılı bir çalışmadır. Standart
Kaizen için kök neden analizi gerekli olup, uygulanacak kök neden analizi
sonrasında görülebilen durumun çözümü uzun zaman sürmektedir (Manos, 2007:
47). Beyaz yaka çalışanların kendi iş süreçlerindeki kayıpları azaltmak için Standart
Kaizen

yapmaları

hedeflenmektedir

ve

buna

yönelik

olarak

eğitimler

düzenlemektedir.
Majör Kaizen karmaşık ve sürekli problemlerin çözümüne yönelik uzun süreli ve
takım odaklı katılımcıyla uygulanan bir araçtır. Majör Kaizenler için 3-7 kişi
arasında oluşturulan Kaizen ekibi kurulmaktadır. Stratejik kararlar ile desteklenmesi
istenen Majör Kaizen teknik uzmanlık gerektiren konular üzerine daha detaylı
analizlerin yapıldığı uzun süreli çalışmalar gerektirmektedir (Al Smadi, 2009: 207).
Çalışmanın her bir adımı ayrı ayrı görülebilecek şekilde görsel olarak kayıt altına
alınmaktadır. Ekip lideri problem çözme adımlarına uyum sağlamakta ve çalışma
alanının farklı bölümlerinden katılanlar (kendileriyle ilgili olan yerlerde) çalışmaya
farklı bir bakış açısıyla katkıda bulunabilmektedir.
Kaizen türleri uygulamada gerektirdiği zaman, çalışan sayısı ve etkili oldukları
alan bakımından farklılık göstermektedir. Farklı türden Kaizen çalışmalarının
birbirlerine göre üstünlükleri olmakla birlikte bu çalışmada bir majör kaizen
uygulaması ele alınmaktadır. Şekil 1’de Major kaizen uygulama aşamalarına yer
verilmiştir. Bir sistematik üzerine kurgulanan majör kaizen uzun soluklu ve takım
takım çalışması gerektiren bir proje gibi düşünülebilir.
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Şekil 1. Major Kaizen Uygulama Aşamaları
4. MAJÖR KAİZEN UYGULAMASI
Türk otomotiv endüstrisinin öncü kuruluşlarından olan bir üretim işletmesinde,
uygulanan üretim iyileştirme çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan hata ve
uygulanan çözüm yaklaşımı bir majör kaizen örneği olarak paylaşılmaktadır.
Üretimin devam ettiği zaman diliminde çalışanlara verilen eğitimler ile farkındalığı
arttırma çalışmaları kapsamında “Arka Kapak Sacı Gazaltı Kaynaklarının Hatalı
Uygulanması” başlıklı problem ile karşılaşılmıştır.
Major kaizen uygulamalarının ilk adımı olarak problem tanımlaması yapılmıştır. Bu
konuda 5N1K analizine başvurulmuştur.
Ne:

Model263 arka kapak sacı gazaltı kaynaklarının hatalı
uygulanması

Nerede:

Gövde_Respot operasyonunda

Ne zaman:

Üretim sürecinde

Nasıl:

Robotun arka kapak sacı gazaltı kaynaklarını hatalı
uygulamasından

Ne kadar:

%100
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Kişiden bağımsız

Kim:

Problem tanımlanmasının ardından, ikinci adımda yer alan mevcut durum
analizine geçilmiştir. Mevcut durum analizi için bir diğer problem çözme tekniği
olarak balık kılçığı diyagramı çizilmiştir. Şekil 2’de balık kılçığı diyagramı
gösterilmektedir.
İnsan

Makina

Poziyon hatası

Parçanın yanlış
montajlanması

Robot pozisyonu

Ref.3

Pneumatic sistem

Operasyon
eğitim eksikliği

263 model arka
kapak sacı gazaltı
kaynaklarının
hatalı
uygulanması
Robust Design
(Project)

Kaynak sacı

Arka taban ölçüleri
Kopyalama

Ref.4

Kaynak parametreleri

Improper Tightening

Deforme

Punta operasyon sıralaması
Gripper kapak sacı konumlaması

Kesim hatası

Malzeme

Ref.2

Ref.1

Metod

Şekil 2. Balık Kılçığı Diyagramı
Problemin nedenlerinin belirlenmesi için çizilen balık kılçığı diyagramı üstünde
4M analizi gerçekleştirilmiştir ve İnsan (Man) – Makine – Malzeme – Metot
kaynaklı hatalar detaylandırılmıştır.
Belirlenen hataların ortadan kaldırılması için verilen hedef “0” (sıfır) olarak
tanımlanmıştır ve çözümün ardından yeniden aynı hata türü oluşmamasına yönelik
çalışmalar belirlenmiştir.
Balık kılçığı diyagramı ile mevcut durum analizinde tespit edilen hatalara yönelik
Kök eden analizi yapılmıştır ve niçin-niçin soruları tekrarlanarak sorularak kök
neden ortaya çıkarılması çalışması yapılmıştır. Şekil 3’te kök neden analizi
açıklanmaktadır. Niçin sorusunun ardı ardına sorulması ile metot ve makine kaynaklı
iki hata türünün kök nedeni ortaya çıkarılmıştır. Örneğin “Arka Kapak Sacı Gazaltı
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Kaynaklarının Hatalı Uygulanması” problemiyle ilgili metot kaynaklı olarak “arka
kapak sacı ile fondello arası açık” nedeni ortaya çıkmıştır, Niçin bu durum var
sorusuna ise “Freming Operasyonu 10'da robot-gripper parça konumlaması
uygunsuz” cevabı verilmiştir. Niçin bu uygunsuzluk var sorusu yinelendiğinde
“Robot-gripper üzerindeki 'X' baskıları yetersiz” cevabına ulaşılmıştır. Bu durum bu
kök nedendir ve kök nedenlerin ortadan kaldırılabilmesi için, karşı önlemlerin
belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması gerekmektedir. Kök neden
analizi ve karşı önlemlerin belirlenmesi ile iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Kök Neden Analizi – Değerlendirme ve Önlemleri

Önlemlerin belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması sonucu bu
konuda uygulamanın fayda / maliyet (Benefit / Cost – B/C) analizi yapılmıştır. Bu
analiz sonucunda yıllık olarak 21330 € tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır. Bu
tasarrufun sağlanması için ise 100 € maliyete katlanılması gerekmektedir. B/C oranı
213,3 € olarak bulunmuştur ve dikkat çekici bir sonuç olarak paylaşılmıştır. Bu
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konuda yapılan hesaplamalar Tablo 2 ile gösterilmektedir. Toplam 10 saat işçilik ve
100 € maliyet ile yıllık olarak üretilen ortalama 80.000 otomobile yapılan kaynak
uygulaması hatasının önüne geçilecektir. Bu durum hatalı uygulamadan kazanılacak
tasarruf ve katlanılan maliyet oranının yüksek çıkmasına sebep olarak
açıklanmaktadır.
Tablo 2. Fayda / Maliyet Analizi Tablosu

B/C
263 Model Arka Kapak Sacı Gazaltı Kaynaklarının Hatalı Uygulanması
Konu

Kazanç

Maliyet

No

Faaliyet

İşçlik (h)

Maliyet(€)

1

Robot-gripper üzerindeki 'X' baskı ayarı

3hx10 €

3h

30

2

Freming Op.40'dan Op.20'ye 1 adet punta
kaydırması

2hx10 €

2h

20

3

Akım ve basınç parametre değişimi

2hx10 €

2h

20

4

Robot pozisyon ayarı

3hx10 €

3h

30

TOTAL

10

100

Önce

Sonra

% Kalite Problemi görülme

0,00%

0,00%

1

İşçilik kazancı (Kaynak tamiri)

2

Malzeme kazancı

3

Enerji kazancı

Yıllık oto: 80.000 oto/yıl
Kaynak tamir: 1,6 dk/oto
80.000*1,6/60=2133 saat/yıl
2133*10=21330 €/yıl

B/ C

0
0

Yıllık Tasarruf(€)

21330

21330/100=213,3

Major kaizenin son aşaması olarak standartlaşma ve kontrol adımı
bulunmaktadır. Bu konu majör kaizen çalışmalarının sürdürülebilir olması ve
devamlılığının sağlanması açısından çok önemlidir. Standartlaşma ve kontrol
çalışmaları takip edilmiş ve bu konuda öncesi sonrası karşılaştırma tabloları
oluşturulmuştur. Kaizen çalışması öncesi sağ ve sol yön uygulamaları arasında
standart ölçüler yokken çalışma sonrasında tüm uygulamalar standart hale
getirilmiştir. Ve bu standart ölçümler farklı zamanlarda yinelenerek devamlılığın
olup olmadığı kontrol edilmiştir.
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SONUÇ
Major kaizen çalışmaları uzun dönemli iyileştirme çalışmalarıdır. Üretim
süreçlerinde sürekli iyileştirme hem üretim hem bakım hem de kalite problemlerinin
kalıcı olarak ortadan kaldırılması için önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan
majör kaizen uygulaması çalışması ile bir otomotiv üretim fabrikasında ortaya
çıkarılan problemin çözümü ve standartlaştırılarak kontrol edilmesi sağlanmıştır. Bu
çalışma her şeyden önce hatanın farkına varılmasına ve ortadan kaldırılarak ilerleyen
dönemlerde müşteri şikayetlerinin önlenmesine yol açmakta ardından da işletmenin
operasyonel maliyetlerinde azalmaya sebep olmaktadır. Üretim süreçlerinde
mükemmellik sürekli iyileştirmeden geçmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmaları ise
işletmeler varlığını sürdürdükçe çalışılması gereken bir konu olacaktır.
Mükemmellik sonu olmayan bir yolculuktur ve kaizen bu yolculuk için en önemli
araçtır.
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Y Kuşağı Tüketicilerinin WEB Siteleri İle İlgili Algıladıkları
Güven ve Riskin Satın Alma Niyetine Etkisi
Ruziye COP1,Yusuf V. TOPUZ2, Gülsüm ÖZGÜL3, Tuğba TURSUN4

Özet
Son yıllarda gelişen ve yaygınlaşan bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde internetin
gelişmesi, online alışverişin ürün satın alma yollarından biri olmasına neden olmuştur.
Günümüzde tüketiciler WEB sitelerini, bilgi toplama, ihtiyaç duydukları ürünleri bulma,
karşılaştırma ve satın alma vasıtası olarak kullanmaya başlamışlardır. Zaman zaman
güvenlik ve gizlilik vb. nedenlerle riskli bulunan WEB siteleri, tüketiciler tarafından güvenli
bulunması durumunda pek çok fırsat sunacaktır. Bu çalışmanın amacı Y kuşağının WEB
siteleriyle ilgili algıladıkları riski ve güvenin satın alma niyetine etkisini ve risk ile satın alma
niyeti arasındaki ilişkide güvenin aracılık rolünü incelemektir. Bu doğrultuda 380 anketten
elde edilen veriler regresyon analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar risk ve satın alma niyeti
arasındaki ilişkide güvenin aracılık rolü olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Algılanan Güven, Algılanan Risk, Satın Alma Niyeti, WEB
siteleri
Jel Sınıflama Kodları: M31, M39

The Effects of Trust and Risk as Perceived by Generation Y Consumers
Regarding The WEB Sites on Their Purchasing Intention
Abstract
The development of the Internet in recent years as a result of improved use and more
widespread accessibility of computers and communication technology has made online
shopping a way of purchasing products. Today, consumers have begun to use WEB sites as
a means of gathering information, finding and comparing products they need, and
purchasing them. Although deemed to be risky due to issues of security and confidentiality,
WEB sites could provide a variety of opportunities if they are found trustworthy by customers.
This study aims to examine the effects of the generation Y’s perceived risk and trust of WEB
sites on purchasing intention, and the intermediary role of trust in the relation between risk
and purchasing intention. To this end, data obtained from 380 participants were put to
regression analysis. The findings indicate an intermediary role of trusy in the relation
between risk and purchasing intention.
Key Words: Generation Y, Perceived Trust, Perceived Risk, Purchasing Intention, WEB sites
Jel Classification Codes: M31, M39
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1.GİRİŞ
İşletmeler günümüzde değişen çevre şartları ile oluşan yeni kuralları olan bir
süreçte yaşamını sürdürmek zorundadır. Üretici ile tüketici arasındaki mesafeleri
ortadan kaldıran, uluslararası ve sosyal sınıflar arasındaki erişime olanak sağlayan
internet ağları sayesinde işletmelere yeni olanaklar sunmaktadır. İşletmeler internet
ağları yoluyla daha kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde hedef kitlelerine erişebilmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda yöneticiler sanal ortamda da mağaza sahibi olmanın
önemini kavramış ve alışveriş algıları değişmiştir. İnternet kullanımının
yaygınlaşmasıyla

sanal

mağazaların

artması

işletmeleri

bu

hizmetlerin

avantajlarından yararlanmaya itmiştir (Baloğlu, 2016: 13).
Tüketicilerin sanal mağazalardan satın alma kararı verirken kararların doğurduğu
sonuçların belirsiz olması ve istenen sonuçların yanında istenmeyen sonuçların da
gerçekleşme olasılığı tüketicinin değişik risk algısını ortaya çıkarmaktadır. Ortaya
çıkan algılanan risk, tüketicinin kişisel özellikleri, ürün marka imajı, mağazanın
özellikleri vb. gibi birçok faktöre göre değişebilmektedir (Yüce, 2014: 230). İnternet
alışverişinin gizlilik ve güvenlik riskleri tüketici bilgilerinin toplanması sırasında ve
bu tüketici bilgilerinin ilgili birimlere gönderilmesi sırasındaki bilgilerin korunması
ile ilgilidir (Altuğ ve Özhan, 2012: 3). Bu nedenle işletmeler ve tüketiciler için
internet üzerinden alışveriş riskini azaltacak ve güvenlik, gizlilik ve güvenirliği
teşvik edecek unsurlar ve sistem oluşturmak önemli olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Y kuşağının WEB siteleriyle ilgili algıladıkları risk ve
güvenin satın alma niyetine etkisini ve risk ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide
güvenin aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla birincil veri toplamak için Anket
yönteminden yararlanılmıştır. Anket sitesinden alışveriş yapan ve anket doldurmaya
gönüllü olan katılımcılara uygulanmıştır. 380 anketten elde edilen veriler regresyon
analizi ile test edilmiştir.
2. RİSK GÜVEN VE SATINALMA NİYETİ
Risk algılaması olgusu ilk defa 1960 yılında Raymond Bauer tarafından ifade
edilmiştir. Bauer’e göre risk, müşterinin satın alma karar sürecinin her safhasında
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görülebilen ortak bir olgu olmaktadır. Risk algılaması sadece satın alma öncesi ya
da satın alma sırasında yapılan ürün hakkında bilgi araştırması esnasında değil aynı
zamanda satın alma sonrası da ortaya çıkmaktadır. Algılanan risk kavramı, tüketici
davranışları açısından önemli bir faktör olup tüketicilerin istenilen bir sonucu elde
etmedeki bir zararın ortaya çıkmasına dair öznel inancıdır. Algılanan risk uygunluk
kriterine göre internet üzerinden ki satın alma açısından önemli olup tüketicilerin
online alışveriş niyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Yılmaz vd., 2010: 51).
Hizmet sektöründe en sık kullanılan genel risk boyutları; Performans riski (satın
alınan ürünün giderilmek istenen ihtiyaca cevap vermemesi), finansal risk (satın
alınan ürünün verilen paraya değmemesi), fiziksel risk (satın alınan ürünün
yaralanma ya da hastalığa neden olması), psikolojik risk (satın alınan ürünün kişinin
imajını zedelemesi), memnuniyet riski (satın alınan ürünün kişisel tatmin
sağlamaması), sosyal risk (satın alınan ürünün kişisel veya sosyal statü kaybına
neden olması) ve zaman riski (satın alma işleminin uzun sürmesinden dolayı zaman
kaybına neden olması) olarak belirtilmiştir (Roehl ve Fesenmaier, 1992: 18).
Altuğ ve Özhan (2012) çalışmalarında internet üzerinden gerçekleştirilen online
satın alma davranışı ile öğretim elemanlarının bu satın alma davranışına yönelik risk
ve fayda algılamaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir ve sonuç olarak da online
alışveriş sıklığı ve online alışverişlerde yapılan harcama tutarının risk ve fayda
algılamaları üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir.Doolin vd. (2005)
çalışmalarında tüketicilerin algılanan riskinin ve internet kullanıcılarının çevrimiçi
satın alma davranışlarındaki internet alışveriş deneyiminin önemini araştırmışlardır.
Çalışma sonucunda internet alışverişinin hem algılanan riski hem de algılanan
faydası, yapılan çevrimiçi satın alımların tutarı ve sıklığı ile önemli ölçüde ilişkili
olduğunu ortaya konulmuştur.Miyazaki ve Fernandez (2001) çalışmalarında farklı
düzeyde internet alışveriş deneyimine sahip tüketiciler arasındaki risk algılarını ve
bu algıların çevrimiçi alışveriş etkinliğiyle nasıl bağlantılı olduğunu araştırmışlardır.
Sonuç olarak daha yüksek internet deneyimi ve daha düşük düzeyli çevrimiçi
alışverişe yönelik risk ile ilişkili olduğuna göre

yüksek satın alma oranıyla

sonuçladığı belirtmişlerdir.Aksoy (2006) tüketicilerin elektronik pazarlara ve
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pazarlama uygulamalarına yönelik güven tutumlarını incelemiştir. Sonuç olarak,
tüketicilerin elektronik pazarlarda bulunmak ve dolaşmaktan hoşlandıkları, fakat
kredi kartı bilgilerinin verilmesi gibi yüksek risk algıladıkları işlemleri yapmak
konusunda olumsuz tutuma sahip oldukları tespit etmiştir. Kim vd. (2008)
çalışmalarında tüketicilerin online alışverişte satın alma kararlarında güven ve riskin
etkilerini ele almışlardır. Çalışma sonucunda güven ve algılanan riskin satın alma
kararları üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğunu, bunun yanında şirketin
itibarı, WEB sitesinin bilgi kalitesi gibi unsurların da satın alma kararını etkilediğini
ortaya koymuşlardır
Güven herhangi bir iş ya da kişisel etkileşimin temelidir. İşletmelerin veya
kişilerin devlete, şirketlere, sigorta kuruluşlarına, süpermarketlere veya her hangi
bir üreticiye güvenmeye ihtiyaçları vardır (Aksoy, 2006: 81).
İnternet’ten satın almada en önemli unsurlardan biri güvenliktir. Tüketici
İnterneti alışveriş yapmak için güvenli bir ortam olarak algılamıyorsa ihtiyacı olan
ürün/hizmeti mağazadan alacaktır. Yani tüketici satın alma kararlarını İnternet
ortamında vererek aynı ürün/hizmeti mağazadan satın alacaktır. Tüketici İnternet
ortamından alışveriş yapmayı güvenli olarak algılıyor, fakat bir İnternet sitesini
alışveriş yapmak için güvenli olarak algılamıyorsa başka bir İnternet sitesi üzerinden
satın almayı gerçekleştirecektir(Özcan, 2010:37).
İnternet sitelerine olan güven müşteriler ihtiyaç duyduğunda o internet sitesini
tercih ederek ve zamanla ilişkileri güçlendirip tüketici ile internet sitesi arasında
duygusal bağ oluşturan bir unsurdur. Markaya duyulan güven ve müşterilerin
internet siteden memnuniyet düzeylerinin yüksek olması bu bağın oluşumunda
tüketici aralarında güven duygusunu kazanan işletmeler pazardaki rakip işletmelere
göre bir üstünlük sağlayacaktır (Sağlam, 2016: 36).
Şimşek

(2016)

çalışmasında

e-ticaret

sitelerinin

güvenirliliği,

banka

çalışanlarının internet ortamına duyduğu güven ve internetten alışverişi tercih eden
banka çalışanlarının risk eğilimlerinin; e-ticaret güven tutumuyla anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Sonuç olarak, e-ticaret sitelerine
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duyulan güvenin internetten alışverişi tercih edenlerde daha yüksek çıktığını
saptamıştır. Araştırma da genel olarak bir tüketicinin algıladığı riskin, online satın
alma niyetini negatif yönde etkilediği belirtilmiştir. Abdul, S. Gaur ve Peñaloza
(2012)alıcı ve satıcı ilişkisi ile müşteri güven modelini çalışmışlardır. Tüketicilerin
güven kaynakları olarak ürün kalitesi ve hizmet kalitesinin müşteri güveni için
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Corritore, Kracher ve Wiedenbeck (2003)
yaptıkları çalışmada güvenin çevrimiçi ortamda başarı için önemli bir unsur
olduğunu belirtmişlerdir. Model üç algıyı incelemekte olup çevrimiçi güveni
etkileyen faktörler olarak güvenilirlik algısı, kullanım kolaylığı ve risk üzerinde
durmuşlardır. Er ve Erçin (2016) çalışmasında özel alışveriş siteleri açısından
tüketici güvenini oluşturan faktörleri ele alınmıştır. Tüketici güveni, algılanan
bekleme süreci ve yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişkileri incelenmişlerdir.
Sonuç da algılanan itibar ve müşteri ilgisi; kişisel bilgileri koruma becerisi ve iş
yapma becerisi faktörleri tüketici güvenini oluşturan en önemli faktörler olarak tespit
etmişlerdir.
İnternet üzerinden ürün araştırması yapmak mağazaları dolaşmaktan çok daha
kısa sürmekte ve daha kapsamlı araştırma yapılabilmektedir. Ayrıca ürün fiyatlarının
ve dolaylı satın alma maliyetlerinin düşmesi de önemli bir avantajdır. İnternet’te
pazarlama,bilgiye kolay ulaşılması ve tüketicilerin pazarda işletmelere karşı güçlü
konuma geçmesi, rekabeti artırarak fiyatların düşmesini ve kalitenin artmasını
sağlamış olup satın alma niyetini etkilemektedir (Özcan, 2010: 32).
3.YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı; (1) Kuşakların internet sitelerine ilişkin risk ve güven
algılarını belirlemek (2) Risk ve güvenin satın alma niyetini üzerindeki etkileri
belirlemek (3) Risk ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide güvenin aracılık rolünü
incelemektir. Araştırma tasarımı olarak nedensel araştırma tasarımının kullanıldığı
bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde dört demografik soru ve kuşakların hangi WEB
sitesinden alışveriş yaptığına yönelik soru sorulmuştur. İkinci bölüm ise algılanan
risk, güven ve satın alma niyetine yönelik 27 ifadeden oluşmaktadır. Bu amaçla
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algılanan güven ölçeği Kim vd. (2008) ve Ballester vd. (2001)’den, risk ölçeği Kim
vd. (2008) ve Yılmaz vd. (2010)’den ve satın alma niyeti ölçeği ise Kim vd. (2008)
ve Yılmaz vd. (2010)’den alınarak anket formu hazırlanmıştır. Anket WEB
sitesinden alışveriş yapan ve anket doldurmaya gönüllü olan katılımcılara
uygulanmıştır. WEB sitesi kullanıcısı olan tüm bireyler araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. 400 kişiye ulaşması hedeflenen anket 2018 Mart-Ağustos ayları
boyunca online olarak uygulanmıştır. 380 anketten elde edilen veriler regresyon
analizi ile test edilmiştir.
Araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda sunulmuştur.
ALGILANA

ALGILANA

SATIN

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
H1: Algılanan güven algılanan riski negatif yönde etkilemektedir.
H2:Algılanan risk satın alma niyetini negatif yönde etkilemektedir.
H3:Algılanan güven satın alma niyetini pozitif yönde etkilemektedir.
H4:Algılanan risk ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide algılanan güvenin
aracılık rolü vardır.
Verilerin analizleri SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Ölçeklerin güvenirliğini tespit etmek için her değerle ilgili üç ve daha fazla ifade
olması durumunda kullanılan Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Üç
ölçeğin ayrı ayrı Croncbach’s Alpha değerine bakılmıştır. Algılan güven ölçeği
17 ifadeden oluşmaktadır ve Cronbach’s Alpha değeri 0.922 algılanan risk ölçeği
6 ifadeden oluşarak Cronbach’s Alpha değeri 0.917 satın alma niyet ölçeği 4
ifadeden oluşarak Cronbach’s Alpha değeri 0.957 olarak bulunmuştur.
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4. BULGULAR
Araştırmaya katılan katılımcıların %63,9 kadın (243 kişi), %36.1 erkek (137
kişi)’tir. % 83.9’u 19-29 (319 kişi) ve %16.1’i 30-39 yaş (61 kişi) grubundadır.
Cevaplayıcıların %2.1’i (8 kişi) ilköğretim mezunu ,%12.9 lise mezunu (49 kişi),
%19.3 (39 kişi) önlisans, %61.3(233 kişi) lisans mezunu ve %13.7’si (52 kişi)
yüksek lisans mezunudur. Aylık gelir açısından sıralaması %56 ile 0-1600 TL
(216 kişi) ve %17.1 ile 1601-2600 TL (65 kişi), %10 ile 2601-3600 TL (38 kişi),
%8.2 ile 3601-4600 (31kişi) ve %7.9 ile 4601+ (30 kişi) gelire sahiptir.
Tablo’1de bağımsız değişken olan algılanan riskin algılanan güven üzerindeki
etkisini inceleyen regresyon modeli sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1: Regresyon Testi Sonuçları(1)
Bağımlı değişken:Algılanan Güven
Bağımsız değişken
(Algılanan Risk)
Sabit katsayısı
Risk
F Testi
Düz.R2

Beta
1,782
0,462
176,016(0,000)

t

p

17,205
13,267

0,000
0,000

0,316

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre söz konusu regresyon modelinin F testine
göre anlamlı (176,016) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü düzeltilmiş R2 değerine göre
0,316’dir.Modelde bağımsız değişken olan algılanan riskin algılan güven
üzerindeki etkisi (β=0,462;P=0,000) pozitif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlıdır.
Tablo’2de bağımsız değişken olan algılanan riskin satın alma niyeti üzerindeki
etkisini inceleyen regresyon modeli sonuçları yer almaktadır
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Tablo 2: Regresyon Testi Sonuçları (2)
Bağımlı değişken:Satın alma Niyeti
Bağımsız değişken
(Algılanan Risk)
Sabit katsayısı
Risk
F Testi
Düz.R2

Beta

t

2,197
0,416
52,086(0,000)

p

12,813
7,217

0,000
0,000

0,119

Tablo 2’deki sonuçlara göre söz konusu modelin F testine göre anlamlı
(F=52,086; P=0,000) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkeni algılanan riskin satın alma niyet üzerindeki
etkisi (β=0,416; P=0,000) pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 3’te algılanan güvenin satın alma niyet üzerindeki etkisini inceleyen
regresyon modeli sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3:Regresyon Testi Sonuçları(3)
Bağımlı değişken: Satın alma niyeti
Bağımsız değişken
(Algılanan Güven)
Sabit katsayısı
Güven
F Testi
Düz.R2

Beta

t

0,277
1,598
1,003
18,391
338,239 (0,000)

p
0,111
0,000

0,472

Tablo 3’teki sonuçlara bakıldığında regresyon modelinin F testine göre
anlamlı (F=338,239; P =0,000) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü düzeltilmiş R2 değerine göre
0,472’dir.Modelde bağımsız değişken olan algılanan güvenin satın alma niyeti
üzerindeki etkisi (β=1,003; P=0,000) pozitif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamdır.
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Tablo 4’te Algılanan risk ve güvenin satın alma niyeti üzerindeki rolü
inceleyen regresyon modeli sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4:Regresyon Testi Sonuçları (4)
Bağımlı değişken: Satın alma niyeti
Bağımsız değişken
Sabit katsayısı
Risk
Güven
F testi
Düz R2

Beta
0,325
- 0,069
1,050

t
1,833
-1,282
15,921

p
0,068
0,200
0,000

170,231
0,472

Tablo 4 ‘teki sonuçlara bakıldığında kurulan çoklu regresyon modelinin F
testine göre anlamlı (F=170,231;P=0,000) olduğu görülmektedir. Bunlarla
birlikte bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü düzeltilmiş R2
değerine göre 0,472’dir. Modelde aracı değişken olarak yer alan algılanan
güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisi (β =1,050;P=0,000) pozitif yönlü ve
istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte algılanan risk değişkenin algılanan
güven üzerindeki etkisi(β=-0,069;P=0,200) negatif olmakla birlikte %5 hata
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Tablo 2’de yer alan sonuçlarda algılanan risk ve satın alma niyeti arasındaki
istatistiksel olarak pozitif yönlü ilişkinin modele algılanan güven dahil
edildiğinde (tablo 4) etkisinin ortadan kalktığı görülmektedir. Buna göre
algılanan risk ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide algılanan güvenin tam
aracılık etkisine sahip olduğu görülmektedir.
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
İnternet hem son tüketici için hem de şirketler için hayatın bir parçası haline
gelmiştir. İnternet kişilerin özel hayatlarında birbiriyle haberleşmek amacıyla
kullanmanın yanı sıra bilgi edinmek, eğitim faaliyetlerini sürdürmek ve özellikle de
son yıllarda alışveriş yapmak için kullanılmaktadır (Kaya ve Özen, 2012: 25).
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Bu çalışmada Y kuşağının WEB siteleriyle ilgili algıladıkları algılan risk ve
algılanan güvenin satın alma niyetine etkileri test edilmiştir. Çalışmada algılanan
güvenin algılanan risk ve satın alma niyeti üzerindeki aracılık etkisini görmek için
dört aşamalı regresyon modelinden yararlanılmıştır. Buna göre algılanan riskin
algılanan güven üzerindeki etkisinin pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı
olduğu bulunmuştur. Algılan riskin satın alma niyeti üzerindeki etkisi test
edildiğinde ise yine pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Algılanan güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelendiğinde pozitif yönlü ve
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tüketicilerin satın alma sürecinde yüksek
ve düşük risk düzeyleri satın alma niyetini etkilemektedir. Araştırma sonucuna göre
tüketicilerin internetten alışveriş sitelerine olan algılanan güven düzeyleri arttıkça
satın alma niyetine pozitif yönlü etkilediği görülmekle beraber internetten alışveriş
sitelerine duyulan güven düzeyi düştüğünde ise satın alma niyeti negatif yönlü
etkilenecektir. Aracı değişken olarak yer alan algılanan güvenin satın alma niyeti
üzerindeki etkisi pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte,
algılanan risk değişkenin algılanan güven üzerindeki etkisi negatif ve %5 hata
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu da risk ile satın alma niyeti
arasındaki ilişkide güvenin tam aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir.
WEB sitelerine artan ilgi ve yaygınlaşan teknoloji ile birlikte WEB sitelerini
oluşturan işletmeler risk seviyelerini en aza indirerek ve güvenli bir alışveriş ortamı
yaratarak daha fazla pazar payı elde edebilirler. İşletmeler Y kuşağının teknoloji
odaklı olması, günlerinin büyük bir bölümünü online ortamda geçirmesi nedeniyle
online ortamları kullanan hedef kitlelerinin şikayet ve yorumlarını hızlı ve kolay bir
şekilde öğrenerek hedef kitlesinin istekleri doğrultusunda güveni artırıcı önlemler
almalıdırlar. Bu amaçla araştırma WEB sitesi satıcıları için yol gösterici niteliktedir.
İleriki çalışmalara önerilerimiz: Farklı kuşakların WEB sitelerinden beklentilerini
öğrenmek, demografik özelliklerle (eğitim, gelir, cinsiyet) risk algıları ve güven
algıları farklılığının olup olmadığına bakılması, kuşaklar arası risk ve güven
algılarının neler olduğunu karşılaştırmalı olarak inceleyebilirler.
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Araştırma bulgularını değerlendirirken çalışmanın kısıtlarını göz önünde
bulundurmak uygun olacaktır. Araştırma verileri incelendiğinde cevaplayıcıların
büyük çoğunluğu (233 kişi) lisans mezunu ve yaş aralığı (319 kişi) 19-29 yaş
grubunda yer almaktadır. Bu sebepten dolayı araştırma sonuçlarının tüm bireylere
genellenmesi ve gerçekliğinin yüksek olması beklenmemektedir. Bu nedenle
çalışmanın başka örneklemlerde tekrarlanmasının uygun olacağını söylemek gerekir.
Araştırma yalnızca Y kuşağına uygulanmış olması araştırmanın kısıtlarından
birisidir. Ayrıca anket verileri mart-ağustos 2018 tarihleri arasında dört aylık bir
sürede toplanmış olması da araştırmanın başka bir kısıdıdır. Bundan sonraki
yapılacak çalışmalarda kuşakların WEB sitelerinden beklentileri, risk ve güven
algıları ne olacağı neler yapılabileceği konular üzerinde yoğunlaşmak uygun
olacaktır.
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Katılımcı Pazarlamada Ajansların Rolü: Türkiye’deki
Ajanslar Üzerine Bir İnceleme
Ezgi Karataş Yücel1

Özet
İnsanların yaşamlarını sürdürmelerinde iletişim olmazsa olmaz etkinliklerin başında
gelmektedir. İletişim aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunarak karar almaları
kolaylaşmakta olan insanlar en çok yakın çevrelerinden, aile ve arkadaşlarından edindikleri
bilgiyi önemsemektedir. Tüketicilerin birbirleri ile ürün, marka vb. hakkında yaptıkları
paylaşımların satın alma kararlarında önemli olması ağızdan ağıza pazarlama kavramının
ortaya çıkışında etkili olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve dolayısıyla internetin giderek
yaygınlaşması ağızdan ağıza pazarlamanın yön değiştirmesine ve sosyal medya sayesinde
viral pazarlamanın ortaya çıkışına öncü olmuştur. Viral pazarlamada kontrolün tüketicilerin
elinde olduğunu farkeden işletmeler kendi planları dahilinde olan ancak yine tüketicilerin
özgürce görüş bildirmesini sağlayan bir faaliyet olarak katılımcı pazarlamaya yönelmiş
böylece hem ürünün tasarımından satın alım sonrasına kadar kendilerine destek olan bir
gönüllü birliği edinmiş hem de bu gönüllülerin çevreleri ile paylaşımda bulunarak işletmeyi
tanıtmalarını sağlamışlardır. Katılımcı pazarlamada doğru gönüllülere ulaşma, mesajı
doğru iletme ve doğru geribildirim almada katılımcı pazarlama ajansları yardımcı
olmaktadır. Yapılan bu çalışma öncelikle literatürde yeni yer edinmekte olan katılımcı
pazarlama kavramını ağızdan ağıza pazarlama ve viral pazarlama tabanlı olarak ele almış,
daha sonra katılımcı pazarlama ve katılımcı pazarlama ajansı kavramlarını tanımlamıştır.
Son olarak ise bu ajansların Türkiye’deki temel örnekleri ve uygulamalarını Fikrimühim,
Kadınlarbilir ve Tavsiyekanalı örnekleri üzerinden incelemiştir. Çalışmanın sonunda
işletmelere ve gelecek çalışmalara yönelik tavsiyelere değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler— ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama, katılımcı pazarlama,
ağızdan ağıza pazarlama ajansı
JEL Sınflama Kodları: M31, M37

The Role Of Agencies At Collaborative Marketing: A Review
Of Agencies In Turkey
Abstract
Communication is one of the most important activities for people to live. People, who are
making it easier to make decisions by sharing information through communication, care
about the information they have acquired from their close environment, family and friends
more than other resources. The fact that consumers' sharings about product, brand and so
on with each other is important in purchasing decisions is effective in the emergence of the
concept of word of mouth marketing. Technological developments and thus the widespread
use of the Internet have led to the change of word of mouth marketing and the emergence of
viral marketing through social media. Businesses who realize that control is in the hands of
consumers in viral marketing are directed to collaborative marketing as an activity that is
within their plans but still allows consumers to express their opinions freely and in this way,
they have acquired a voluntary union that supports them from the design of the product to
post purchase as well as promotes the business by sharings. Collaborative marketing is
assisted by Collaborative marketing agencies to reach the right volunteers, to communicate
1
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the message correctly, and to receive accurate feedback. Firstly, this study has taken into
consideration the concept of collaborative marketing, which is taking a new place in the
literature, with a word of mouth marketing and viral marketing based view and then defined
the concepts of collaborative marketing and collaborative marketing agency. Finally, basic
examples and applications in Turkey of these agencies were examined through Fikrimühim,
Kadınbilir and Tavsiyekanalı samples. At the end of the study, recommendations for
enterprises and future studies are discussed.
Keywords— word-of-mouth marketing, viral marketing, collaborative marketing, word of
mouth marketing agencies
JEL Classification Codes: M31, M37

1. GİRİŞ
Teknoloji insanların iletişim yetenekleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve
teknolojinin evrimi insan nüfusu ve endüstrinin gelişimi üzerinde çığır açan
değişiklikleri de beraberinde getirmekte tek bir teknolojik cihazla iletişim
bağlamında neredeyse her şeyin yapılacağı bir dünyaya geçilmektedir (Lazzari,
2018; Quaro, 2017). Teknoloji aracılığıyla insanlar hızlı ve daha az maliyetli iletişim
kurabilmekte, daha fazla bilgiye ulaşabilmekte, farklı iletişim mecraları
geliştirmekte ve iletişim yollarını çeşitlendirebilmektedir (WPS, 2016). İnsanların
iletişim ihtiyacı, her ne kadar iletişim kurma şekli, maliyeti, hızı değişse de,
hareketlerinin tamamının merkezinde bulunmaktadır. Dolayısıyla etkili ilişki
kurulmasını sağlamakta, iletişim aracılığıyla bilgi toplamakta ve karar vermede bu
bilgileri kullanmaktadır (Kokhan, 2016).
Tüketicilerin satın alma davranışlarında en çok aile, arkadaş, sosyal medya gibi
çevrelerinden edindikleri bilgileri önemsemeleri gerçeği işletmeler için de
tüketicilerinin yakınları ile kurdukları iletişimin ne derece önemli olduğu gerçeğini
ortaya koymaktadır. Tüketicilerin birbirleri ile ürün, marka vb. ile ilgili bilgi
paylaşımları ilk olarak ağızdan ağıza pazarlama kavramını ortaya çıkarmış,
internetin önem kazanması ile bu kavram beraberinde viral pazarlama, vızıltı
pazarlaması gibi kavramları desteklemiştir. Viral pazarlama faaliyetlerinin kendi
kontrolleri dahilinde yürümesi fikri ise işletmelerin katılımcı pazarlama etkinlikleri
yapmaya başlamasında yönlendirici olmuştur. Yapılan bu çalışmada öncelikle
ağızdan ağıza pazarlama ve viral pazarlama kavramları irdelenecek, kavramın
katılımcı pazarlamaya doğru değişimi tartışılacaktır. Devamında ise katılımcı
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pazarlama faaliyetlerine yön veren katılımcı pazarlama ajansları ve Türkiye’deki
temel örnekleri ele alınacaktır.
2. AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA
İnsanların yaşamlarının önemli bir kısmı iletişim kurma ile geçmektedir. İletişim
yoluyla bilgi alışverişi, tavsiye ve danışmanlık, ikna etme, öneride bulunma, eğitim
verme, motivasyon sağlama, moral yükseltme, uyarma, teknolojik ilerleme, daha iyi
insan ilişkileri kurma ve geri bildirim elde etme mümkün olmaktadır (Sharma ve
Sharma, 2010: 40). Kişiler iletişim yoluyla gerek günlük yaşamlarında karşılaştıkları
problemlerin çözümünde tavsiye alıp verme yoluna gitmekte gerekse yine bir
problem çözme davranışı olarak ele alınması gereken satın alma kararlarında tavsiye
alıp vermektedirler (Yıldırım, 2016: 217 - 218).
Bireylerin birer tüketici olarak iletişimde olmalarını ve birbirlerine ürün, firma,
hizmet vb. tavsiyelerde bulunmalarını açıklayan kavram ağızdan ağıza pazarlamadır.
Amerikan Pazarlama Derneği (2018)’ne göre ağızdan ağıza pazarlama (Word – of –
mouth marketing) – bazı kaynaklardaki adıyla kulaktan kulağa pazarlama – “bir
ürün, tutundurma vb. ile ilgili olarak firmadan bağımsız bir şekilde tüketicilerin
kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmaları” olarak tanımlanabilir.
İletişim alanında çalışan araştırmacılar ağızdan ağıza pazarlamayı bilinen en eski
ve köklü reklamcılık tekniği olarak tanımlamaktadır (Golan ve Zaidner, 2008: 960).
Her ne kadar yıllardır tartışılan bir kavram olsa da işletmeler giderek ağızdan ağıza
iletişimin önemli bir pazarlama tekniği olduğunu fark etmeye başlamıştır. Ürün
satma amaçlı diğer pazarlama tekniklerinden farklı olarak ağızdan ağıza pazarlama
gerçek kişiler arasında gerçekleşmekte, bir ticari amaç gütmemekte ve tecrübe ve
deneyim aktarımı işletme tarafından değil bizzat tüketiciler tarafından yapılmaktadır
(Gülmez, 2011, s. 30). Yapılan bir araştırma sonuçlarının tüketicilerin %75’inin
reklamlara inanmadığı ancak %92’sinin arkadaşlarından gelen marka tavsiyelerine
inandığını ve insanların sosyal çevreleri tarafından tavsiye edilen bir ürünü tavsiye
edilmeyen ürüne göre satın almaya dört kat daha fazla istekli olduklarını yansıttığı
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(Sukhraj, 2018) düşünüldüğünde ağızdan ağıza pazarlamanın işletmeler için önemi
açıkça görülmektedir.
3. VİRAL PAZARLAMA
Önceleri yalnızca yüz yüze, posta, telgraf ve sabit telefonlarla sürdürülmesi
mümkün olan iletişim 1990’larda ilk masaüstü bilgisayarın kullanımı ile şekil
değiştirmeye başlamıştır (New England College, 2018). Teknolojinin gelişimi
internetin kişilerin hayatına girmesi ile tamamen yön değiştirmiş, kişiler daha çok
bilgiye, daha fazla seçeneğe, farklı mecralardan, daha hızlı ve daha az maliyetli
ulaşma şansı yakalamıştır (Lloyd, 2005). İnternet gün geçtikçe tüm hızıyla
yaygınlaşmış ve 2017 yılı sonunda 7.634.758.428 olarak belirlenen Dünya
nüfusunun %54,4’ü (4.156.932.140 kişi) internet kullanır duruma gelmiştir (Internet
World Stats, 2017). İnternetin yaygınlaşması ve kişilerin fikirlerini gerek
yakınlarıyla gerekse geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde paylaşmaları ise işletmeler
için de yeni iletişim yollarının ve dolayısıyla yeni pazarlama tekniklerinin
doğmasına neden olmuştur. Ağızdan ağıza pazarlama da bu değişikliklere ayak
uydurmuş, tüketiciler artık ürün, hizmet, reklam vb. ile ilgili görüşlerini internet
üzerinden yalnızca yakın çevresine değil geniş kitlelere de ulaştırabilir hale gelmiş
ve viral pazarlama tekniği ortaya çıkmıştır. Barutçu (2011: 10)’ya göre “ağızdan
ağıza pazarlamanın teknolojik boyutu” olarak tanımlanabilecek olan viral pazarlama
temel olarak internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
İlk olarak Jeffrey Rayport (1996) tarafından pazarlama mesajlarının biyolojik bir
virüsün yayılımına benzetilmesi ile kullanılan viral pazarlama kavramı “virütik
pazarlama, virüsle pazarlama, vızıltı pazarlaması ve bulaşıcı pazarlama” gibi pek çok
isimle de anılmıştır (Argan ve Tokay Argan, 2006:

233). İnternet üzerinden

kullanılan viral pazarlama araçları viral videolar, e-posta mesajları, çevrimiçi sosyal
ağların kullanımı ve çevrimiçi forumlar, yazılı mesajlaşma, etkileşimli mikrositeler
ve çevrimiçi oyunlar, bloglar, podcast'ler vb. olarak sıralanabilir (Eckler ve Rodgers,
2010: 1).
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Popülerliğinin artması ile birlikte başarılı bir viral pazarlama etkinliği
düzenlemesi için gereken noktaların tanımlanması işletmelerin hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Hinz vd. (2011) yaptıkları araştırmada pek çok
yazarın çalışmasını incelemiş ve bu çalışmalar doğrultusunda işletmelerin dört kritik
başarı faktörüne odaklanmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bu başarı faktörlerinin;
(1) mesajın çekiciliğini unutulmaz kılan özellik olarak içerik, (2) mesajın iletilmekte
olduğu sosyal ağın yapısı, (3) alıcıların davranışsal özellikleri ve mesajı paylaşmaya
yönelik dürtüleri ve (4) viral pazarlama kampanyasının başlatıcısı tarafından seçilen
ilk hedef tüketici grubunu tanımlamada kullanılan tohumlama (seeding) stratejisi
olarak sıralanması mümkündür.
Viral pazarlama mesajının doğru iletilmesinde ilk iletilen grubun çevresi, dahil
olduğu sosyal ağlar, mesajı iletme şekli vb. faktörler oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Bu nedenle işletmeler doğru ilk gruba ulaşma ve bu grubun işletmeyi doğru
bir şekilde ifade etmesinin yollarına odaklanmaktadır.
4. KATILIMCI PAZARLAMA
Katılım (işbirliği), işletme bilimi açısından bireylerin ticari fayda sağlamak için
ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalıştıkları uygulamalara karşılık gelen
kavramdır. Toplantılar, telekonferanslar, çevrimiçi görüşmeler gibi bütün
katılımcıların belirli bir zaman aralığında etkileşimde bulunması gibi senkron
(eşzamanlı) bir katılım olabileceği gibi paylaşılan çalışma alanlarına belgeler veya
ek açıklamalar yüklemek, sosyal medya, video – belge depolayıcıları ya da paylaşım
sitelerinden etkileşimde kalmak gibi asenkron bir katılımdan da söz etmek
mümkündür (Association for Information and Image Management International).
Bu bağlamda literatürde yeni yer bulmakta olan katılımcı pazarlama kavramı da
işletmeler ve tüketicilerin birlikte çalıştıkları ve dolayısıyla karşılıklı kazanımlar
elde ettikleri bir kavram olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır.
Geleneksel pazarlama yaklaşımında tüketicilerin rolü sadece ürünü tüketmek
olup işletmelerin sunduğu ürünleri satın alıp kullanmak dışında hiçbir faaliyete dahil
olmamakta dolayısıyla da işletme ile güçlü bağlantılar kuramamaktadır. Doğru

2597

planlanmış bir katılımcı pazarlama yapısında ise işletmeler, tüketicilerle koordineli
çalışmakta ve ürün yaşam eğrisinin her aşamasına tüketicileri de dahil etmektedirler.
Dolayısıyla tüketiciler adeta birer pazarlama bölümü çalışanı haline gelmekte
sürecin tamamında işletmeye geribildirimde bulunma şansı yakalamaktadır
(Asknerd). Önceki yıllarda adeta monolog şeklinde ilerleyen işletme – tüketici
iletişimi, katılımcı pazarlamadan destek alarak büyümeyi ve karlılığı beraberinde
getiren zengin içerikli bir diyaloğa dönüşmüştür (Capizzani, 2015). Şekil 1’de
geleneksel pazarlama ile katılımcı pazarlamanın geri bildirim açısından nasıl
şematize edildiği görülebilmektedir.

Şekil 6. Geleneksel Pazarlama – Katılımcı Pazarlama Karşılaştırması
Kaynak: Asknerd
Ana bileşenleri ağızdan ağıza pazarlama ve viral pazarlama olan katılımcı
pazarlama, tüketicilerin birer pazarlama işbirlikçisi olarak görüldüğü (Asknert,
2016), geleneksel pazarlama tekniklerinden farklı olarak işletmeye geri bildirim
yapılmasının oldukça önemli olduğu bir tekniktir. Gönüllü olarak işletmenin
ürünlerini ilk deneyen, deneme sonrası iyileştirme yapılması konusunda işletmelere
fikir veren bununla birlikte çevreleri ile de bu deneyimlerini paylaşan tüketiciler
üzerinden yürütülmektedir (Karabulut, 2017: 151).
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5. KATILIMCI PAZARLAMADA AJANSLARIN ROLÜ
Katılımcı pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmek için işletmelerin dikkat
etmesi gereken belirli noktalar vardır. Bu noktalar tüketicilerin zihninde net bir
marka kişiliği oluşturmak için tüm tutundurma araçlarında tutarlı mesajlar vermek,
satın alma sonrası tatmin durumunu öğrenmek için deneyimleri hakkında
tüketicilerden geri dönüş almak, tüketicilerin olumsuz yorumları olumlulardan
neredeyse iki kat daha fazla ciddiye aldıklarını göz önünde bulundurarak olumsuz
geri dönüşleri yanıtsız bırakmamak, tüketicilere özel ve önemli olduklarını
hissettirmek için çeşitli teşvikler sunmak ve son olarak bu noktaların tamamını da
kapsayacak şekilde tüketicilere iyi hizmet sunmak olarak sıralanabilir (Bozek,
2018). Dolayısıyla katılımcı pazarlama faaliyeti sadece deneme ürünü sunmaktan,
pazara ilk defa giren ürün için görüş almaya çalışmaktan da öte işletmelerin adeta ilk
defa tüketiciyle buluşmasını sağlamakta ve dolayısıyla titizlikle yürütülmesi gereken
bir uygulamadır.
İşletmeler katılımcı pazarlama faaliyetlerini kendileri yürütebildiği gibi bu alanda
uzmanlaşmış ajanslardan destek de alabilmektedirler. Ajanslar işletmelerin ağızdan
ağıza pazarlamanın 5 T’si olarak adlandırılan talkers – işletme hakkında konuşacak
tüketiciler, topics – işletme hakkında konuşulması istenilen konu, tools – işletmenin
faaliyeti yürüteceği araç, taking part – işletmenin devreye girmesi gereken noktalar
ve tracking – takip etme konularında işletmeler adına faaliyette bulunarak gönüllü
tüketiciler ve işletme arasında köprü görevi görmektedirler (Tan Tavukçuoğlu, 2018:
330 - 331).
Dünya’da ağızdan ağıza pazarlama ajanslarının ilk örneği 2001 yılında Boston
merkezli kurulan BzzAgent (Linkedin, 2018b) ve Avrupa’da ilk örneği 2005 yılında
Amsterdam merkezli kurulan Buzzer (Linkedin, 2018a)’dır. Ağızdan ağıza
pazarlama ajanslarının sayısının ve farklı uygulama örneklerinin artışı ile birlikte
2004 yılında daha etkili pazarlama fonksiyonu için en iyi uygulamaların
belirlenmesi, açık etik kurallarla tüketicilerin ve endüstrinin korunması, ağızdan
ağıza pazarlamanın bir pazarlama aracı olarak ortaya çıkarılması ve kullanımı teşvik
eden standart ve metodolojilerin tanımlanması amacıyla (İAKİ (Brand Engagement),
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2018) WOMMA (Word-of-Mouth Marketing Association) kurulmuştur. 2018
yılının başında ise WOMMA, 1000’den fazla üyesi bulunan ve 1910 yılında
kurularak Dünya’nın en eski ve en saygın kuruluşlarından olan ANA (Association
of National Advertisers) tarafından satın alınmıştır (ANA Driving Growth, 2018).
Dünya’da yaygın olarak kullanılan ağızdan ağıza pazarlama ajanslarının
Türkiye’de nasıl yer edindiği, faaliyetleri ve tutundurma çabaları ise aşağıdaki
işletmelerin durumu ele alınarak incelenecektir.
Fikrimühim
2007 yılında İstanbul’da Türkiye’nin ilk ağızdan ağıza pazarlama (WOMM)
ajansı olarak kurulmuş olan Fikrimühim günümüzde pek çok ulusal ve uluslararası
markaya Türkiye pazarında yardımcı olmaktadır (Linkedin, 2018c). Hala Türkiye’de
öncü ve WOMMA üyesi tek ajans olarak faaliyetini sürdürmektedir (Fikrimühim,
2018a) Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan, 15 yaş ve üstü, %60’ı kadın olan, belli
konularda uzmanlaşmış, aktif sosyal medya kullanıcısı olan ve işletmenin
Fikrimühimler olarak tanımladığı 173.326 gönüllü katılımcısı (Fikrimühim, 2018b)
bulunmaktadır. İşletme sadece WOMM Kampanyaları (Offline ve Online),
kampanya etkinliği araştırması (Pre ve Post test), ev partileri ve günler, fabrika
ziyaretleri, blogger etkinlikleri gibi ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri yürütmekle
kalmayıp aynı zamanda 2013 yılı itibari ile faaliyet alanlarına pazarlama
araştırmaları yapma, sosyal medya istatistikleri çıkarma, sosyal ağlar yaratmayı da
ekleyerek pazardaki iddiasını daha da güçlendirmiştir (Fikrimühim, 2018a). 20.945
Facebook, 19.222 Instagram ve 13.331 Twitter hesabı takipçisi ile sosyal medyadaki
faaliyetlerini aktif bir şekilde yürütmektedir (Boomsocial, 2018). Mediacat ile
işbirliği içinde yürüttüğü “Tüketici Gözüyle Ünlü – Marka Uyumu”, “En Çok
Konuşulan Markalar” (Fikrimühim, 2013), “Türkiye’nin Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları” (ArgeArt Digital Age, 2017), “Lovemarks – En Sevilen Markalar”
(MediaCat, 2017) , “Türkiye’nin Müzik Tüketimi” (Özkan, 2018) ve DigitalAge ile
ortak yürüttüğü “Otomobil Tercihleri” (Kutsal, 2017), “Online Eğlence
Platformları” (DigitalAge, 2016), “Türklerin En Çok Kullandığı Emojiler” (Önemli,
2015), “En Dijital Markalar” (Baysal, 2017) gibi pek çok araştırma ile sektörde ne
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kadar güvenilen ve gönüllülerinin düşüncelerinin ne kadar önemsendiğini ortaya
koyan yapısı sayesinde Fikrimühim Türkiye’de ağızdan ağıza pazarlama ajanslarının
işletmeler için ne kadar yol gösterici olabileceğini ortaya koymaktadır.
Kadınlarbilir
Kadınlarbilir, tüm dünyada tanınmakta olan Procter & Gamble (P&G) tarafından
hazırlanan ve kadınların bir araya gelip iletişim kurmalarını, uzman görüşü
almalarını, P&G işletmesine ait ürünleri deneme şansı yakalamalarını sağlayan bir
web sitesidir (Kadinlarbilir.com). Site işletmenin ürünlerini tanıtmasının yanında
aile, ev, sağlık, güzellik gibi başlıklar halinde pek çok yazı içermekte ve site
takipçilerinin

bu

içeriklerden

yararlanmasını

sağlamaktadır.

Bünyesinde

bulundurduğu Alo, Ariel, Braun, Fairy, Febreeze, Gillette, Head&Shoulders, Herbal
Essence, İpana, Oral – B, Orkid, Pantene, Gillette Venus, Vicks gibi alt markalarının
ürünlerinde yapılan fırsatları duyurma ve bu fırsatlar hakkında gerçekleşen
yorumları yansıtma özelliğine de sahiptir. 154.175 Facebook takipçisi bulunan
işletmenin aktif olarak kullandığı ve 70.381 takipçisi bulunan bir Youtube kanalı
bulunmakta ve kanalın videolarının izlenme sayısı 15.500.000’i geçmekte olup
(Boomsocial) kanalda sadece ürünlerle ilgili bilgilere yer verilmemekte aynı
zamanda

fenomen

ve

uzmanlarla

çekilmiş

videolar

da

bulunmaktadır

(Kadınlarbilir.com, 2017). Web sitesinde birbirlerinden ve fenomenlerden hayata
dair ipuçları alan ve “marka elçisi” olarak adlandırılan kadınlar, bu platformda
“Öğren-Paylaş-Kazan” mottosuyla sosyalleşmektedirler. Siteye ücretsiz üye olan
katılımcılar, “Denedim Biliyorum” kısmından uygulamaya girerek P&G ürünlerinde
indirim kazanma ve P&G ürünlerini ücretsiz deneme şansı yakalamaktadır (Ekoyes,
2016). P&G gibi başarılı bir işletmenin kendi ağızdan ağıza pazarlama platformu
aracılığıyla ajans görevi görüyor olması da işletmelerin ajanslara kayıtlı gönüllülerin
öneminin ne kadar farkında olduklarına yönelik ipuçları vermektedir.
Tavsiyekanalı
İşletme gönüllülerini “Tavsiye Melekleri”, kendilerini ise “dünyanın en eski, en
çok işe yarayan ve en keyifli pazarlama metodu olan Ağızdan Ağıza Pazarlama
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kampanyalarına katılmak isteyen gönüllü Tavsiye Melekleri’nden oluşan özgür bir
ağ” olarak tanımlamaktadır (Tavsiye Kanalı). Kanalın günümüzde 81 ilden 82.345
üyesi mevcut olup çalıştığı 55 marka bulunan Tavsiye Kanalı sitesinde de
Kadınlarbilir platformunda olduğu gibi sadece kadın gönüllülere yer verilmektedir.
Kurucusu Renan Tavukçuoğlu ve ekibinin ağızdan ağıza pazarlama ajanslarının
çalışma alanına yaptığı en büyük yenilik olan Tavsiye Evi de Tavsiye Kanalı web
sayfası aracılığıyla gelişmiştir (Linkedin, 2018d). Dünya’da benzeri olmayan ve
Türkiye’deki tüketici profiline ve pazar yapısına uygun olarak geliştirilen yeni bir iş
modeli olarak Tavsiye Evi, İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde farklı markalar ile
döşenmiş bir deneyim evi olarak gönüllülerine eşyaları deneyimleme imkanı
sunmaktadır (Altınok Erdal, 2016). Lansman partileri, tadım etkinlikleri, odak grup
çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları, pre – post testler, konsept testleri gibi işletme
talepleri doğrultusunda organize edilen gönüllü toplantıları amacıyla kullanılabilen
Tavsiye Evi, aynı zamanda gönüllülerin de diledikleri zaman bir araya geldikleri
gün, kutlama gibi etkinliklere ev sahipliği yapan bir platformdur. Ülker, Migros,
Dimes, Erpiliç, Eker gibi markaların gıda ürünlerinin, P&G, ebebek gibi markaların
temizlik ürünlerinin, Tefal, Bosch, Rowenta gibi markaların ev elektroniği
ürünlerinin, Evmanya, English Home, Kütahya Porselen gibi markaların dekorasyon
ürünlerinin yerleşimini yaptıkları Tavsiye Evi’nde işletmeler markalarının durumu
ve markadan beklentilerle ilgili doğrudan geri dönüş alabilmektedir (Tavsiye Evi,
2014). Tavsiye Evi ve Tavsiye Kanalı yenilikçi iş modelleri aracılığıyla işletmelerin
ağızdan ağıza pazarlamayı doğrudan geribildirim alabilecek şekilde nasıl
kullanabileceklerine dair önemli bir model ajans olarak piyasada yer edinmiştir.
SONUÇ
Dar kapsamda viral pazarlamanın geniş bağlamda ise ağızdan ağıza
pazarlamanın kendileri için önemini anlayan işletmeler bu durumu bir fırsata
dönüştürmeye yönelik çalışmalar yapmış ve tüketicilerin işletmenin kontrolünde
ancak gönüllü olarak kendileri hakkında konuşmasını sağlayacak bir teknik arayışına
girmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda katılımcı pazarlama faaliyetleri planlanmaya
ve sürdürülmeye başlanmıştır. Katılımcı pazarlama faaliyetlerine katılan gönüllü
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katılımcılar işletme ve çevreleri arasında kendilerini elçi gibi hissetmekte,
kendilerine verilen imkanlardan dolayı markaya yakın hissetme ve marka sadakati
gösterme eğilimi göstermektedir.
Katılımcı pazarlama ile adeta işletmenin birer gönüllü çalışanı olarak görev
yaptıkları için tüketiciler ürün tasarımından satın alma sonrası davranışlara kadar
tüm faaliyetlerde geri bildirim alabilmekte ve böylece gerekli iyileştirmeler
yapabilmektedirler. Katılımcı pazarlama faaliyetlerini tüketicilerle buluşturan
bağlantının kurulmasında ise katılımcı pazarlama ajansları işlev görmektedir.
Katılımcı pazarlama ajansları işletmelerin amaçları doğrultusunda gönüllülerinden
oluşan topluluktaki doğru tüketicilere ulaşma, tüketicileri işletme ile buluşturma,
ürün, marka ve hizmeti deneyimleme imkanı sağlama, bu deneyimleri çevreleri ile
paylaşmalarını destekleyecek etkinlikleri organize etme ve deneyim sonrası
geribildirim toplama işlemleri yürütmektedir.
Dünya’da katılımcı pazarlama ajanslarının ve ajansların gönüllülerinin sayısı
oldukça fazla olsa da Türkiye’de bu uygulama yeni gelişmektedir. Fikri Mühim,
Tavsiye Kanalı, Kadınlar Bilir gibi ajanslar aracılığıyla özellikle büyük işletmeler
giderek bu alandaki faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaktadır. Bu çalışma
Türkiye’de yeni yerleşmekte olan katılımcı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlama
ajansı kavramlarının örnek uygulamalarını ele alması bakımından önem
taşımaktadır. Bununla birlikte ajansların çalıştıkları gönüllülerin kadın tüketici
ağırlıklı olması, çalışmaların hedef kitlesinin sadece orta yaş ve genç tüketicilere
yönelmesi, gönüllü sayılarına göre yürütülen faaliyet sayılarının yetersiz olması,
Fikri Mühim haricindeki mevcut ajansların kurumsallaşma anlamında WOMMA
üyesi olmamaları ve faaliyet, kampanya gibi bilgilerine ulaşmanın güç olması gibi
konularda geliştirilmesi gereken bir alan olduğu ortadadır. İşletmelerin bundan sonra
yapacakları çalışmalarda farklı hedef kitlelere yönelik katılımcı pazarlama
faaliyetleri yürütmeleri, ajanslarla daha etkin çalışmaları, daha fazla bu alana yönelik
faaliyet geliştirmeleri önerilmektedir. Bununla birlikte bu tür faaliyetlerin genellikle
büyük işletmeler tarafından yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğunda devam
niteliğindeki çalışmalarda katılımcı pazarlama faaliyetlerinin küçük işletmeler
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tarafından tercih edilmeme nedenlerinin araştırılması, daha etkin kullanım
önerilerinin geliştirilmesi ve katılımcı pazarlama faaliyetlerinin sayısının
artırılmasına yönelik öneriler sunulmasının bu alandaki boşluğu doldurmaya katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışının
Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı ile Olan İlişkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Banu Sarıbay1 , Efe Sarıbay 2, Aynur İncekırık3

Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma davranışları ile akademik
erteleme davranışları ve akademik başarıları arasında bir etkileşim olup olmadığının tespit
edilmesidir. Araştırmada öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım düzeyleri, sanal
kaytarma davranışını daha çok hangi derslerde yaptıkları ve sanal kaytarma davranışı
yapma nedenlerinin neler olduğu ile sanal kaytarma davranışının cinsiyete, öğrenim görülen
program ve sınıf gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 731 öğrenciden anket
yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Öncelikle toplanan veriler aracılığıyla, ankette
yer alan ifadelerin, değişkenleri ölçme gücünün açıklanabilmesi için faktör analizi
yapılmıştır. Daha sonra hipotezleri test etmek için regresyon ve farklılaşma analizlerinden
yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin sanal kaytarma davranışı ile
akademik erteleme davranışları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu
ancak akademik başarı ile istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler—Sanal Kaytarma, Akademik Erteleme, Akademik Başarı.
JEL Sınflama Kodları: M10, I23

A Research on the Determination of Relationship Between the Issues of
Cyberloafing of University Students on Academic Procrastination and
Academic Achievement
Abstract
The purpose of this study is to ascertain whether cyberloafing behaviors with academic
procrastination behaviors and academic achievement of university students. In the study, it
has been tried to determine the daily average internet usage level of students, in which
lessons did they practice cyberloafing behaviors and what is the reason for cyberloafing
behaviors. In addition, it has been tried to determine whether the cyberloafing behaviors
differ according to variables such as sex, education program and grade. For this purpose
sampling data was collected from 731 students who were studying in 2017-2018 academic
year at the Dokuz Eylul University Faculty Economics and Administrative via survey method.
In order to measure the statement’s exploratory power of variables, first ,factor analysis was
used. Later, regression and differentiation analyses was conducted to test the hypotheses.
Due to the research findings there is a significant statistical relationship between
cyberloafing behaviors and academic procrastination of university students but there isn’t a
significant relationship with academic achievement.
Keywords— Cyberloafing, Academic Procrastination, Academic Achievement
JEL Classification Codes: M10, I23
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1.GİRİŞ
İnternet kullanımının insanlara birçok yönden fayda sağladığı tartışılmaz bir
gerçektir. İnternetin günlük işleri kolaylaştırması, hızlı iletişimi sağlaması, eğlence
imkânı sunması, bilgiye kolay ulaşımı ve bilgi paylaşımı sağlaması faydalarından
sadece

birkaçıdır.

Günümüzde

insanlar,

internetin

sağladığı

faydalardan

yararlanmak için bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarını geniş ölçüde kullanmaya
başlamışlardır. Dünyada Nisan 2017’den bu yana internet kullanıcılarının sayısı %7
artmış 276 milyon kişiye; mobil cihaz sahipliği ise %2 artış göstererek 100 milyon
kullanıcı sayısına ulaşmıştır (digitalreport.wearesocial.com, 2018). Türkiye’de de
dünyada olduğu gibi internet kullanım oranlarında bir artış gözlenmiştir. TÜİK’in
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması (2018) sonucuna göre
Türkiye’de 2017 yılında internete erişim oranı % 80,7 iken 2018 yılı Nisan ayı
itibariyle bu oran % 83,7’ye yükselmiştir. Akıllı telefon kullanım oranı da
%97,8’den %98,7’ye yükselmiştir (tuik.gov.tr, 2018). Artan internet kullanımı diğer
yandan internetin kontrollü kullanılmaması sonucu oluşan internet bağımlılığı (Savcı
ve Aysan, 2017), yalnızlık, mutsuzluk, depresyon, obezite, akademik başarısızlık
(Ravizza vd. 2014) ve sanal zorbalık (Demir ve Seferoğlu, 2016) gibi bir takım
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklardan birisi de sanal
kaytarmadır.

Sanal kaytarma kavramı çalışma saatleri içerisinde çalışanların

interneti iş dışı amaçlarla kullanmaları olarak ifade edilmektedir. (Lim, 2002: 677;
Lim ve Teo, 2005: 1081; Liberman vd., 2011: 2192). Alan yazınında sanal
kaytarmanın çalışanların motivasyonunu arttırdığı, stresi azalttığı, esneklik yarattığı,
öğrenme ve yaratacılık kabiliyetlerini olumlu yönde etkilediğine dair araştırmaların
(Blanchard ve Henle, 2008: 1068; Lim ve Chen, 2012: 349; Örücü ve Yıldız,
2014:100) yanı sıra iş yeri verimliliğini düşürdüğü, internette gezinmeden sonra işe
dönmenin zorlaştığı, yasal sorumluluklara neden olduğu ve zaman kaybı yaratarak
bunun üretkenlik karşıtı sapkın bir davranış olduğunu ileri süren araştırmalar (Lim,
2002:Lim ve Teo, 2005: 1082-1083; Richardson ve Benbunan-Fich, 2011: 153;
Özkalp vd. 2012:29; Örücü ve Yıldız, 2014: 112) da mevcuttur.
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İnternetin çalışma ortamında iş dışı kişisel amaçlarla kullanımı sadece işyerlerine
özgü bir durum değildir. Internet öğrencilerin özellikle de gençlerin hayatında
önemli bir yer işgal etmekte sadece ders saatlerinde değil ders dışındaki
aktivitelerinde de vazgeçemedikleri bir bağımlılık haline gelmektedir (Yılmazsoy ve
Kahraman, 2017: 12; Karakoç ve Taydaş, 2013: 43). Eğitim kurumlarında da
bilgisayar ve internetin varlığı aynı zamanda öğrencilerin mobil cihazları da ders
saatleri içerisinde sanal kaytarma davranışını arttıran nedenler arasındadır. Eğitim
kurumlarında ders saatleri içerisinde öğrencilerin cep telefonu ile meşgul olmaları
eğitimciler tarafından dikkatin dağılmasına neden olması bakımından sıklıkla eleştiri
konusu olmaktadır. Sanal kaytarmanın ayrıca öğrencilerin çalışma alışkanlıklarında
azalma, dersleri kaçırma, ders çalışmayı geciktirme ya da erteleme (akademik
erteleme), motivasyon ve notlarda düşüş gibi olumsuz sonuçları da olmaktadır
(Demir ve Kutlu, 2017: 93).
Günlük yaşamda internet kullanımının artması, internet kullanımından yoksun
kalındığında eksiklik hissedilmesi tüm yaşamı olduğu gibi akademik yaşamı da
etkilemektedir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma davranışının
akademik erteleme ve akademik başarı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada
öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım düzeyleri, sanal kaytarma davranışını
daha çok hangi derslerde yaptıkları ve sanal kaytarma davranışı yapma nedenlerinin
neler olduğu da tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada, sanal kaytarma
davranışının cinsiyete, öğrenim görülen program ve sınıf gibi değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu 20172018 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Blanchard ve Henle (2008)’nin Sanal Kaytarma Ölçeği, Çakıcı
(2003) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği ile kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Bu araştırma sanal kaytarma davranışı üzerine nedeniyle akademik
erteleme yaparak potansiyellerinin altında başarı gösteren ve çeşitli kayıplara
uğrayan öğrencilerin fark edilmesi açısından önemli görülmektedir.
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma davranışının, akademik
erteleme ve akademik başarı ile bir ilişkisinin olup olmadığı edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada ayrıca sanal kaytarma davranışının cinsiyete, öğrenim görülen program
ve sınıf gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H1:Öğrencilerin sanal kaytarma davranışı ile akademik erteleme eğilimleri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Öğrencilerin sanal kaytarma davranışı ile akademik başarıları arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H3:Öğrencilerin
göstermektedir.

sanal

kaytarma

davranışı

cinsiyetlerine

göre

farklılık

H4:Öğrencilerin sanal kaytarma davranışı öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık
göstermektedir.
H5: Öğrencilerin sanal kaytarma davranışı sınıfa göre farklılık göstermektedir.
2.1 Veri Toplama Araç ve Teknikleri
Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formunun
oluşturulmasında benzer amaçla yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Anket formu
üç bölümden oluşmaktadır. Kullanılan soru formunda ilk olarak Blanchard ve Henle
(2008) tarafından geliştirilen 21 soruluk Sanal Kaytarma Ölçeği kullanılmıştır.
Derecelendirme yapılırken 5 noktalı likert ölçeği (1:beni hiç yansıtmıyor -5: beni
tamamen yansıtıyor) kullanmıştır. İkinci soru formu olarak Çakıcı (2003) tarafından
geliştirilen Akademik Erteleme ölçeği yer almaktadır. Ölçek 12 olumlu ve 7 olumsuz
olmak üzere toplam 19 ifadeden oluşmaktadır. Derecelendirme yapılırken 5 noktalı
likert ölçeği (1:beni hiç yansıtmıyor -5: beni tamamen yansıtıyor) kullanmıştır.
Üçüncü ve son kısımda ise öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek
amacıyla 5 soru sorulmuştur.
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2.2. Araştırma Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler
oluşturmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan kayıtlı 11.267 öğrenci
vardır (iibf.deu.tr/fakulte-hakkinda/fakulte-tanitimi/, 01.08.2018). Ancak araştırma
evrenini oluşturan tüm öğrencilere ulaşmak oldukça güç olduğundan; araştırmada
örneklem alma yoluna gidilmiştir. Yamane (2010:117)’nin temel örnekleme
yöntemleri kitabında basit şans örneklemesi yöntemi kullanılarak belirli bir ana kütle
için ilgili duyarlılık (hata payı) seviyesinin dikkate alınmasıyla ulaşılması gereken
626 öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Ancak eksik, cevaplanamayan veya uygun
yanıtlanmayan anketler olabilir düşüncesiyle örnek hacmi 900 üniversite öğrencisi
olarak genişletilmiştir. Öğrencilere dağıtılan anketlerden tam ve eksiksiz olarak
doldurulmuş geri dönen anket sayısı 731’dir. Bu 731 adet anket araştırma
örneklemini oluşturmuş; araştırmada bu anketler üzerindeki cevaplar doğrultusunda
yapılmış ve analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
3.1 Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ve internet kullanım
süreleriyle ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Demografik Özellikleri
FREKANS
YÜZDE
Kız
388
53,1
Cinsiyet
Erkek
343
46,9
İktisat
36
4,9
İşletme
185
25,3
Bölüm
Maliye
119
16,3
Kamu Yönetimi
173
23,7
ÇEKO
112
15,3
Ekonometri
106
14,5
Örgün öğretim
468
64
Şube
İkinci öğretim
263
36
1. sınıf
60
8,2
2. sınıf
147
20,1
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Sınıf
Derste internet kullanımı

İnternet
Kullanım
Süreleri

3. sınıf
4. sınıf
Evet
Hayır

1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat
5 saat ve üzeri

358
166
502
229

19
45
125
195
152
195

49,0
22,7
68,7
31,3

2,6
6,2
17,1
26,7
20,8
26,7

Tablo 1 incelendiğinde kız öğrencilerin sayıca fazla olduğu (388) ve araştırmaya
katılan öğrencilerin çoğunun örgün öğretim öğrencisi (%64) olduğu görülmektedir.
Araştırmanın yarıya yakın örneklem grubunu, işletme ve kamu yönetimi bölümü
öğrencilerinden (%49) oluşmaktadır. Katılımcı öğrenciler arasında 3. ve 4. sınıf
öğrencilerin oranı (%71,7) diğer sınıflardan fazladır.
Öğrencilerin “ders esnasında internette gezinir misiniz” sorusuna verdikleri
yanıtlara bakıldığında büyük bir çoğunluğunun (%69) derste internette gezindikleri
ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%74) 3 saat ve üzeri
internet kullanımına sahip oldukları görülmüştür.
3.2 İstatistiksel Değerlendirmeler
Bu bölümde, öncelikle sanal kaytarma ve akademik erteleme ölçeklerine faktör
analizi uygulanmış, sanal kaytarma ve akademik ertelemeye etki eden faktörler tespit
edilmiştir. Her iki ölçek için, faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin
güvenilirlik analizleri yapılmış ve ardından her bir faktör grubunun ortalamasından
oluşan istatistiksel değişkenler hesaplanmış ve bu değişkenlere ilişkin istatistiksel
analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.
3.2.1Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
Sanal kaytarma ölçeğine öncelikle güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer
alan 21 ifadenin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0, 87 olarak bulunmuştur.
Örneklem yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucunda 0,845 (>0,50)
değeri, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Değişkenler
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arasında yüksek korelasyonun olup olmadığını veren Barlett Küresellik testi p=0,000
(<0,05) ile anlamlı olarak bulunmuştur. Dolayısıyla verilerin faktör analizine uygun
olduğu görülmüştür.
Faktör analizinde ilk olarak ortak varyans (communalities) değerlerine bakılmış
ve 0,40 değerinden düşük değere sahip 4 değişken (alışveriş yapma, tatil ile ilgili
siteleri takip etme, yetişkin odaklı siteleri ziyaret ve sohbet odalarına katılma)
analizden çıkarılarak faktör analizine devam edilmiştir. Faktör analizi sonucunda
Tablo 2’de verilen 17 soruluk 3 faktörlü yapı elde edilmiştir İlk faktör toplam
değişkenliğin %28’ini, ikinci faktör % 18’’ini ve üçüncü faktör % 14’ünü toplamda
ise üç faktör tüm değişkenliğin yaklaşık % 60’ını açıklamaktadır.
Tablo 2. Sanal Kaytarma Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükleri
Haber sitelerini ziyaret ederim
0,748
Bilgi alma Yatırımla ilgili siteleri ziyaret ederim
0,701
amaçlı
Haber gruplarını ya da ilan/duyuruları takip ederim
0,641
eylemler
Spor sitelerini ziyaret ederim
0,596
İnternet üzerinden bankacılık işlemleri yaparım
0,569
Kafa
Ders ile ilgili olamayan kişisel e-postalar gönderirim
0,841
dağıtmaya
Ders ile ilgili olmayan kişisel e-postalarıma bakarım
0,819
yönelik
Anlık olarak mesajlaşma
0,762
eylemler
Bireysel hesapların kontrolü
0,757
Dersle ilgisi olmayan dosyaların indirimi (video vb.)
0,470
Blogları okurum
0,720
İlgiye
Sanal toplulukları ziyaret ederim (ekşi sözlük vb.)
0,678
yönelik
Kişisel web sayfamı düzenlerim
0,603
eylemler
Online açık arttırmalara katılırım (ebay gibi)
0,491
İş arama sitelerini ziyaret ederim
0,432
Kumar oynanan siteleri ziyaret ederim
0,810
Ders esnasında telefonumdan oyun oynarım
0,638

Ort.

2,94

3,09

2,29

Faktörlerin içerdikleri ifadelere göre yapılan gruplamada faktörler sırasıyla; bilgi
alma amaçlı eylemler; kafa dağıtmaya yönelik eylemler ve ilgiye yönelik eylemler
olarak oluşturulmuştur.
Akademik erteleme ölçeğine de sanal kaytarma ölçeğinde olduğu gibi
güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer alan 19 ifadenin cronbach alfa
güvenirlik katsayısı 0, 701 olarak bulunmuştur. Örneklem yeterliliğini gösteren
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucunda 0,866 (>0,50) değeri, örneklem
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büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Değişkenler arasında yüksek
korelasyonun olup olmadığını ifade eden Barlett Küresellik testi p=0,000 (<0,05) de
anlamlı olarak bulunmuştur. Dolayısıyla verilerin faktör analizine uygun olduğu
belirlenmiştir. KMO değeri genel olarak faktör analizinin veri seti için uygun
olduğuna işaret etse de, her bir değişkenin toplam çözüme katkı sağlayıp
sağlamadığını incelemek için bakılan anti- image matrisinde 0,5’in altında değere
sahip olan 1 değişken (ödevlerimi/projelerimi zamanında teslim ederim) analizden
çıkartılmıştır. Yeniden yapılan faktör analizi sonucunda 18 soruluk 2 faktörlü yapı
elde edilmiştir İlk faktör toplam değişkenliğin %34’ünü, ikinci faktör ise % 11’ini
toplamda ise iki faktör tüm değişkenliğin yaklaşık % 45’ini açıklamaktadır.
Faktörlerin içerdikleri ifadelere göre yapılan gruplamada faktörler sırasıyla; erteleme
ve zamanın etkin kullanımı olarak oluşturulmuştur. Erteleme başlığı altında
öğrencilerin zamanı etkin olarak kullanamayarak çeşitli nedenlerle ödev/projeleri ya
da sınavlara çalışma gibi akademik sorumluluklarını yerine getiremedikleri; zamanın
etkin kullanımı başlığı altında ise öğrencilerin düzenli olarak ders çalışmayı
alışkanlık haline getirdikleri ile ilgili ifadeler bir araya gelerek söz konusu faktörleri
oluşturmuştur.
3.2.2.Tanımlayıcı İstatistikler
Faktör analizi sonucunda elde edilen sanal kaytarma faktörlerinin her biri içinde yer
alan tutum cümlelerine verilen değerlendirmelerin ortalamaları alınarak sanal
kaytarma faktörleri istatistiksel değişken olarak incelenmiştir. Değişkenler 1 ile 5
arasında (beni hiç yansıtmıyor-beni tamamen yansıtıyor) değişen değerler
almaktadır. Değişkenin 5 değerine yakın olması öğrencinin sanal kaytarma davranışı
düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşın değişkenin 1 değerine
yakın olması da öğrencinin sanal kaytarma davranışı düzeyinin düşük olduğu
anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda sanal kaytarma faktörlerinin özet istatistikleri
hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. Kafa dağıtmaya yönelik eylemler faktörünün
ortalama düzeyi 3,09 ve bilgi alma amaçlı eylemler faktörlerin ortalama düzeyi 2,94
olarak bulunmuştur. Bu sonuç, öğrencilerin sanal kaytarma davranış düzeylerinin
orta düzeyde olduğu söylenebilir.
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Öğrencilerin

akademik

erteleme

davranışı

düzeylerine

bakıldığında,

değişkenlerin aynı şekilde 1 ile 5 arasında (beni hiç yansıtmıyor-beni tamamen
yansıtıyor) değişen değerler aldığı görülmektedir. Değişkenin 5 değerine yakın
olması öğrencinin akademik erteleme davranışı düzeyinin yüksek olduğunu
gösterirken; değişkenin 1 değerine yakın olması da öğrencinin akademik erteleme
davranışı düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Akademik erteleme
davranışı boyutu olarak belirtilen erteleme faktörün ortalama değeri 2,94 ve zamanın
etkin kullanılması faktörünün ortalama değerinin ise 2,86 olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre öğrencilerin akademik erteleme davranışlarının orta düzeye yakın
olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara ulaşmada araştırmaya katılan öğrencilerin
akademik başarı düzeylerinin de etkili olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin akademik başarı düzeyleri orta düzeydedir (%69). Bu sonucun
akademik erteleme ve sanal kaytarma davranış düzeylerinde paralellik yarattığının
söylenmesi yanlış olmaz.
Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%69) ders esnasında
internette gezindiklerini ifade etmişlerdi (Tablo 1). Araştırma sonucuna göre
öğrencilerin sanal kaytarma davranışını, en çok sözel (%40), seçmeli (%36) ve ortak
zorunlu derslerde (%25) yaptıkları görülmüştür.

Öğrencileri sanal kaytarma

davranışına iten nedenlere bakıldığında ise en çok derse karşı ilgisizliğin (%47),
daha sonra dikkat eksikliğinin (%31) ve dersin öğretim elemanının (%28) olduğu
görülmüştür. Bunların dışında “dersin akışının iyi gitmemesi, dersi anlamamak,
dersin kolaylığı ve derste sıkıcı bir konunun işlenmesi” gibi dersle ilgili ifadeler ile
“dersin anlatım tekniğinin sıkıcı ve heves kırıcı olması, aynı ses tonuyla ya da,
slayttan okunarak tekdüze ders anlatımı, katılımcı olmayan ders işlenişi gibi öğretim
elemanın anlatım tekniği ile ilgili ifadelere ek olarak uyku, yorgunluk, moral
bozukluğu, motivasyon düşüklüğü, önceliğin internet olması ve göz bozukluğu da
verilen yanıtlar arasındadır. Bu çalışmada sanal kaytarma davranışı nedenleri ile
ilgili ortaya konan sonuç alan yazınında bulunan çalışmalarla paralellik
göstermektedir. (Ergün ve Altun 2012: 44-45; Yılmaz vd, 2016:171-174; Genç ve
Tozkoparan, 2017: 57; Varol ve Yıldırım, 2018:32).
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3.2.3 İstatistiksel Analizler
Çalışmada üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma davranışının, akademik
erteleme ve akademik başarı ile bir ilişkisinin olup olmadığı edilmeye çalışılmıştır.
Bu doğrultuda sanal kaytarma davranışı ile akademik erteleme davranışı arasındaki
ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizine başvurulmuştur. Yapılan regresyon
analizi sonucuna göre sanal kaytarma davranışı ile akademik erteleme davranışı
arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır (R=0,270). Oluşturulan regresyon
modeli anlamlıdır (F=57,522, p<0,000). Diğer yandan sanal kaytarma davranışı ile
akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı
görülmüştür. Yapılan analiz sonucu oluşturulan regresyon modeli anlamlı
çıkmamıştır (F=29,924, p>0,000).
Araştırmada ayrıca sanal kaytarma davranışının cinsiyete, öğrenim görülen
program ve sınıf gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye
çalışılmıştır. İstatistiksel analizler yapılmadan önce, verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğine ilişkin Kolmogorow-Smirnov testi yapılmıştır. Test
sonucuna göre sanal kaytarma davranışına ilişkin verilerin normal dağılım gösterdiği
ortaya çıkmıştır (p=0,000>0,05).
Öğrencilerin cinsiyetine göre sanal kaytarma davranışlarının farklılaşıp
farklılaşmadığı t testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan t testi sonucuna göre iki grubun
varyanslarının eşit olduğu (levene testi) ve levene testine ait f değerinin anlamlı
olduğu significance değerinden anlaşılmıştır. Sign.<0,05 değeri levene testi grup
varyansları arasında anlamlı bir farklılığın olduğuna işaret etmektedir. Başka bir
ifade ile kız ve erkek öğrencilerin sanal kaytarma davranışları arasında farklılıklar
bulunmaktadır. T testinin sonucuna göre, kız ve erkek öğrencilerin sanal kaytarma
davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu için H3 hipotezi kabul edilir.
Araştırmanın bu sonucu Seçkin ve Kerse (2017:93)’nin üniversite öğrencileri
üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucu ile örtüşürken; Yılmaz (2017:120)’ın
lisansüstü

öğrenciler

üzerinde

yapmış

olduğu

araştırmanın

sonucu

ile

örtüşmemektedir. Benzer şekilde sanal kaytarma davranışını farklı gruplar üzerinde
inceleyen Çınar ve Karcıoğlu (2015: 447) ile Örücü ve Yıldız (2014:107)’ın
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çalışmalarında sanal kaytarma davranışı üzerinde cinsiyetin anlamlı bir farklılık
yaratmadığı görülmüştür.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre sanal kaytarma davranışlarının
farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi için One-way Anova testi
uygulanmıştır. One-way Anova testi sonucuna göre öğrencilerin öğrenim gördükleri
bölümlere göre sanal kaytarma davranışlarının farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (Sig.
>0,05). Yapılan analiz sonucu öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre sanal
kaytarma davranışlarının farklılaşmadığı görülmüş ve bu sonuca göre H4 hipotezi
reddedilmiştir. Elde edilen bu sonucun aksine Seçkin ve Kerse (2017:95-96) yapmış
olduğu araştırmada sanal kaytarma davranışı öğrenim görülen bölümler arasında
farklılık göstermiştir.
Son olarak öğrencilerin okudukları sınıfa göre sanal kaytarma davranışlarının
farklılık gösterip göstermediği One-way Anova testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan
analiz sonucu öğrencilerin okudukları sınıfa göre sanal kaytarma davranışlarının
farklılaşmadığı görülmüş ve bu sonuca göre H5 hipotezi reddedilmiştir (sig.>0,05).
Bu sonuç, Seçkin ve Kerse (2017:98)’nin yapmış olduğu araştırmanın sonucundan
farklılık göstermektedir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma davranışının
akademik erteleme ve akademik başarı ile arasında bir ilişki olup olmadığı
araştırılmıştır. Belirtilen amaç kapsamında çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin sanal kaytarma
davranışı ile akademik erteleme davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
ortaya çıkarken; akademik başarı ile sanal kaytarma davranışı arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sanal
kaytarma yaptıkları ancak sanal kaytarma düzeylerinin orta seviyede olduğu
görülmüştür. Araştırmada bilgi alma amaçlı eylemler, kafa dağıtmaya yönelik ve
ilgiye yönelik eylemler gibi faktörlerin sanal kaytarmayı belirleyen faktörler olduğu
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ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sanal kaytarma davranışı düzeyinin en düşük olarak “
ilgiye yönelik eylemler” alt boyutunda olduğu görülmüştür. Diğer “ bilgi amaçlı
eylemler” ve “ kafa dağıtmaya yönelik eylemler” alt boyutlarında ise öğrencilerin
sanal kaytarma düzeyinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin sanal
kaytarma davranışını daha çok sözel ve seçmeli derslerde; derslere karşı ilgisizlik,
dikkat eksikliği ve dersin öğretim elemanı gibi nedenlere yaptıkları ortaya çıkmıştır.
Çalışmada yanıtlanması aranan bir diğer sorun ise öğrencilerin sanal kaytarma
davranışlarının belirlenen bazı değişkenlere göre farklılık göstermediği idi. Yapılan
analizlerin sonucuna göre öğrencilerin sanal kaytarma davranışı cinsiyet değişkenine
göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öğrencilerin sanal
kaytarma davranışı üzerinde etkisinin araştırıldığı diğer değişkenler öğrenim görülen
bölüm ve sınıflardı. Araştırmaya göre, öğrencilerin sanal kaytarma davranışının
öğrenim gördükleri bölüm ve sınıflara göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.
Literatür açısından çalışmaya bakıldığında sanal kaytarma davranışı üzerine
farklı sektör, meslek ve gruplar üzerinde çok sayıda araştırmanın yapıldığı
görülmüştür. Bu konuyu bu kadar önemli kılan, sanal kaytarmanın inceleme yapılan
grupların gerek iş/akademik gerekse özel yaşamlarını doğrudan etkilemesidir. Sanal
kaytarma, çalışma alanı ne olursa olsun akademik ya da çalışma performansında bir
takım sıkıntılara neden olduğu için incelenmeye değer bir konu olmuştur. Ancak
araştırma yapılan grup açısından bakıldığında öğrenciler üzerinde yapılan
çalışmaların daha çok nitel araştırmalar üzerinde yoğunlaşması ve ulaşılan kişi
sayısının azlığı bu çalışmanın yapılmasını anlamlı kılmıştır. Araştırma bu anlamda
ileride yapılacak çalışmalar için bilgilendirici ve yol gösterici bir nitelik
taşımaktadır. Ancak araştırma sonuçlarının, seçilmiş örnekleme, katılımcıların
soruları yanıtladıkları zamanki algılayışlarına ve samimiyetlerine bağlı olduğunu da
göz ardı etmemek gereklidir.
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Özet
Son yıllarda turizm gelirlerinin milli gelir içindeki payı artarken bu artışın çevre üzerine
olan etkileri yeterince sorgulanmamaktadır. Bu sebeple çalışmanın amacı özellikle Turizm
faaliyetleri ile küresel ısınma arasındaki etkileşimin Türkiye için araştırılmasıdır. Bu amaçla
Türkiye’ye ait 1982 ile 2014 yılları arasındaki veriler kullanılarak Turizm gelirleri ile
karbondioksit emisyonları arasındaki ilişki nedensellik analizi yöntemi ile sorgulanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre turizm faaliyetlerinin ihracat ve GSMH içindeki paylarının, CO2
emisyonu ile anlamlı bir nedensellik ilişkisine sahip olmadığı görülmektedir.
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Relationship Between Tourism Economy and Environmental
Degradation
Abstract
In recent years, the effect of tourism incomes’ increasing share in national revenue upon the
environment is not questioned well with all dimensions. In this respect, the aim of this study
is to question the interaction between Tourism activities and global warming. Hereby, using
the datum which belong to the years between 1982 and 2014, the relation between tourism
incomes and carbon emissions was questioned via time series analysis method. According to
the results, it is seen that the share of tourism activities in exports and GNP does not have a
meaningful causality relation to CO2 emissions.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda turizm gelirlerinin milli gelir içindeki payı artarken bu artışın çevre
üzerine olan etkileri yeterince sorgulanmamaktadır. Dünya genelinde küresel ısınma
daha çok enerji tüketimi ve fosil yakıt tüketimi ile ilişkilendirilirken bu tüketimlerin
hangi alanlarda gerçekleştiği sorusu da ihmal edilmektedir. Çoğu zaman bacasız
endüstri olarak adlandırılan turizm sektörünün çevresel bozulma üzerine olan etkisi
her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple iklim değişikliği konusunun nedenleri
araştırılırken turizm faaliyetleri de analizlere dahil edilmesi gerekmektedir.
Turizm sektörünün bileşenleri olan ulaşım ve gıda sektörü ürünlerine olan talebin
artması küresel ısınmanın önemli nedenlerindendir. 2009 yılında yapılan Dünya
Ekonomik Forumu’nda “Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector” raporu
sunulmuş ve bu raporda turizm sektörünün çok hızlı büyümesi neticesinde küresel
ısınmanın arttığı ve CO2 emisyonlarının azaltılması için önlem alınması gerektiği
vurgulanmıştır. Çevresel kalitenin sürdürülebilmesi için turizm sektörü paydaşları
olan kamu ve özel sektörün ortaklaşa uzun dönemli politikalar gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Çalışmanın amacı özellikle Turizm faaliyetleri ile küresel ısınma arasındaki
etkileşimin sorgulanmasıdır. Çalışmada Türkiye’ye ait 1982 ile 2014 yılları
arasındaki veriler kullanılarak Turizm gelirleri ile karbon emisyonları arasındaki
ilişki zaman serisi analizi yöntemi ile sorgulanacaktır.
2. İLGİLİ LİTERATÜR
Düşük karbon ekonomisi düşük enerji tüketimi, düşük çevre kirliliği, düşük gaz
emisyonu temelli bir ekonomik modeldir. Tarım ve endüstri uygarlığını takip eden
bir başka önemli uygarlık anlayışıdır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının
rehberliğinde yüksek derecede karbon temelli kömür, petrol ve diğer fosil yakıtların
kullanılmasının azaltılması temel hedeflerinden birisidir. Söz konusu düşük karbon
ekonomisinin bir açılımı da turizm için yapılabilir.
Her ne kadar bacasız endüstri denilse de turizmin karbon salınımında önemli
etkileri bulunduğu pek çok araştırmacı tarafından sorgulanmıştır (Tang, Shi ve Lu,
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2011). Sektörün fosil yakıtlara bağımlılığı ve CO2 emisyonlarından önemli ölçüde
sorumlu olması küresel iklim değişikliğinde de önemli bir paya sahip olmasına
neden olmaktadır. Bu durum özellikle turizmi sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı
olarak gören gelişmekte olan ülkelere önemli bir engel teşkil etmektedir (Gössling,
2005). Finansal gelişme düzeyinin ve küresel sisteme entegrasyonun artması ile hem
enerji tüketimi hem de CO2 salınımı artmaktadır (Başarır ve Çakır, 2015).
Özellikle denizaşırı turistik taşımacılık faaliyetlerinin yurtiçi turizmden dört kat
daha fazla enerji tükettiği Becken vd. (2003) tarafından ortaya konulmuştur. Yeni
Zelanda için yapılan çalışmada karbon salınımının kaynağının büyük ölçüde ulaşım
olduğu görülmektedir. İsveç için yapılan bir diğer çalışmada önceki çalışma ile
benzer şekilde turizm faaliyetlerinin İsveç ekonomisinin ortalamasının dört katı sera
gazı emisyonuna yol açmaktadır. Özellikle turizmin alt sektörü olan hava
taşımacılığının ortaya çıkan emisyonun %80’ninden sorumlu olduğu görülmektedir
(Perch-Nielsen, Sesartic ve Stucki, 2010).

Çalışmalar benzer sonuçlara işaret

etmekteyken turizm kaynaklı sera gazı emisyonları da hızla artmaya devam
etmektedir (Gössling, 2013). Cadarso vd.,(2016) İspanya’da turizmin karbon ayak
izinin önemli bir faili olduğunu ortaya koymakla beraber ekolojik ve enerji verimli
turizm yatırımlarının yetersizliğine vurgu yapmaktadır.
Literatür araştırıldığında Türkiye bağlamında sınırlı sayıda çalışma bulunmadığı
görülmektedir. Başarır ve Çakır (2015) içinde Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkelik
veri setine panel eşbütünleşme ve nedensellik testlerini uygulamışlardır. Panel için
elde edilen bulgular turist sayısından enerji tüketimi ve CO2 emisyonuna doğru kısa
dönemli ve tek yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir. Değişkenler arasında
uzun dönemli ilişkiye ise rastlanmamıştır.
Mevcut literatür incelendiğinde Türkiye’yi de içine alan çalışmaların sınırlılığı
bu alandaki bir literatür boşluğuna işaret etmektedir.
3. VERİ VE METOT
Uygulamada kullanılan veriler 1982-2016 dönemini kapsamaktadır. Verilere
ilişkin açıklamalar Tablo 1’de sunulmaktadır.
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Tablo 1. Veri Tanımlamaları ve Kaynakları (1982-2014, Yıllık Veri)
Kod

İsim

CO2

Kişi başına CO2 Salınımı (Metrik Ton)

WDIa

Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı

WDIa

TURİHR

Kaynak

WDIa

TURGSMH Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı
a

Dünya Bankası Veri Tabanı (World Development Indicators)

Bu çalışma ile Türkiye’de Turizm göstergeleri ile Bilgi İletişim Teknolojileri
kullanımı arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Granger
(1969) tarafından geliştirilen nedensellik testi aynı seviyeden durağan seriler için
kullanılabilir. Serilerin seviye değerlerinin kullanıldığı VAR modeline dayalı bu
metot, birim kök içeren ya da eşbütünleşik seriler için asimptotik test istatistikleri
geçersiz olduğundan uygulanamazlar (Park ve Phillips, 1989; Sims vd., 1990). Toda
ve Yamamato (1995) tarafından geliştirilen modifiye edilmiş WALD testi
(MWALD) Granger tipi nedensellik testinin karşılaştığı bu sorunun üstesinden
gelebilmektedir. Toda-Yamamato nedensellik testinde serilerin bütünleşme
dereceleri veya aralarındaki olası eş bütünleşme ilişkisi, nedensellik sınamasının
geçerliliğini etkilememektedir. Hacker ve Hatemi-J (2006:1494) özellikle küçük
örneklem, normal dağılıma uymama ve hata teriminde koşullu değişen varyans
(ARCH) olması durumlarında MWALD testinin sapmalı olduğunu ortaya
koymuştur. Hacker ve Hatemi-J (2006) söz konusu sapmayı önlemek için Efron
(1997) tarafından geliştirilen bootstrap yöntemini önermiştirler. Çalışmada bootstrap
dağılımından elde edilen kritik değerler kullanıldığında test performansının arttığı
ortaya konulmaktadır (Hacker ve Hatemi-J, 2006:1499).
3. BULGULAR
Uygulamaya öncelikle serilerin durağanlıkları incelenerek başlanmıştır. Bunun
için, ADF (Dickey ve Fuller, 1979; 1981; MacKinnon, 1996) birim kök testi
kullanılmıştır. Tablo 2’deki birim kök test sonuçlarına göre TURGSMH seviyede
durağan

iken

TURİHR

ve

CO2

değişkeni
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birinci

farki

alındığında

durağanlaşmaktadırlar. Serilerimizden biri I(0), diğer ikisi I(1) olduğu için
nedensellik testinde kullanılacak maksimum entegrasyon mertebesi dmax=1 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2. ADF Birim Kök Test Sonuçları
Birinci Farkta

Seviyede
Seriler

Test İstatistiği

Olasılık

Test İstatistiği

Olasılık

CO2

-2.9397

0.1642

-5.7914***

0.0003

TURİHR

-2.5365

0.3098

-5.9057***

0.0002

TURGSMH

-3.9708**

0.0206

-

-

Not: H0: Seri birim kök içermektedir. ***, ** ve * H0 hipotezinin sırasıyla yüzde %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde
reddedildiğini göstermektedir. ADF için MacKinnon (1996) kritik değerleri kullanılmış olup uygun gecikme
sayısının belirlenmesinde Schwarz (1978) bilgi kriteri kullanılmıştır. Sabit ve trend içeren model raporlanmıştır.

Birim kök testleri ardından gerçekleştirilen nedensellik analizi sonuçlarına göre
Turizm gelirlerinin ihracattaki ve GSMH’daki payı ile CO2 emisyonları arasında her
iki yönde de bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Bu anlamda bulgular uzun
dönemli nedensellik açısından Başarır ve Çakır’ın (2015) içerisinde Türkiye’nin de
bulunduğu panel veri örneklemi ile uyuşmaktadır.
Tablo 3. Bootstrap Nedensellik Testi Sonuçları

ܪ

Asimptotik

Bootstrap

p-değeri

p-değeri

Optimal
Gecikme

MWALD

SONUÇ

Sayısı

 ʹܱܥե ܷܴܶGܴܪ

0.794

0.373

0.377

1

Kabul

ܷܴܶG ܴܪե ʹܱܥ

2.469

0.116

0.131

1

Kabul

 ʹܱܥե ܷܴܶܪܯܵܩ

0.990

0.320

0.328

1

Kabul

ܷܴܶ ܪܯܵܩե ʹܱܥ

0.000

0.993

0.994

1

Kabul

Not: Kritik değerler 10000 tekrarlı bootstrap dağılımından elde edilmiştir. ***, ** ve * bootstrap kritik değerleri
kullanılarak, H0 hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini göstermektedir. VAR modeli
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için optimal gecikme sayısı HJC (Hatemi-J, 2003) ile belirlenmiştir. ADF birim kök testi sonuçlarına göre dmax=1
olarak belirlenmiştir.

SONUÇ
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelişme sağlama çabaları içerisinde Turizmin
önemli ve umut verici bir rolü bulunmaktadır. Bu açıdan pek çok ülke bacasız
endüstri olarak gördükleri turizmle gelişme hedeflerini yakalamaya çalışmaktadır.
Ancak her ne kadar bacasız endüstri ifadesi ile anılarak, örtülü anlamda çevreyi
kirletmediği yönünde bir imaj oluştursa da turizmin dolaylı yoldan ciddi boyutlarda
enerji tüketimine ve sera gazı emisyonuna yol açtığı pek çok çalışmada ortaya
konulmuştur. Bu anlamda sağlıklı ve doğa ile barışık bir gelişmeyi sağlayabilmek
için turizmin de daha temiz bir boyuta taşınması gerekmektedir. Böylesi bir sorunun
mevcut olup olmadığı gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek açısından
Türkiye için de önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada Türkiye’ye ait 1982 ile
2014 yılları arasındaki veriler kullanılarak Turizm gelirleri ile karbon emisyonları
arasındaki ilişki zaman serisi analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre turizm faaliyetlerinin ihracat ve GSMH içindeki payının CO2
emisyonlarında anlamlı uzun dönemli bir nedensellik ilişkisine sahip olmadığı
görülmektedir. Her ne kadar bulgular böyle ise de çevresel bozulmanın sadece CO2
emisyonundan ibaret bir kavram olmadığını da vurgulamakta yarar bulunmaktadır.
Ek olarak turizmin toprak ve suda meydana gelen kirlenme ya da turizm ile
ormansızlaşma arasındaki ilişkinin incelenmesi gelecek çalışmalara öneri olarak
sunulabilir.
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Turizm ve Bilgi İletişim Teknolojileri İlişkisi
Cengiz AYTUN1, Cemil Serhat AKIN2, Soner AKIN3
Özet
Günümüzde ülkeler ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmada turizm olgusunu önemli bir
politika aracı olarak görmektedir. Bu sebeple çoğu ülke hizmet sektörlerinde biri olan turizm
faaliyetlerinin yaygınlaşmasında bilişim teknolojilerini daha yoğun kullanmaya başlamıştır.
Bilgi iletişim teknolojileri – BİT (Information and telecommunication technology - ICT)
alanında yaşanan hızlı ilerlemeler turizm sektöründe de gelişmelere sebebiyet vermekte,
pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır. Bilgisayar odaklı
teknolojiler, bilgi sistemleri, veri tabanları ve iletişim hatları yeni fırsatlar yaratmış turizmi
küresel bir endüstri haline getirmiştir. Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri seçenekler arasında
karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırarak tüketici tercihleri üzerine etkili olmaktadır
Günümüzde tanıtım faaliyetlerinin temel eksenini oluşturan bilgi teknolojileri kullanımının
küresel olarak yaygınlaşması sosyal ve ekonomik kalkınmanın da belirleyicisi
olabilmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve kalkınmanın
belirleyicilerinden biri olarak düşünülen turizm ile bilgi iletişim teknolojileri arasındaki
ilişkinin sorgulanmasıdır.
Çalışmada Türkiye’nin 1982 ile 2016 yılları arasındaki ICT verileri ile turizm gelirleri
arasındaki ilişki zaman serisi analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre
ICT ile turizm gelirleri arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu sonuçlardan
hareketle turizm gelirlerini artırmak isteyen ülkelere, ICT yatırımlarını artırmaları politika
önerisi olarak sunulabilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi iletişim teknolojileri, Turizm gelirleri, Zaman Serisi Analizi.
Jel Kodları: Z30,Z38.C22

The Relation between Tourism and Information Technologies
Abstract
Today, the concept as tourism is seen as an important political tool in order to gain the
growth based aims for economic development by countries. In this respect, many countries
started to use tourism activities in order to strengthen the sector of services via using
information technologies to a high degree. The rapid developments in information and
telecommunication technologies (ICT) have resulted in rapid growth in tourism sector in
terms of marketing, management by giving more facilities on management and promotion.
The computer based technologies, the information systems, the databases and
communication lines have transformed the tourism into a global sector. They make become
meaningful for making brief comparisons for information technologies in terms of different
options to follow the consumer choices
The widespread using of information technologies in global sense has become the main
theme of promotion activities via being the main indicator of social and economic
development today. Hence, the goal of this study is to question the relation between tourism
and information technologies which is already thought to be one of the main indicators of
economic growth and development..
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In this study, the datum from tourism incomes and ICT data belonging to the years
between 1982 and 2016 for Turkey were questioned via the time series analyses method.
Bilateral causality relation was found between the ICT datum and tourism incomes
according to the obtained results. In this respect, a policy suggestion for the countries which
want to increase the tourism incomes can be followed via strengthening the ICT investments,
from the point of view.
Key Words: Information Technologies, Tourism Incomes, Time Series Analyses.
Jel Codes: : Z30,Z38.C22

1.

GİRİŞ

Ülkelerin birincil amacı üretilen mal ve hizmet miktarını artırmaktır. Ekonomik
büyüme olarak da adlandırılan bu duruma erişebilmek için ülkeler, kaynaklarını daha
verimli bir biçimde kullanma arzusu içindedir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında
buhar gücünün de kullanımı ile birlikte kitlesel üretim aşamasına geçiş yaşayan
ülkeler, sonraki aşamada hizmet sektöründe genişlemeyi hedefleyerek ekonomik
büyümeye katkı sağlamıştır.
Gelişmiş ülkelerde sanayi toplumunun dönüşümünü açıklayan çalışmaların
popülaritesi 1970’li yıllardan beri giderek artmaktadır. Eskinin gelişmiş-gelişmemiş
ya da gelişmekte olan ülkeler ayrımı artık yerini; tarım, sanayi ve sanayi sonrası
toplum biçimlerine bırakmaya başlamıştır (Aytun, 2008, 18). Sanayileşme hamlesini
tamamlamış ülkelerin sonraki politikaları hizmet sektörünün yapılandırılması
üzerinedir.
Özellikle 1990’ların ikinci yarısında öncelikle sanayileşmiş ekonomilerin üretim
yapılarında ortaya çıkan değişiklikler, gelişmekte olan ülkelerin de üretim
süreçlerine etki ederek tüm dünya ekonomilerini “Yeni Ekonomik Düzen” adı
verilen yeni bir yapılanmaya doğru sürüklemiştir. Hizmet sektörünün önem
kazandığı bu dönemde uluslararası ticarette yaşanan serbestleşme ve bilişim
teknolojilerinde sağlanan gelişmeler bu yeni yapılanmaya ekstra bir ivme
kazandırmıştır (Kuşat, 2011, 115-116).
Günümüzde ülkeler ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmada hizmet sektörü
içerisinde yer alan turizm sektörünü önemli bir büyüme aracı olarak görmektedir. Bu
sebeple çoğu ülke hizmet sektörlerini daha etkin bir biçimde kullanabilmek için
yöntem arayışı içerisine girmiştir. Özellikle bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan
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gelişmeler turizm sektörü tarafından yakından takip edilmiş ve turizm faaliyetlerinin
yaygınlaşmasında yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi iletişim
teknolojileri – BİT (Information and telecommunication technology - ICT), özellikle
pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmuş, sektörde
gelişmelere sebebiyet vermiştir. Bilgisayar odaklı teknolojiler, bilgi sistemleri, veri
tabanları ve iletişim hatları yeni fırsatlar yaratmış turizmi küresel bir endüstri haline
getirmiştir. Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri seçenekler arasında karşılaştırma
yapılmasını kolaylaştırarak tüketici tercihleri üzerine etkili olmaktadır. Ayrıca
tanıtım faaliyetlerinin temel eksenini oluşturan bilgi teknolojileri kullanımının
küresel olarak yaygınlaşması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın da belirleyicisi
olabilmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve kalkınmanın
belirleyicilerinden biri olarak düşünülen turizm ile bilgi iletişim teknolojileri
arasındaki ilişkinin sorgulanmasıdır. Çalışmanın takip eden ikinci bölümünde bilgi
iletişim teknolojileri ile turizm faaliyetleri arasındaki etkileşim ilgili çerçevede
ortaya konulacak üçüncü bölümde çalışmanın uygulama kısmında kullanılacak veri
ve yöntem hakkında bilgi verilecektir. Çalışma elde edilen bulguların yorumlanması
ve politika önerileri ile sonlandırılacaktır.
2.

BİLGİ

TEKNOLOJİLERİNİN

GELİŞİMİ

VE

TURİZM

FAALİYETLERİ İLE İLİŞKİSİ
Bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile birlikte
küreselleşme olarak da adlandırılan ülke sınırlarının kaldırılması ve kültürel olarak
birbirine yaklaşması hız kazanmıştır. Bu gelişmeler üretim sistemlerine de entegre
edilerek, rekabetin arttığı dünyada firmaların önemli politika araçlarından biri haline
gelmiştir.
İletişim teknolojileri daha çok bireyler ya da kurumlar arasında iletişim
kurulmasını sağlayarak coğrafi sınırları bir anlamda ortadan kaldırmış, bilgisayar
teknolojileri ise özellikle iş sürecinin geliştirilmesi ve iş görenlerin işlerini daha
verimli yapmaları amacıyla kullanılmıştır (Benli ve Kızgın, 2002).
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Özellikle turistik ürünlerin tanımlanması, tanıtımı, dağıtılması ve bir araya
getirilmesi, organize edilerek tüketiciye sunulmasında sürdürülebilir rekabet avantajı
elde etmede BİT’leri yoğun olarak kullanılmakta firmaların pazar payını da
artırmaktadır (Buhalis ve Main; 1998). Turizm sektöründe tüketim gerçekleştirecek
bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılamalarında BİT’e başvurmaları sektörün bu
teknolojilere verdiği önemi artırmıştır. Bu sebeple özellikle ikinci dünya savaşı
sonrasında turizm sektöründe yer alan paydaşların bilgi iletişim teknolojilerine
yatırımları artmıştır (Sezgin, 2004:109).
Turistik hizmetlerin arzının ve talebinin hızlı gelişimi, bilgi teknolojilerini
endüstrinin zorunlu bir ortağı haline getirmiş bununla birlikte söz konusu
teknolojiler, turizm pazarlaması, dağıtımı, tutundurması ve koordinasyonunda artan
bir şekilde önemli bir rol oynamaktadır (Coşkun & Yüksek, 2010).
Turizm sektörü ile BİT arasındaki ilişki ilgili literatürde çok sayıda başlık altında
kurulsa da bu başlıkları dört ana başlıkta toplamak mümkündür:
x Merkezi Rezervasyon Sistemleri: Bu sistemler turizm alanında faaliyet
gösteren firmalar ulaşmada kullanılan teknolojilerdir.
x Global Dağıtım Sistemleri: Bu sistemler turizm sektörünün sunmuş olduğu
ürünleri merkezi bir sistemle birleştirip bu ürünü talep eden müşterilere sunan aracı
kurumlardır.
x İnternet: Bilgisayarların kurulan bir ağ vasıtası ile birbirine bağlanması ile
oluşturulan sistemdir. Bu sistematik içerisinde bireyler iletişim elektronik posta,
world wide web (www) gibi iletişim araçları sayesinde ağlara dâhil olarak firmalar
arasında mukayese yapma şansına sahip olur.
x İntranet: İnternet sistemlerine benzer bir siteme sahip olan intranetin kapsamı
daha dar olup belirli bir organizasyona bağlı birimler içerisinde sınırlandırılmış bir
anlamda firma içi ağlardır. Turizm sektöründe yer alan firmalar çeşitli departmanları
arasındaki eş zamanlı organizasyonları bu ağlar aracılığı ile kurmaktadır
(Sezgin,2004:109-133).
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Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri turizm sektöründe özellikle
rekabet gücünü arttırıcı rol oynamaktadır. Bu teknolojilerle tesis sahipleri coğrafi
sınırlamaların üstesinden gelebilmektedir (Law ve Hsu, 2005).
Wei ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada internetin otel rezervasyonlarında
kullanım ağırlığını ölçülmüştür. Çalışmanda Global Hoteliers üyesi olan 193
uluslararası otel, anket yöntemi ile araştırmaya dahil edilmiş araştırma sonuçlarına
göre katılımcı turizm işletmelerinin %91,3’ünün web sitelerinin olduğu, %82,6’sının
web aracılığıyla rezervasyon imkanı sağladığı tespit edilmiştir. (Wei vd. 2001:237).
Farkhondehzadeh ve ark. (2013) donanım olanaklarındaki gelişmelerin yanı sıra
e-ticaretteki gelişmelerin de etkilerine işaret etmektedir. Sanal marketler, elektronik
ödeme

olanakları

önceden

ulaşılamayan

pazarlara

güvenle

firmaların

girebilmelerine de olanak tanımaktadır. Ayrıca e-ticaret uygulamalarıyla maliyetler
ciddi ölçüde düşmektedir.
BİT ile turizm arasındaki ilişkinin aynı hedeflere ulaşmada sorun doğurduğuna
dair çalışmalar da mevcuttur. Lim’in 2009 yılında İngiltere de gerçekleştirdiği bir
araştırmada birbirinden habersiz ve bağımsız çalışan otel yöneticilerinin teknoloji
adaptasyonlarını ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya dahil
edilen otellerin çalışma sistemlerinin karmaşık yapısının internet kullanımını
zorlaştırdığı vurgulanmıştır (Lim, 2009:611, 615-616).
3.

METOD VERİ YÖNTEM

Uygulamada kullanılan veriler Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri
veri tabanından (World Development Indicators - WDI, 2018) ve Türkiye İstatistik
Kurumundan (TÜİK) elde edilmiştir. Türkiye için elde edilen yılık veriler 19822016

dönemini

kapsamaktadır.

Verilere

sunulmaktadır.
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ilişkin açıklamalar

Tablo

1’de

Tablo 1. Veri Tanımlamaları ve Kaynakları (1982-2016, Yıllık Veri)
Kod
BİT
TUR
a

İsim

Kaynak
WDIa

100 Kişi başına Bilgi iletişim teknolojileri

TÜİKb

(Sabit + Mobil + İnternet abonelikleri)

WDIa

Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı

Dünya Kalkınma Göstergeleri b Türkiye İstatistik Kurumu.

Bu çalışma ile Türkiye’de Turizm göstergeleri ile Bilgi İletişim Teknolojileri
kullanımı arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Granger
(1969) tarafından geliştirilen nedensellik testi aynı seviyeden durağan seriler için
kullanılabilir. Serilerin seviye değerlerinin kullanıldığı VAR modeline dayalı bu
metot, birim kök içeren ya da eşbütünleşik seriler için asimptotik test istatistikleri
geçersiz olduğundan uygulanamazlar (Park ve Phillips, 1989; Sims, Stock ve
Watson, 1990). Toda ve Yamamato (1995) tarafından geliştirilen modifiye edilmiş
WALD testi (MWALD) Granger tipi nedensellik testinin karşılaştığı bu sorunun
üstesinden

gelebilmektedir. Toda-Yamamato

nedensellik testinde

serilerin

bütünleşme dereceleri veya aralarındaki olası eş bütünleşme ilişkisi, nedensellik
sınamasının geçerliliğini etkilememektedir. Hacker ve Hatemi-J (2006, 1494)
özellikle küçük örneklem, normal dağılıma uymama ve hata teriminde koşullu
değişen varyans (ARCH) olması durumlarında MWALD testinin sapmalı olduğunu
ortaya koymuştur. Hacker ve Hatemi-J (2006) söz konusu sapmayı önlemek için
Efron (1997) tarafından geliştirilen bootstrap yöntemini önermiştirler. Çalışmada
bootstrap

dağılımından

elde

edilen

kritik

değerler

kullanıldığında

test

performansının arttığı ortaya konulmaktadır (Hacker ve Hatemi-J, 2006, 1499).
4.

BULGULAR

Uygulamaya öncelikle serilerin durağanlıkları incelenerek başlanmıştır. Bunun
için, ADF (Dickey ve Fuller, 1979; 1981; MacKinnon, 1996) birim kök testi
kullanılmıştır. Tablo 2’deki birim kök test sonuçlarına göre TUR seviyede durağan
iken BİT değişkeni birinci farki alındığında durağanlaşmaktadırlar. Serilerimizden
biri I(0), diğeri I(1) olduğu için nedensellik testinde kullanılacak maksimum
entegrasyon mertebesi dmax=1 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 2. ADF Birim Kök Test Sonuçları
Seviyede
Seriler

Test İst.

Birinci Farkta
Olasılık

Test İst.

Olasılık

BİT

-1.1125

0.9111

-4.2469**

0.0127

TUR

-3.7696**

0.0309

-

-

Not: H0: Seri birim kök içermektedir. ***, ** ve * H0 hipotezinin sırasıyla yüzde %1, %5 ve %10
anlam düzeyinde reddedildiğini göstermektedir. ADF için MacKinnon (1996) kritik değerleri
kullanılmış olup uygun gecikme sayısının belirlenmesinde Schwarz (1978) bilgi kriteri kullanılmıştır.
Sabit ve trend içeren model raporlanmıştır.

Birim kök testlerinin ardından gerçekleştirilen bootstrap nedensellik testi
sonuçları Tablo 3’te raporlanmaktadır. Bulgulara göre BİT ile turizmin GSMH
içindeki payına (TUR) bakıldığında ise her iki yönde kuvvetli bir nedensellik ilişkisi
bulunduğu görülmektedir.
Tablo 3. Bootstrap Nedensellik Testi Sonuçları

ܪ

MWALD

Asimptotik

Bootstrap

p-değeri

p-değeri

Optimal
Gecikme SONUÇ
Sayısı

ܤGܶ ե ܷܴܶ

12.468

0.029

0.081

5

Ret**

ܷܴܶ ե ܤGܶ

21.361

0.001

0.012

5

Ret**

Not: Kritik değerler 10000 tekrarlı bootstrap dağılımından elde edilmiştir. ***, ** ve * bootstrap
kritik değerleri kullanılarak, H0 hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini
göstermektedir. VAR modeli için optimal gecikme sayısı Akaike Bilgi Kriteri ile belirlenmiştir. ADF
birim kök testi sonuçlarına göre dmax=1 olarak belirlenmiştir.

5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkelerin ekonomik büyüme sürecinde hizmet sektörünün sağladığı kazanımlar
önem arz etmektedir. Bacasız endüstriler olarak da adlandırılan turizm sektörünün
güçlü olması ülkelerin büyümesine katkı sağlayarak diğer taraftan istihdamı da
artırmaktadır. Sanayileşme hamlesini gerçekleştirmiş olan ülkeler daha az çevresel
bozulma yaratarak ekonomik büyümeye katkı yapan Turizm faaliyetlerinin gelişimi

2639

için çeşitli yöntemler geliştirmekte bu yöntemlerin başında da bilgi iletişim
tekniklerinin etkin kullanımı gelmektedir.
Özellikle 2000’li yıllar ile birlikte bilgi iletişim teknolojileri hızla gelişmiş ve
birçok sektör bu teknolojileri kullanarak rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmıştır.
Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri sayesinde bilgisayarlar, dijital
donanımlar, akıllı telefonlar, tabletler, vb. gibi yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkışı
üretimde ve hizmetlerin sunumunda kolaylıklar yaratmakta ayrıca istihdamı
artırmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılan e-ticaret, reklam,
uluslararası pazarlara açılım, yeni pazarlama anlayışı bir yandan ülkeleri birbirine
yaklaştırırken yeni organizasyon ve yönetim teknikleri ile de ekonomik etkinliği
artırmaktadır.
Bu çalışmada turizm sektörünün daha etkin çalışabilmesi için araç olarak
düşünülen BİT kullanımının turizm faaliyetleri üzerine olan başarısı sorgulanmıştır.
Çalışmada Türkiye’nin 1982 ile 2016 yılları arasındaki BİT verileri ile turizm
gelirlerinin GSMH içindeki payı arasındaki ilişki bootstrap nedensellik analizi
yöntemi ile sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre ICT ile turizm gelirlerinin
GSMH içindeki payı arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu
sonuçlardan hareketle Türkiye’de bilgi iletişim teknolojilerinin turizm gelirlerini
artırmada önemli bir etken olduğu dikkat çekmektedir.
Elde edilen bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde ülkelerin refah düzeyinin
artırılmasına katkı sağlayan turizm sektörünün gelişimi için BİT’lerine yapılan
yatırım ülkeye pozitif yönde ekonomik çıktılar sağlayacaktır. BİT teknolojileri
sayesinde sektörünün dinamik yapısı gereği oluşan değişimler takip edilip değişime
uyum sağlanacaktır. Turizm şirketlerinin yaşanan zorlu rekabet içerisinde geri kalma
lüksü bulunmamaktadır. Ayrıca yaşanan rekabette bilgi teknolojilerinden
faydalanılarak küresel dağıtım sistemlerini de kullanmak gerekmektedir.
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Assessing Knowledge Sharing Culture among Managers in
Businesses; a Case Study of Condor Electronics’s Company
in Algeria
Narimane DRIS1

Abstract
This research paper aims to assess the knowledge sharing’s culture among managers in
businesses. In order to achieve the research objective, a case study was conducted at
CONDOR Electronics Company in Algeria, using a set of data collection tools, and the
questionnaire survey as a principal tool in research, which was designed based on the research
literature. The questionnaires were distributed among 120 managers, through a randomly
sample, using the descriptive statistics and the multiple linear regression model to test the
research hypotheses.
The research results showed that the managers’ involvement in work, collaboration and
collective work are the two main components, which shape the knowledge sharing culture at
the company under study rather than the core values and mutual trust.
Based on the analysis and the results of the present research paper, the researcher made a
modest attempt to give practical suggestions that foster the knowledge sharing in business
through a supportive organizational culture.
Key Words: knowledge, knowledge management, knowledge sharing, organizational
culture, knowledge sharing culture (KSC).
JEL Classification Codes : ID319Business Administration

L'évaluation de la culture de partage des connaissances entre les
managers dans les entreprises; Etude de cas de l'entreprise Condor
Electronics en Algérie
Résumé
Cet article de recherche a pour objectif d’évaluer la culture du partage des connaissances
entre les managers dans les entreprises, afin d’atteindre l’objectif de la recherche. Une étude
de cas a été réalisée au sein de l’entreprise CONDOR Electronics en Algérie en utilisant Le
questionnaire comme outil principale dans la recherché et qu’ont été distribués aux 120
managers, en utilisant le modèle de régression linéaire multiple pour tester les hypothèses de
recherche.
Les résultats de la recherche montraient que l’intégration des managers au travail, la
collaboration et le travail collectif sont les deux composants principaux qui forment la culture
du partage de connaissance dans l’entreprise étudiée eu regard des valeurs fondamentales et
de la confiance mutuelle.
Sur la base de l'analyse et les résultats de la présente recherche, la chercheuse a donné des
recommandations pratiques qui favorisent le partage des connaissances dans l'entreprise
grâce au support d’une culture organisationnelle effective.
Mots Clés: connaissance, management de connaissance, partage de connaissance, culture
organisationnelle, culture de partage des connaissances.
JEL Code de Classification: ID 319 Management des Entreprises
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1. INTRODUCTION
In today’s knowledge economy, which is characterized by rapidly developing
technologies and intensive knowledge products, Knowledge has become the most
important factor of production and value creation for business, due to the important
role they play regarding the businesses ‘competitiveness and continuity in the
competitive market.
Accordingly, Human resources are perceived to be as a most valuable asset for
any company and its main source of knowledge and innovation. This made the
businesses’ attention about managing knowledge more progressive.
Knowledge sharing is considered to be one of the most important processes of
knowledge management which has the potential to lead businesses towards success
based on the knowledge sharing results which are usually in form of new knowledge
and new innovation.
The businesses’ challenge to knowledge sharing depends on their willing and
capability to provide the necessary requirements which is related to organizational,
human, technological and cultural factors. Organizational culture as a management
system has been argued by many researchers to be a crucial for knowledge sharing’s
success, therefore, the question is always discussed about the organizational culture
which support knowledge sharing at business.
2. LITRATURE REVIEW
There is no consensus between researchers on knowledge’s definition.
2.1.

Knowledge and Knowledge Sharing

Davenport and Prusak define knowledge as an evolving mix of framed
experience, values, contextual information, and expert insight (Murray, 2008: 35).
Knowledge is specific source according to its complicated nature; it is not a
temporary action but it is an accumulative process.
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Knowledge originates and applies in the minds of knower’s and in organizations;
it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in
organizational routines, culture, processes, practices, and norms (Helen, 2008: 42).
Knowledge differs from information; while Knowledge guides decisions,
information inform on situations.
For instance, authors point out that Knowledge requires human judgment, it is
closely related to action, and presupposes values and beliefs (Hannu, K., 2008: 230).
This more explains the human aspect on knowledge. Moreover, authors see that
knowledge is implicated in human behaviors.
There are two main types of knowledge; the first and most common type of
knowledge is called tacit knowledge. The second type is called explicit knowledge.
• Tacit knowledge refers to personal knowledge embedded in individual experience
and involving intangible factors, and it can be extremely difficult to transfer (Todd
and Thomas, 2003: 03). According to its complicated nature.
• Explicit knowledge refers to knowledge that has been expressed in words and
numbers, and it can be easily codified and shared (Irma and Dorothy: 05). This kind
of knowledge is shared easily between individuals and groups.
Therefore, knowledge is a unique and complex intellectual process, its
complexity mainly drives from the human nature (knowledge owners), which
explains the critical need for knowledge management in businesses.
In general, Knowledge Management is defined as “a process that helps
organizations to find, select, organize, disseminate, and transfer important
information and expertise necessary for activities (Abdel et al, 2012: 28).
Similarly, knowledge management is viewed as the process of critically
managing knowledge to meet existing needs, to identify and exploit existing and
acquired knowledge assets and to develop new opportunities (Murray, 2008: 02).
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Knowledge management can be defined as set of processes, which include
knowledge creation, knowledge sharing, knowledge storage and knowledge
development.
The goals of KM are the leveraging and improvement of the organization’s
knowledge assets to make better knowledge practices, improved organizational
behaviors, better decisions and improved organizational performance (William,
2009: 04).
Therefore, authors point out that knowledge management must create the value
for the business throughout its main processes including knowledge acquisition,
creation, refinement, storage, transfer, sharing, and utilization.
Authors stress the importance of knowledge sharing for business’s development
and innovation. Knowledge sharing is a necessary practice that transforms the
individual knowledge into organizational knowledge.
Knowledge sharing is important for companies to be able to develop skills and
competences, to increase value, and to sustain competitive advantages (Chonticha,
2012: 287).
Van den Hooff and de Ridder defined knowledge sharing as the process where
individuals mutually exchange their knowledge and jointly create new knowledge
(Faizunuah: 352).
Knowledge sharing is essentially described as a set of processes and practices
which include knowledge transfer and exchange between individual and groups and
thereby create a new knowledge trough collective work, cooperation, mutual trust
and interaction.
The goal of knowledge sharing can be to either explore new knowledge or exploit
existing knowledge, which is a somewhat analytical distinction wherefore practice
will often entail part of both processes (Peter, 2005: 04).
Knowledge sharing is considered to be as a strategic opportunity for any business;
which enable for competences development, organizational knowledge creation,
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innovative capabilities support and organizational memory creation, therefore
sustain the business survival in a changeable environment.
2.2.

Knowledge Sharing Culture

Knowledge resides in people’s minds and in an organization’s culture (Krista:
07).
E. Schein defined organizational culture as the entire fundamental assumptions
that a given group has invented, discovered or developed while learning to solve
problems of adaptation to the environment and internal integration (Katarzyna, 2014:
28).
Considered culture as set of beliefs, values and attitudes give it a powerful
position at supporting knowledge sharing within organizations.
Pasher and Ronen affirm that successful knowledge creation and knowledge
sharing in an organization are a result of a management style based on shared values
of organizational culture (http://www.scirp.org/journal/ajibm).
Knowledge culture effectively facilitate knowledge sharing which facilitates the
learning processes within organizations by ensuring that what has been learned in
the organization can be stored, shared, and updated (Ebrahim, 2012: 33-34).
Organizational culture facilitate knowledge sharing practices trough; the creation
of a set of moral values and beliefs which convince people about knowledge
worthiness at businesses, a warring them about the need to search the critical
knowledge from the owners and sharing their knowledge in order to be developed.
According to Wigg, Culture supporting knowledge management describes: team
culture favorable ideas exchange, teams work, openness and honesty, high-trust
culture for common learning, expanded need for creativity, general belief in the
value of learning (Dorota and and Agnieszka: 1364).
Organizational culture’s determinants which support knowledge sharing are
differ from one discipline to another and differ from one business’s environment to
another, literatures do not include one group of determinants for knowledge sharing
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culture which is resulted in a large variety of researches. Knowledge sharing culture
is principally based on openness, collaboration and collective work, social
interaction and mutual trust, work involvement and integration, common and core
values…ects
3.

RESEARCH METHODOLOGY
The objective of this research is to assess knowledge sharing culture among managers in

businesses and thereby determine which elements of the existed organizational culture that
forms the knowledge sharing culture at the studied business.
In order to achieve the research objective, a case study was conducted at CONDOR
Electronics Company in Algeria, one of the best-known brands by Algerians; it is specialized
in the manufacture of: “Electronic equipment and home appliances, computers, packaging,
and international trade” (www.condor.dz).
The present research paper used the descriptive and analytical approach, which is based
on the description of the statistics of research data, and the analysis of the research results.

3.1.

Research Model and Hypotheses

The research model is presented in Figure 1. It shows the two main variables

of research, and the different dimensions.
Dependent variable

Independent variable

Knowlege Culture
workers' involvement

H1

Knowledg
Sharing

Collaboration and
collective work
H2

core values and mutual
trust

Figure 1. Research Model
Based on the presented research model above, two main hypotheses were
formulated for the present research, as follow:
H1: Work involvement, Collaboration and collective work, core values and
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mutual trust are the main components which form the knowledge sharing
culture among managers at the studied business;
H2: There are a significant relationship between organizational culture (work
involvement, Collaboration and collective work, core values and mutual trust)
and knowledge sharing at the studied business;
3.2.

Data Collection and Explanation of Scales

Data was principally collected using the questionnaire through a randomly
sample, which was distributed among 120 managers of condor Electronics Company
in Algeria.
The collection of questionnaires accounts 117 of true and valid questionnaires
which are suitable and reliable for analysis.
The questionnaire construction based on two sides;
-

The first, which is used to assess the knowledge sharing culture, including
three dimensions; Work involvement, Collaboration and collective work,
core values and mutual trust;

-

The second, which is used to measure the knowledge sharing and effectively
permit to determine which elements of the existed organizational culture
forms the knowledge sharing culture at the studied business.

3.3.

Data Analysis

The study used the quantitative method, where data codification, interpretation,
and analysis were done using SPSS software.
Researcher used descriptive statistics, reliability test, and multiple regression
model to analyze data and to test the research hypotheses.
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3.3.1.

Research demographics
Table 1: Age, Gender, Seniority and Education Distribution
Age

< 30 years
[30-40]
> 40 years

45
50
22

38.5%
42.7%
18.8%

Gender
Male
Female

55
62

47%
53%

Seniority
< 5 years
[5-10]
[11-15]
> 15 years

61
53
3
0

52.1%
45.3%
2.6%
0%

Education
Bachelors
Masters
PhD/ Graduate Studies

35
70
12

29.9%
59.8%
10.3%

The table 01, shows the distribution of respondents according to their age,
Gender, Seniority and Education Distribution.
The responses frequencies showed that 53% of respondents are female while 47%
are male, for instance, most of respondents are under the age of 40 years old with a
total percentage of 81.2%, which is considered to be a force for business. similarly,
59.8% of respondents are Master’s degree, 29.9% are Bachelor’s degree while 10.3%
are doctoral post, on the same line, 52.1% of respondents have less than 5 years of
experience at the studied business, 45.3% have between 5 to 10 years of experience
while, 3 % their seniority at the studied business exceeds the 15 years.
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3.3.2.

Reliability of Scales
Table 2: Reliability test

Variables

Number of
Items

Crombach’s
Alpha

13

0.867

8
5

0.775
0.827

20

0.932

6
6
8

0.927
0.833
0.857

Knowledge Sharing
- Tacit Knowledge
- Explicit Knowledge
Organizational Culture
- Work involvement
- Collaboration and Collective Work
- Core Values and Mutual Trust

Data reliability has been tested using reliability test. Reliability test value of
Coronbach’s alpha was being greater than 0.5 or 50%, which means that the
reliability of data is very acceptable.
- Overall value of Cronbach’s alpha for knowledge sharing items is 0.867 or
86.7%, which means that the reliability of data is very acceptable.
- Overall value of Cronbach’s alpha for organizational culture items is 0.932 or
93.2%, which means that the reliability of data is very acceptable.
3.3.3.

Descriptive statistics
Table 3: Descriptive statistics
Items

Knowledge Sharing

Arithmetic
Mean
3.716

Organizational Culture
- Work involvement
- Collaboration and Collective
Work
- Core Values and Mutual Trust

Standard Deviation
0.438

3.587

0.508

3.705

0.683

3.606

0.593

3.485

0.510

- There was a high positive perception by the respondents on exist knowledge
sharing among managers at Condor Electronics with a mean of 3.716, which
indicates a high level of knowledge sharing between managers.
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- There was a medium positive perception by the respondents on exist organizational
culture among managers at Condor Electronics with a mean of 3.587.
- There are a significantly positive perception of work involvement, Collaboration
and Collective Work and Core Values and Mutual Trust existing at Condor
Electronics (Mean= 3.705; 3.606 and 3.485; Agree) respectively as indicated by
respondents. Which prove and valid the first hypothesis of research.
3.3.4.

Regression Analysis Results
Table 3: multiple regression test

Independent
Variables

Items
- Work
involvement
- Collaboration
and
Collective Work
- Core Values and
Mutual Trust

standardized
Coefficient
(Beta)

Sig
(p-value)

0.022

0.023

0.288

0.005

-

0.914

Correlation
value (R)

Adjusted
R2

0.427

0.183

- Multiple regression analysis was conducted to determine relationship
between work involvement, Collaboration and Collective Work and Core Values as
independent variables and knowledge sharing as dependent variable.

Results of multiple regression analysis showed that organizational culture
is significantly correlated with knowledge sharing with a Coefficient of
determination (R) amounted to (0.427), The independents variables explained
18.3% of the variance in knowledge sharing (R Square=0.183).

Results show that two dimensions of organizational culture were
significantly correlated with knowledge sharing; work involvement (sig

=0.02), and collaboration and collective work (sig =0.00), while Core Values
and Mutual Trust has no significant impact on knowledge sharing (sig=0.914)

which is superior to the error coefficient (0.05).
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Observation of Beta (β) for work involvement and Collaboration and
Collective Work, which amounted respectively to (Beta= 0.022 and 0.288),
interprets the level to which they can predict knowledge sharing while the most
influential predictor of knowledge sharing was Collaboration and collective work
(Beta =0.288).
Based on discussion above, the data analysis proves and valid the second
hypothesis.
4. CONCLUSION
Knowledge sharing culture is about assuring the continuous flow of knowledge,
that allows the building of an organizational knowledge memory within businesses;
by providing the necessary requirements including; Collaboration and Collective
work, work involvement and core values and mutual trust.
In order to foster the knowledge sharing among individuals in businesses and
maximize the benefits of sharing which are directly related to the business’s
performance and the individual development of competence and creativity.
Businesses should have a strong will to create cultural values that create assumption
for people about the worthiness of knowledge sharing.
REFERENCES
ABDEL, H. Z et al. (2012), The Role of Knowledge Management in Enhancing
Organizational Performance, I.J. Information Engineering and Electronic Business,
(5), 28.
CHONTICHA, M. (2012), Developing Knowledge-Sharing Capabilities Influence
Innovation Capabilities in Organizations – a Theoretical Model, International
Conference on Education and Management Innovation, Singapore, 286-287.
DOROTA, C. M and AGNIESZKA, S. L, Organizational Culture Conditions of
Knowledge Management, 1364-1365
EBRAHIM. M et al. (2012),The Relationship between Organizational Culture and
Knowledge Management, International Journal of Innovative Ideas,12(3), 33-34

2655

HANNU, K. (2008), Aligning Knowledge and Business Strategies within an
Artificial Ba Context1, British Cataloguing in Publication Data.
HELEN, M. (2008), Technology and Knowledge Management, Information Science
reference, British Cataloguing in Publication Data.
IRMA, B. F and Dorothy L, Knowledge Management an Evolutionary View;
Advances in Management Information Systems, USA.
KATARZYNA, S. W. (2014), The Importance of Organizational Culture for
Innovation in the Company, Forum Scientiae Oeconomia, 2 (3), 28-29.
MURRAY, E. J. (2008), Current Issues in Knowledge Management, Information
Science Reference, British Cataloguing in Publication Data.
KRISTA, K. B. Human Resources Policies and Practices, Knowledge Sharing and
Institutional Learning and Change in the CGIAR.
PETER, H. C. (2005), Facilitating Knowledge Sharing: A Conceptual Framework,
SMG Working Paper, ( 4), 04
TODD, R. G & Thomas, P. J. (2003),Introduction to Knowledge Management: KM
in Business, An imprint of Elsevier Science, USA, 2003, p 03.
WILLIAM, R. K. (2009), Knowledge Management and Organizational Learning,
Annals of Information Systems (4), 4.
In the reference, FAIZUNIAH, P.K. The Importance of Knowledge Sharing in
Organizations, http://repo.uum.edu.my/16360/1/15.pdf (10/12/2016)
In the reference: http://www.scirp.org/journal/ajibm (10/12/2016)
In the reference: www.condor.dz (05/10/2018)

2656

Kurumsal Yönetim Perspektifinden Entegre Raporlama
Nilgün KUTAY1, Fatma TEKTÜFEKÇİ2
Özet
Kurumsal yönetim anlayışı, işletmelerin ilgili tüm kişi ve gruplar için en yüksek faydayı
sağlayacak şekilde yönetilmesini öngörmektedir. Bu anlayış; işletmelerin yönetiminde ve
faaliyetlerinde değer yaratma, kâr elde etme ve elde edilen kârları pay sahiplerine
dağıtmanın yanında, hissedarların ve diğer tüm çıkar gruplarının haklarının korunmasını ve
menfaat grupları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlayan bir yönetimdir. Kurumsal
yönetimin temel unsurları olarak; adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri
belirlenmiştir. Bu dört temel unsur, performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayalı
olarak birbiriyle ilişkilendirilmekte ve hem hissedarlar için değer yaratma hem de
işletmelerin sürdürülebilirliği için baz oluşturmaktadır.
Finansal raporlama, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından iyi bir araç
olmaktadır. İşletmelerde kurumsal yönetim yaklaşımının benimsenmiş olması finansal
raporlamanın şeffaflığı ve kamuyu aydınlatma düzeyinin yükselmesi ile doğrudan ilgilidir.
Günümüzde finansal raporlamada finansal tablolarla birlikte ekonomik, sosyal ve çevreyle
ilgili raporların da yer alması entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır. Entegre raporlama
ile tüm faaliyetlerin finansal verilerle bağlantısı kurularak işletmenin değerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Entegre raporlar; finansal ve finansal olmayan, sosyal sorumluluk,
sürdürülebilirlik ve çevresel raporları kapsamlı bir rapor halinde sunmakta, kullanıcılara
işletmenin stratejisi, süreçleri, uzun dönemli fırsat ve tehditleri hakkında önemli bilgiler
vermektedir. Entegre raporlamanın, kurumsal raporlama uygulamalarında küresel bir
standart olacağı öngörülmektedir. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) 2013
yılında, entegre raporlama rehberini yayınlamış ve entegre raporlamayı tanımlamıştır.
IIRC’nin yayınladığı entegre rapor içerisinde; kurumsal genel görünüm ve dış çevre,
kurumsal yönetim, iş modeli, riskler ve fırsatlar, strateji ve kaynak aktarımı, performans,
genel görünüş, hazırlık ve sunum temeli olarak sekiz içerik öğesi bulunmaktadır. Türkiye’de
entegre raporlamaya ilişkin ilk çalışma; 2011 yılında, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD), İş Dünyası ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (TSKD) tarafından kurulan
bir çalışma grubuyla başlatılmıştır. Ülkemizde Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)
Şubat 2017’de kurulmuş ve Borsa İstanbul’da çalınan gong töreni ile duyurulmuştur.
Çalışmada; BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı 44 adet şirket ve BİST Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne kayıtlı 50 adet şirket ana kütle olarak seçilmiş olup, söz konusu
şirketlerden entegre raporlarını hazırlayıp sunan bankalar uygulamanın örneklemini
oluşturmuştur. Ülkemizde entegre raporlamaya ait hazırlanan ilk örnekler 2016 yılı entegre
raporlarıdır. Bu nedenle, bankaların 2016-2017 yılları entegre raporları incelenmiştir.
Çalışma, entegre rapor ve raporlama ile ilgili Türkiye’deki son uygulamaları içermektedir
ve alanında literatüre değer katacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Entegre Rapor, Entegre Raporlama,
Sürdürülebilirlik Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi.
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Integrated Reporting from the Perspective of Corporate Governance
Abstract
Corporate Governance predicts that, managing the companies in a way that will secure the
maximum benefit for all the people and groups concerned. This concept aims that in the
management and activities of the companies; create value, make profit, distribute profit
between stockholders, save the rights of the all interests groups and coordinate the
relationship among the interest groups. The main principles of Corporate Governance are
identified as, fairness, responsibility, transparency and accountability. These four main
principles are associated with each other in the base of measuring and developing
performance, create value for shareholders and sustain the life of the companies.
Financial reporting is an important tool for implementing corporate governance principles.
Adopting corporate governance practices in the companies raises the transparency of
financial reporting and public disclosure. In the last years, reports about economic, social
and environmental issues in the financial reports that take place in the financial statements
generated the integrated reporting. With integrated reporting, it is aimed to determine the
value of corporations in a way to link activities with financial data. Integrated reports;
features a detailed report with financial and non-financial information, social responsibility,
sustainability and environmental reports. The aim of integrated reporting is to consign
important information about corporate strategy, procedures, long-term opportunities and
threats. Integrated reporting is predicted as a global standard in corporate reporting
practices. In 2013 International Integrated Reporting Council (IIRC) released the
International Integrated Reporting Framework, and defined integrated reporting. In the
report of IIRC, integrated report consists of 8 components; organizational overview and
external environment, corporate governance, business model, risk and opportunities, and
threats. In Turkey, the first activity about integrated reporting was done in 2011, with a study
group; Corporate Governance Association of Turkey with Business Council for Sustainable
Development Turkey (BCSD). In our country Integrated Reporting Turkey Network was
established in February 2017 with a gong ceremony in Borsa Istanbul (BİST).
In our study, were chosen as a main group 44 companies which is in Sustainable Index in
BİST and 50 companies which is in Corporate Governance Index in BİST. And then the banks
which prepare Integrated Reports chose for the study. In Turkey the first examples about
integrated reporting are seen in 2016. For this reason the integrated reports of banks for
2016-2017 years are examined. This topic shows the recent practices in Turkey and will be
useful for the literature.
Key Words: Corporate Governance, Integrated Report, Integrated Reporting, Sustainable
Index, Corporate Governance Index.
Jel Sınıflandırılması: M40, M41, M14.

1. GİRİŞ
Günümüzde

Kurumsal

Yönetim

anlayışının

benimsenmesiyle

birlikte,

“Kurumsal Yönetim İlkeleri” uygulanmaya başlanmıştır. “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk”, “Kurumsal Sürdürülebilirlik” kavramlarından sonra finansal ve
finansal olmayan bütünleşik raporlara gereksinimle “Entegre Raporlama” dan söz
edilir olmuştur. Bu çalışmada, konuya ilişkin literatür taramasından sonra ülkemiz
seçilen ilk entegre rapor örnekleri araştırmaya dayalı sunulacaktır.
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2. KURUMSAL YÖNETİM TEMEL UNSURLARI VE İLKELERİ
Globalleşme ile işletmelerin yaşadıkları yoğun rekabet koşulları büyümeyi
sürekli hale getirmiştir. Uluslararası boyutta kabul gören çalışmalara uyum sağlama
çabası, kurumsal yönetim olgusunun işletmelerin hesap verme sorumluluklarına
yönelik olarak toplumsal ihtiyaçlar neticesinde önem kazanmasına neden olmuştur.
Dünyanın birçok yerinde yaşanan finansal krizler ve şirket skandalları ile şirketlere
olan güvenin azalması sonucu, şirket yönetimlerinin daha şeffaf olması, tüm
paydaşlara hesap verebilme gerekliliği “kurumsal yönetimi” ortaya çıkarmıştır.
“Kurumsal Yönetim” kavramının, ulusal ve uluslararası ekonomilerde önemini
arttıran temel etmenler; güvenli yatırım ortamı arayışı, şirketler arasında yaşanan
yoğun rekabet, menfaat sahiplerinin haklarının güvence altına alınmasıdır (Yenice
ve Dölen, 2013: 200). Kurumsal Yönetim anlayışı; şirketlerin yönetimde ve
faaliyetlerinde değer yaratma, kâr elde etme, kârları pay sahiplerine dağıtmanın
yanında tüm paydaşlar ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını buluşturup, gerekli kontrol
ve dengeyi sağlamaktadır (Öztürk ve Demirgüneş, 2005: 119; Darman, 2008: 13;
Yenice, ve Dölen, 2013: 201). İşletmelerde kurumsallığın oluşturulması ve
geliştirilmesi amacıyla; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 1999
yılında, “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığıyla uluslararası ölçeği kapsayan ilk
raporu yayımlamıştır.
Kurumsal yönetimin temel işleyişini oluşturan ve genel kabul gören; şeffaflık,
hesap verme, sorumluluk ve adil olma kavramları tüm uluslararası kurumsal
yönetim yaklaşımlarının temel ilkeleri olarak kabul edilmiştir (SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri, 2003: 2-3). Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda faaliyet
gösteren işletmeler, sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş olmaktadır.
“Kurumsal Yönetim” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramları son yıllarda
oldukça önem kazanmış ve uygulama alanları artmıştır. Bu kavramların etkin olduğu
yönetim anlayışında; paydaşların yaşam kalitesini esas alarak sürdürülebilirliği
sağlanması, doğa ile uyumlu mal ve hizmet sunumu, çevresel kaynakların uygun
kullanımı ve korunması, pazarlama politikalarında tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi
stratejiler ön plana çıkmaktadır (Kavut, 2010: 51). Bu bağlamda; sürdürülebilir
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gelişme ve kurumsal sürdürülebilirliğin başarılı olmasında önemli rol oynayan
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışının şirketlerin karar alma ve yönetim
yapılarına entegre edilmesi gereklilik haline gelmiştir.
Başlangıçta çevresel bir sorumluluk olarak değerlendirilen “Sürdürülebilir
Kalkınma”, günümüz toplumunda aktif olarak faaliyet gösteren tüm birey ve
örgütlerin taşıması gereken; ekolojik, ekonomik ve sosyal sorumluluklar bütünü
olarak, kabul edilmektedir. Bu durumda “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramı
yerini giderek “Kurumsal Sürdürülebilirlik” kavramına bırakmaktadır. “Kurumsal
Sürdürülebilirlik”; fırsatları kapsayarak ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerle
türeyen riskleri yöneterek uzun dönemde hissedar değeri yaratan bir iş yaklaşımıdır
(Sancar, 2013: 73-74). Kurumsal Sürdürülebilirlik ile uygulaması ve kullanımı önem
kazanan “Üçlü Sorumluluk-Üçlü Sosyal Sorumluluk Raporlaması” olarak
adlandırılan çevresel sorumluluk, ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti temel alan
yönetim anlayışı; bir işletmenin finansal, sosyal ve çevresel performansını ve bu
performansın sürdürülebilir gelişme olgusu ile bağlantısını ifade etmektedir
(O’Donovan, 2002: 344; Kavut, 2010: 5). Kurumsal finansal, sosyal ve çevresel
raporlama, bir işletmenin finansal ve finansal olmayan bilgilerinin faaliyet
raporlarında yer almasına olanak tanımaktadır (Kavut, 2010: 5).
Sürdürülebilirlik Raporları, merkezi Hollanda’da bulunan Global Reporting
Initiative (GRI) tarafından standart ve ölçümlere kavuşturulmuştur. 1999 yılından
bu yana sürekli geliştirilen raporlama standartları rehber taslağı “Sustainable
Reporting Guidelines”, 2015 yılında dördüncü kez güncellenerek G4 standartları
haline gelmiştir.
GRI G4 Kılavuzu, şirketleri entegre raporlamaya hazırlayan ve bu yönde bir
şirket kültürü oluşturmaya çalışan bir kılavuzdur (İşgüden Kılıç, 2018, 33). Karbon
emisyonlarından iş güvenliği ve sağlığına, sosyal etki analizlerinden iklim
değişikliğine uyma, iyi yönetişimden paydaş analizi ve ilişkilerine kadar uzanan bu
kapsamlı raporlama standardı, kurumsal işletmelerin çevresel ve sosyal etkilerinin
adeta ayrıntılı bir röntgenini çekmektedir (teid.org/entegre-raporlama; Gücenme
Gençoğlu ve Aytaç, 2016: 53).
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Kurumsal Yönetim Sistemi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel
sorumluluklar arasında güçlü etkileşimler mevcuttur. Kurumsal yönetimde ve
sürdürülebilirlikte ortak unsur olan şeffaflık, işletmeye ait bilgilerin doğru, eksiksiz
ve anlaşılır olarak kullanıma hazır hale getirilmesini, ifade eder ve aynı zamanda
hesap verme sorumluluğu ile desteklenir. Hesap verme sorumluluğu; üstlenilmiş bir
faaliyet hakkında sayısal veya niteliksel açıklama yapma veya rapor verme görevi
olup, işletmelerin şeffaflık derecesini etkilemektedir (Holland ve Foo, 2003: 4;
Kavut, 2010: 7).
Kurumsal yönetim perspektifinden entegre raporlamayı değerlendirebilmek için
entegre raporlama hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.
3. ENTEGRE RAPORLAMA ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ
Kurumsal Yönetim ile birlikte finansal raporlamada, şeffaflık ve kamuyu
aydınlatma düzeyinin artması, ekonomik, sosyal ve çevreyle ilgili bilgilerin de yer
alması entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır. Entegre raporlar; finansal ve finansal
olmayan, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve çevresel raporları kapsamlı bir
rapor halinde sunmaktadır (Türker ve Sayar, 2014: 472).
Başta yatırımcılar olmak üzere bir kuruluşun tüm paydaşlarına kuruluşa ilişkin
bütüncül bir bakış açısıyla daha doğru ve yerinde kararlar almalarına yardımcı
olmayı amaçlayan “Entegre Rapor”u payları borsada işlem gören şirketler için
zorunlu kılan ilk ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. Ardından Danimarka,
Portekiz, Fransa gibi birçok ülke entegre raporlamaya başlamış ve dünyada entegre
raporlama uygulamaları gittikçe yaygınlaşmıştır (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 41).
2010 yılında kurulan Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International
Integrated Reporting Council - IIRC)’nin tanımına göre; “Entegre Raporlama; bir
kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve
gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadeli nasıl değer yarattığının kısa ve
öz bir iletişimidir” (IIRC, 2013; Aras ve Sarıoğlu, 2015: 42).
İşletmelerin; kamuyu ilgilendiren tüm bilgiyi doğru bir şekilde kamuya sunma
yükümlülüğü, finansal bilgilerin yanı sıra sosyal ve çevresel tüm faktörleri de içine
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alan işletmenin sürdürülebilirliği ile ilgilidir. Entegre raporlamada; örneğin, çevreye
zarar veren bir işletme, konuya ilişkin finansal bilgi ile finansal olmayan bilgilerini
de finansal tablo dipnotlarında bütünleşik açıklamalıdır (Sayar: 8).
Entegre raporlama;
-

Finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesini arttırmayı,

-

Kurumsal raporlamaya daha bütüncül ve verimli bir yaklaşım getirmeyi,

-

Sermayenin geniş bir tabanı (finans, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, sosyal
ilişkisel ve doğal) için hesap verilebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini
güçlendirmeyi,

-

Kısa, orta ve uzun vadeli değer yaratılmasını teşvik etmeyi,

amaçlamaktadır (IIRC, 2013: 2; Aras ve Sarıoğlu, 2015: 43-44).
Entegre Raporlama, şirketlerin farklı operasyonel ve fonksiyonel üniteleri
arasındaki ilişkiler ile kullanılan ve etki edilen maddi ve maddi olmayan sermayenin
yanı sıra bu unsurların her birinin değer üretimindeki rolünün açıklanmasını
öngörmektedir (Gücenme Gençoğlu ve Ayhan, 2016: 55).
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), “Uluslararası Entegre
Raporlama Çerçevesi”ni yayınlamıştır. Söz konusu çerçeve kural bazlı olmayıp,
prensip bazlı bir yaklaşımı esas almaktadır. Bunun nedeni, kuruluşların belirli
prensipleri gözeterek kendi yapılarına uygun bir raporlama yöntemi seçmelerini
sağlamaktır (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 49). Çerçevede, entegre raporun
hazırlanmasında “Kılavuz İlkeler” ve “İçerik Öğeler”in bulunmasının gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
Kılavuz İlkeler;
x Stratejik odak ve geleceğe yönelim,
x Bilgiler arası bağlantı,
x Paydaşlarla ilişkiler,
x Önemlilik,
x Kısa ve öz olma,
x Güvenilirlik ve bütünlük,
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x Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik,
olarak belirtilmektedir (Cheng vd., 2014: 96; Aras ve Sarıoğlu, 2015: 50). Söz
konusu “Kılavuz İlkeler”, entegre raporun sınırlarını ortaya koymakta, raporda
hangi bilgilerin kullanılıp, nasıl sunulacağı konusunda yol göstermektedir.
“İçerik Öğeleri” ise;


Kurumsal genel görünüm ve dış çevre,



Kurumsal yönetim,



İş modeli,



Riskler ve fırsatlar,



Strateji ve kaynak aktarımı,



Performans,



Genel görünüş,



Hazırlık ve sunum temeli,



Genel raporlama ilkeleri,

olarak sıralanmıştır (IIRC, 2013: 25; Köse ve Çetinel, 2017: 169). Belirtilen öğelere
ilişkin temel amaç; entegre raporun işletmenin kullandığı ve ürettiği tüm
sermayelerin bir değer yaratıp yaratmadığını, ne ölçüde ve nasıl değer yarattığını
ortaya koymaktır (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 51). Anlaşılacağı üzere; entegre raporu
oluşturan bu prensiplerin temelini oluşturan üç kavram bulunmaktadır. Bunlar; değer
yaratma, sermaye öğeleri ve değer yaratma sürecidir.
Finansal raporların ve sürdürülebilirlik raporlarının birleştirilmesinin de ötesine
geçen bütüncül bir bakış açısıyla entegre raporlama, şirketlere makul güvence
sorumluluğu getirmektedir. Bu nedenle raporların; standartlara uygunluğu, kalite
düzeyi, güvence riski ve seviyesi vb. önem arz etmektedir (Tektüfekçi vd., 2016:
194). Bu bağlamda, söz konusu raporların denetimi ön plana çıkmaktadır.
4. TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA
2010 yılında faaliyete geçen ve 25 ülkede alt yapısını tamamlayan IIRC’nin
Ülkemizdeki kurumsal temsilciliği, 2011’de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD) ve İş Dünyası ile Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ile
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gerçekleştirilmiştir. TKYD, IIRC’nin Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev
almıştır.
2013 yılında Türkiye’den Garanti Bankası ve Çimsa; entegre rapor hazırlamak
amacıyla, IIRC pilot programına katılan ilk şirketler olmuştur. 2015 yılında TÜSİAD
tarafından, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)”,
2014-2015 eylem planı kapsamında “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem:
Entegre Raporlama” rehberi yayınlanmıştır. Ülkemizde Güney Afrika ve Brezilya
örneklerindeki gibi bir entegre raporlama ağının kurulması, entegre raporlama
yaklaşımı hakkında farkındalık oluşturulması ve şirketlerin bu alandaki
uygulamalarına destek olmak amacıyla; IIRC’nin de katkılarıyla “Entegre
Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)”nın kuruluşu Şubat 2017 itibariyle, Borsa İstanbul
(BİST)’da çalınan gong töreni ile duyurulmuştur (İşgüden Kılıç, 2018: 34;
borsaistanbul.com)
Ülkemizdeki entegre raporlamanın gelişimi kısaca özetlendikten sonra
uygulamadaki yeri bir araştırma ile ortaya koyulabilir.
5. KURUMSAL

YÖNETİM

PERSPEKTİFİNDEN

ENTEGRE

RAPORLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
5.1. Literatür Araştırması
Entegre raporlamaya ilişkin ulusal ve uluslararası alanda pek çok kuramsal ve de
araştırmaya dayalı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Son yıllarda yayımlanan
birkaçını örnekleyerek araştırmanın esasını belirlemek yararlı olacaktır.
Gençoğlu ve Aytaç (2016) tarafından yapılan araştırmada; BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alan 29 işletmenin 2009-2015 yılları arasındaki yıllık faaliyet
raporları incelenmiş, “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi”
dokümanında yer alan verilerden yararlanılmış, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
konusundaki uygulamaların yıllar itibariyle artış gösterdiği tespit edilmiştir
(Gücenme Gençoğlu ve Aytaç, 2016).
Kılıç

(2018)’ın

çalışmasında;

2016

yılı

entegre

raporları

ile

BİST

Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı entegre raporlamaya henüz geçmemiş
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işletmelerin yıllık faaliyet raporları IIRC’nin Uluslararası Entegre Raporlama
Çerçevesi’nce incelenmiştir. Ülkemizde beş işletmenin (3’ü imalat sanayi sektörü,
biri mali kuruluşlar/bankalar ve özel finans kurumları sektörü, diğeri kâr amacı
gütmeyen kuruluş) entegre rapor yayınladığı görülmüştür (İşgüden Kılıç, 2018).
Selimoğlu ve Yeşiltepe (2017) tarafından yapılan çalışmada; veri tabanında yer
alan entegre raporlama örnekleri incelenmiş, 2011-2016 yılları arasında dünyada
toplam 150 kuruluş tarafından 256 rapor yayınladıkları, Uluslararası Entegre
Raporlama Çerçevesi’nde belirtilen kılavuz ilkeler ve içerik öğelerine faaliyet
raporlarında yer verdikleri, “entegre yıllık rapor” adı altında yayınlanan kurumsal
raporların da en çok Afrika bölgesinde olduğu, ağırlıklı olarak finansal hizmetler
sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarca entegre rapor hazırlandığı tespit edilmiştir.
Çalışmadan, Avrupa Bölgesi’nde, Türkiye’de 4’ü firma olan 5 kuruluşun (2016’da
sadece Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nın) entegre rapor hazırladığı
görülmüştür (Kardeş Selimoğlu ve Yeşiltepe, 2018).
Türkiye uygulamaları için yapılan araştırmalara göre; reel sektör başta Çimsa
Çimento ve Sanayi Tic. A.Ş. ve Garanti Bankası A.Ş. tarafından temsil edilmiş, 2016
yılında Türkiye’de sadece finans sektöründen Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası
(TSKB) tarafından ilk “entegre rapor” adı ile rapor yayımlanmıştır.
5.2. Entegre Raporlama Üzerine Bir Araştırma
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı; Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesi web sayfası
aracılığıyla, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin yanı sıra BİST Kurumsal Yönetim
Endeksi’ne kayıtlı şirketlerin entegre raporlarını incelemektir. Bu bağlamda
araştırma sadece seçilen şirketlerin entegre raporlarını kapsamaktadır.
Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi
Araştırmanın ana kütlesini; BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı 44 adet
şirket ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne kayıtlı 50 adet şirket, örneklemini ise
bu Endeks kapsamında yer alan finans sektöründen bankalar oluşturmaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Araştırmada, Nitel Araştırma Yöntemi, web tabanlı araştırma ve içerik
analizinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın Bulgu ve Değerlendirmeleri
BİST Endekslerine kayıtlı bankalar tablo 1’deki gibi sıralanabilir.
Tablo 1: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi
Kapsamında Kayıtlı Bankalar
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Akbank T.A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi
1
2
3
4
5
6
7

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
-

1
2
3
4
5
6

Kaynak: kap.org.tr/tr/Endeksler, 2018.

Tablo 1’den görüleceği üzere, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı toplam
44 şirketin 7’si ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne kayıtlı toplam 50 şirketin
6’sı bankadır. 4’ü her iki endeks kapsamında da yer almaktadır.
Tablo 2: Bankaların Rapor ve İçerik Durumu
Bankalar

Entegre
Rapor

Akbank T.A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.

Var
Var
-

Kurumsal
Yönetim
İlkelerine
Uyumluluk
Raporu
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
-

IIRC ER Çerçevesi
Uyumu
(Kılavuz İlkeler ve
İçerik Öğeler ile
Temel Kavramlar)
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
Var / Uyumlu
-

Tablo 2’de de anlaşılacağı üzere; sadece iki bankanın “entegre rapor” sunduğu,
yine başka iki bankanın haricinde diğer bankaların ayrı “Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyumluluk Raporu” bulunduğu görülmüştür. Bu yedi bankanın raporları;
çerçeve ile uyumlu olup, raporda ilke, öğe ve kavramlar yer almıştır. Söz konusu
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rapor ve faaliyet raporları aracılığıyla, GRI Standartlarına göre Sürdürülebilirlik
Raporu bilgisine ulaşılmıştır. İki banka dışındaki diğer bankalar kayıtlı oldukları
endeksin

gereğince,

bilgilerini

yıllık

faaliyet

raporlarında

açıklamayı

sürdürmüşlerdir. Çalışmada, entegre raporunu sunan şirketlerin raporları esas
alınmıştır. Araştırmada, sadece bankaların ve entegre rapor yayımlayanların
alınması kısıtları arasında olup, aynı zamanda çalışmayı farklı kılan unsurlardandır.
Buna göre elde edilen bilgilerin birkaçı aşağıdaki gibi açıklanabilir.
TSKB; Türk finans sektörünün ilk entegre raporunu, 2017 yılında “TSKB 2016
Entegre Raporu” adı altında yayımlamıştır. Bu yıl raporun ikincisi düzenlenmiştir.
TSKB, Türkiye’nin özel sektör yatırımlarına yön veren ilk kalkınma ve yatırım
bankası, ilk kalkınma planı, IFC’nin Türkiye’deki ilk iştiraki, ilk özel sektör ve yurt
dışı tahvil ihracı, gönüllü ilk bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenen banka, ilk
Yenilenebilir Enerji Projesi Finansmanı (2002), ISO14001 Sertifikası (2007) ile ISO
14064 Sera Gazı Yönetim Standardı Sertifikasını alan (2012) ve Çevre Yönetim
Sistemini kuran ilk Türk bankası, Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası (2008),
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye ilk banka
(2009), GRI Kurumsal Paydaş iştiraki (2009), ilk GRI onaylı (2010) ve GRI G4
onaylı Sürdürülebilirlik Raporu (2015), sıfır karbon konseri (2014), Türkiye ve
CEEMA Bölgesinin ilk Yeşil/Sürdürülebilir tahvil ihracı (2016) ve ilk dünyada ilk
Basel III uyumlu “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvili” (2017), Sürdürülebilirlik
Okuryazarlığı ilk program (2011) vd. bilgiler Türkiye’de neden ilk entegre raporu
sunan banka olduğunun açık göstergesidir (TSKB 2017 Entegre Raporu).
2013 yılında Türkiye’den IIRC pilot uygulamasına katılan ilk şirketlerinden birisi
olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.; 2018 yılında ilk entegre raporunu “Garanti
Bankası 2017 Faaliyet Raporu” adı altında yayımlamıştır. Hisselerini uluslararası
piyasalara arz eden ilk Türk şirketi, Türkiye’de ilk konut ipoteğine dayalı “Yeşil
Mortgage” projesi (2017), ilk TL Yeşil Tahviller ve TL Teminatlı Tahviller ilk Basel
III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı (2017), Sürdürülebilirlik Raporu GRI A
seviyesi (2013) ve Sürdürülebilirlik Raporu GRI G4 “Kapsamlı” seçeneği (2014) ilk
Türk Bankası, İklim Değişikliği Eylem Planı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
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Sözleşmesi Karbon Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişim taahhüdü ilk banka
(2017), Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alma (2014), Bloomberg Finansal
Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den ilk ve tek şirket (2017),
Investors in People “Altın Sertifika”sı Türkiye’den 2. kez alan ilk şirket, Türkiye’de
operasyonlarını merkezileştiren ve kâğıtsız bankacılıkla, dünyada ilk defa
şubelerinde kimlik taramada ilk banka, Türkiye’nin ilk portföy yönetimi şirketi,
sosyal medyadan 7/24 hizmet ilk müşteri memnuniyet kanalı ve WhatsApp hizmeti
vd. bilgilerle Türkiye’den neden entegre rapor pilot uygulamasına alındığı açıktır
(Garanti Bankası 2017 Faaliyet Raporu).
Akbank T.A. Ş.; “Entegre Rapor” adı altında raporu bulunmasa da; Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ni web sitesinde duyuran (2004) ve Faaliyet Raporu’nu sunan ilk
banka (2003), mevduat bankaları arasında GRI standartlarına göre sürdürülebilirlik
raporunu yayınlayan ilk banka (2010), Karbon Saydamlık Projesi’nin Global 500
Raporu Türkiye’den ilk ve tek kuruluş (2010), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk bankası (2007) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi
Raporu’nu yayımlayan ilk banka (2010)’dır (Akbank T.A.Ş. Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu).
6. SONUÇ
Çalışma kapsamında; Türkiye’deki ilk entegre rapor 2016 yılı entegre raporları
olduğundan, sadece bankaların 2016-2017 dönemi “Entegre Raporu” inceleme
konusu edilmiştir. IIRC Entegre Raporlama Çerçevesi baz alınarak hazırlanan
entegre raporlardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, iki bankanın bu ad altında rapor
yayımladıkları tespit edilmiştir. Ancak 2017 yılında Türkiye’de ERTA’nın kuruluşu
bu mali yıla yansıyacaktır. Entegre rapor adı altında raporların 2017-2018 dönemi
ile birlikte artacağı aşikârdır. Bu artışla daha çok sayıda entegre rapora ulaşılabilecek
ve yıllar itibariyle karşılaştırılması yapılabilecektir. Entegre raporlamaya ilişkin
ulusal ve uluslararası alandaki yapılan çalışmaların sayısı da gün geçtikçe
artmaktadır. Bu çalışma da araştırmanın kısıtları çerçevesinde Türkiye’nin ilk
entegre raporların ele alınması açısından alanında literatüre katma değer
yaratacaktır.
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Risâle-i Felekiyye’den E-Deftere Evrimsel Geçiş Sürecinin
(Dün, Bugün ve Yarın) Pragmatik Bakış Açısıyla İncelenmesi
Fatma TEKTÜFEKÇİ1

Özet
Muhasebe tarihinde, ilk dönem olan basit kayıt yönteminden ikinci dönemde çift yanlı kayıt
yöntemine geçilmiştir. Bu yöntemi, Luca Pacioli’nin ilk kez düzenli bir şekilde aktardığı
“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” adlı eser olduğu
bilinmekte, ancak doğuda muhasebe sistemi bütününü ortaya çıkaran eserlerden Abdullah
Bin Muhammed Bin Kıya El Mazenderani tarafından yazılan “Risâle-i Felekiyye (Kitab-us
Siyagat)” önce yazıldığından temel eser kabul edilmektedir. Çalışmada; muhasebe kayıt
düzeninde; dünü, bugünü ve yarını olarak gelinen aşama ve gelecekteki yeri, pragmatik bir
bakış açısıyla kuramsal olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle alandaki ilk ve temel
olan eserler irdelenmiştir. Ardından günümüzdeki elektronik dönüşüm (e-dönüşüm)
sürecinde ülkemiz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemeleri kapsamında
geçilen elektronik defter (e-defter) uygulaması ve Defter-Beyan Sistemi incelenmiştir. Dün
ve bugün olgusu için web tabanlı araştırmanın yanında yine dün, bugün ve yarına yönelik
nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risâle-i Felekiyye, Summa de Arithmetica, e-Defter, Pragmatik
Yaklaşım.

The Study with a Pragmatic View on the Evolution Process (Yesterday,
Today and Tomorrow) from Risâle-i Felekiyye to E-Journal & Ledger
Abstract
In accounting history it is passed from the first period, which used the basic (one-sided) entry
method, to the second period which used double (double-sided) entry method. This method,
is known first the book of Luca Pacioli which is “Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni et Proportionalita” describes in a very systematic way. But also studies in East
were important for the overall of accounting, the book of Abdullah Bin Muhammed Bin Kıya
El Mazenderani which is Risâle-i Felekiyye (Kitab-us Siyagat)” is accepted the known the
essential book of accounting. In this study, the present stage in accounting entry, and the
future phase as yesterday, today and tomorrow is examined with a pragmatic view in
theoretical way. With this context, first of all the basic and prime studies are investigated by
literature review. Then nowadays, electronic journal & ledger practices and LedgerDeclaration System related with the Department of Treasury and Revenue Administration
Department in electronic transformation (e-transformation) process in Turkey are examined.
For concept of yesterday and today, web-based search is analyzed. Besides for yesterday,
today and tomorrow, focus group discussion as a qualitative search method is done.
Key Words: Risâle-i Felekiyye, Summa de Arithmetica, e-Journal & Ledger, Pragmatic
View.
Jel Sınıflandırılması: M40, M41, M42.
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1. GİRİŞ
Muhasebe kayıt aracı defterlere yönelik ilk kez bu çalışmada, temel eserler ile
günümüz elektronik uygulamalarının birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda;

muhasebe

kayıt

yöntemlerini

aktaran

muhasebe

kitaplarından

bilinirliğine göre “Saadetname”, Abdullah Bin Muhammed Bin Kıya El
Mazenderani’nin “Risâle-i Felekiyye (Kitab-us Siyagat)” ile Luca Pacioli’nin
“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” adlı eseri ele
alınmış, konu ülkemiz e-Defter uygulamaları bütünleşik değerlendirilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Çalışmada kuramsal olarak muhasebe defterleri hakkında genel bilgiler verilecek,
Risâle-i Felekiyye’den e-Deftere evrimsel geçiş süreci incelenecektir.
2.1. Muhasebe Defterleri Hakkında Genel Bilgiler
Defter; vergi gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmi belgedir
(tdk.gov.tr, 2016). Sözcük aslı Yunanca’da parşömen ya da yazı malzemesi için
kullanılan “defter”, bir kenarı dikilerek veya ciltlenerek kâğıtların yazı yazmak üzere
biraraya getirilmiş biçimidir. Hz. Ömer döneminde Medine’de ilk Maliye Dairesi
kurulunca askerlerin ücret kaydının papirüs ve İran’da Sasaniler döneminde “divan”
denilen deri üzerine yazıldığı, Abbasilerin başlangıcında Horasan’da askerlerin ücret
kaydı belgelerinin “defter” olarak adlandırıldığı, defter tutulmasıyla ilgili ilk
ansiklopedik bilginin X. yüzyılda kaleme alınan Muhammed bin Ahmet el
Harizmi’nin Mefatihu’l-ulum adlı kitabında devlet gelirlerinin kaydedildiği
“Kanunü-L Harac”, borçların yazıldığı “Avarec”, günlük gelir-gider için
“Ruznamec” vd. defterlerin yer aldığı bilinmektedir (Güvemli, 1995: 77).
Türk muhasebe düşüncesi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve Cumhuriyet olarak üç
ana dönemde ele alınmaktadır. Buna göre defterlerde; önce Osmanlı’nın geleneksel
yapısı gereği Farsça’nın, Tanzimat’tan sonra Arapça ve çağdaşlaşma çabaları
çerçevesinde Fransızca’nın ve sonra da İngilizce’nin etkisi yansımıştır. Osmanlı’da
devlet muhasebesinde kullanılan merdiven yönteminden Tanzimat’la çift yanlı
(taraflı) kayıt yöntemine geçilmiş, Cumhuriyet döneminde muhasebe uygulamaları

2674

vergi odaklı olmuş, son yıllarda bilgi odaklıya dönüşmüştür. Ticaret ve Vergi
Kanunları defter adlarını belirlemede etkin olmuştur. Örneğin; günlük defter
Ruznamçe (Ruz, Farsça gün, namçe defter), yevmiye defteri (Arapça yevm gün,
yevmiye günlük), 1957 yasası ile Türk Ticaret Kanunu’na giren büyük defter (Arapça
Kebir büyük, defter defter-i kebir), ilk Ticaret Kanunu Code de Commerce’de
Envanter Defteri (Fransızca ınventaire) denilmiştir (Güvemli, 2012).
Muhasebe kayıtları, İslâmiyetten önce Irak’ta Farsça, Mısır’da Koptça ve
Suriye’de başka dillerde tutulmuş olup, Arapların hükümdarlığı altında olan yerlerde
muhasebe uzmanı Salih tarafından Haccacın emri ile H.81 (M.700)’de
Arapçalaşmıştır. İslam medeniyetinde batı kültürünün oluşumuna kadar muhasebe
kayıt ve kitaplarında siyakat rakamları kullanılmıştır (Elker S. 1953, Şemsettin S.,
1901 Aktaran Otar, 1991: 12-13). Ülkemizde Cumhuriyet kurulduktan sonra 1926
yılı 805 sayılı Yasa’nın ilk maddesinde Türkiye’de kurulan yabancı şirketlerin kendi
dillerinde tutmakta oldukları muhasebe defterlerini Türkçe tutmalarına yönelik
zorunluluk getirilmiştir (Aktaran Güvemli, 2011: 200). Ayrıca Türk Parası kullanma
zorunluluğu bulunmaktadır (Bkz. Vergi Usul Kanunu).
Osmanlı’da tahakkuk muhasebesi esastır. “Günlük defter” deyimi kullanılmış,
tam “büyük defter” denilmeyen ama onun niteliğinde mukaata defteri, cizye defteri
gibi defterlerden toplanan bilgilerle devletin yılsonu gelir ve giderleri belirlenmiştir
(Güvemli, 2010: 6).

İlk dizgesel defter tutmaya bankerlerin başlamış, ekonomik açıdan kazanca bağlı bir

ussallaşma süreci sonunda ortaya çıkan çift yanlı kayıt, 1340 yılında Cenova kent yönetimi defterlerinde kullanılmış
ve “a la Venezia-Yöntemi” olarak adlandırılmıştır (Sombart

Aktaran Yavuz, 2017).

Luca Pacioli, çift yanlı (muzaaf) kayıt yönetiminin mucidi olmayıp, ilk kez bir
eser halinde bu sistemi yayınlayandır. Yöntemin Romalılar, eski Yunanlılar ve hatta
öncesi Babil ve Asurlularda mevcut olduğu düşünülür. Ama elde belge
bulunmamaktadır (Aker, 2017). Çift yanlı kayıt yöntemi Pacioli ile simgeleşmiş,
onun eseri uluslararası ticaretin yayınlaşmasıyla diğer ülkelerce tanınmıştır.
Muhasebe tarihçileri; Pacioli’yi modern muhasebenin öncüsü olarak görürler. Buna
göre; 1494’e kadar Pacioli’den önceki dönem “Basit Kayıt Yöntemi Dönemi”,
Pacioli’den 1900 yılına kadar “Çift Yanlı Kayıt Yöntemi Dönemi”, 20. yy. üçüncü

2675

dönemdir (Güvemli, 1994: 10-12; Güvemli, 1995: 138, 145). İtalya, prensipleri
itibariyle, tüm dünyaya yayılan “muhasebe tekniğindeki rönesansın beşiği”
olmuştur. 21. yy. sonrası ise dijital uygulamalara geçilmiştir.
Tek yanlı kayıtlamada, alacak ve borçlar takip edilirken, bunlara ait tahsilat ve
ödemeler ayrıca başka hesaplarda kaydedilmez. Gelirin tahsilinde ve giderin
ödenmesindeki nakit giriş ve çıkışları da diğer hesaplarda izlenmez. Kitab-us
Siyakat’te bu tür kayıtlamalar yapılmıştır (Bkz. Kitâb-ı Felekiyye Fî Siyakat der
Mazandarânî). Muhasebe tarihinin duayeni olan Stevelinck, Prof. Dr. Remzi Örten’e
Ortadoğu’da Pacioli’den önce çift yanlı kayıtlamanın açıklandığı bir kitabın
yazıldığını, buna ait bilginin İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesinde olduğunu
bildirmiş, Örten’in de başkanlığında komisyonca bu eser incelenmiş, o tarihlerde
çeviricinin muhasebe teknik bilgisi bulunmayan bir dil uzmanı olması nedeniyle çift
yanlı kayıtlamanın kitaptaki yeri anlaşılamamıştır. Ancak 12. Dünya Muhasebe
Tarihçileri Kongresi için yapılan araştırmada muhasebede çift yanlı kayıtlamanın
temel esasları ve uygulamasının Mazandarani tarafından Pacioli’den 131 yıl önce
yazıldığı sonucuna varılmıştır (Örten vd., 2011: 34; 37; 67).
Ülkemizde, muhasebenin belli bir nizama bağlandığı 1850 tarihli “Kanunname-î
Ticaret” ile başlayan 1925’e değin Fransız, ardından Alman mevzuatı hakim
olmuştur (Hiçşaşmaz, 1970: 60). Günümüzde defter tutma bakımından Vergi Usul
Kanunu (VUK)2 kapsamında; bilanço hesabı esasına göre Envanter Defteri,
Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir, işletme hesabı esasına göre işletme hesabı defteri
tutmakla yükümlüdürler (Bkz. VUK). Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında
bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerin yanında ticari defterler ortaklar
için Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakare
Defteri de yer almaktadır (6102 Sayılı Yeni TTK, 2011; Ticari Defterler ilişkin
Tebliğ, 2012: Madde 10). Ülkemizde; VUK ve Yeni TTK hükümlerince tutulması
zorunlu defterlerin elektronik ortam düzenlemesinde gerekli format ve standartlara
2
Vergi Usul Kanunu (VUK) Madde 177’de yer alan 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere bilanço
hesabı esasına göre yıllık alış tutarı 190.000 TL ve satış tutarı 260.000 TL, yıllık gayrisafi iş hasılatı
100.000 TL, iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL olanlar (1. Sınıf Tüccar),
bu hadlerin altında kalanlar (2. Sınıf Tüccar) (VUK Genel Tebliği (GT) (Sıra No: 490).
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uygunluğu, değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu, ispatı vd. için Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkilidir. Konu kapsamı gereğince, defter
kuralları, muhafaza, ibraz, tasdik, ceza vd. bilgiler geçerli olup, çalışmada
aktarılmayacak evrimsel süreci incelenecektir.
2.2. Risâle-i Felekiyye’den E-Deftere Evrimsel Geçiş Süreci
1071 Malazgirit Meydan Muharebesini izleyen tarihlerde Arap ve Fars Kültürü
ile biçimlenen, asıl tutarın yazılması ve onu oluşturan tutarların alt alta merdiven
basamağı şeklinde sıralanması nedeniyle “merdiven yöntemi”; Ortadoğu’da
Abbasilerde (770-1258) doğan, İlhanlılarda (1256-1353) gelişen ve Osmanlı
Devleti’nde (1299-1922) mükemmelleşen devlet muhasebesi yöntemidir. Adını
İlhanlıların verdiği usul-u muhasebe 770-1879 yılları arasında etkin kullanılmış,
sonra çift yanlı kayıt yöntemine geçilmiştir. Ortadoğu’da ilk tahakkuk muhasebesi
örneği olarak, İlhanlılarda 1309-1363 yılları arasında yazılmış dört devlet
muhasebesi öğreti kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan ilki Saadetname, Kanun-u
Saadet, Cami-ül Hesabı ve sonuncusu Risâle-i Felekiyye’dir (Bkz. Güvemli ve
Toraman, 2013: 159; Güvemli vd., 2014). “Saadetname”; Felek Alayı Tebrizi
tarafından İlhanlı Devleti hanlarından Gazan Han’ın (1295-1304) veziri Saadeddin
Muhammed ibn Taceddin Ali üs Saveci’nin emriyle oğlu Şerafeddin’e devlet
muhasebesini öğretmek amacıyla 1309 yılında (Hicri 709) yazılmıştır. Türkiye’de
1930 yılında Prof. Dr. Zeki Velidi Togan tarafından Konya’da Yusufağa
kütüphanesinde bulunmuş olup, ikinci nüshası da İstanbul’da Ayasofya
kütüphanesindedir. Saadetname’nin sonunda aynı yazarca yazılan “Kanun-u
Saadet”ten (1336-1337 arası) söz edilmektedir. Yine Togan tarafından bulunan
“Cami-ül Hesab” İmad es Seravi 1340’ta yazıldığı tahminlenen bir kitaptır.
Kitaplarda farsça siyakat yazısı ile kullanılmıştır. Son kitap zamanın veziri Felek
adına yazılan rapordur (Güvemli, 1995: 222; Güvemli vd., 2014: 46-47).
“Risâle-i Felekiyye (Kitab-us-Siyakat)”; önsözüne göre Abdullah püser
Mohammed bin Kiya el-Mazenderâni tarafından yazılmış, zamanın büyük vezirine
izafeten “Risâle-i Felekiyye” adı verilmiş son sayfasında da Kitab-us-Siyakat
(Muhasebe Kitabı) bilgisi tamamlanmıştır. Kitap, İstanbul Ayasofya Kütüphanesi el
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yazması kitaplar kısmında 2756 No. ile kayıtlı olup, 12x17 sm. ebadında, 1a+1b
numaralandırılmak suretiyle 277 sayfadan oluşmuştur. 1930 yılında Prof. Zeki
Velidi Togan tarafından kitabın varlığı ve Tahran’da (Kütüphane-i Meclis)’te tam
bir nüshasının bulunduğu ilim Âlemine bildirilmiş, 1952’de Prof. Walter Hinz kitabı
çevirerek bastırmıştır (Otar, 1984: 1). Kitap, Arapça ve Farsça Arap harfleri siyakat
yazısı ile yazılmıştır. Arapça siyâk ve siyâkat kelimeleri savk kelimesinden
türemiştir. Siyakat rakamları, Arapça sayı isim kısaltılmasından oluşmuş,
muhasebede günü gününe ve acele yazılması gereken hususlar olduğu için kayıtlarda
tercih edilmiştir. Hind-Arap rakamları muhasebenin Arapçalaştırılmasında Arapça
sayı isimlerinin kısaltılmaları olmuş ve noktasız yazı şekli stenografik yazıyla
“siyakat” adı eski kitaplarda “muhasebe” anlamında örneğin, Bahr-us-Siyâgat
(Muhasebe Denizi), Şems-us-Siyâgat (Muhasebe Güneşi) gibi kullanılmıştır (Otar,
1984: 2; Otar, 1991: 13-14;17). Buna göre; Risale-i Felekkiye Felek için hazırlanan
kitap, “Kitab-us Siyagat” “muhasebe kitabı” anlamındadır (Güvemli, 1995: 276).
Kitap 8 fasıldan oluşmakta, devlet muhasebesinde defterler, kayıt şekilleri, belgeler
ve muhasebe nevilerini içermektedir. Siyâkat rakamlarına ait kesirler ve tam sayılar
(1.), siyâkat ölçüleri (2.), Arap rakamları (3.), defter işaret ve kaideleri (4.), kâğıdın
yazılma şekli (5.), maddelerin yazılışı hakkındaki kaideler (6.), mali işlerin
yürütülmesi usulündeki belgelerdeki kaideler (7.), defterler (Rûzamçe-RuznameYevmiye Defteri, Evârece (Averece) (Defter-i Kebir), Tevcihât (Masraf müfredatı),
Tahvilât (Şahıs müfredatı), Müfredat, Câmi’ul-hesab (yıllık kat’i hesap), Qânun-u
Memleket, (Devlet Vergi Kanunu) ve muhtelif işlere ait muhasebeler (Ahır
Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Çeltik Mahsulü Muhasebesi, Ambar Muhasebesi,
Darphane Muhasebesi, Koyun Muhasebesi, Hazine Muhasebesi) (8.) yer almaktadır
(Otar, 1984: 2-8; Bkz. Güvemli ve Toraman, 2013). Bu kitap, dört kitabın en
gelişmişidir. O devirde muhasebeye ait başka kitapların olduğu da bilinmektedir.
Pacioli’nin kitabındaki bir yerin muhasebesinin iyi gitmemesi halinde orasının
bozulacağı hakkındaki ifadesine çok yakın bir cümle daha evvel yazılmış olan
Risale-i Felekiyye’nin başlangıç kısmında vardır (Otar, 1984: 10).
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“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” adlı eser;
Toskanalı bir rahip olan geniş bir matematik bilgisine sahip Luca Paciolo İtalya’da
yayınlamış, kendisinin de belirttiği gibi 200 yıldan beri kullanılan usulü tasvir etmiş
ve kilit noktası olarak ticaret muhasebesi ile ilgili uygulamalar için yol göstermiştir
(Hiçşaşmaz, 1970: 25-26). 1494 tarihinde Venedik’te kayıt sistemine yönelik Pacioli
tarafından yayınlanmış ilk eser olarak kabul edilmektedir. Pacioli, “Venedik
Sistemi” dediği çift yanlı sistemin yaratıcısı değildir. O çağdaki muhasebecilerin
uyguladıkları muhasebe işlemlerinde ne yaptıklarını sistematik bir şekilde ortaya
koymuş, neden yaptıklarını çok fazla açıklamamıştır (Akdoğan ve Aydın, 1987: 68).
Kitabın bir bölümünü 1504’te 2. baskı, 1523’de biraz değişikle 3. baskı yapmıştır.
Kitap, aslında bir matematik eseridir. Küçük bir ansiklopedi türünde, 616 sayfa ve
76 geometri şekli vardır. Yapıt, birçok bölümden oluşmakta, ancak genel yapısı ilki
aritmetik, ikincisi geometri olmak üzere iki bölümdür. Aritmetik başlangıç ve 12
bölümdür, bitişinde 36 kısım (Bkz. Güvemli, 1994) halinde muhasebeye yer verilmiş
ve muhasebe 197 sayfadır. Geometri ise sekiz bölümdür. Kendi bulgusu değil
derleme olduğunu vurgulamış, dini eğitim aldığından eserde dinsel ifadeleri ağırlıklı
kullanmış, muhasebecilik yapmadığından “Venedik Usulüne göre Çift Yanlı Kayıt”
denilmiştir (Güvemli, 1994: 13-15). Paciolo; envantere önem vermiş, el defteri
(memorial), yevmiye defteri (giornale) ve defter-i kebir (quderno) ile birlikte
belgelerin saklanmasına yönelik kopye defterinden söz etmiştir. Karalama
(müsvedde) defteri olarak “el defteri”, işlemlerin aralıksız akışı sırasında kimi,
nedeni, nasılı, neredeni kayda alan defterdir. El defterinin kopyesi yevmiye defteri,
kayıtların bir cins para ile yapıldığı ve açıklama kısmının kısa tutulduğu defter olup,
Defter-i Kebir, hesapları toplu şekilde gösteren, para ve tarih kolonlu defterdir
(Hiçşaşmaz, 1970: 27-36).
Çalışmada defter konusunun kapsamlı oluşu, evrimsel süreç içerisindeki diğer
defterler aktarılmayarak günümüz uygulamalarına geçişi zorunlu kılmaktadır.
“E-Defter”; şekil hükümlerinden bağımsız olarak VUK’a ve/veya TTK’ye göre
tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik
kayıtlar bütününü, “E-Defter Uygulaması”; GİB ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen format ve standartlara uygun
olarak oluşturulan e-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla
hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan uygulamayı, ifade eder
(ED GT (Sıra No: 1), 2011: m.2.). E-Defter; elektronik ortamda Genişletilebilir
İşaretleme Dili (eXtensible Markup Language-XML) formatında standart olan ve
uluslararası kullanıma sahip Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (eXtensible
Business Reporting Language-XBRL) esas alınarak XBRL-GL (Global Ledger)
taksonomisine göre oluşturulur (e-Defter, 2016). E-Defter oluşum süreci ve
aşamaları şekil 1’deki gibi şematik özetlenebilir.
Şekil 1: E-Defter Oluşum Süreci ve Aşamaları

Kaynak: edefter.gov.tr, 2018.

“E-Defter Uygulaması”; Maliye Bakanlığı’na verilen yetkilere istinaden; 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile
bunlardan mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL
brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan mal alan
mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına
sahip olanlara getirilen zorunluluktur (Geçişler 01.09.2014 tarihi idi) (VUK (GT)
(Sıra No: 421), 2012: m. 1/1.3.;3./3.1./3.1.1.). Bu mükelleflere, 2014 ve sonrası
dönemler için 10 Milyon TL üzeri olan mükellefler eklenmiştir. (I) sayılı listedeki
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler ve (III) sayılı liste
için izleyen hesap döneminin başıdır (süre üç aydan kısa ise bir sonraki hesap
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dönemi başı) (VUK GT (Sıra No: 454), 2015: m. 2.). Belirlenen mükellefler,
31.12.2017 tarihine dek başvurularını yapmalıydı (Duyuru, 2017). Tebliğ
Taslağıyla; e-Defter uygulaması mükellefiyet kapsamı yeniden belirlenecek, ciro
sınırı 5 milyon TL’ye indirilecek, şartı sağlayanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren
geçecektir (VUK GT (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Taslağı). Yine Tebliğ Taslağıyla; uygulamadaki tereddütlü hususlar yeniden
açıklanmak üzere güncellenecektir (Elektronik Defter (ED) GT (Sıra No:1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair GT (Sıra No: 3) Taslağı). Defterlerini elektronik
ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek kişi
mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde Nitelikli Elektronik
Sertifika veya Mali Mühür, tüzel kişi mükelleflerin Mali Mühür temin etmiş olmaları
(ED GT (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair GT (Sıra No: 2), 2013: m.1.),
e-Defter uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanılması şartları bulunmaktadır (ED
GT (Sıra No: 1), 2011: m. 3./3.1./3.1.1.).
“Defter-Beyan Sistemi”; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik
ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına
göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına,
vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine,
elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine olanak tanıyan ve kapsamda yer alan
mükelleflerin GİB veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine
sunan sistemi, ifade eder. DBS üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri,
serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi
defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri tutulur ve onayı GİB tarafından yapılır
(VUK GT (Sıra No: 486), 2017: m.4/ç; m.9). Ülkemizde 01.01.2018 tarihi itibariyle
DBS’yi; Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler, Serbest Meslek Kazancı Elde
Eden Gerçek Kişiler, Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar, Serbest
Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıkların Ortakları, Serbest Meslek Kazancı Elde
Eden Kollektif Şirketlerin Ortakları ile Adi Komandit Şirketlerin Komandite
Ortakları kullanmaya başlamıştır (2018-Yilinda-Sistemi-Kimler-Kullanacak). Basit
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usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları serbest meslek kazanç defteri
yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar (noter-noterlik görevi ifa eden
mükellef hariç) 01.01.2018, diğerleri 01.01.2019 tarihinden itibaren sisteme dahildir.
DBS; bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internet olduğunda elektronik
ortamda vergisel ve ticari işlemleri kayıt altına alır, e-imza veya mali mühre, defter
tasdikine ihtiyaç duyulmaz, maliyetleri azaltır, kayıtdışı ekonomi ile etkin bir şekilde
mücadele edilip vergiye gönüllü uyumu artırır. Sisteme; www.defterbeyan.gov.tr
adresinden girişle, gelir, gider, çalışan, stok, sabit kıymet vb. gibi kayıtlar yapılır,
defterler

oluşturulur,

beyannameler

hazırlanır

ve

onaylanır

(www.defterbeyan.gov.tr, 2018).
3. BULGU VE DEĞERLENDİRMELER
Defter bilgisine ilişkin muhasebe tarihçilerinin, Tazminat öncesi, Tazminat ve
Cumhuriyet dönemleri için çeşitli araştırmaları yaptıkları bilinmektedir. Bu
çalışmada Risâle-i Felekiyye’den e-Deftere evrimsel geçiş sürecine yönelik web
tabanlı araştırma bulguları ile odak grup görüşmesinden yararlanılacaktır.
3.1. Risâle-i Felekiyye’den E-Deftere Evrimsel Geçişe Pragmatik Bakış:
Dünden Bugüne
Günümüz e-Defter uygulamasına yönelik periyodik aralıklarla yapılan web
tabanlı araştırma sonuçları tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Dünden Bugüne Ülkemiz E-Defter Uygulaması
ilk şirket Axa Sigorta A.Ş., üretim şirketi Şölen (Perakende, 2012).

İlk E-Defter

15.10.2018’de 71.929 (edefter.gov.tr), 09.09.2018’de 71.508
(Tektüfekçi, 2018), 16.12.2016’da 53.883 adettir (Tektüfekçi, 2016).

E-Deftere Kayıtlı Toplam
Kullanıcı

15.10.2018’de 173-189 (edefter.gov.tr), 09.09.2018’de 174-190,
16.12.2016’da 186-169, Ocak 2014’te 26 (Tektüfekçi, 2014), Eylül
2013’de 16 adettir. (Tektüfekçi, 2013).

E-Defter Uygulaması
Uyumlu Yazılım ve
Yazılımcı

İzmir merkezli Netsis’tir (netsis.com.tr, 2013).

İlk Onay Alan Yazılım

Tablo 1’deki bulgular net olduğundan, dün bugünden yarına geçişi irdelenebilir.
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3.2. Risâle-i Felekiyye’den E-Deftere Evrimsel Geçişe Pragmatik Bakış:
Dün ve Bugünden Yarına
Çalışmada Sosyal Bilimlerde tercih edilen Nitel Araştırma Yöntemi “Odak Grup
Görüşmesi”; defter düzenine yönelik dünü, bugünü ve yarını olmak üzere üç anahtar
konu üzerine, Eylül 2018 döneminde, büroda, 3 saatte, Moderatör ve 1 Yeminli Mali
Müşavir - 7 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (30-65 yaş, 2’si kadın lisansüstü
eğitimli) ile yapılmıştır. Görüşme sonucunda; uygulamalara e-dönüşüm süreci
sonucu geçildiği, sadece Moderatör ve bir katılımcının muhasebenin dünü ile ilk
eserleri diğerlerinin dönemin dünü-bugününü bildiği, e-muhasebe uygulamalarına
yenilerinin ekleneceği, akıllı teknolojileri kullanmada gelecekte ülkemizin öncü
olmasını bekledikleri ortaya çıkmıştır.
4. SONUÇ
Çalışmada; muhasebe defterlerinin tarihsel süreçte, yazılı rapor ve/veya kitap
şeklinde ilk ve başlıca eserlerinden başlayarak elektronik ortama geçişle birlikte
ülkemiz e-Defter uygulamaları kapsamında tutulan defterlere kadar irdelenmesi
önem arz etmektedir. Bilinirlik açısından Luca Pacioli’nin “Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita” adlı eseridir. Oysa Abdullah Bin
Muhammed Bin Kıya El Mazenderani’nin “Risâle-i Felekiyye (Kitab-us Siyagat)”
adlı eseri bu eserden önce yazılmıştır. Çift yanlı kayıt Pacioli’den de önce vardır,
kendisi yöntemin yaratıcısı olmayıp aktarandır. Ancak yöntem, dünyada Pacioli ile
simgeleşmiştir. Muhasebe tarihçileri; uzun yıllardan beri bu eserleri, çeşitli ulusal ve
uluslararası alandaki konferans, kongre ve sempozyumlarda ele almış, makale ve
kitaplar yazmışlardır. Ancak ilk kez bu çalışmada, başlıca yapıtlar esas alınarak,
Endüstri 4.0 ile dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerle birlikte sadece yevmiye
defteri ve büyük defter bazında başlatılan e-Defter uygulaması, belirlenen
mükellefler için 2018 yılında Defter Beyan Sistemine geçişle bütünleştirilmiştir. Bu
yönüyle çalışmanın özgünlüğü açıktır. Çalışma konusunun, pragmatik bir bakış
açısından dün, bugün ve yarın olgularıyla gerek kuramsal gerekse de uygulamalı
olarak tartışılıp değerlendirilmesi muhasebe alanında ulusal ve uluslararası yazına
değer katacak, aynı zamanda konuya yönelik ayrındalık yaratacaktır.
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Endüstri 4.0 Odağında Girişimci ve Girişimcilik Analizi
Cihan Çılgın1 , Ceyda Ünal2 , Yılmaz Gökşen3
Özet
Günümüzde hızla gelişmekte olan teknolojik yenilikler ve ilerlemeler, yeni ürünlerin ve
tamamen yeni endüstrilerin gelişimine yol açmaktadır. Endüstri 4.0’da bu teknolojik
gelişmeler ışığında, özellikle üretim firmalarında yeni iş modelleri ve süreçleri
oluşturmaktadır, bunun yanında yeni endüstrilerin oluşmasına ve gelişmesine neden
olmaktadır. Endüstri 4.0. kavramı ile birlikte birçok yeni teknoloji etkileşimli biçimde
gündeme gelmiştir. Özellikle dijitalleşen firmaların günümüzde sayısının hızla artması,
girişimcinin yeteneklerinin ve yetkinliklerinin de değişmesini zorunlu kılmaktadır.
Girişimcilerin ekonomik hayatın dinamizmini sağlamada başat aktör olduğu
düşünüldüğünde, bu kavramın dördüncü sanayi devrimi sürecindeki önemi kolaylıkla
anlaşılacaktır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, ilgili literatürden yararlanarak, Endüstri
4.0’ın getirdiği teknolojik altyapı ile değişen ve gelişen iş dünyasının gerektirdiği şekliyle
girişimci ve girişimcilik kavramlarını yeniden tanımlamaya çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler— Endüstri 4.0, Girişimci, Girişimcilik, 4. Sanayi Devrimi
JEL Sınflama Kodları: O31, O32

Entrepreneurship and Entrepreneurship Analysis In The Context Of
Industry 4.0
Abstract
Nowadays,rapidly developing technological innovations and developments lead to the
development of new products and completely new industries. In the light of these
technological developments, Industry 4.0 creates new business models and processes
especially in manufacturing companies, and leads to the formation and development of new
industries. With the concept of Industry 4.0, many new technologies have become current
issues interactively. In particular, the increase in the number of digitalized firms today
necessitates the change in the capabilities and competencies of the entrepreneur.
Considering that entrepreneurs are the main actors in the dynamism of economic life, the
importance of this concept in the process of the fourth industrial revolution will be easily
understood. In this context, the aim of this study is to try to redefine the concepts of
entrepreneur and entrepreneurship as required by the technological infrastructure brought
by Industry 4.0 and the changing and developing business world by using the related
literature.
Keywords— Industry 4.0, Entrepreneur, Entrepreneurship, The Fourth Industrial Revolution
JEL Classification Codes: O31, O32
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1. GİRİŞ
Endüstri 4.0 kavramı, Almanya’da ortaya çıkmış ve hızla tüm dünyaya
yayılmıştır (Kagermann vd., 2013:13; Bartevyan,2015:2; Safar vd., 2018:627,
Davies, 2015: 2; Drath ve Horch, 2014: 56). Dördüncü sanayi devrimi, öncekilerde
olduğu gibi yenilik, üretim ve bölüşüm ilişkilerinin yeniden tasarlanması sürecini
beraberinde getirdiği gibi, tüm bilim alanlarında kavramların yeniden ele alınmasını
ve tanımlanmasını da zorunlu kılmıştır (Schumacher vd., 2016:162). 2010
yılından sonra tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmaya başlayan
Endüstri 4.0. kavramı ile birlikte birçok konseptte ve alanda çeşitli yenilikler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda Endüstri 4.0 ve bu alandaki hızlı gelişmelerle
birlikte hem girişimcilik hem de girişimci kavramlarının içeriği yeniden tartışılmaya
başlamıştır. Özellikle dijitalleşen firmaların günümüzde sayısının hızla artması,
girişimcinin yeteneklerinin ve yetkinliklerinin de değişmesini zorunlu kılmaktadır.
Endüstri 4.0’ın fiziksel ve dijital sistemler arasındaki iletişimi sağlamasıyla anlık
veri elde etmeye ve işlemeye dayalı sistemler gelişim göstermiştir. Özellikle yapay
zekâ, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, büyük veri, simülasyon, siber güvenlik,
3 boyutlu üretim ve zenginleştirilmiş gerçeklik gibi uygulamaların ve teknolojilerin
varlığıyla girişimcilik kavramı bu teknolojileri ve uygulamaları bünyesinde
barındıran bir konsepte dönüşmektedir (Bartevyan, 2015:3-6; Banger, 2016:68; Lasi

vd., 2014:240; Moeuf vd., 2018:1119).
Girişimcilerin ekonomik hayatın dinamizmini sağlamada başat aktör olduğu
düşünüldüğünde, bu kavramın dördüncü sanayi devrimi sürecindeki önemi
kolaylıkla anlaşılacaktır. Literatür incelendiğinde girişimcilik ve girişimci
kavramlarının tüm sanayi devrimlerinde bir değişim geçirdikleri gözlemlenmektedir.
Bu nedenle tarihsel akış dikkate alındığında, girişimcilik kavramının genellikle
sanayi devrimlerini izleyerek geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
çalışmanın amacı, ilgili kısıtlı literatürden yararlanarak girişimci ve girişimcilik
kavramlarının evrimini tarihsel ve teorik açıdan ortaya koymak; Endüstri 4.0
sürecinin gerektirdiği şekliyle girişimci ve girişimcilik kavramlarını yeniden
tanımlamaya çalışmaktır. Böylelikle, yapılan çalışma ile birlikte dijitalleşen iş
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dünyasında girişimci ve girişimcilik kavramlarının içeriğindeki değişiklikler ortaya
konmaya çalışılmaktadır. Çağımızın gerektirdiği girişimcinin analitik düşünme
yeteneğine sahip, frekansı artan yenilik süreçlerini kavrayabilen, asgari düzeyde
teknik beceri ve bilgiyle donanmış ve rekabetçi çevre koşullarında hızlı karar
alabilen yaratıcı bir birey olması beklenmektedir.
2. ENDÜSTRİ KAVRAMI ve ENDÜSTRİ 4.0
İlerleyen teknoloji ve hızlanarak büyüyen küresel ekonomi ile birlikte neredeyse
tüm sektörler arasında güçlü bir teknoloji etkisi ile karşı karşıya kalınmaktadır.
(Stock ve Seliger, 2016:536; Safar vd., 2018:626). Yeni teknolojiler sayesinde iş
sistemlerinde yeni uygulamalar, iş önerileri ve iş modelleri ortaya çıkmaya
başlamaktadır. (Moeuf vd. ,2018:1118; Safar vd., 2018:626). Gelecekteki üretim,
belirli bir müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, çok karmaşık, kapsamlı, yeni
işlevler sunabilen ürünler üretecek ve bu nedenle tamamen yeni bir üretim ortamı
gerektirecektir (Safar vd., 2018:627). Sanayileşmenin başlangıcından bu yana,
teknolojik sıçramalar günümüzde endüstriyel devrim olarak adlandırılan paradigma
değişimlerine yol açmıştır: su ve buhar gücü ile mekanizasyon (1. Sanayi Devrimi
olarak adlandırılmıştır), elektrik enerjisinin yoğun kullanımı ile seri üretim ve üretim
bantları (2. Sanayi Devrimi olarak adlandırılır) ve yağın dijitalleşme ile elektronik
ve IT uygulamaları (3. Sanayi Devrimi olarak adlandırılır) (Lukač, 2015:835; Lasi
vd., 2014:239). 2011 yılında Amerika Birleşik devletinin başlattığı ‘Advanced
Manufacturing Partnership’ ile ileriye dönük eylem planını, 2012 yılında Alman
hükümetinin ‘High-Tech Strategy 2020’ planı izlerken yeni bir sanayi devriminin ilk
adımları atılmıştır. Bu gelişmeler ışığında 2013 yılında Fransa ve Birleşik Krallık,
2014 yılında Kore ve Avrupa Birliği, 2015 yılında da Japonya ve Çin hükümetlerinin
geleceğe yönelik yüksek bütçeli eylem planlarının izlemesi ile birlikte dördüncü
sanayi devrimi ortaya çıkmıştır (Liao vd., 2016: 3609). Bu arada, Siemens, Hitachi,
Bosch, Panasonic, Honeywell, Mitsubishi Electric, ABB, Schneider Electric ve
Emerson Electric gibi diğer büyük firmalar da IoT ve CPS ile ilgili projelere büyük
yatırımlar yapmışlarıdır (Liao vd., 2016:3610).

Endüstri 4.0 terimi, üretim

endüstrisinin uzun vadeli rekabet gücünü korumak için Alman hükümeti tarafından
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başlatılan bir girişimden türetilmiş olsa da (Kagermann vd., 2013; Safar vd.,
2018:67) tam anlamıyla Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ve rekabetçi üretim
sağlamak için tasarlanan “Geleceğin Fabrikaları Başlığı” altında bir kamu özel
ortaklığı ile başlamıştır (Müller vd., 2018:3).
Kagermann ve arkadaşlarının hazırladığı raporda Endüstri 4.0’ın daha önce
görülmemiş olan yeni değerler yarattığını, yeni iş modellerini kurduğunu (Hartmann
ve Halecker, 2015:3, Gerlitz, 2016:245) ve bir fabrikanın içinde ve dışında olanları
ve CPS (Cyber-Pyhsical System), IoT (Internet of Things) ve IoS'ye (Internet of
Services) dayanan iletişim ağları aracılığıyla hizmetlerini birbirine bağlayarak çeşitli
sosyal sorunları çözdüğünü belirtmiştir. (Kagermann vd., 2013). Endüstri 4.0,
giderek daha hızlı hareket eden pazarlara hizmet vermek için yeni teknolojileri
üretim sektöründe endüstri standartlarıyla birleştiren bir dizi yenilikçi süreç ve
gelişmeyi kapsamaktadır ( Bartevyan,2015:2). Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte
meydana gelen değişim, basit olarak söylendiğinde enformasyon teknolojileri ile
operasyonel teknolojileri arasındaki yakınsama veya birliktelik olarak ifade
edilebilir (Lasi vd., 2014:239; Banger, 2016:67 ; Kang vd., 2016:111; Schmidt R
vd., 2015:16). Bu yakınsama ve ilerleyen bütünleşme ile birlikte, işletmeler yaşam
döngülerini ve bunlarla ilgi üretim imkânlarını dijital olarak planlama ve
projelendirmeleri mümkün olacaktır (Banger, 2016:67).
Endüstri 4.0 ortamına başarılı bir şekilde geçişin anahtarlarından biri sağlam bir
BT altyapısı sağlamaktır (Ramanathan, 2014:24). Sanders ve arkadaşlarının belirttiği
gibi, dördüncü sanayi devrimi, siber-fiziksel sistemler, akıllı sistemler ve insanmakine etkileşimi açısından geleceğe yönelik teknolojilerin prensiplerini uygular
(Sanders, 2016: 812).

İşletmenin ve faaliyetlerinin klasik vizyonunun artık

ekonomik gerçekliğe karşılık gelmediği açıktır. Schmidt ve arkadaşlarının yürüttüğü
bir ampirik çalışmada büyük veri, bulut bilişim, mobil bilgi işlem, IoT ve siberfiziksel sistemler gibi Endüstri 4.0’ı tetikleyen ve ilerleten teknolojilerin ortalamanın
üzerinde bir büyüme hızına sahip olduğu ve geleneksel teknolojileri kısa zamanda
değiştirebildiğini ifade etmektedirler (Schmidt R vd., 2015:18).Günümüzde üretim
yapan işletmeler, farklı iş alanlarında yüksek derecede uzmanlaşmaya ve müşteri
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ihtiyaçlarını dinleyen ve uyarlayan esnek bir üretim sistemine sahip olmalıdır
(Koren, 2010:52). Yalın üretim, 80'lerde ve 90'larda atık eleme yoluyla maliyet
tasarrufuna odaklanırken, endüstri 4.0 temelindeki akıllı üretim, teknoloji
yakınsamasına ve toplumlar, insanlar ve çevre üzerindeki çeşitli unsurlara dayanan,
verimlilik, kalite, teslimat ve esneklik gibi mevcut ana üretim faktörlerinin yönetimi
ve iyileştirilmesi yoluyla sürdürülebilir bir büyüme hedefleyen gelecekteki bir
büyüme motorudur( Kang vd., 2016:111; Banger, 2016:68).
Endüstri 4.0 işletmelere esnek üretim, rekabet avantajı, bireysel özelleştirilmiş
ürün, çalışmanın yeni yolları ve yenilikçi iş modelleri gibi avantajlar sunmaktadır
(Bartevyan,2015:2; Davies, 2015: 4-5). Bu avantajlar, yeni piyasa katılımcılarının
yerleşik firmalara meydan okumak için dijital teknolojiden yararlanmalarını sağlar.
Öte yandan, bu dijital dönüşüm mevcut firmaların mevcut ürün ve hizmet
portföylerini yeni boyutlara genişletmek için fırsatlar sunarken, şimdiye kadar var
olmayan iş modellerini geliştirmektedir (Hartmann ve Halecker, 2012:3). Bu iş
modellerini 3 faktör üzerinde toplamak mümkündür: (i) talep üzerine üretim: ihtiyaç
temeli üretim, (ii) yerinde üretim: kullanım yerinde veya pazarda üretim, (iii) tüketici
mühendisliği: üretim ile tüketici entegrasyonu (Bartevyan,2015:6). Sözü edilen iş
modellerinin işletmeleri, ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkarabilmesi için
girişimcinin rolü daha belirleyici hale gelmektedir. Dolayısıyla girişimci ve
girişimcilik kavramlarının çağdaş boyutta tekrar ele alınması gerekmektedir.
3. GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK
Akademik anlamda girişimcilik çalışmalarının öncüsü olan Schumpeter'e
(1934:73) göre, bir girişimci yeni ürünler, süreçler, pazarlar, organizasyon biçimleri
veya tedarik kaynakları biçiminde yeni kombinasyonlar gerçekleştiren bir kişidir.
“Klasik anlamda girişimci, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan riski,
sorumluluğu ve örgüt yönetimini üstlenen kişi olarak kabul edilmektedir. Fakat bilgi
toplumuyla birlikte, kavram yeniden tanımlanarak yenilik üreten, risk alan, fırsat
yakalayan ve bunları hayata geçiren kişi olarak kabul edilmiştir.”(Ercan ve
Gökdeniz, 2009:67). Girişimciler, bağımsız ya da kurumsal bir sistemin parçası
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olarak hareket eden, yeni örgütler yaratan veya mevcut bir organizasyonda yeniliği
teşvik eden bireyler ya da gruplardır (Sharma ve Chrisman, 2007:91).
Girişimcilik veya girişimci faaliyeti, fırsatların keşfedilmesi ve daha sonra yeni
bir ekonomik faaliyetin yaratılması, genellikle yeni bir organizasyonun
oluşturulması yoluyla kavramsallaştırılabilir (Cuervo vd., 2007:1). Girişimciliğin
klasik ifadesi, hızlı büyüyen bir şirkete dönüşen yenilikçi bir fikir olan start-up
şirketidir (Timmons ve Spinelli, 1994:87). Toplumdaki girişimcilik kültürünün
gelişimi, bir ülkenin rekabet gücünü artıran ekonomik ve sosyal kalkınma için temel
bir araçtır (Baumol, 1968:65; Wennekers ve Thurik, 1999:49). Girişimciler, yeni
faaliyetlerin yaratılması yoluyla, ekonominin gelişimini olumlu anlamda teşvik
ederler (Robles ve Zarraga-Rodriquez, 2015:828; Carland vd., 2007:74).
Girişimcilik ekonomik büyümenin ve iş yaratmanın güçlü bir itici gücüdür: yeni
şirketler ve işler yaratır, yeni pazarlar açar ve yeni beceriler ve yetenekler sağlar
(European Commission, 2012a:6). Girişimcilik, ekonomileri daha rekabetçi ve
yenilikçi hale getirmekte ve ülkelerin sektörel politikalarının hedeflerine ulaşması
için çok önemlidir (European Commission, 2013:4). Girişimcilik, ekonomik
ilerleme için vazgeçilmez bir unsur olup bu fonksiyonunu farklı yollarla yerine
getirmektedir: (i) iş fırsatlarını tanımlayarak, değerlendirerek ve faydalanarak, (ii)
yeni firmalar oluşturarak ve / veya mevcut olanları daha dinamik hale getirerek, (iii)
özellikle ekonomiyi yenilikçilik, yetkinlik, iş yaratma ve genel olarak toplumun
refahını iyileştirme yoluyla ileriye taşıyarak (Cuervo vd., 2007:4). Yeni girişimler,
özellikle KOBİ'ler, istihdamın en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Avrupa'da her
yıl 4 milyondan fazla yeni iş yaratılmakta (European Commission, 2013:4) ve bu
yeni iş imkânları istihdama önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. ABD ekonomisinin
zaman içinde bu kadar başarılı olmasının bir nedeni, girişimcilerin yeni işler
yaratma, eskileri yok etme ve tüm endüstrileri yaratıcılıklarıyla büyütme çabasından
kaynaklanan sürekli bir iyileştirme süreci sağlamalarıdır (Scarborough, 2016:21).
Girişimciliğe sahip olmak için öncelikle girişimcilik fırsatlarına sahip
olunmalıdır. Girişimcilik fırsatları, yeni malların, hizmetlerin, hammaddelerin ve
düzenleme yöntemlerinin, üretim maliyetlerinden daha yüksek bir maliyetle
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sunulabileceği ve satılabileceği durumlardır (Shane ve Venkataraman, 2000: 217).
Ulusal ve uluslararası alanda fırsatların değerlendirilebilmesi için girişimci açısından
yeni yetkinliklerin dikkate alınması gerekmektedir. Girişimciliğe dönük bu
yetkinlikler Tablo 1 de gösterilmektedir.
Tablo 1: Girişimcilik Yetkinlikleri
Yeterlilikler

Tanım

Risk Varsayımı

Belirsizliği ve belirsiz durumları tolere edebilme ve bu durumda kendi
kararlarını kontrol edebilecek düzeyde sağlam kararlar verebilme
becerisi.

Girişim

Dış gereksinim olmadan harekete geçme, fırsat yaratma ve sonuçları
iyileştirme isteği

Liderlik

Hedefler belirleyerek, bu hedefleri takip ederek ve başkalarının
görüşlerini bütünleştiren geribildirim vererek, insan gruplarının
eylemini belirli bir yöne yönlendirme.

Takım
Çalışması

Ortak Çıkarların gerçekleştirilmesine aktif olarak katılma, kişisel
çıkarları takım hedeflerine tabi kılma becerisi.

Sorumluluk

Eylem, davranış ve kelimeler arasındaki tutarlılığı sürdürme, kendi
hatalarının sorumluluğunu alabilme becerisi

Özerklik/
Özgür irade

Olasılıkların ve onun gerektirdiği sorumluluğun net bir şekilde
anlaşılmasına dayanan bağımsız karar verme kapasitesi

Özgüven

Yeni zorluklar, olasılıklar, kararları veya görüşleri kendine olan güven
duygusu ile ele alabilme.

Bütünlük

Söylenen veya önemli olarak nitelendirilen şeylere göre hareket etme
becerisidir.

Müzakere

İşbirliği için bir ortam yaratan bir tartışmayı yönetme veya kontrol etme
ve ilişkiyi güçlendirmek için kalıcı taahhütlerde bulunma becerisi

Dinamizm

Değişen durumlarda, birçok paydaşla, sıkı ve sürekli çalışabilme
becerisi

İletişim

Dinleme, soru sorma, fikir ve kavramları etkili bir biçimde ifade etme
becerisi

Sorun Giderme

Sınır durumlarını esnek bir şekilde üstlenme ve bunları aşma ve
çelişkileri ele alma becerisi

Yenilik

İhtiyaçlara göre özgün, beklenmedik ve uygun yeni bir iş üretme
yeteneği

Bilgi
Araştırması ve
Analizi

Şirketin tüm potansiyel kaynaklarını kullanarak problem çözmek için
yararlı iş bilgileri bulma ve paylaşma becerisi
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Sosyal Ağ
Geliştirme

Hedefe ulaşmak için yararlı olan ya da yararlı olabilecek aracılarla bir
iletişim ağı oluşturma ve sürdürme becerisi

Sonuç
Oryantasyonu

Amaçlara ulaşmak için davranışı teşvik etmek, yönlendirmek ve
seçmek

İrade

Kendi sınırların bilme ve düzenleme becerisi

Değişim
Yönetimi

Farklı bağlamlara, durumlara, insanlara ve medyaya hızlı ve uygun
şekilde uyum sağlama yeteneği

İşin Kalitesi

Sürekli iyileştirme arayışında hedeflere ulaşmak için yoğun ve kararlı
bir şekilde çalışabilme becerisi

Sosyal
Hareketlilik

Ekonomik refah ölçeğinde yükselme ve alçalma becerisi

Kaynak: Robles ve Zarraga-Rodriquez, 2015:829.
Tablo 1’de gösterildiği üzere girişimciliğin en temel yetkinliği risk alabilme ve
yönetebilme becerisidir. Khilstrom ve Lafftont’ da (1979:720) belirtiği üzere,
belirsizlik için daha fazla tercihi olan kişiler girişimci olmayı tercih etmekte, daha
az belirsizlik tercihi olanlar ise ücretli çalışan olmayı tercih etmektedirler.
Endüstrinin tarihsel gelişiminde belirsizliğin artması, tüketici bilinç ve tercihlerinin
hızla değişmesi, rekabetin oldukça şiddetlenmesi, arz ve talep elastikiyetinin
yüksekliği, teknolojideki hızlı değişim vb. faktörler etkili olmaktadır. Bu değişimlere
eş zamanlı olarak da girişimciden beklenen yetkinlikler ve dolayısıyla girişimcilik
kavramı farklılık göstermektedir. Bu etkileşimin doğru konumlandırılmasıyla
rekabet gücünün firma ve ulusal düzeyde artacağı vurgulanabilir.
4. GİRİŞİMCİLİK ve ENDÜSTRİ 4.0
Çoğu sektöre ve ülkeye büyük katkıda bulunan girişimcilerin geleceği, büyük
ölçüde müşterilerin beklentilerine cevap verme kapasitelerine ve aynı zamanda
pazarlarında rekabet avantajı sağlamaya bağlıdır. Bunu başarmak için girişimciler
endüstriyel yönetim süreçlerini sürekli iyileştirmek, yani kaynakları planlamak,
kaynakları kullanmak, üretimi kontrol etmek ve operasyonel performansı ölçmek ve
değerlendirmek için çalışmalıdır (Moeuf vd. ,2018:1118). Tüm bu gelişmeler ile
birlikte girişimcilikte küreselleşmektedir. Tek başına internet dünyayı şaşırtıcı
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şekilde yeniden şekillendirirken, küresel girişimciliğin yayılmasında da çok önemli
bir rol oynamaktadır (Timmons ve Spinelli, 1994:4).
Avrupa Komisyonunun 2012’de “Girişimcilik 2020 Eylem Planı” bildirisinde,
gelecekteki büyümenin ve rekabet gücünün, temel toplumsal sorunlarımızı
kapsayıcı, akıllı ve sürdürülebilir olması gerektiği ifade edilmektedir (European
Commission, 2013:3). Bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) daha iyi kullanılması,
yeni işletmelerin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olabilmektedir. BİT, ulusal
ekonomiler için temel büyüme kaynağıdır ve yeni girişimler ve KOBİ'ler BİT'yi
kullanarak iki ila üç kat daha hızlı büyüyebilmektedirler (European Commission,
2013:4). Bu nedenle, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmeler ve diğer kuruluşlar
tarafından

bulutun

benimsenmesiyle

tüm

ekonomide

önemli

verimlilik

iyileştirmeleri beklenebilir (European Commission, 2012b:4).
“Girişimcilik; Sanayi Döneminin başlamasından itibaren hızla gelişmekte olan
bir faaliyet olmakla birlikte, hiç bir zaman içinde bulunduğumuz, bilgiye dayalı
emeğin yoğun olduğu bu dönemde olduğu kadar, öncelikli ve önem verilen bir olgu
olmamıştı ” (Uzuntepe, 2017:60). Endüstri 4.0’ın sağladığı gelişim ve büyüme
içinde en fazla itici güç yaratacak olan akımda inovasyon odaklı girişimcilik ve
kurumsal iç girişimcilik olarak görülebilir (Saatçi, 2017:104). Teknolojik
girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi ekonomiye ve topluma inkâr edilemez
bir katkı sağlamaktadır. Özellikle ekonomi üzerinde, teknoloji işletmelerinin çıktı
değerleri doğrudan GSYH'yi harekete geçirmektedir (Shan vd., 2018: 86).
Sanayideki evrimsel gelişime koşut olarak girişimci kavramındaki değişimler
Tablo 2 de özetlenmektedir.

2697

Tablo 2: Dönemlere Göre Sanayi Devrim-Girişimci

Kaynak: Saatçi, 2017.
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Geleneksel üretim faktörleri, emek, doğa, sermaye ve teknoloji olarak
bilinmektedir. Günümüzde ise emek, sermaye ve teknolojiyi doğanın içine
yerleştirip doğa 1. üretim faktörü olarak düşünülüp, yetenek, yenilik, yaratıcılık,
bilgi ve zaman çağımızın işletme ve üretim faktörleri olarak geliştirilebilir. Bu
ilerlemenin ışığında üretim/işlemler sürekliliğini sağlayacak girişimcinin de
yukarıda sıralanan yetkinliklere ek olarak, iletişim becerisinin yüksek olması,
yönetsel beceriye sahip olması, teknoloji farkındalığı ve kullanım becerisi ve de
ulusal ve uluslararası anlamda çevresel koşullarla ilgili makro farkındalığa sahip
olması gerektiği söylenebilir.
5.SONUÇ
Özellikle büyük veri, akıllı robotlar, bulut bilişim gibi Endüstri 4.0 teknolojileri
girişimcilik kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Endüstri 4.0 teknolojileri
aracılığıyla yeni hizmet ve iş modelleri geliştirilmeye başlanmış ve bunun sonucunda
yeni tür girişimler ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 bu anlamda yeni girişimcilik
yaklaşımlarını (Girişimcilik 4.0) da beraberinde getirmiştir. Bu yeni girişimcilik
yaklaşımı, Endüstri 4.0 bağlamında organizasyonlara zorunlu kılınan inovasyon,
değişim yeteneği, hız ve çevikliğin, çok daha çeşitli inovasyon biçimleriyle
entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu durum girişimcinin sahip olduğu yeteneklerin de
bu yaklaşımla bağlantılı bir şekilde değişime uğramasını beraberinde getirmektedir.
Endüstri 4.0 bağlamında girişimciliğin, klasik girişimcilikten farklı olarak;
sürdürülebilirlik, çeşitlilik, değişim/dönüşüm, öğrenen örgütler bağlamında
tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir (Endüstri 4.0 Platformu, 2017). Bu yeni
bakış açısıyla girişimci de dijitalleşmeye başlamaktadır. Bu durumda girişimcinin,
iş fikrinin ortaya çıkışından itibaren Endüstri 4.0’ın organizasyonlar üzerindeki
başlıca dört etkisinin göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bunlar; değişen
müşteri beklentileri, ürün iyileştirmede verinin kullanımı, işbirlikçi inovasyonlar ve
yeni operasyon modelleridir. (Schwab, 2016:62).
Özetle, Endüstri 4.0, işletmelerin gerçek zamanlı iş zekâsını kullanmasına, daha
akıllı kararları güçlendirmesine ve daha yüksek otomatik verimliliğe sahip olmasını
sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda, yaratıcılık gibi becerilere sahip iş gücü
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aramaktadır. 4. Sanayi devriminde daha çok yol alındıkça, yapılan iş daha otomatik,
daha verimli ve daha müşteri odaklı hale gelecek bu durum da girişimciliği daha
kolay ve daha karlı hale gelecektir. Ayrıca çağımızın gerektirdiği girişimcinin
analitik düşünme yeteneğine sahip, frekansı artan yenilik süreçlerini kavrayabilen,
asgari düzeyde teknik beceri ve bilgiyle donanmış ve rekabetçi çevre koşullarında
hızlı karar alabilen yaratıcı bir birey olması beklenmektedir.
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Communication Territoriale Pour Les Petites Entreprises :
Cas Des Laiteries De La Grande Kabylie : Application D’un
Modèle D’équations Structurelles
AMZIANE Louiza1, HAMMACHE Souria2
Résumé
La présente étude nous a permis de démontrer que l’image régionale de Kabylie spécifique
au fromage influence la qualité perçue des marques de fromage des régions, pour un
échantillon représentatif de 378 consommateurs. La présente étude a aussi démontré que cet
effet est plus fort pour les marques de faible notoriété comparé aux marques à fortes notoriété
et que cet effet est plus fort dans le cas d’une faible congruence comparé au cas de forte
congruence.
Mots clés : Méthodes quantitative et mathématique, Agriculture et ressources naturelles
économiques.

Territorial communication for small enterprises: case of Kabylian
entreprises: application of a model of structural equations
Summary
This study has shown that the regional image of cheese-specific Kabylia influences the
perceived quality of regional cheese brands, for a representative sample of 378 consumers.
The present study has also shown that this effect is stronger for brands of low notoriety
compared to brands with high notoriety and that this effect is stronger in the case of low
congruence compared to the case of strong congruence.
Key words:
Mathematical and Quantitative Methods, Agricultural and Natural Resource
Economics; Environmental and Ecological Economics.

1.INTRODUCTION
En Algérie, sur 170 laiteries 16 sont implantées dans la région de Tizi-Ouzou
(Kabylie) ce qui lui confère la première place en terme d’implantations de laiteries,
sans oublié que les marques de fromage à pâte molle les plus connue sur le marché
algérien sont fabriquées dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce nombre considérable de
laiteries est impulsé par un cheptel bovin important de 127 224 têtes et qui a procuré
144,56 Millions de litres en 2014. La région de Kabylie est aussi connue pour
l’intérêt que portent ses gens à la production de fromage, notamment par
l’organisation des expositions, des fêtes de produits de terroirs ou ils exposent les
variétés de fromage. Nous pensons que de telles spécificités sont susceptibles de
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véhiculer une image régionales favorable en terme de production de produit laitiers,
en particulier les fromages.
Le lieu de production est considéré comme étant un attribut extrinsèque dans
de nombreux travaux portant sur le pays d’origine (Schooler.R.D et D.H.Sunoo
,Erickson. G. et Johansson. J. et Chao. P. 1984, Verlegh. P et Steenkamp. J. B. 1999,
et de la région d’origine, Van Ittersum. K, et al, 2003, Dekhili. S et D’Hauteville. F,
Van Der Lans.I.A et al, 2001, Aurier.Ph et Fort.F, 2005, García-Gallego.J. M. et
Chamorro. A. 2015, Skuras. D et Dimara. E, 2004). Elliott.G.R and Cameron. R. C,
(1994) pensent que c’est par ce que le consommateur ne peut pas interpréter les
signaux intrinsèques, qu’il se tourne vers les signaux extrinsèque comme la région
d’origine et la marque ou encore les labels. Le lieu de production dégage des
perceptions plus larges que celles établies juridiquement. Selon larceneux. F, (2003),
le lieu de production est considéré comme un signe de qualité tout comme le label,
mais moins officiel, et imposé par l’entreprise elle-même. Les chercheurs
s’accordent sur le fait que le consommateur accorde plus de confiance aux signaux
de qualité émis par des tiers de confiance et par des organismes de certification
Hatchuel. A, (1995). Laceneux. F, (2003) et Giraud. G et al, (2001), prônent avec
insistance la nécessité qu’un signal de qualité soit

porteur de signification,

d’évocation et de notoriété pour qu’il produise des effets positifs. Ainsi, avant de se
lancer dans un processus d’indication géographique contrôlée, de labellisation
d’origine ou encore de marque collective fondée sur l’origine, l’entreprise ou
l’organisme doit s’interroger sur les associations et les évocations partagées entre
consommateurs concernant cette région.
Dekhili. S, (2003) expliquent cette connexion entre région et produit par une
congruence entre le produit et la région (Elliott. G. R et Cameron. R.C, 1994,
Hamzaoui. L. et Merunka. D, 2006, Mohua Zhang, 2016) et qui facilite le transfert
l’attitude envers la région aux bénéfices du produit. Cet article s’insère dans le cadre
d’une démarche de marketing territoriale dont la finalité est la création et le repérage
d’un capital région de la marque, tel qu’il est évoqué par

Ship Samiee et Madden

( 1993, p 328) et appuyé par Van Ittersum. K,(2003). De ces faits, nous nous posons
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la question suivante : Quelles sont les spéc f c tés de la rég on de Kabyl e (T z -

Ouzou) qu do vent être m ses en avant pour renforcer la notor été du fromage
rég onal ? Ce travail sera structuré en cinq points. Nous commençons d’abord par
une brève revue de la littérature sur l’effet du lieu de production dans un premier
point, suivie des hypothèses formulées. Dans un second point, nous décrirons
brièvement le déroulement de l’enquête de collecte de données quantitatives. Nous
exposerons les résultats de l’enquête et interpréterons ceux-ci dans un quatrième et
cinquième respectivement.
2. REVUES

DE

LA

LITTERATURE

ET

FRMULATION

DES

HYPOTHESES
2.1.Effet de l’image régionale sur les variables du capital marque
Dans son article fondateur, Van Ittersum. K et al, (2003) expliquent que l’effet
de l’image régionale agit par deux canaux sur les préférences des consommateurs,
un effet direct sur les préférences des consommateurs et un effet indirect via la
qualité perçue. Un nombre saillant de recherches ayant traité l’effet du lieu de
production ont intégré la variable de qualité perçue comme variable dépendante
(Verlegh. P et al, 1999, Agrawal. J. et Kamakura. W. A. 1999, Norjaya Mohd Yasin
et al, 2007, Rasha H.A.Mostafa, 2015, Zeugner-Roth. K. P et Diamantopoulos. A,
2008). Verlegh. P et al, (1999), Van Ittersum. K et al, (2003), García-Gallego.J. M.
et Chamorro. A. (2015), ont démontré que l’effet de la région d’origine sur la qualité
perçue est plus important que son effet sur l’intention d’achat. Frikkie Bruwer Johan
(2014) pense

que l’importance porté au lieu de production diffère d’un

consommateur à un autre, selon l’âge, le degré d’implication ou encore la quantité
consommée.
En vue de cette revue de la littérature, nous avons formulé notre première
hypothèse :
H1 : l’image régionale de Kabylie spécifique au fromage influence la qualité
perçue et l’intention d’acheter.
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Van Ittersum.K et al, (2003) est fondateur de l’un des modèles les plus utilisés
dans les recherches portant sur l’effet de l’image régionale. Les recherches de
D’Hautville.J.P et Dekhili.S, 2006, Dekhili.S, 2010, et Aurier.Ph, Fort, F, 2005,
constituent des extensions des travaux de Van Ittersum, (2003), portant sur l’image
régionale spécifique au produit. Les résultats de ce dernier ont été appuyés par les
travaux de Perrouty.J.P et D’Hauteville.F (2006).
Un nombre de chercheurs qui se sont intéressés à l’effet de la région d’origine
avaient des difficultés à déterminer les spécificités du produit qui sont influencées
par la région d’origine. Van Ittersum.K et al, (2003) explique cela par le fait que la
plupart de ces chercheurs se sont intéressés à l’image régionale de manière globale.
La région d’origine constitue le moteur de la perception de la capacité des régions
géographiques à produire un bien. Van Ittersum.K et al, (2003) pense que la
difficulté des auteurs à déterminé l’influence du lieu de production sur un produit
spécifique est expliqué par une mesure générale de l’image régionale, dont la
capacité prédictive à expliquer les préférences pour plusieurs produits, s’avère
limitée.
Van Ittersum. K et al, (2003) prône alors la nécessité de s’intéresser à la région
d’origine spécifique au produit, définie par le même auteur comme étant,
« l’ensemble des croyances que les consommateurs ont de la capacité d’une région
à produire un produit spécifique ». Les consommateurs utilisent les associations
qu’ils détiennent en mémoire sur une région donnée, pour juger sa capacité

à

produire un bien.
2.2. L’effet modérateur de la force de la marque
Selon la théorie du signal, la marque est l’un des signaux les plus efficients. Ajouter
un autre signal sous forme d’indication géographique officielle ou non, de label
d’origine peut correspondre à une insuffisance du signal marque.

Ainsi, nous

supposons que l’effet d’une région d’origine diffère selon la force de la marque. Aurier.
Ph et Fort. F, (2005), pensent qu’un signal supplémentaire n’est efficace que si la
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marque est faible ou que le consommateur n’est pas familier avec celle-ci (Cordell.
Vecto-V, (1991) :
H2 : la force de la marque modère l’effet de l’image régionale de Kabylie
spécifique au fromage sur la qualité perçu et l’intention d’achat, et cet effet est plus
fort pour les marques à faible notoriété.
2.3. Le rôle modérateur du degré de congruence
La variable de congruence est récente dans les recherches portant sur la région
d’origine. Aurier et Fort, (2005) étaient les premiers à s’être intéresser à son effet sur
la perception de la qualité d’un produit. Notre hypothèse est alors la suivante :
H3 : le degré de congruence entre la région de Kabylie et le fromage modère
positivement l’effet de l’image régionale de Kabylie spécifique au fromage sur la
qualité perçue et l’intention d’achat.
2.4.Présentation de la région de Grande Kabylie (Wilaya de Tizi-Ouzou)
En Algérie, la wilaya-District-Région- de Tizi-Ouzou, connue sous le nom de
Grande Kabylie, se situe sur le littoral centre compte 2958 Km carré de superficie.
Elle est constituée d’un massif montagneux le Djurdjura d’une hauteur de 2308
d’altitude de et d’une chaine côtière (haute collines) et de de la vallée de Sébaou qui
se caractérise par des terre d’une pente inférieure à 12%. Son climat est de type
méditerranéen qui est dominé par deux saisons contrastées, à savoir un hiver humide
et froid et un été chaud et sec.
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Figure n°1 : localisation géographique de la Kabylie

Source : DSA, 2013, adapté par A. Mouhous, V. Alary, J. Huguenin, (2015)
3.LE MODEL CONCEPTUEL
Les trois hypothèses formulées dans les points précédents, nous permettent de
concevoir le modèle présenté en figue n°1.
Figure n°2 : Le modèle conceptuel

Force de la
Congruence

marque

Image régionale

Qualité perçue

spécifique au
Intention d’achat

Source : établie par nous-même
4. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
4.1.Les instruments de mesures

Pour concevoir notre questionnaire, nous avons eu recours à des échelles de
mesures que nous avons adaptées à notre contexte et notre produit. Pour mesurer
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l’effet de l’image régionale spécifique au produit, nous avons opté pour l’échelle de
mesure García-Gallego et Chamorro (2015), composée de cinq items, et adaptée des
travaux de Van Ittersum. K, (2003).
Nous avons effectué notre enquête en Juin 2017. Nous avons opté pour une
collecte de données en face à face et que nous avons complétée par les réponses via
un hyperlien sur GoogleForms. Notre échantillon est composé de 378 observations.
Dans la composition de cet échantillon, nous avons opté pour la méthode des quotas,
étant donné que nous ne disposons pas d’une base de sondage. Nous avons suggéré
les femmes font plus de courses que les hommes, que la catégorie de consommateur
entre 25 et 45 ans font plus de courses que celle des consommateurs qui dépassent
45 ans. Nous avons aussi veillé à ce que l’origine des consommateurs soit divisée de
manière équilibré entre les consommateurs de la région de Kabylie et ceux des autres
origines du pays, pour éviter que nos résultats soient biaisés par un effet
d’ethnocentrisme des répondants.
Nous estimons que notre échantillon de 378, est représentatif de la population
étudiée, qui selon les données de l’ONS, et des responsables marketing que nous
avons interrogés, est environ de 10 000. Nous avons multiplié le nombre de laiterie
donné par l’ONS, qui est d’environ de 70 fois le nombre de boite camembert
produites par les grande entreprises, telles que Tassili et Fermier, et qui est de
170 000 unités/Mois, sans oublier que ces laiteries ne sont pas toutes productrices
de ce type de fromage et que certaines de productrices ne dépassent pas les 2000
unité par mois. Le nombre total produit selon cette estimation est alors de :
Quantité produite/ Mois=170 000*70=11 900 000 unités
Finalement, si nous considérons qu’une partie de consommateurs n’achètent pas
qu’une seule fois par mois, mais jusqu’à 4 fois par mois, nous pouvons alors suggérer
que notre population est inférieure à 10 millions de consommateurs. Et selon les
estimations de Saunders. M et al, (2009, p : 218-219), un échantillon de 378
observations est représentatif de la population, avec une marge d’erreur de 5 %. La
représentativité de notre échantillon est appuyée par la taille de l’échantillon des
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travaux antérieurs effectués dans le cadre de l’image régionale (Malhotra.N, et al,
,2004, P :274 ). Effectivement, la taille de la plupart des échantillons effectués dans
les recherche portant sur la région d’origine est proche du notre.
Tableau n°1 : taille de l’échantillon correspondante à chaque taille de la
population avec un seuil de confiance de 95%.
Taille
de
population

la Marge d’erreur de Marge d’erreur de Marge d’erreur de
5%
3%
2%

100 000

383

1056

2345

1 000 000

384

1066

2395

10 000 000

384

1067

2400

Source : Saunders.M, Lewi.P, et Thornhill.A, (2009),
business students, Pearson Education, 5

ème

Research methods for

édition, P :219.

Pour les marques choisies, le répondant au questionnaire a le choix entre 12
marques différentes et toutes produites dans la région de Kabylie. Nous avons veillé
à ce qu’il ait des marques de fortes notoriété et des marques de faible notoriété.
4.2.Résultats de l’analyse exploratoire et confirmatoire :
Nous avons rassemblé nos données, organisé et codifié celles-ci, avant de
procéder à une analyse. Avant d’entamer notre analyse factorielle, nous nous
sommes d’abord assurer que nos observations sont homogènes, qu’elles

ne

contiennent pas de données aberrantes, manquantes ou extrêmes.
4.2.1.Homogénéité, normalité et aplatissement des données
Le test d’homogénièté n’est pas satisfaisant, nous effectuons alors le test du Fmax
ratio comme recommandé par Tabachnik.B. G et Fidel. L.S, (2006). Le Fmax ratio
nous permettra de juger si l’hétéroscadisticité des données est acceptables. Comme
le montre les résultats du tableau n°2, carrés des rapports entre la plus forte variance
et la plus faible variance des variables dépendantes sont, inférieurs à 10, ce qui
signifie que l’hétéroscédasticité est acceptable.
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Tableau n°2 : résultats du test de Levene et le Fmax ratio ;
Crédibilité de la marque

Valeurs obtenues

Test de Levene
Fmax ratio

signification

22,6

0.00

Plus faible variance = 0,742
Plus forte variance = 0,936
Fmaxratio=1,26

Source : établi par nous-mêmes
Pour tester la normalité et le degré d’aplatissement, la recherche en marketing
recommande de faire le test de Skewness qui est un coefficient de symétrie et le test
de Kurtosis qui est un coefficient d’aplatissement de la distribution. La normalité
s’obtienne avec un indice Skewness proche de 0. Le coefficient d’aplatissement
Kustosis mesure le degré de de concentration des observations dans la queue de
la courbe. Pour une distribution normale acceptable, la valeur des coefficients
(Kurtosis et Skewness) doivent être compris dans un intervalle de (-1,5 et 1,5)
(Carricano.M, 2008, P :33, Chameroy.F, 2013, p :196).
Les valeurs correspondantes à Skewness et

Kurtois pour chacun des items

sont toutes comprises dans l’intervalle (-1,5 et 1,5). Hair.J.F.J et al, (2009) pensent
qu’il ne faut pas s’alarmer de la non normalité des données dans le cas de grands
échantillons qui dépassent les 200 observations, comme c’est le cas de notre
échantillon.
4.2.2.Résultats de l’analyse exploratoire
Tableau n°3 : synthèse des résultats de l’analyse factorielle exploratoire
Tests

Variable (échelle de mesure)
Image régionale

Qualité perçue

KMO

0,756

0,922

Test de Barlett

0,00

0,00

69,6%

90,2

La plus faible valeur de matrice
anti-image
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coude

1

1

% de la variance extraite par le
premier axe

63%

62,26

Alpha de Cronbach

0,803

0,901

Rho de Joreskog

0,808

0,904

Rho de VC

0,523

0,611

Source : établi par nous-mêmes
Nous avons effectué notre analyse exploratoire sur le logiciel Spss version 23,
avec la méthode de l’analyse en composante principale. Des résultats satisfaisants
sont atteints au bout de la deuxième analyse pour la de l’image régionale, ou nous
avons supprimé un item.
La qualité de représentation de chaque item est supérieure à la valeur requise
(0,5). Le test de KMO pour chaque échelle de mesure est satisfaisant et indique que
les données sont adéquates à la factorisation. Le test de Sphéricité de Barlett est
significatif et rejette l’hypothèse nulle d’absence de corrélation entre les items. La
matrice des valeurs anti-image indique que chaque item est expliqué à plus de 69,6%
par les autres items, sur les deux échelles. Le test de Coude ainsi que la variance
extraite indiquent un seul axe qui explique plus 63% de la variance totale pour la
variable de l’image, et 62% pour la variable de qualité perçue . Tous les Alpha de
Cronbach sont superieurs à 0,8 ce qui témoigne d’une bonne cohérence interne de
nos deux échelles. Selon les recommandations de Fornell, C et D.F.Larcker, (1981,
p :18,39,50), la validité convergente (Rhô VC/ AVE) doit être supérieure à 0,5, et la
fiabilité doit être supérieure à 0,7. Le calcul de la validité convergente (Rho Vc),
comme le montre le tableau n°3, indique une bonne validité convergente et le Rho
de Joreskog indique une bonne fiabilité de nos deux échelles de mesure.
4.2.3.Analyse confirmatoire
L’analyse confirmatoire est réalisée sur Amos version 23,
variables dépendante et indépendante.

pour les deux

Les résultats obtenus sont satisfaisants au

bout de la première analyse confirmatoire pour l’image régionale. Nous avons
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obtenus quatre items pour l’ image régionale spécifique au produit et six items pour
la variable de qualité perçue. Rappelons que la variable d’intention d’achat est
composées d’un seul item, de ce fait, il n’entre pas dans l’analyse factorielle et
confirmatoire. Pour vérifier nos hypothèses nous avons opté pour un modèle
d’équation structurelle sur Amos, appelé en mathématique modèle d’équation
simultanée et qui combine deux modèles traités séparément au paravent et qui sont
le modèle de structure et le modèle de mesure.
Les équations structurelles représentent un réseau de relations sous forme d’un
ensemble d’équations linéaires reliant des variables endogènes à des variables
exogènes ; elles peuvent être considérées comme étant une extension de la régression
et contribue à résoudre un système d’équations simultanée représenté par un
ensemble de relations entre variables. Les méthodes statistiques permettront
de confronter les hypothèses aux données empiriques et tester les effets sur le modèle
globale reliant plusieurs variables, en particulier les variables modératrices, qui est
dans notre cas la force de la marque et la congruence entre la région et le produit.
Les indices d’ajustement (GFI, AGFI, Khi-deux normé) comme l’indique le
tableau n°4 sont satisfaisants (≥0,9) pour les deux variables, ainsi que pour le modèle
global, ce qui signifie que les données s’ajustent bien au modèle de mesure. Les
indices incrémentaux (CFI,TLI) qui servent à comparer le modèle testé au modèle
indépendant, sont aussi satisfaisant (≥0,9), pour les variables, comme pour le modèle
globale.
Tableau N°4 : synthèse des résultats de l’analyse confirmatoire :

Indice

d’ajustement absolu

Incrémentaux
parcimonie

et

de

Paramètres

RMR

GFI

AGFI

p

RMSEA

PClose

CFI

TLI

Khideux
normé

Image
régionale

0,021

0,993

0,964

0,83

0,079

0,364

0,996

0,996

2,48
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Qualité
perçue

0,057

0,952

0,923

0,00

0,062

0,087

0,970

0,961

2,46

Modèle
globale

0,044

0,952

0,923

0,00

0,062

0,087

0,970

0,961

2,46

Roussel et
al, (2002)

<0,1

Proche
de 1

Proche
de 1

Plus
de
0,05

0,050,08

Plus
0,05

Plus
0,09

Plus
0,09

Entre
1 et 4

Source : établie par nous-même
Le modèle structurel global obtenu après épuration de nos échelles et vérification
de la qualité psychométrique, est présenté en figure n°3. Le recours à l’analyse
structurel permet de vérifier le lien causal entre variables et sa significativité et
surtout de valider le modèle conceptuel.
Figure n°3 : modèle structurel

Source : donné par Amos ;
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5.TEST DES HYPOTHESES ET RESULATATS
5.1.Effet de l’image régionale de Kabylie spécifique au fromage sur la qualité
perçue
Nous avons effectué un bootstrap avec simulation Monté Carlo de 800 itérations,
pour estimer la valeur des coefficients de régression standardisés sur le modèle
structurel global. Les résultats de ce bootstrap sont résumés dans le tableau n°5.
L’analyse des coefficients de régression standardisés nous révèle un effet positif
et significatif de l’image régionale de Kabylie sur la qualité perçue. Nous pouvons
retranscrire mathématiquement cet effet comme suit :
Qualité perçue= 0,445*Image régionale de Kabylie spécifique au fromage ;
L’effet de l’image régional sur l’intention d’achat n’est pas significatif, étant
donné que le coefficient de régression est très faible et le test de significativité n’est
pas satisfaisant. Ce résultat nous permet de rejeter l’hypothèse H1. Selon les
recommandations de Baron R.M. et Kenny D.A. (1986), la qualité perçue est une
variable médiatrice de l’effet de l’image régionale sur l’intention d’achat. Cette
médiation est partielle puisque l’effet de l’image régionale sur l’intention d’achat ne
s’annule pas en présence de la qualité perçue. En effet, l’effet de l’image sur
l’intention d’achat est faible, mais l’effet de la qualité perçue sur l’intention est
significatif, ce qui signifie que la qualité perçue médiatise l’effet de l’image
régionale sur l’intention d’achat.
Tableau n°5: Les effets directs
Effets des variables

Estimate

S.E.

C.R.

P

QualitPerçue

<--- ImagRég

,440

,048

9,226

***

IntentionAchat

<--- QualitPerçue

,363

,083

4,391

***

IntentionAchat

<--- ImagRég

,052

,069

,745

,456

Source : donné par Amos
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5.2.Test des effets modérateurs :
Nous avons adopté la méthode de Sauer, (1993) pour étudier l’effet modérateur
de nos deux variables. La variable force de la marque est nominale à deux modalités,
nous avons dès le départ la proportion de marques fortes et celles de marques faibles.
72% de nos observations correspondent à des marque fortes et 28% à des marques
faibles.
Pour la variable de congruence nous avons d’abord effectué une analyse des
nuées dynamiques pour une classification de la variable L’effet modérateur est
confirmé, puisque le test de significativité nous donne une valeur <0,05. Nous
cherchons maintenant à savoir si les variables modèrent positivement ou
négativement l’effet de l’image régionale sur la qualité perçue.
Tableau n°6 : Résultats des effets modérateurs
L’effet de la variable modératrice

Les paramètres
Régression

P

CR

Groupe de forte congruence

0,143

0,007

2,7

Groupe de faible congruence

0,910

***

5,7

Groupe de forte marque

0,305

***

6,322

Groupe de faibles marques

0,986

***

6,249

Effet de l’image régionale sur la qualité perçue

Source : établi par nous-mêmes
Pour la variable force de la marque, comme le montre les résultats du tableau n°7,
il est évident que l’effet de l’image régionale spécifique au produit sur la qualité
perçue est positif et significatif pour chacun des groupes. En outre, l’examen de
régressions standardisées montre que cet effet est plus élevé lorsqu’il s’agit d’une
faible marque, comparé à une forte marque, ce qui signifie que la force de la marque
modère négativement l’effet de l’image régionale sur la crédibilité de la marque. Ce
résultat nous permet de confirmer notre hypothèse H2.
L’étude de l’effet modérateur du degré de congruence entre la région de Kabylie
et le fromage révèle que la modération est négative. En effet l’effet de l’image
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régionale de Kabylie spécifique au fromage est plus important dans le cas de faible
congruence comparé au cas de forte congruence. Ce résultat nous conduit à infirmer
l’hypothèse H4.
6. DISCUSSION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
L’effet de l’image régionale

de Kabylie spécifique au fromage influence

positivement la qualité perçue d’un fromage d’origine de Kabylie, ce qui correspond
aux résultats atteints par Van Ittersum.K et al, (2003) Dekhili.S, (2010), Verlegh. P
et Steenkamp. J. B. 1999, Van Der Lans.I.A et al, 2001, et García-Gallego.J. M. et
Chamorro, (2015).
L’image régionale de Kabylie spécifique au produit influence la qualité perçue
des marques régionales. L’analyse de l’échelle de mesure employée pour mesurer
l’image régionale spécifique au fromage, nous permet d’appréhender les indicateur
qui influencent le plus la qualité perçue et qui mesurent réellement l’image régionale
et nous permettra de répondre à notre problématique posée au début. En effet, les
deux items relatifs au savoir-faire et aux tradition de la région obtiennent les
meilleurs scores en matière de qualité de représentation, puisqu’ils sont de l’ordre de
0,917 et de 0,813 respectivement. Les deux autres items relatifs au climat et à
l’intérêt que portent les gens de la région à la fabrication obtiennent une qualité de
représentation de 0,618 et 0,680 respectivement. Les résultats de cette première
analyse nous ont permis de confirmer que les quatre facteurs tradition, savoir faire,
intérêt grandissant des gens de la région et climat favorable peuvent être mobilisés
pour renforcer la notoriété des marque régionales de fromage. de mêmes, notre
recherche a démontré que l’effet de m’image régionale de kabylie spécifique au
fromage est plus élevé pour les marques faibles comparé aux marque fortes qui n’ont
pas besoin d’un signal d’origine. Ces résultats vont dans le même sens des résultats
atteints par Aurier. Ph et Fort.F, (2005), et ceux de Chameroy.F, (2013). Ces résultats
devraient encourager les entreprises fabriquant le fromage à axer leurs
communication sur l’origine et intégrer la région d’origine de façon à ce que le
consommateur l’intègre dans son évaluations de produit.
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Les résultats obtenus en termes de degré de congruence indiquent que quand le
consommateur perçoit une forte congruence entre la Kabylie et le fromage, ne
poursuit pas son évaluation de l’aptitude de la Kabylie à produire le fromage.
Cependant, quand le consommateur a des doutes en la congruence entre la région
d’origine de Kabylie et le fromage, celui-ci s’interroge sur l’aptitude de la Kabylie à
produire sur fromage.
7.CONCLUSION
L’étude menée auprès d’un échantillon représentatif de 378 consommateurs nous
a permis de constater que la région de Kabylie est évaluée positivement par le
consommateur dans un processus d’achat d’un fromage. Cet effet est plus élevé dans
le cas des faibles marques comparé aux marques fortes. Nous pensons que les petites
entreprises doivent se mobiliser et entretenir des actions collectives leurs permettant
d’unir leurs force et orienter une communication axée sur le territoire. De même que
les acteurs locaux et les collectivités locales doivent soutenir les entreprises de
petites et moyennes tailles dans le cadre de la promotion de la région de Kabylie en
tant que région spécifique au fromage.
Une analyse des indicateurs de l’image régionale, nous démontre que les quatre
facteurs climat, disponibilité de matière première, savoir-faire et tradition jouent un
rôle important dans la promotion de l’image régionale de Kabylie et dans la création
d’une différence organoleptique aux yeux du consommateur.
Les résultats de cette étude nous permettent d’envisager quelques actions à
entretenir pour renforcer l’attractivité des marques régionales. Tous d’abord, une
marque régionale ou une indication géographique est un moyen efficace pour
promouvoir les marques régionales et renforcer leur notoriété. De plus l’organisation
d’évènements axés sur le fromage, comme des foires, des salons ou même des
concours permettra de renforcer l’image régionale de Kabylie spécifique au fromage.
Enfin, nous pensons que la création d’une association ou d’organisme qui regroupe
l’ensemble des acteurs de la filière facilitera la négociation entre entreprises et
collectivités.
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Les limites de cette recherche résident dans l’approche menée par enquête.
Effectivement, nous pensons que les résultats seraient plus fiables si nous avons opté
pour une expérimentation.
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BİST HALKA ARZ ENDEKSİNİN YATIRIMCI
DUYARLILIĞI GÖSTERGESİ OLARAK İNCELENMESİ
Cengiz Çağrı KABAKCI1 , Göktuğ Cenk AKKAYA2

Özet
Finansal karar alma davranışları geleneksel ve davranışsal finans paradigmaları tarafından
farklı şekilde ele alınmaktadır. Davranışsal finansın önemli varsayımlarından biri yatırımcı
duyarlılığıdır. Yatırımcı duyarlılığı, yatırımcıların sınırlı rasyonellikleri nedeniyle varlık
fiyatlarının oluşumunda etkili olabileceğini öne sürmektedir.
Çalışmada 2012-2017 yılları arasında aylık verilerle analize dahil edilen ,BIST Halka Arz
Endeksi, Tüketici Güven Endeksi ve BIST 100 endeksi getirileri arasındaki ilişki ARDL ile
incelenmiş, istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler— Davranışsal Finans, Yatırımcı Duyarlılığı, Halka Arz Endeksi
JEL Sınflama Kodları: G14, G41

EXAMINATION OF THE BIST IPO INDEX AS AN INDICATOR OF
INVESTOR SENTIMENT
Abstract
Financial decision-making behaviors are treated differently by traditional and behavioral
finance paradigms. One of the most important assumptions of behavioral finance is investor
sentiment. Investor sentiment suggests that investors can be effective in the formation of asset
prices due to their bounded rationalities.
In the study, the relationship between BIST Public Offering Index, Consumer Confidence
Index and BIST 100 index, which were included in the analysis with the monthly data between
the years 2012-2017, were examined with ARDL and no statistically significant relationship
was found.
Keywords— Behavioral Finance, Investor Sentiment, IPO Index
JEL Classification Codes: G14, G41

1. GİRİŞ
Geleneksel finans teorilerinin en çok tartışılan yönlerinden birisi yatırımcıların
rasyonelliğini ele alış biçimidir. Bu noktada geleneksel finans anlayışının en önemli
dayanak noktalarından kabul edilen etkin piyasa hipotezi genel olarak beklenen
fayda teorisini oluşturan bayesyen rasyoneliteyi esas almaktadır. Bu görüşe göre
piyasada rasyonel olmayan yatırımcılar olsa dahi akıllı yatırımcılar olarak
nitelendirilen arbitrajcılar bu etkiyi ortadan kaldırarak etkinliği sağlamaktadır.

1

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü
2
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Beklenen Fayda Teorisi’ne karşı görüş olarak Kahneman ve Tversky(1979) öne
sürdükleri Beklenti Teorisi ile insanların kazanç ve kayıplarına farklı olasılık
derecelerinde subjektif ağırlıklandırma yaptıklarını, aynı zamanda “beklenen
risk”ten

ziyade

“algılanan

risk”in

göz

önüne

alınması

gerektiğini

savunmuşlardır(Döm, 2002).
Davranışsal finans yaklaşımı beklenti teorisi ile gelişen sınırlı rasyonelitenin
varlığını, sınırlı arbitraj ve gürültü yatırımcıları teorileri üzerinden biçimlendirmiştir.
Davranışsal finans yaklaşımı etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı durumları
anomali olarak adlandırarak bu olgunun nedenlerini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Davranışsal yaklaşım finansal bilgi etkinliğinden sapmaların; bireylerin davranışları,
demografik, çevresel, bilişsel ve psikolojik özellikleri ile açıklanabileceğini öne
sürmektedir.
Pay senetlerine yatırım yapan yatırımcılar küçük tasarruf sahipleri ve
spekülatörler olarak iki yatırımcı tipinde ele alınabilir. Küçük tasarruf sahipleri
devamlı, uzun vadeli ve istikrarlı yatırım yapmak isterler. Spekülatörler ise,
sermayesinin bir bölümüyle aktif olarak yatırım faaliyetinde bulunan, çeşitli
piyasaları ve alternatif yatırım araçlarını sürekli ve etkin takip eden riski seven kişi
veya kuruluşlardır. Spekülatörler hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler.
(Kanalıcı, 1997).
Yatırımcı duyarlılığı kavramının tanımlarından biri spekülasyona olan eğilimdir.
Yapılan çalışmalar spekülatif hisse senetlerine iyimser yatırımcı ya da gürültü taciri
olarak nitelenen yatırımcıların ilgisinin pay senedi fiyatlarında anormal getiriler
oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum etkin piyasa hipotezine aykırı bir durumu
ortaya koymaktadır (Baker ve Wurgler,2006, Nofsinger,2014).
Yatırımcı duyarlılığı kavramı yatırımcıların piyasaya karşı iyimser ya da
kötümser olma durumunun ifadesidir ve finansal piyasalarda oluşan varlık
fiyatlamalarını açıklamak ve doğru tahminlemek için önem arz etmektedir. Yatırımcı
duyarlılığının sayısal veriler haline dönüştürülmesi için çeşitli piyasa verilerinin
yardımıyla duyarlılık endeksleri oluşturulmakta ya da ankete dayalı duyarlılık
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endeksleri, tüketici güven endeksleri, ilk halka arzların ilk gün getirileri, işlem
hacmi, kapalı uçlu yatırım fonları iskontosu gibi çeşitli temsilciler kullanılmaktadır.
2. LİTERATÜR
Yatırımcı duyarlılığının özellikle pay senedi getirileri ile ilişkisi literatürde son
dönemde oldukça tartışılan ve araştırılan bir konu olmuştur.
Black (1986) tarafından ortaya konan gürültü kavramı, De Long, Shleifer ve
Waldman (1990) tarafından yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında araştırılmış,
duyarlı,duygusal,sınırlı rasyonel olarak da ifade edebileceğimiz gürültü tacirleri
piyasadaki gürültü(söylenti) yönünden iyimser olduklarında pay fiyatlarının değerini
yükselterek yatırım fonlarının iskontolanmasına neden olmaktadır sonucuna
ulaşılmıştır. Söz konusu bu duyarlılığın bir risk kaynağı olduğunu belirtmişlerdir.
Qui ve Welch (2004), tüketici güvenini yansıtan doğrudan anket bazlı endeksler
ve kapalı uçlu yatırım fonu iskontosu değişkenleri ile gerçekleştirdikleri
çalışmalarında küçük firma getirilerini açıklamada anket bazlı doğrudan güven
endekslerinin geçerliliğini tespit etmişlerdir. Kapalı uçlu yatırım fonları
iskontosunun duyarlılık göstergesi olarak alınmaması gerektiğini savunmuşlardır.
Baker ve Wurgler (2006,2007) oluşturdukları ve literatürde Baker ve Wurgler
endeksi olarak geçen endekste; kapalı uçlu yatırım fonları iskontosu, ilk halka
arzların yoğunluğu ve ilk halka arzların ilk gün getirisi, temettü primi, pay
senetlerinin işlem hacmi, yeni menkul kıymet ihraçlarında pay seneti ihraçlarının
ağırlığı değişkenlerine yer vermiş, bu endeks ile aylık pay senedi getirileri arasındaki
ilişki anlamlı bulunmuştur. Yatırımcı duyarlılığının spekülatif hisselerde daha fazla
etkisinin olduğu da tespit edilmiştir.
Kandır (2006) tüketici güven endeksinin İMKB mali sektör şirketlerinin pay
getirilerini tahmin etmedeki etkinliğini sınadığı çalışmasında CNBC-E Tüketici
Güven Endeksini kullanmış, tüketici güveni ile mali sektör pay getirileri arasında
ilişkiye rastlamıştır.
Olgaç ve Temizel (2008) yatırımcı duyarlılığı ve pay senedi getirileri arasındaki
ilişkiyi İMKB 30 VE TÜİK Tüketici Güven Endeksi arasında yaptıkları nedensellik
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ve eşbütünleşme analiziyle araştırmıştır. İlişkinin yönünün İMKB 30’dan Tüketici
Güven Endeksine doğru olduğunu saptamışlardır.
Schmelling (2009) çalışmasında 18 ülkede tüketici güven endeksleri ile pay
senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiş, yatırımcı duyarlılığı ile pay senedi
getirileri arasında negatif ilişki tespit etmiştir.
Bolaman ve Mandacı (2014) Tüketici Güven Endeksi ile BIST 100 getirileri
ilişkisini inceledikleri çalışmada finansal krizleri de göz önüne alarak yapısal
kırılmalı testler ile analizlerini gerçekleştirmişler, uzun dönemli bir ilişkinin
varlığına ulaşmışlardır.
Köse ve Akkaya (2016) çalışmalarında TC Merkez Bankası Reel Kesim Güven
Endeksi’ni yatırımcı duyarlılığı temsilcisi olarak almış ve bu endeksin alt endeksleri
ile BIST 100 endeks getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Alt endekslerden
tüketici güven endeksi ile getiri arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Keleş ve Arat (2016) çalışmalarında yatırımcı duyarlılığı göstergeleri ile ilgili
geniş bir yazın taraması yaparak sıklıkla kullanılan göstergeleri incelemişlerdir.
Farklı tüketici güven endekslerinin getiriyi tahmin etmede farklı sonuçlar
verebildiğini, bunun aynı zamanda farklı gözlem sayıları ve periyotlar nedeniyle
oluşabileceğini belirtmişlerdir.
Literatürde ilk halka arzların getirileri ile yatırımcı duyarlılığını ilişkilendiren
çalışmalar da bulunmaktadır.
Ljungqvist vd. (2006) çalışmalarında ilk halka arzların uzun dönem
performanslarınn düşüklüğünü yatırımcı duyarlılığı ile ilişkilendiren bir model ileri
sürmüşlerdir.
Genel olarak ilk halka arzların ilk gün getirileri, halka arz sayısı, halka arz işlem
hacmi

gibi

çeşitli

değişkenler

yatırımcı

duyarlılığı

göstergesi

olarak

kullanılabilmektedir. BIST Halka Arz Endeksi’nin halka arzların genel fiyat
performansını yansıtabileceği düşünüldüğünden çalışmamızda incelenmiştir.
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3. VERİ VE YÖNTEM
Yatırımcı duyarlılığı temsilcisi olarak literatürde kabul edilen tüketici güven
endeksi, yatırımcı duyarlılığı ile ilgili olabileceği düşünülen BIST Halka Arz
Endeksi ve BIST 100 endeks getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması için 2012
Haziran-2017 Aralık ayları arasındaki 67 aylık gözlem verisi üzerinden çalışılmıştır.
Tüketici Güven Endeksi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik
Veri Dağıtım Sisteminden, BİST 100 getirileri investing.com sitesinden, Halka Arz
Endeksi verileri Thomson Reuters Datastream veri tabanından elde edilmiştir.
Tüketici Güven Endeksini oluşturan ve Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğinde hazırlanan Aylık Tüketici Eğilim Anketi
ile; tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum
değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve
tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır (tuik.gov.tr, 2018)
BIST Halka Arz Endeksi 2012 yılından itibaren hesaplanmaya başlanan bir
endekstir. Halka arz edilerek, Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem görmeye başlayan
şirketler ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem
görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarının hisse senetleri, işlem görmeye başladığı ilk gün BIST Halka Arz
Endeksi kapsamına alınır ve 2 yıl endeks kapsamında kalır. BIST Halka Arz Endeksi
kapsamında olan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25. ayın ilk iş
günü geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır (borsaistanbul.com, 2018).
Çalışmada kullanılacak veriler mevsimsellikten arındırılmış, BIST 100 ve BIST
Halka Arz Endeksi verileri logaritmik getiri serisi haline getirilmiştir. Uygun eş
bütünleşme ve nedensellik sınamaları ile değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
4. BULGULAR
Seriler arasındaki ilişki araştırılmadan önce literatürde sıklıkla kullanılan
Augmented Dickey Fuller(Genişletilmiş Dickey Fuller) Birim Kök Testi ile serilerin
durağanlık seviyeleri tespit edilmiştir. Philips Perron Birim Kök Testi ile aynı
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sonuçlar elde edildiğinden sadece ADF birim kök testine tabloda yer verilmiştir.
Literatürde sıklıkla yer aldığından testin varsayımları ve özellikleri açıklanmamıştır.
Tablo 1: Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları
Kritik Değerler
Değişkenler t%1
İstatistiği

%5

%10

p Değeri

LBIST

-6,56

-3,53

-2,90 -2,59 0,00

LHARZ

-8,72

-3,53

-2,90 -2,59 0,00

LGUVEN

-2,88

-3,53

-2,90 -2,59 0,052

∆LGUVEN

-6,92

-3,54

-2,90 -2,59 0,00

*Değerler sabitli model Dickey-Fuller tablo değerleridir.

Zaman serilerinde analiz yaparken serilerin durağan olması sahte regresyon
ilişkisinin ortaya çıkmasını engeller. ADF sonuçlarına göre BİST 100 getiri ve BIST
Halka Arz Endeksi getiri endeksleri seviyesinde durağan iken Tüketici Güven
Endeksi birinci farkında %1 önem düzeyinde durağandır. Farklı seviyelerde
durağanlık olgusu seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin varlığının ARDL
Sınır Testi Yöntemi ile araştırılmasının gereğini ortaya koymaktadır.
Pesaran ve Shin (1998) tarafından ortaya konan ARDL Eşbütünleşme Testi, diğer
eşbütünleşme testlerinden farklı olarak serilerin aynı düzeyde durağanlaşması şartını
gerektirmez. Çalışmamızda karşılaştığımız gibi düzeyde durağan(I[0]) ve birinci
farklarında durağan (I[1]) serilerin varlığında da kullanılabilmektedir. Ayrıca kısa
dönemli örneklemler için de uygun bir testtir.
Tablo 2:Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi.
Gecikme Sayıları Schwarz

Hannon-Quinn

0

-8.562468

-8.630351

1

-8.968450*

-9.239986*

2

-8.426118

-8.901305

3

-8.068229

-8.747069
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4

-7.665099

-8.547590

5

-7.315690

-8.401833

6

-6.951722

-8.241517

7

-6.911249

-8.404696

8

-6.732985

-8.430083

9

-6.803683

-8.704433

10

-6.775152

-8.879554

11

-6.431901

-8.739955

12

-5.995113

-8.506819

Eşbütünleşme

testi

öncesi

optimal

gecikme

uzunluğu

belirlenmelidir.

Çalışmamızda kullanılan veriler aylık olarak düzenlendiği için 12 gecikme
dönemine kadar analiz yapılması sağlıklı olacaktır. Optimal gecikme uzunluğu
Schwarz ve Hannon-Quinn bilgi kriterlerinin en düşük düzey olduğu 1 değeri olarak
tespit edilmiştir. Gecikme uzunluğu değerinin yüksek olması serilerin uzun dönem
ilişkisini açıklarken ayrıştırıcı olamayacağını ortaya koyar. Fakat çalışmamızda
optimal gecikme uzunluğunun 1 olduğunun ortaya konması uzun dönem ilişkinin
sağlıklı olarak tespit edebileceğini göstermektedir.
Farklı seviyelerde durağanlık olduğu için Paseran’ın geliştirdiği ARDL testi kısa
ve uzun dönemli ilişkinin varlığı incelenecektir. ARDL modelinde de maksimum
gecikme sayısının 1 olarak alınması uygundur.
Tablo 3:Bound Testi Sonuçları
k F İstatistik Değeri Alt Sınır I(0) %1 Üst Sınır I(1) %1
2 15,54

5.15

6,36

Kritik değerler ADRL Sınır Testi ile ortaya konmuştur. F istatistik değerinin (I)1
üst düzeyinden büyük olması neticesinde %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 4: ARDL (1,1,0) Model Tahmini (Bağımlı Değişken BIST100)
Değişkenler Katsayı

t değeri

p değeri

LBIST(-1)

0.209944

1.516523

0.1346

LHARZ

-0.045872

-0.363732

0.7173

LHARZ(-1) -0.198083

-1.712947

0.0919

-0.487006

0.6280

LGUVEN

-0.046079

C
0.207046 0.514601 0.6087
Değişkenler arasındaki kısa-uzun dönem ilişkinin açıklanması amacıyla
oluşturulan ARDL modelinde bağımsız değişkenler, bağımlı değişken olan BIST
100 getirisini açıklayamamaktadır. Bu sebeple uzun dönem ve kısa dönem ilişkisi
ortaya konamamaktadır.
Bağımsız değişken sayısının az olması, ele alınan periyodun kısalığı nedeniyle
oluşmuş olabilecek yapısallık gibi araştırma kısıtları nedeniyle bu tür bir sonuca
ulaşılmış olması mümkündür.
5.SONUÇ
Yatırımcı duyarlılığını temsil eden değişkenlerin tespit edilerek, yatırımcıların
genel olarak piyasalara ve pay senetleri ile ilgili klasik rasyonelite bakış açısıyla
açıklanamayan davranışlarının sayısallaştırılması çalışmaları artarak devam
etmektedir.
Çalışmamızda literatürde bir takım araştırmacılar tarafından yatırımcı duyarlılığı
kavramı ile ilişkilendirilen ilk halka arzların, pay senedi getirileri ile ilişkisi
araştırılmıştır. Bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı anlaşılsa da bu ilişki ekonometrik
olarak ortaya konamamaktadır. Çeşitli duyarlılık göstergeleri ve makroekonomik
verilerle oluşturulacak bir duyarlılık endeksi ile halka arz endeksi arasındaki ilişki
tekrar ele alınabilir.
Ülkemiz için yatırımcı duyarlılığını doğrudan ölçen bir değişken olmadığı için
anket bazlı göstergeler zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Yeni ve farklı
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göstergelerin çalışmalarda incelenmesi, yatırımcı duyarlılığı teorisinin geçerliliğinin
sınanmasında yararlı olacaktır.
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La Tunisie : Quel modèle de développement économique
choisir ?
Assaad GHAZOUANI1

Résumé
Les inégalités économiques observables en Tunisie sont en partie imputables à l’inégalité
des opportunités. Ces inégalités sont inacceptables tant pour une question de principe que
pour des raisons pratiques. C’est une source d’inefficience, de frictions politiques et de
fragilité des institutions.
Les régions pauvres ont généralement moins de possibilités de s’exprimer et ont un accès
plus limité aux services que la plupart des autres régions. Lorsque les sociétés deviennent
plus équitables d’une manière qui élargit les opportunités offertes à tout un chacun, les
régions pauvres ont toutes les chances d´assurer leur développement.
L’élargissement des opportunités profite directement aux régions pauvres puisque cela leurs
permet de participer davantage au processus de développement. Le processus de
développement lui-même peut gagner en efficacité et en solidité puisqu’une plus grande
équité se traduit par de meilleures institutions, une gestion plus efficace des conflits et une
meilleure utilisation des ressources en particulier celles qui sont allouées aux régions
défavorisés et l’accélération de la croissance économique que cela entraînera dans le pays
contribuera alors à réduire les inégalités générales.
Mots clés : développement régional, disparité régionale, politique

Tunisia : which model of economic development to choose?
Abstract
The economic inequalities which can be observed in Tunisia are partly attributed to the
inequality of opportunities. These inequalities are unacceptable for both a question of
principle and practical reasons. They are a source of inefficiency, political friction and
fragility of institutions.
Poor regions generally have fewer opportunities to express themselves and have more limited
access to services than most of the other regions. When societies become more equitable in
ways that expand the opportunities available to everyone, poor regions are likely to ensure
their development.
Expanding opportunities directly benefits poor regions as this allows them to participate
more fully in the development process. The development process itself can be more effective
and more robust, as greater equity is translated through better institutions, more effective
conflict management, and better use of resources, especially those allocated to
disadvantaged regions. Speeding up economic growth in the country will help to reduce
overall inequalities.
Keywords: regional development, regional disparity, political
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1. INTRODUCTION
L’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté est nettement plus
important lorsque les inégalités de revenus au départ sont peu marquées. En
moyenne, dans les pays où les inégalités de revenu sont faibles, une augmentation
d’un point de pourcentage de la valeur moyenne des revenus se traduit par une
réduction d’environ quatre points de pourcentage de l’incidence de la pauvreté.
Ce pouvoir tombe pratiquement à zéro dans les pays où l’inégalité des revenus
est grande. Les politiques qui aboutissent à une plus grande équité permettent donc
de faire reculer la disparité entre les régions en élargissant les opportunités offertes
aux pauvres et, indirectement, en augmentant le niveau du développement durable.
La prise de l’équité en ligne de compte ajoute certaines dimensions souvent
négligées à l’élaboration des politiques.
Si les droits des individus, les droits politiques et les droits des régions au
développement seront respecter ils pourront attirer beaucoup plus d’investisseurs et
d’innovateurs et être bien plus efficaces pour fournir des services couvrant
l’ensemble de la population et du pays. À terme, une plus grande équité peut être un
facteur d’accélération de la croissance.
2. DÉVELOPPEMENT RÉGİONAL
Le développement est une étape supérieur à la croissance qui implique modernité,
bien être et équilibre. Il est la concordance entre croissance et besoins sociaux. On
peut

ajouter

un

qualificatif

pour

compléter

ou

spécifier

le

champ

sémantique (développement durable, développement humain…). Il correspond aux
dispositifs internationaux d'aide aux régions en retard de développement. Il peut
donc être interne (intérieur à un État) ou externe (coopération internationale entre
régions ou entre États).
Les implications et la portée du développement régional varient conformément
à la définition d’une région et en fonction de la manière dont ses frontières sont
perçues (intérieur et Extérieur). En ce qui concerne le développement régional
interne ou le développement local, Katalyn Kolosy(2003) a mentionné que, "Le
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développement local est la contribution qu'un petit territoire apporte au mouvement
général du développement, en termes de plus-value économique, sociale, culturelle,
spatiale. C'est un produit de nature globale instrumenté par le projet de territoire
d'une équipe, articulé autour d'initiatives économiques et écologiques."
D’une manière générale les régions jouent un rôle indispensable dans la
planification, l'aménagement et l’arrangement du territoire. Leur impact sur le
développement local est tangible.

zone de développement
régional du 1er Groupe :

zone de développement
régional du 2ème Groupe :

Prime d'investissement : 8% de
l'investissement global, fonds de
roulement inclu avec un plafond
de 500.000 DT.

Prime d'investissement : 15%
de l'investissement global, fonds
de roulement inclu avec un
plafond de 1.000.000 DT.

Prime au titre de la
participation de l'Etat aux
dépenses d'infrastructure : 25%
des montants engagés par

Prime au titre de la
participation de l'Etat aux
dépenses d'infrastructure : 75%
des montants engagés par

zones de développement régional
prioritaire:
* Prime d’investissement : 25% du
montant de l’investissement FR inclu
avec un plafond de 1.500.000 DT.
* Pour les nouveaux promoteurs
cette prime est de 30% avec un
plafond de 2.000.000 DT.

Source : API
3. CONSTAT DE LA DİSPARİTÉ RÉGİONALE
Au cours des dernières années les disparités régionales ont augmenté, car les
fruits du développement ont été inégalement répartis sur les différentes régions du
pays et la croissance socio-économique a favorisé certaines zones beaucoup plus que
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d'autres. Ce constat résulte clairement de mauvais choix et des politiques de
développement mal orientées
Cette partie méthodologique qui tend a expliqué avec des outils statistiques les
disparités régionale comprend deux parties, une première partie qui comprend une
analyse de l´autocorrelation spatiale entre le climat d´affaire et un ensemble de
variables, et une deuxième partie dont laquelle on a procédé a une analyse et un
classement régional à partir d´un ensemble d´indice comme les commodités de la
vie, l’aspect sociodémographique, l’envergure du marché d’emploi et le capital
humain.
4. CADRE MÉTHODOLOGİQUE
4.1.
L’analyse spatiale
Le développement de l’économétrie spatiale comme une branche distincte de
l’économétrie remonte à 1970. [Paelinck et Klaassen, 1979] mentionnent que
l’économétrie spatiale est née dans le contexte de la modélisation économétrique
régionale et urbaine. Les techniques de l’économétrie spatiale sont spécifiquement
conçues pour traiter les dimensions spatiales des données, qui peuvent prendre la
forme des interactions spatiales (autocorrélation spatiale) et de structure spatiale
(spatiale hétérogénéité), qui ont été décrites en détail dans [Anselin, 2010].
Le premier élément de l’analyse spatiale est la matrice d’information
géographique, introduite par le géographe américain Berry (1968), qui représente un
tableau à trois dimensions (cube) dans lequel les lignes i correspondent aux unités
géographiques, les colonnes j correspondent aux caractères permettant de décrire ces
unités géographiques, les plans étagés t correspondent aux dates ou périodes pour
lesquelles ces attributs ont été mesurés.
4.1.1. L’autocorrélation spatiale et L’indice I de Moran:
L’indice de Moran [Moran, 1950], connu sous le raccourci de I de Moran, permet
de mesurer le niveau d’autocorrélation spatiale d’une variable et de tester
sasignificativité. Il est égal au ratio de la covariance entre des observations contigües
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(définies par la matrice d’interactions spatiales) à la variance totale de l’échantillon
[Anselin et al.,2008].
Il s’agit du rapport de la covariation des valeurs de X dans les unités voisines et
de la variance de X, et le voisinage choisi correspond à la contiguïté d’ordre 1.
L’indice de Moran est donné par la formule suivante:

 ܫൌ൭

ܰ
σ σ ܹ

൱

σ σ ܹ ሺܺ െ ܺതሻ൫ܺ െ ܺത൯
σ ሺܺ െ  ܺതሻ;

où i,j=unité spatiale; N=nombre d’unités spatiales; Xi est la valeur de la variable
dans l’unité i; _X est la moyenne de X; et wij sont les éléments de la matrice
d’interactions spatiales, définie sous la forme de la contigüité, les distances ou les
frontières communes.
Pour le test d’hypothèse statistique nulle (pas d’autocorrélation spatiale), l’indice
I de Moran peut être transformé en Z-scores (les valeurs critiques) et p-value (la
significativité), pour lesquels les valeurs plus grandes que le seuil de significativité
positive ou plus petites que le seuil de significativité négative indiquent une
autocorrélation spatiale significative.
L’espérance mathématique de l’indice de Moran (hypothèse de non
autocorrélation spatiale) est présentée comme suit:

E(IMoran) ൌ  െ

ଵ
ିଵ

Et la variance est égale à:

V (IMoran) = E(I2Moran) - (E(IMoran))2
Ainsi, la valeur critique z-score est égale à:

ܼூ ൌ 

ܫெ െ ܧሺܫெ ሻ
ඥܸሺܫெ ሻ

La valeur de p-value est l’approximation numérique de la superficie au-dessous
de la courbe de la distribution de moyenne et variances connues. Le I de Moran
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mesure donc la covariation d’un point et de ses voisins, en ramenant le résultat à la
variance de l’ensemble des points. Le résultat du calcul du I de Moran est
d’interprétation facile puisqu’il s’interprète comme un coefficient de corrélation
classique. Il varie entre -1 (autocorrélation spatiale négative : les voisins ont des
valeurs opposées) et +1 (autocorrélation spatiale positive : les voisins ont des valeurs
semblables).
On notera cependant que la valeur du I de Moran peut parfois être supérieure à
+1 ou inférieure à -1 [Cliff et Ord, 1981]. Il n’est donc pas strictement borné entre 1 et +1. La valeur

1=(n 1), qui tend très rapidement vers 0, marque l’absence

d’autocorrélation spatiale. En pratique on considère que l’autocorrélation spatiale est
nulle lorsque l’indice se rapproche de 0. La valeur zéro marque l’absence
d’autocorrélation spatiale négative ou positive, à une échelle globale, cela signifie
que la distribution spatiale de la variable étudiée est parfaitement aléatoire dans le
territoire.
Cependant, en interprétant l’indice de Moran, on doit garder à l’esprit que le
coefficient de Moran est une mesure globale de l’autocorrélation qui évalue
l’hétérogénéité spatiale d’une variable sur l’ensemble de la zone étudiée.

4.2.

la technique de propensity score matching
La mise en oeuvre d’une étude d’impact suppose de pouvoir comparer la

situation des individus avant et après l’intervention. Lorsque les données dont l’on
dispose ne permettent d’observer la situation pré-intervention, les techniques de
‘propensity score matching’ constituent une option intéressante afin de pallier ce
déficit informationnel.
L’article de Rosenbaum et Rubin (1983) présente les éléments fondateurs des
techniques de ‘propensity score matching’. L’idée générale sous-jacente à cette
méthode d’analyse est de déterminer un groupe de comparaison à partir d’un
échantillon de non participants qui « ressemblent » aux participants, sur la base des
caractéristiques observables.
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Les techniques de ‘propensity score matching’ reposent sur l’hypothèse
d’indépendance conditionnelle, selon laquelle les résultats observés sont
indépendants de la participation à un traitement, participation conditionnelle à
certaines caractéristiques observables.
Formellement, cette hypothèse s’exprime ainsi :

ሺܻ ǡ ܻଵ ሻ ٣ ܦȀܺ

(3)

En conditionnant le fait de recevoir ou de ne pas recevoir un traitement à un
vecteur de caractéristiques observables X, il est possible d’obtenir une estimation de
la composante non observée :

ܧሺܻ Ȁ ܦൌ ͳǡ ܺሻ ൌ ሺܻ Ȁ ܦൌ Ͳǡ ܺሻ

(4)

On en déduit alors l’impact du traitement :

οܻത ൌ ܧሺܻଵ Ȁ ܦൌ ͳǡ ܺሻ െ ܧሺܻ Ȁ ܦൌ Ͳǡ ܺሻ

(5)

Rosembaum et Rubin (1983) ont par ailleurs montré que si l’hypothèse
d’indépendance conditionnelle était valable, alors plutôt que de conditionner sur les
caractéristiques observables, il est possible de conditionner sur le score de
propension P(X) avec :

ܲሺܺሻ ൌ ܲݎሼ ܦൌ ͳȀܺሽ

(6)

P(X) représente la probabilité de recevoir le traitement, probabilité
conditionnelle à un ensemble de caractéristiques observables X. Le score de
propension est en fait le résumé unidimensionnel de l’ensemble des caractéristiques
observées. L’hypothèse d’indépendance conditionnelle est donc reformulée comme
suit :

ሺܻ ǡ ܻଵ ሻ ٣ ܦȀܲሺܺሻ

(7)

On en déduit une estimation de la composante non observée :

ܧሾܻ Ȁ ܦൌ ͳǡ ܲሺܺሻሿ ൌ ܧሾܻ Ȁ ܦൌ Ͳǡ ܲሺܺሻሿ
Finalement, l’impact du traitement est mesurée par :
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(8)

οܻത ൌ ܧሾܻଵ Ȁ ܦൌ ͳǡ ܲሺܺሻሿ െ ܧሾܻ Ȁ ܦൌ Ͳǡ ܲሺܺሻሿ

(9)

Dans la pratique, l’estimation des scores de propension est obtenue par les
probabilités prédites par un modèle à choix qualitatif binaire (Logit ou Probit),
expliquant le fait de participer à un traitement ou à un programme par un grand
nombre de caractéristiques observables. La qualité de l’analyse de ‘propensity score
matching’ dépend bien sur de la robustesse des estimations des scores de propension,
c'est-à-dire de la capacité du modèle à prendre en compte l’ensemble des facteurs
déterminants l’éligibilité.
4.2.1. Estimateur PSM et méthodes de pondérations
Une fois les scores de propension déterminés, il convient d’associer les cas
traités aux cas non traités les plus proches en termes de scores de propension (et donc
de caractéristiques observables). L’expression générale de l’estimateur PSM (Att
Neighbor Matching method ) est donnée par :

 ܶܶܣൌ 

ͳ
 ்ܻ െ  ܹ ܻ 
்
ܰ
אሺሻ

்א

¾
¾
¾
¾

்

ܰ nombre des unites traites
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Le choix de la méthode de pondération est une étape décisive dans la mise en
oeuvre des techniques de ‘propensity score matching’.
5. SPÉCİFİCATİON DU MODÈLE
Notre étude est basée sur deux modèles économétriques simples qui ont la forme
suivante :
IDE = TR + ß1 SM + ß2 ICV + ß3 SNM + ß4 TAI + ß5 AP (1)

(score de propension)

IDE = ß0 + ß1 SM + ß2 ICV + ß3 SNM + ß4 TAI + ß5 AP (2)

(analyse spatiale)

SM

: service municipaux
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SNM : service non municipaux
AP

: approche particpiative

TR

: traitement (Politiques)

ICV : infrastructure et cadre de vie
TAI : transparence et acces a l´information
AP

: approche particpiative
La source des variables est l´Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) et la

période de l´études c´est durant 2015
6.

RÉSULTATS ET ANALYSE

6.1.

résultats

6.1.1. Estimation par le plus proche voisin :
Pour chaque observation traitée i, sélectionnez une observation de contrôle j qui
a le x le plus proche.
IDE 2015

Coef.

Std. Err.

z

P>z

[95% Conf. Interval]

ATE : tx (1 vs 0)

-25.54814

11.79402

-2.17

0.030

-48.664

-2.432275

POmean

34.81213

14.5678

2.39

0.017

6.259754

63.3645

z

P>z

IDE 2016

Coef.

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

ATE : tx (1 vs 0)

-1.159583

.5052278

-2.30

0.022

-2.149812

-0.169355

POmean

0.8559471

0.4814184

1.78

0.0075

-0.0876156

1.79951

Source : auteur
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6.1.2. Autocorrelation spatiale entre le climat d´affaire et les autres variables

Source : auteur
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6.2. Analyse
La stratégie basée seulement sur les incitations, les primes diverses et variées
ainsi que l'accompagnement financier de l'initiative privée, a montré ses limites dans
la mesure où le secteur privé n'a pas pris le relais au niveau de l'investissement
productif. Le problème réside donc, en plus de la mauvaise gouvernance et le déficit
de services publics de qualité, dans la persistance de l’enclavement, la faible
connectivité des régions et l’absence des effets de diffusion due à la rupture des
chaines de valeur et la faible intégration régionale et sectorielle.
Appliquée à bon escient, la discrimination positive sera à l'origine de la cohésion
territoriale via l'égalité des chances. Elle devra briser les blocages du développement
dans les régions à travers l'intégration verticale des activités économiques permettant
la consolidation des chaînes de valeurs et la valorisation des ressources humaines,
matérielles et naturelles locales. La stratégie proposée se base sur cinq piliers.
des incitations efficaces ciblant les défaillances du marché et facilitant la
consolidation des chaînes de valeurs économiques ainsi que l'égalité des chances en
matière d'accès aux marchés publics, services d'éducation, de santé, de loisirs et de
culture. A travers l’Amélioration de la compétitivité (Accorder des incitations
(fiscales,

financières,…)),

l’Amélioration

de

la

compétitivité

de

l'agriculture (Accorder des bonus pour l’accès des jeunes habitants les régions
intérieures à l’exploitation des terres domaniales agricoles dans le cadre des lots
techniciens et la création des Sociétés de Mise en Valeur Agricoles (SMVDA)), le
renforcement de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise ( Labellisation par un
partenariat public-société civile), une Attractivité des agents publics expérimentés et
un Meilleur accès aux universités les plus demandées.
Des programmes de développement qui modernisent les infrastructures
permettant une meilleure qualité de vie, la connectivité et une attractivité des
activités économiques, tout en encourageant l'inclusion des femmes au marché de
l'emploi décent et ceci par la mise en valeur du potentiel de chaque région et initier
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une dynamique d'investissement productif, une inclusion financière (Promotion de
la bancarisation (TIC, proximité des institutions financières) et micro-crédits dans
les régions), l’Amélioration de la qualité de vie dans les régions et le Développement
des ressources humaines des jeunes ( Encourager les jeunes (surtout les filles) issues
de l’une des zones défavorisées à l'éducation supérieure, la formation et bourses
spécifiques et lignes de financements).
Une gouvernance renouvelée rapprochant le citoyen des décideurs via la
décentralisation et consacrant les principes de transparence, suivi-évaluation,
redevabilité et approche participative. A travers un Meilleur accompagnement des
entreprises et marketing des régions, une Complémentarité interrégionale, un
rapprochement du citoyen à la prise de décision, la mise d’une synergie entre
entreprises - université et recherche, la Création de dynamique économique dans les
régions et finalement mettre une meilleure efficacité des administrations régionales.
Une solidarité inter- et intra- régionale via le renforcement du secteur mutualiste,
la coopération institutionnelle ainsi que l'adoption de critères objectifs et transparents
dans les transferts budgétaires par la Répartition des budgets selon leurs conformité
avec la discrimination positive ( Création d’un observatoire d’équité (évaluation et
suivi des politiques publiques relatives à l’équité territoriale en Tunisie, outils
nécessaires pour aider à une meilleure allocation des ressources en matière
d’investissement et de programmes spécifiques) et le renforcement de la solidarité
intermunicipalités.
Le renforcement de la coopération internationale facilitant l'intégration
économique des régions frontalières avec les pays voisins via l'amélioration des
conditions de vie et des services publics, la promotion de projets communs et le
renforcement des infrastructures via le Développement des infrastructures des points
frontaliers (Modernisation des points frontaliers: équipements, augmentation
capacité, création de zones d'activité (commerces, hébergement...), ressources
humaines), l’Amélioration des services Municipaux et l’amelioration des conditions
de vie dans les zones frontalières : Financement commun de projets et connectivité
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des réseaux : gaz de ville, gazoducs, eau, désalinisation, transport, établissements de
santé.

7. CONCLUSİON
Ces calculs ont fait montrer que la principale source de disparité est la
composante économique. Pour la convergence, c’est donc des politiques favorisant
l’activité économique qu’il faut mener, ces politiques qu’elles soient actives ou
passives, centralisées ou décentralisées, doivent viser l’amélioration de la
compétitivité des territoires qui n’offrent pas d’opportunités d’emplois formels et
des perspectives de carrières dans des secteurs concurrentiels surtout pour les
diplômés de l´enseignement supérieur et les femmes.
Plusieurs solutions sont envisageables aux décideurs, afin d’atténuer les
disparités, Des telles solutions ont pour point commun la discrimination positive.
Parmi les solutions, celle qui consiste à se concentrer sur la compétitivité des régions
de l’intérieur en adoptant des politiques qui favorisent la création de valeur ,d’où
cette

stratégie de développement consisterait à mettre en lumière toutes les

potentialités et les opportunités de chacun de ces gouvernorats et à faire découler les
actions qui stimulent la performance des entreprises locales et ce en se focalisant sur
les ressources spécifiques locales.
Cette stratégie ne porterait ses fruits qu’à condition que ce soient les régions
elles-mêmes qui contribuent à la construction de leur futur. Donc, cette approche de
développement ne devrait pas être top-down, décidée par l’Etat central, mais le
résultat d’un protocole équilibré entre, d’une part, l’Etat qui défendrait l’intérêt
général et la cohésion nationale et, d’autre part, les institutions locales qui seraient
mises en place suite à la décentralisation inscrite dans la constitution de 2014.
C’est sur ces choix alternatifs de politique économique que les décideurs
sont aujourd’hui amenés à trancher afin d’assurer un développement économique
dans les régions, tant désiré par la population.
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TÜRKİYE’DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
UYGULAMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Zeynep ARIKAN1, Salih GÜRBÜZ2

Özet
Günümüzde, globalleşmenin bir sonucu olarak ülkeler önemli çevresel sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Küresel kirlenme bu sorunların en önemlilerinden biridir. Çevre
kirliliği, başta küresel ısınma olmak üzere, asit yağmurları ve benzeri sorunlara yol
açmaktadır. Çevre kirliliğini oluşturan temel unsurlardan birisi ek ulaşım araçlarıdır.
Özellikle kara ulaşım CO2 yayan faaliyetler içinde baş sıralarda yer almaktadır. Çevre
kirliliğine neden olan unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için vergilendirmenin
bu amaca yönelik kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye’de ve gerekse
diğer ülkelerde CO2 emisyonu ile mücadelede MTV uygulamasında değişiklikler gündeme
gelmeye başlamıştır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için servet vergisi olan MTV
çevre esaslı bir vergiye dönüştürülmeye başlamıştır. Amaç gelecek nesillere temiz, sağlıklı
ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. MTV uygulamasında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan
20 ülke silindir hacmi esasından vazgeçerek, aracın yaydığı CO2 emisyon miktarına göre
vergilendirme yapılmaktadır.
Türkiye’de motorlu taşıtların vergilendirmesinde “ağırlık esası”ndan, “silindir esası”na göre
vergilendirmeye geçilmekle bir ölçüde MTV’nin çevre vergisi yönü ön plana çıksa da, aracın
yaşının yükselmesi ile MTV’nin azalıyor olması çevre vergisinden uzaklaşılmasına neden
olmaktadır. Türkiye’de MTV’nin çevreci bir vergi haline dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle
dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda çevre uyumlu bir MTV uygulamasına geçilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, CO2 Emisyonu, Avrupa Birliği MTV
Uygulaması, Türkiye MTV Uygulaması

MOTOR VEHICLE TAX IMPLEMENTATION IN TURKEY
AND COMPARİSON WİTH EUROPEAN UNION COUNTRIES
Abstract
Today, owing to globalization, countries face with major environmental problems. One of
the most important these problems are environmental pollution. Environmental pollution
which includes especially global warming, gives rise to acid rain and other problems. One of
the main elements of environmental pollution is additional transportation vehicles. Vehicles
of land transport are especially located in the head in CO2-emitting activities. Taxation should
be used for reduce the negative impact of factors that cause an environmental pollution. In
this connection, Changes of the application MTV has started to agenda for fighting CO 2
emissions in both Turkey and other countries. MVT, a wealth tax, has started to transformed
into an environmental tax for sustainable economic development. It is intended to leave for
clean, healthy and liveable environment in the next generations. 20 countries of European
Union (EU) members, which have abandoned on the basis of a cylinder capacity, makes
taxation according to CO2 emissions limits of the vehicle at MVT applications.
MVT must be converted into an environmental tax in Turkey. Therefore, transition to
application of environmentally compatible MVT and even, supporting by application of
1
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environmentally sensitive Special Consumption Tax (SCT) are required in line with
developments in the world.
Keywords: Motor Vehicle Tax, CO2 Emissions, EU MVT Application, Turkey MVT
Application

1. GİRİŞ
Motorlu taşıtların sanayii faaliyeti, Almanya ve Fransa öncülüğünde Avrupa’da
doğmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gelişip, güçlenmiştir. Neredeyse
yüz yıllık bir geçmişe sahip olan motorlu taşıt sanayii faaliyetleri, başlangıçta
otomobil üretimi ile başlamış ve I. Dünya Savaşı yıllarında ticari araç üretimi de
gerçekleştirilerek, toplam üretim içerisinde otomobil ağırlıklı olmak üzere sürekli bir
gelişim ve değişim içerisinde olmuştur (Bedir, 2002, s. 1 - 2).
Bu taşıtların gelişimi yine devletlere sorumluluklar yüklemiş bu yükümlülüklerin
finansmanı için motorlu taşıtların sahiplerini vergilendirilmekle karşı karşıya
kalmışlardır. Özellikle yol, köprü v.b. yapılar, araçların yakıtlarının temini gibi
işlemler ve yeni gelişen teknolojilerin kazandırılması, şehir planlamasında araçlar
için özellikli yerlerin ve durumların ön planda tutulması gibi durumlar kamu
harcamalarının artışını beraberinde getirmiştir. Bunların finansmanında birçok adla
vergi alınmakla birlikte araç sahiplerinden ayrıca MTV alınması yoluna gidilmiştir.
Her yıl değişen miktarlarda ve her ülke için belirli kıstasların kullanılması ile
belirlenen MTV günümüzde gelişmiş ülkelerde çevresel sorunların çözümünde
kullanılan emisyon özellikli bir vergi özelliği kazanmaya başlarken, diğer bir çok
ülkede bu sorunlar ön planda olmayıp kamu finansmanı için tahsil edilen bir vergi
özelliğini korumaktadır.
2. MOTORLU

TAŞITLAR

VERGİSİNİN

TANIMI

VE

SINIFLANDIRILMASI
Vergiler sınıflandırmada matrah mükellef gibi durumlar açısından farklı
özellikleri ile ayrıma tabi olmaktadırlar. Vergilerin yansıtılması ve tahsil durumu
dikkate alındığında mükellef kendi vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına
devredilmiyorsa bu vergi dolaysız (vasıtasız) vergi olarak adlandırılır.
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Tablo 1: Genel Olarak Vergilerin Sınıflandırılması
Vergiler

Verginin Yansıma ve
Tahsil Durumuna
Göre Sınıflandırma
Dolaylı

Vergi Borcunun
Hesaplanması
Biçimine Göre
Sınıflandırma

Dolaysız

Ad
valorem

Gelir
Vergisi

x

x

x

Kurumlar
Vergisi

x

x

x

Katma
Değer
Vergisi

x

x

Özel
Tüketim
Vergisi

x

x

Spesifik

Vergi Matrahının Niteliğine
Göre Sınıflandırma

Gelir

Harcama

Servet

x

x

x

x

Emlak
Vergisi

x

x

Motorlu
Taşıtlar
Vergisi

x

x

x

Veraset ve
İntikal
Vergisi

x

x

x

Kaynak: Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 17. Baskı Kasım 2016 Ankara, Gazi
Kitapevi, Kaynağından Yararlanarak Tarafımızca Yapılmıştır.

Vergilerin yansıtılması ve tahsil durumu dikkate alındığında mükellef kendi
vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına devredilmiyorsa bu vergi dolaysız
(vasıtasız) vergi olarak adlandırılır.
Bazı vergiler belirli bir değer üzerine uygulanan kanuni oranlar ile
hesaplanmakta ve bunlara advalorem vergiler denilmektedir. Yine vergi borcunun
ağırlık, hacim, uzunluk gibi ölçüler üzerinden hesaplanarak belirlendiği vergiler
spesifik vergilerdir olarak sınıflandırılmaktadır.
Yine vergilerin matrahın niteliğine göre gelir, harcama veya servet vergileri
olarak sınıflandırılması genel vergi teorisi açısından önem arz eden ayrımlardandır.
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MTV mahiyeti itibariyle dolaysız vergiler içinde ve servet vergileri
sınıflandırmasında yer almaktadır. Ancak verginin uygulanması açısından spesifik
yada advalorem olması ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler
bazen sadece araçların yapısıyla alakalı gelişme gösterirken bazı ülkelerde ise
çevresel sorunlar ön planda tutularak araçların çevreyi kirletme miktarı üzerinden
uygulama sahası bulmaktadır.
3. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
UYGULAMASI
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde 28 ülke bulunan önemli bir birliktir (European
Union Countries, 2018). Bu birlik her alanda olduğu gibi vergilendirme yönünden
de birlikte hareket edilmesi yönünde çalışan bir birlik olarak MTV konusunda da AB
mevzuatında iki temel konsey direktifi bulunmaktadır (European Commission
Taxation and Customs Union, 2018).
Almanya AB ülkeleri içerisinde nüfusu, ekonomisi ve sanayisi ile başta gelen bir
aktör durumundadır.
Almanya’da MTV için 01 Temmuz 2009 tarihi önem arz etmektedir. Çünkü bu
tarihten itibaren Almanya için MTV vergileme yöntemi değişiklik göstermiştir
(ACEA, 2018). Bu tarihten itibaren tescil edilen otomobiller için MTV, CO2
emisyonuna göre salınmakta, öncesi tescilli olan araçlarda aracın motor tipi ve yakıt
türüne göre vergi salınmaktadır (Das Portal Für Verbraucher, 2018).
Tablo 2: Almanya’da 1599 cm3 motor silindir hacmine sahip araçların vergi
oranları (01.08.2009 öncesi tescilli araçlar için 2018 MTV Tarifesi / Euro)
Emisyon standartlarına göre Motorlar

Benzinli Motor

Dizel Motor

Euro-3 ve Euro 6 (D3 ve D4 dahil)

108

247

Euro -2

117

256

Euro -1ve benzerleri

242

437

Euro-0 (ozon yasağı olmadan önce)

337

532

Euro-0 (ozon yasağından sonra)

405

601

Kaynak:

Bundesministerium

der

Finanzen,

Kfz-Steu-er-Rech-ner,

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Apps_Rechner/KfzRec
hner/KfzRechner.html, (Erişim Tarihi: 25.09.2018).
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Tablo 2’ye göre; 1599 cm3 motor silindir hacmine sahip, 01.08.2009 tarihinden
önce tescilli emisyon standartlarına göre Euro 3 motor benzinli bir aracın yıllık 108
Euro vergi ödemesi söz konusudur.
Tablo 3’de Almanya’da CO2 emisyonunda alt sınır benzinli araçlar için (2018
yılı için) 32 Euro, dizel araçlar için 152 Euro’dur. Örneğin bir araç 95 g/km ve altında
emsiyona sahipse alt ödeme sınırı olan 32 / 152 Euro ödeme yapmakta 95 g/km’yi
her aşan 1 g/km için 2 Euro alt sınır olan 32 / 152 Euro’ya eklenmesi söz konusu
olmaktadır (ACEA, 2018).
Tablo 3: Almanya’da 1599 cm3 motor silindir hacmine sahip araçların vergi
oranları (01.08.2009 öncesi tescilli araçlar için 2018 MTV Tarifesi / Euro)
CO2 Emisyonu (g/km)

Benzinli Motor

Dizel Motor

≤ 95

32

152

96

34

154

99

40

160

100

42

162

Kaynak:
Bundesministerium
der
Finanzen,
Kfz-Steu-er-Rech-ner,
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Apps_Rechner/KfzRechner/Kfz
Rechner.html, (Erişim Tarihi: 25.09.2018).

Örneğin: 1.599 cm3 motor silindir hacmine sahip, 01.08.2009 tarihinden sonra
tescilli emisyon standartlarına göre 95 g/km CO2 salımı yapan benzinli bir aracın
yıllık 32 Euro, dizel olması durumunda alt sınır olan 152 Euro vergi ödenmesi
gerekecektir (Das Portal Für Verbraucher, 2018). Yine Almanya’da her iki dönem
içinde benzinli ve dizel araçların vergilendirilirken miktarının değiştiği görülmekte,
bunda dizelin çevreyi daha fazla kirletiyor olması etkili olmaktadır.
Almanya’da MTV yıllık olarak peşin ödenebilir ya da bazı durumlarda taksit
yapılabilir. Taksitler iki ya da dört eşit taksit halinde sunulmaktadır (Kabakçı
Karadeniz, 2009, s. 284).
Almanya’da düzenlemeye göre 18 Mayıs 2011 ile 31 Aralık 2020 kaydedilen
tamamen elektrikli motora sahip araçlar, on yıl süreyle motorlu taşıtlar vergisinden
muaf tutulmaktadır (VDIK, 2018).
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- Fransa’da MTV uygulaması AB direktifleri sonucunda değişime uğramıştır. 1
0cak 2006 tarihinden önce satın alınmış olan araçlar için silindir hacmini dikkate
alırken, 1 0cak 2006 tarihinden sonra CO2 emisyonu dikkate alınmaktadır. Yine
Fransa’da araçların yıllık olarak vergilendirilmesi söz konusu olup bu sistemde ödül
ceza (bonus – malus) sistemi uygulanmaktadır. Bu sisteme göre baz alınan veri CO2
emisyonudur. Cezalandırmadan elde edilen gelir ile aracından dolayı ceza ödemiş
olan kişi veya kişiler araçlarını uygun olanla yenilemede katlanacakları meblanın
belirli bir miktarını devlet tarafından ödül olarak tekrardan alabilirler (ACEA, 2018).
Fransa’da CO2 emisyonu için kriterler bulunmaktadır. Bunlar; (2018 yılı için)
Cezalarda 120g/km CO2 Emisyonu yerine 127g/km CO2 emisyonu tespit edilmesi
halinde başlangıç olarak yıllık araç vergisine 50 €, Maksimum ceza oranı ise
191g/km CO2 ve fazlası durumunda 10.500 € olarak tespit edilmiştir. 120g/km
CO2’nin altında olan emisyonlarda vergi 0 €’dur. 15 yaş ve üstü araçlar hurdaya
çıkarılması durumunda CO2 emisyonu vb. bakılmadan 200 € teşvik (ödül)
verilmektedir.
Tablo 4’de Fransa’da 01.01.2006 tarihi sonrası araçlar için CO2 emsiyon ölçüm
miktarına tekabül eden 2018 yılı MTV miktarları gösterilmektedir.
Tablo 4: Fransa’da 01.01.2006 Tarihi Sonrası Tescilli Araçlar İçin MTV (2018
yılı için)
CO2 Emisyonu
(g/km)

2014-2016

2017

2018

≤ 119

0

0

0

120-130

0

0

= 2.5*(X - 120)²+ 50

131-135

150

= 2.5*(X - 127)² + 50

= 2.5*(X - 120)² + 50

200

6.500

---

10.500

> 250
Kaynak:

8.000
ACEA

--Tax

Guide

10.500
2018,

France,

https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2018.pdf, (Erişim Tarihi:
01.10.2018).
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Fransa’da CO2’si 120g/km’nin altında araçlar teşvik edilmekte ve vergi 0 €
olarak tarh edilmektedir. Yine 120g/km sonrası vergi aşamalı olarak artmakta ve üst
tavan olarak 10.500 €’yi geçmeyen bir vergilendirme sürecine tabi olmaktadır.
Fransa’da 2006 öncesi tescilli araçlarda motor beygir gücü ön plana çıkmaktadır.
Tablo 5’de görüldüğü üzere motor gücü 4 ile 6 hp beygir gücüne sahip araçların
yıllık vergisi 1.000 € olarak vergilendirilmektedir.
Tablo 5: Fransa’da 01.01.2006 Tarihi Öncesi Tescilli Araçlar İçin MTV (2018
yılı için)
Motor Gücü (hp)

Yıllık vergi miktarı (Euro)

≤3

750

4-6

1.000

11 - 15

3.600

> 15

4.500

Kaynak:

ACEA

Tax

Guide

2018,

France,

https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2018.pdf, (Erişim Tarihi:
01.10.2018).

Fransa’da MTV, dört eşit taksitte bir takvim yılı içinde tahsil edilmektedir
(Kabakçı Karadeniz, 2009, s. 181).
Tablo 6’da diğer AB ülkeleri için MTV uygulaması ana hatları ile özetlenmektedir.
Tablo 6: Diğer AB Ülkelerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulama Kriterleri
(2018 yılı için)
Ülke

Vergi Alma Kriteri

Avusturya

Motor silindir hacmi, ağırlığı

Belçika

Motor silindir hacmi, CO2 Emisyonu, yakıt tipi, ağırlığı

Bulgaristan

Motor silindir hacmi, ağırlığı

Hırvatistan

Motor silindir hacmi, yaşı

Çek Cumhuriyeti

Motor silindir hacmi, ağırlığı

Danimarka

Yakıt türü, ağırlığı,

Finlandiya

CO2 Emisyonu, ağırlığı, yaşı

Yunanistan

Motor silindir hacmi, CO2 emisyonu, ağırlığı

İrlanda

CO2 emisyonu, ağırlığı

İtalya

Motor silindir hacmi, Euro standartları, ağırlığı,
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Hollanda

CO2 emisyonu, motor silindir hacmi, ağırlığı, yakıt türü

Portekiz

CO2 emisyonu, motor silindir hacmi, ağırlığı

Romanya

Motor silindir hacmi, ağırlığı

İspanya

Motor silindir hacmi, taşıma kapasitesi

Kaynak:

ACEA

Tax

Guide

2018,

France,

https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2018.pdf, (Erişim Tarihi:
01.10.2018).

Tablo 6’da üye ülkeler genellikle CO2 emisyonu, motor silindir hacmi, ağırlığı
gibi özelikler MTV’nin belirlenmesinde kullanılan önemli kriterlerdendir. Ancak
AB’nin direktifine rağmen henüz CO2 emisyonuna yönelik kriter tam anlamıyla
uygulama alanı bulamamış bunda ülkelerin ekonomik sosyal yapılarının yanı sıra
AB konsey direktiflerinin bağlayıcılığının olmaması öneri mahiyetinde olmasının
önemli bir yeri bulunmaktadır.
4. TÜRKİYE’DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Türkiye’de MTV 197 sayılı ve 18.02.1963 tarihli Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu ile yürürlüğe girmiş ve günümüze kadar bazı değişiklikler ile mevcudiyetini
korumuştur.
-

Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tanımı ve Kapsamı

MTV kanunu 1. maddesinde ; “Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube
veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve
helikopterler gibi taşıtların tabi olduğu vergilendirmedir.” olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan tanımlamada kara ve hava trafiğinde geçen motorlu araçlar ifadesi yer
almaktadır. Deniz taşıtları 30.06.2009 tarihli 5897 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle
kaldırılmadan önce “Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan
motorlu deniz taşıtları” ifadesi ile düzenlenmekteydi.
- Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergileme Ölçü ve Hadleri Uygulaması
Türkiye’de MTV ölçü ve hadler uygulaması I, I/A, II ve IV sayılı tarifeler
şeklinde spesifik bir vergilendirme düzenlemesine sahiptir.
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I sayılı tarife 2018 yılı için önemli bir değişikliği bünyesinde barındırmaktadır.
Bu değişiklik sadece “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” kısmında yer
alan motorlu araçları ilgilendirmektedir. Bu tür araçların motor silindir hacmi, yaş
unsurlarının yanı sıra taşıtların değer aralığının da ödenecek vergiyi belirlemede
etken olduğu Tablo 7’de net olarak görülmektedir.
Tablo 7: I Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (2018 yılı için)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL)
Motor Silindir
Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır
No

1–3

4-6

yaş

yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve
yukarı yaş

1-OTOMOBİL, KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VE BENZERLERİ

1300 cm³ ve aşağısı

1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000'i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000'i aşıp 70.000'i
aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000'i aşanlar

3

892

622

348

264

94

40.000'i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000'i aşıp 70.000'i
aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000'i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000'i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

250.000'i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000'i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

475.000'i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000'i aşanlar

20

35.379

26.531

15.731

7.062

2.741

1601 - 1800 cm³ e kadar 100.000'i aşmayanlar

2501 - 3000 cm³ e kadar

4001 cm³ ve yukarısı

Kaynak: GİB Mevzuat,

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat (Erişim Tarihi: 05.10.2018)

I/A sayılı tarife yine I sayılı tarife ile aynı özellikteki araçların vergilendirilmesi
söz konusudur. Ancak I sayılı tarife de 01.01.2018 tarihinden itibaren trafik siciline
kayıtlı olan araçların vergilendirilmesi söz konusu iken, I/A sayılı tarifede
01.01.2018 tarihi öncesinde trafiğe siciline kayıt edilmiş araçlar için geçerli
olmaktadır
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Tablo 8: I / A Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (2018 Yılı İçin)
Motor Silindir
Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3
yaş

7 - 11
yaş

4 - 6 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı
yaş

OTOMOBİL, KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VE BENZERLERİ
1300 cm³ ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 - 1600 cm³ e
kadar

1.294

970

563

398

153

1601 - 1800 cm³ e
kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 - 2000 cm³ e
kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 - 2500 cm³ e
kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284

4001 cm³ ve yukarısı

Kaynak: GİB Mevzuat, http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat (Erişim Tarihi: 05.10.2018)

Örneğin 01.05.2018 tarihinde trafik siciline kayıt edilen 1.599 cm³ motor silindir
hacmine sahip ve taşıt değeri 85.000 TL olan bir otomobil için 2018 yılı MTV
ödemesi I sayılı tarifede geçen 1.553,00 TL ’iken, fiyat aralığı belirtilmeyen
31.12.2017 tarihinde ticaret siciline kayıtlı bir otomobil için ise I/A sayılı tarifede
geçen 1.294,00 TL’dir.
Tablo 9: II Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (2018 Yılı İçin)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş

1) Minibüs

7 - 15 yaş
888

587

16 ve yukarı yaş
288

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

1.185

739

441

1901 cm³ ve yukarısı

1.781

1.185

739

25 kişiye kadar

2.241

1.339

587

46 kişi ve yukarısı

3.587

2.991

1.791

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
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4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar
20.001 kg ve yukarısı

798

530

261

4.040

3.229

1.877

Kaynak: GİB Mevzuat, http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat (Erişim Tarihi: 05.10.2018)

2018 yılı için fiyat aralığı minibüs kamyon kamyonet v.b. araçlarda
uygulanmamış geçmiş yıllardaki şeklini korumaktadır.
IV sayılı tarifede ise hava taşıtlarının ölçü kg ağırlığı, cinsi ve yaşı olarak MTV
miktarları belirlenmektedir.
Türkiye’de MTV takvim yılı içerisinde 2 taksit halinde ocak ve temmuz aylarında
tahsil edilmektedir.
Elektrikli araçların MTV tarifesinde kendileri için hangi yaş aralığı içinde yer
alıyorlar

ise

bu

yaş

aralığına

tekabül

eden

miktarın

%25

oranında

vergilendirilmektedirler.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Motorlu taşıtlar vergisi yapısı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan
ve benzerlik gösterir bir vergilendirme sistemi kullanılan spesifik bir servet
vergisidir. AB ülkelerinde uygulama daha çok direktifler ile yönlendirilmeye
çalışılmış ancak çevresel kaygılarla yapılan değişiklikler bazı üyeler tarafından
kısmi olarak uygulanmaya başlamıştır. Almanya ve Fransa belirli periyotlar ile CO2
emisyonunu ön plana alan bir geçiş izlemiş ancak süreci tam anlamıyla emsiyon
üzerinden vergilendirme yoluna gidememiştir. Diğer AB ülkelerinde de CO2
emsiyonu üzerinden vergilendirmeye gidilmesi oldukça az görülen bir yöntem
olmuştur. Bu durumda araçların daha çok yaşı silimdir hacmi, v.b. özelliklerinin
vergilendirmede kriter olması geçmişten gelen bir yöntem olmakla birlikte günümüz
teknolojisinde çevre kirliliğini önleme kaygısından çok uzakta kalmaktadır. Bu
durumun nedenleri arasında CO2 emisyon ölçüsü üzerinden vergilendirmeyi seçen
ülkelerin daha çok motorlu araçların üretiminde ön planda ülkeler olması, yine bu
ülkelerin gelişmiş ülke olması yatmakta iken diğer ülkelerin CO2 emisyonu
üzerinden vergilendirmeyi seçmeleri halinde mevcut kayıtlı araçların çoğunluğunun
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değiştirilmesi gerekliliği ve üretim açısından motorlu araç üretimi olmaması yada
yeterli düzeyde olmaması nedeniyle dış ticaret hacminde ülke aleyhine oluşabilecek
durumların yatması görülebilir bir durumdur.
Vergi adaleti açısından değerlendirildiğinde; gelişmiş teknolojilere sahip
araçların yüksek fiyatlarda olduğu düşünüldüğünde bu araçları kullanabilecek mali
güçteki kişilerin vergilendirme yoluyla ödüllendirilmesi (bu tür araçların düşük CO2
emisyonuna sahip olması) yine dar gelirli ve düşük maliyette araçları kullanan
kişilerin yüksek vergi ödeyerek cezalandırılması durumu ortaya çıkarmaktadır.
Fransa gibi bazı ülkelerin bu olumsuzluğu bonus – malus yöntemi ile asgari seviyeye
indirgemeye çalışmaktadır.
Türkiye MTV konusunda AB üye ülkelerinin çoğunluğu gibi ölçütleri kullanarak
vergilendirmeye gitmektedir. CO2 emisyonu üzerinden vergilendirme 2010 yılında
gündeme gelmesine karşın ilgi görmemiştir. Bunda Türkiye’nin de kayıtlı araçlarının
bu sistemi tercih etmesi durumunda trafikten men edilmeleri gerekliliği, vergi
adaletinin bozulması ve motorlu araç sektöründe daha çok dışa bağımlı olunması
yatmaktadır. Yine Türkiye’de MTV’nin I sayılı tarifede getirilen fiyat aralığı
değişikliği ile vergi adaleti açısından önemli bir adım olmakla birlikte çevre
sorunlarının değil kamu finansman yönünün ön planda tutulduğu net bir şekilde
görülmektedir.
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“Suriyeli Mülteci Krizi” Sırasında Avrupa'nın Külfet
Paylaşımı Yetersizliği
K. Aycan Gelekçi1, Oytun Meçik2
Özet
Bu araştırmanın temel amacı, “mülteci krizi” bağlamında Avrupa Birliği'nin siyasi karar
vericilerinin kararlarını analiz etmek ve Türkiye'ye yansımalarına bağlı olarak bu
politikaları ve sonuçlarını yorumlamaktır. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye'nin mülteci
sorunuyla yaşadığı problemler açısından Avrupa Birliği’nin külfet paylaşımındaki
yetersizliği incelenecektir. Böylece Suriyeli mülteci krizine ilişkin beklentileri politik
çıkarımlardan elde etmek mümkündür. Temel olarak, bu tür bir kriz yönetimi ile doğrudan
ilgili olan politika alanlarında daha fazla işbirliği gereksinimi söz konusu olduğu
belirtilebilir. Çünkü Suriyeli göçü konusunda göz önüne alınması gereken asıl mesele
mülteciliğin bir seçim değil, bir zorunluluk olduğudur.
Anahtar Kelimeler— Avrupa Birliği, Mülteciler, Külfet Paylaşımı, Suriye, Göç
JEL Sınıflama Kodları: F22, K37

The Burden-Sharing Incompetence of Europe during the ‘Syrian
Refugee Crisis’
Abstract
The main aim of this research is to analyze decisions of political decision makers of the
European Union in the context of the ‘refugee crisis’ and interprets them according to
reflection on Turkey. So in this paper, Turkey's refugee problem in terms of the problems
experienced by the lack of burden sharing in the European Union will be examined. Thus, it
is possible to derive the anticipation of the Syrian refugee crisis from political inferences.
Basically, it can be said that there is a need for greater cooperation in policy areas that are
directly related to such crisis management. Because the main issue to be taken into account
in the case of Syrian migration is that of refugees; "it is not a choice, it is a necessity".
Keywords— European Union, Refugees, Burden Sharing, Syria, Migration
JEL Classification Codes: F22, K37

1. GİRİŞ
Arap Baharıyla başlayıp, gittikçe yayılan bir süreç sonunda, çatışmalar Suriye’ye
de sıçramış ve ülke bir iç savaşın ortasında kalmıştır. Esad rejiminin çıkan
ayaklanmaları bastırmak amacıyla yaptığı müdahaleler sonucu, çok fazla insan
yaşamını kaybetmiş ve bir o kadar insan da yaşam alanını terk etmiştir. Bu kriz,
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özellikle insani boyutuyla büyük zedelenmelere yol açarak, kitlesel bir göç
hareketinin başlamasına sebep olmuştur.
Göç olgusu, insanlık tarihi boyunca var olan, varlığını sürdürmeye devam edecek
ve toplumları etkileyen bir olgudur. Son yıllarda yaşanan bu yoğun göç akını,
günümüz dünyasında hemen hemen tüm devletleri ilgilendiren bir mesele olmasına
rağmen, bu göçten en çok etkilenen ülkenin sahanın yanı başında bulunan Türkiye
olduğu söylenebilir. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu krizde, büyük bir yük altına
girdiği ve mültecilere geniş imkânlar sağlamaya çabaladığı görülmektedir. Buna
karşılık, mevcut durum ışığında, Türkiye’nin, sayıları neredeyse 5 milyonu bulan
Suriyeli sığınmacının; eğitim, sağlık, barınma, istihdam gibi ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu kapsamda, sağlanan imkânlar ne
denli iyi olsa ve çoğu temel ihtiyaç karşılansa da, özellikle eğitim ve gereksinim
duyulan maddi imkânların şekillenmesi bakımından, nitelikli işgücü yaratma
konusunda çok daha büyük bir desteğe ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
Tarihsel perspektifte söz konusu olan yaklaşık 8 yıllık süreçte, kamplarda ve
ülkenin geniş bir kısmında yaşayan sığınmacıların, büyük ölçüde kalıcı olduğunu
kabullenmek gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası işbirliği içinde bir takım
planlamalar yapılması gerektiği de aşikârdır.
Suriyeli göçmen konusunun Türkiye’nin dışında, hedef coğrafyalardan biri olan
Avrupa ülkeleri için de önem taşıdığı bilinmektedir. Buna rağmen, Avrupa’nın bu
durumun yarattığı külfet paylaşımından kaçındığı gözlenmektedir. Bu çalışmada,
Avrupa’nın göçmenler konusunda sergilediği yaklaşım üzerinden, bahse konu olan
kapsamda külfet paylaşımında söz konusu olan yetersizlik ortaya konulmuştur. Bu
amaçla, öncelikli olarak Avrupa Birliği’nin göç politikalarına değinilmiş ve ardından
Türkiye’de Suriyeli göçünün yarattığı etkilerden bahsedilerek Avrupa’nın bu konuda
izlediği politikalar ele alınmıştır.
2. AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKALARI VE MODELLERİ
Avrupa Birliği, kuruluş yıllarında II. Dünya Savaşı’ndan süre gelen insan
kaynağı yetersizliğini gidermek amacıyla işçi göçlerini desteklemiştir. O yıllarda
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ülkelerin yeniden yapılandırılma süreçleri sebebiyle göç bir tehdit unsuru olarak
görülmemiştir. Bunun da etkisiyle, önceleri Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
kuruluş anlaşması olan Roma Antlaşması’nda herhangi bir göç politikası
bulunmamakta ve yalnızca yabancı işçiler ile ilgili düzenlemeler yer almaktaydı.
Göç politikası, birçok düzenlemeyle birlikte ilk kez Lizbon Antlaşması kapsamında
oluşturulan, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 79. ve 80. maddeleri
ile güçlü bir işlev kazanmıştır (Girit, 2017). Daha sonraları, 1990 yılında imzalanan
Dublin Antlaşması kapsamında bir üçüncü ülke vatandaşının, birden çok ülkeye
iltica başvurusu yapmasının önü kapatılmıştır. Böylelikle sığınma başvuruları,
yalnızca tek bir ülkeye yapılacak hale getirilmiştir (Christodoulakis, 2003).
1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması kapsamında ise Birliğin siyasal,
hukuki ve ekonomik temellerinin atılmasına da yönelik olarak, göç politikası Avrupa
Birliği ortak hedefleri arasına girmiştir (Gençler, 2010). Maastricht Antlaşması; göç
politikası ile ilgili olarak mültecilik, aile birleşmeleri, istihdam, kaçak ikamet ve
çalışma, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik uygulanacak politikalar gibi konuları,
birliğin ortak çıkarları kapsamında değerlendirmiştir (Girit, 2017).
1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşmasıyla göç politikasında, Birliğin
tamamen söz hakkı elde ettiği ya da tam tersi, üye ülkelerin iradesine bırakılan
konular belirlenerek, bazı değişiklikler yapılmıştır. Mültecilik kriterleri, vize
konusunda aranan şartlar, iltica, sınır dışı etme gibi konular ulus üstü bir pozisyonda
karar verilmesi gereken durumlar olarak belirlenmiştir (Gençler, 2010). Amsterdam
Antlaşmasıyla

üçüncü

ülke

vatandaşlarının

birlikteki

konumuna

ilişkin

düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, bir AB üyesi ülke ulusuyla
bağlantılı olan üçüncü ülke vatandaşları, koruma altına alınmıştır. Üye ülkelerin
kendi yetki alanlarında olan sığınma ve dış sınırların kontrolleri gibi konular da,
Birlik politikalarının yer aldığı birinci sütuna aktarılmıştır (Gençler, 2010).
Amsterdam Antlaşmasından sonra, 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi’nde
özgür, adil ve güvenli alanlar oluşturulmasına ilişkin hedefler belirlenmesi
tartışılarak, üye ülkelerin olabildiğince ortak hareket etmesine ve göç sorununun çok
boyutlu bir şekilde ele alınmasına karar verilmiştir (Samur, 2008). Ayrıca üçüncü
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ülke vatandaşlarına da, üye ülke vatandaşlarıyla mümkün olduğunca eşit hakların
verilmesi ve göç veren ülke ile ortaklıklar kurulması gibi anlaşmalar sağlanmıştır
(Güleç, 2015).
2000’li yıllarda, yasa dışı göçe dair problemlerin artışı ve 11 Eylül saldırısı gibi
gelişmeler, göç olgusunu, güvenliğe ilişkin sebeplerle olumsuz etkilemiş ve sınır
kontrollerinin artırılmasına sebep olmuştur. 2003 yılında gerçekleştirilen, Lahey
Zirvesi’nde ise Avrupa Birliği’nin göç politikası çeşitli araçlar üzerinden daha fazla
güçlendirilmiştir. Bu araçların en önemlilerinden biri olan sınır güvenliği
konusunda, bağımsız bir çalışma prensibi izleyen ajans Frontex için fon kurulması
olmuştur (Güleç, 2015). Frontex AB sınır güvenliğinin sağlanması konusunda
önemli bir kuruluş olarak görülmektedir.
Aralık 2005’te “Birliğin Göçe Yönelik Global Yaklaşımı” kabul edilmiştir. Bu
yaklaşıma göre; dış ilişkiler, kalkınma politikaları ve göç bir arada incelenmelidir.
Aralık 2009’da ise kabul edilen Stockholm Programı ile iş piyasasıyla uyumlu ortak
bir göç politikası oluşturmak, yasa dışı göçe karşı daha sıkı önlemler almak gibi
amaçların kabulü sağlanmıştır (Elmas, 2016).
Avrupa Birliği, yıllar içinde göçmenlere yönelik çeşitli modeller geliştirmiştir.
Bunlardan öne çıkanları; Asimilasyon Modeli, Çok Kültürlü Model ve Dışlanma
Modelidir. Asimilasyon Modeli; gelen göçmenlerin karakter, kültür, dil ve sosyallik
bakımından bir an önce topluma adapte edilmesi ve benzemesini hızlandıracak
politikaları içerir. Örneğin, bu amaca yönelik olarak, oturma izni almış göçmenlere
vatandaşlık hakkı verilmesi uygun görülür. Çok Kültürlü Modelde ise yukarıda
bahsedilen karakter, kültür, dil ve sosyal çeşitliliğin kaybolmadan, göçmenlerin yerel
halkla eşit koşullar altında yaşayabilmesine yönelik işlemlerin sağlanması
gerçekleştirilir (Ceylan, 2016). Dışlanma Modelinde de, göçmenlerin kelimenin tam
anlamıyla dışlanarak yerel topluma kabul edilmemesi söz konusudur (Güleç, 2015).
Ana modeller bunlar olsa da, çok çeşitli sebeplerle bu modeller uygulamada
değişikliğe uğramaktadır. Özellikle değişen iktidarlar ve ortak politika çabalarına
rağmen uzlaşılamaması, modellerden uzaklaşılmasının başlıca sebepleridir.
Almanya ve İsveç, Birlikteki diğer ülkelere göre daha ılımlı politikalar izlemeye
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çalışsa da, konunun olumlu tarafı ülke içindeki entegrasyonla sınırlı kalmaktadır ve
yalnızca az sayıda nitelikli göçmenin alınması, genel durumu olumsuzlaştırmaktadır.
Birliğin göçmenler konusunda belirsiz ve her ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmış
ulusal düzeyli politika kararları, krizin çözümüne engel olduğu gibi radikal sağın
sesini yükselterek yabancı düşmanlığının tetiklenmesine de sebep olmaktadır
(Koçak ve Gündüz, 2016).
3. TÜRKİYE’DE SURİYELİ GÖÇÜ OLGUSU
Türkiye, 2011 sonrasında yoğun bir göç akınıyla karşı karşıya kalmış ve göçe dair
oldukça çeşitli ve yeni uygulamalara gitmek zorunda kalmıştır. Göç olgusu Türkiye
için ilk kez böyle büyük bir soruna dönüşmüş ve ülkeyi şartları ağır bir maliyet altına
sokmuştur. İlk başta, politikacılar tarafından geri gidecekleri öngörülerek, misafir
olarak adlandırılan Suriyeli sığınmacılar geçici koruma kapsamına alınmıştır. Bu
kapsamda, açık kapı politikası uygulanarak, kamplar hazırlanmış ve temel
ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar düzenlenmiştir. Kamplar öyle seviyelere
ulaşmıştır ki, adeta küçük şehirler olarak görülmüşlerdir. Burada önemli bir nokta
şudur ki, Türkiye kamplar konusundaki başarısını her ne kadar gururla gözler önüne
serse de, dış medyada bu durum Türkiye’nin gelen misafirlerine bakacak imkânlara
sahip olduğu izlenimini uyandırmıştır (Erdoğan vd., 2017).
Zaman içinde göç dalgasının giderek artmasıyla kampların yetersiz kalması ve
mültecilerin şehirlerde kendi hayatlarını kurma çabası da, çeşitli olumsuzluklara
sebep olmuştur. Bu konu, yerli halk ve mülteciler arasında kimi zaman uyum
sorunlarına sebep olsa da, Türkiye açısından ciddi bir problem oluşturmadığı
belirtilmektedir (Erdoğan, 2018). Nitekim bu durumun oluşturduğu asıl sorun,
niteliksiz işgücü ve eğitimsizlik problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli
ve eğitimli bireyleri Avrupa öncelikli olarak kabul etmiş, dışlanan kesim Türkiye
başta olmak üzere, çevre ülkelere dağılmıştır (Demir ve Soyipek, 2015).
Suriyeli göçü Türkiye’yi güvenlik bakımından terör olayları dolayısıyla da çok
fazla etkilemiştir. Bu durumun etkisiyle turizm gelirlerinde de yaklaşık olarak yüzde
45’lik bir düşüş yaşanmıştır (Karasu, 2018). Ayrıca ekonomi ve sosyo-kültürel
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açıdan bakıldığında ise ev kiralarındaki artışlar, işçi ücretlerindeki düşüşler, kültürel
uyum problemleri olumsuz olarak öne çıkan durumlar olarak bildirilmiştir (Erdoğan,
2018).
Araştırmalar Türkiye’nin kamplarda konuşlanan Suriyelilere yönelik ihtiyaçları
büyük oranda karşılayabildiğini göstermektedir. Eğitim gereksinimi de karşılığı
sağlanan önemli bir başlıktır. Ancak kampların dışına çıkıldığında, eğitim
imkânlarının dramatik derecede düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, Suriyeli
göçmenlerin büyük bir kısmının geçici barınma merkezlerinin dışında ikamet ettiği
de bir gerçektir. Bu da Türkiye’nin sığınmacılar için oluşturduğu; başta eğitim
politikaları olmak üzere (Emin, 2016: 23) pek çok politikayı etkisizleştirmekte ve
ulusal sınırların içerisinde adeta kontrolsüz bir yapının oluşmasına salık vermektedir.
Eğitim seviyeleri düşük ve çoğunluğu 18 yaş altı gençlerden oluşan yaklaşık 5
milyon Suriyeli mültecinin, ülkemizde artık yerleşik oldukları kabulüyle ve doğru
politikalarla topluma entegre edilmesi, toplum huzuru ve ülkenin geleceği için önem
taşımaktadır. Bunun için, bilimsel yöntemlere uygun bir yol izlenerek, mevcut
koşulların objektif biçimde ortaya konulmasına ve bu sürecin neler getirdiği,
gelişmelerin mevcut koşullarla nasıl uyumlaştırılabileceği konusuna her zaman
olduğundan daha fazla önem verilmesi gerekmektedir (Meçik ve Karabacak, 2016:
148).
4. KÜLFETİN YÜKÜ VE TAAHHÜTTEN KOPUŞ: TÜRKİYE’DE
MÜLTECİ SORUNUNA AB İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ
Ev sahibi konumunda olan Türkiye için sığınmacılar insani düzlemin dışında bir
maliyet konusu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu maliyetin getirdiği söylem ise
göç alan ülkelerin bu maliyeti tek başına karşılayamadığına işaret eden külfet
paylaşımıdır. Bir ülke, yoğun olarak göçmen aldığında, ülkedeki birçok konunun
yeniden ele alınarak çok kapsamlı düzenlemelere gidilmesi gerekir. Ülkenin
ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı dahilinde yapılacak olan entegrasyon
politikalarıyla yeni istihdam alanları yaratılması, işgücünün gerekli alanlara
kanalizasyonu, dil ve mesleki eğitim kursları, barınma, iş yeri açabilme, sosyal
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güvenlik ve vatandaşlık gibi konularda yasal düzenlemeler yapılması uyumlu bir
yaşam için gerekliliklerdir. Türkiye için, durum bu noktada biraz iç karartıcı
gözükmektedir, zira yeni istihdam alanları yaratacak bir ekonomiye sahip olmadığı
gibi mevcut durumda yüksek bir işsizliğe sahiptir. Bir yandan, dış borçların ve
enflasyon oranlarının yüksek olması ve yerli halkın eğitim seviyesinin, işgücüne
katılım oranının düşüklüğü gibi sorunlarla mücadele edilirken, bir yandan da kırdan
kente yoğun iç göç ve altyapı sorunlarıyla uğraşılmaktadır. Böyle bir ülkeye bir anda
milyonlarca göçmenin gelmesi, her konuda yapılması gereken, fakat yukarıda
sayılan sebeplerden dolayı yapılması çok zor olan entegrasyon politikalarının
gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Suriye’de yaşanan insanlık dramının herhangi
bir ülkeyi ilgilendiren sorun olmaktan ziyade, küresel bir sorun olduğu ise ortadadır.
2015 yılında AB ile yapılan Zirvede, Türkiye’ye külfet paylaşımı konusunda 3
milyar Euro verilmesi kararlaştırılmış ve sonrasında aktarımın hızlandırılması ve
2018 sonunda kadar 3 milyar Euro daha ek yardım yapılması taahhüt edilmiştir.
Gelinen noktada ise bahsedilen bu yardımların yaklaşık 2 milyar Euro’su
aktarılmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2017). Böylece diğer ülkelerin kabul etmediği
ya da yalnızca çok düşük sayıda aldığı mültecilerle birlikte Türkiye’ye sığınmış olan
göçmenlerin barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi harcamaları Türkiye
ekonomisine yönelik ağır bir yük bindirmiştir. Türkiye Suriyeliler için bugüne dek
toplam 31 milyar Euro harcama yapmıştır (tr.sputniknews.com, 2018).
Türkiye Suriye için bir komşu ve geçiş ülkesi konumundadır. AB, güvenli üçüncü
ülke kavramını kullanarak, sığınma taleplerini değerlendirirken kişileri geçiş
yaptıkları ülkeye geri gönderme yetkisine sahiptir. Avrupa’nın sığınmacıların
çoğunu kabul etmemesi, Türkiye’de konumlanan göçmen sayısına birde Avrupa’ya
kabul edilmeyen göçmenleri ekleyerek sayının giderek artmasına sebep olmuştur.
Bu gibi durumlar, yasa dışı göçü artırdığı gibi, büyük insan hakkı ihlallerine yol
açabilmektedir.

Son

dönemdeki

dikkat

çeken

diğer

bir

konu

göçün

güvenlikleştirilmesi olarak adlandırılan ve göçmenlerin medya ve diğer aktörler
aracılığıyla halkın gözündeki konumunu da belirleyici bir etken olan yönetim
politikasıdır. Göçü bir güvenlik meselesi haline getiren kuram ulusal güvenliğin sınır
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meselesinin ötesine geçerek göçmenlerle ilgili tüm durumların yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğine işaret eder (Mandacı ve Özerim, 2013). Bu yönetim
politikası, radikal sağ partilerin kozu haline gelerek göçmenlerin bir tehdit olarak
algılanmasına sebep olan çeşitli uygulamaları meşrulaştırmak amacıyla ortaya
çıkmış bir terim olarak görülmektedir (Güleç, 2015). Bauman (2018)
güvenlikleştirmenin bir tür hokkabazlık olduğunu, hükümetlerin çözüme
ulaştıramadıkları güvenilir, nitelikli, insan onurunu koruyan toplum oluşturabilme
ve koruyabilme meseleleri yerine, terörizme karşı verilen mücadeleye girişerek
iktidarlarının mevcudiyetini koruma ve oy toplama çabasından başka bir şey
olmadığını savunmaktadır. Örnek olarak ise Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın
bütün teröristler göçmendir sözünü belirterek, bu zihniyetle nüfusun yüzde 87’sinin
desteğini aldığını da ekler. Orban, Sırbistan sınırı boyunca 176 kilometre
uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde bir çit döşetmiştir ve bu konuda halkın
onayını almıştır. Bunun üzerine Bauman, Roger Cohen’den bir alıntıyla devam eder:
Büyük yalanlar, büyük güçlü adamlara büyük kazançlar getiren, büyük korkular
üretir.
Güvenlikleştirme insanların göçmen meselesine karşı vicdani bir yükümlülük
altına girmeden, kayıtsız kalabilmelerinin kapısını aralayan ve politikacıların güçlü
bir silah olarak kullandıkları sorumluluk geçiştirici bir söylem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Avrupa Birliği göç konusunda kirliliğe asıl sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak
yerine yüzeydeki kiri temizlemeye çalışır gibi politikalar izlemektedir. Tüm bu
meseleler ve kavramlarla göçmen alımını minimum seviyelere indirgemiş ve
Türkiye için söz verilen yardımları da yapmamıştır. Suriyeli göçmenler meselesi bir
tür Türkiye meselesi haline gelmiş ve ileride doğması ihtimal birçok soruna kapı
aralamıştır. Küreselleşmiş dünya, tüm ülkeleri birbirine bir şekilde bağımlı hale
getirmektedir ve doğacak sorunların dolaylı ya da doğrudan diğerlerini de
etkileyebileceği ihtimali ortadadır.
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5. SONUÇ
Avrupa Birliği’nin tarihsel geçmişinde göçe dair yaklaşımların, ilk etapta
sanayileşmeyi odağa alan, yani destekleyici tutumda olduğu fakat petrol krizi sonrası
süreçle göçe temkinli bir yaklaşımın geliştiği gözlenmektedir. Nitekim Avrupa Tek
Senedi ile başlayan süreçte, ortak bir göç politikası oluşturma kararı ile yola çıkılarak
bu konuda çeşitli düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir. Buna rağmen, üye ülkeler
kendi durumlarına göre karar almaya devam etmişlerdir. Avrupa Birliği ulus ötesi
olma, çok seslilik ve çeşitlilik gibi kavramlarla ortaya çıkmış olmasına rağmen göç
konusunda gitgide daha sıkı politikalar izlemiş ve dışsallaştırma, ötekileştirme gibi
insan hakları boyutunu da zedeleyen kavramların gündeme oturmasına sebep
olmuştur.
Suriyeli sığınmacılardan hareketle Türkiye göç konusunda oldukça yeni atılımlar
yapmış olmasına rağmen büyük bir yükün altına girerek, izlediği açık kapı
politikasıyla birçok insanın yaşam umudu haline gelmiştir. Fakat bu durum,
Türkiye’yi uzun vadede altından kalkması güç bir zorluğa sürüklemiştir. Gelişmekte
olan bir ülke olarak, Türkiye hem ekonomik hem sosyal açıdan maddi manevi
maliyetlere katlanmak zorunda kalmıştır.
Suriyeli göçü konusunda göz önüne alınması gereken asıl durum, mülteciliğin bir
seçim değil, bir zorunluluk olduğudur. Karar vericilerin yapması gereken, bu durum
ekseninde kararlar alarak, bu insanlık dramının en az hasarla atlatılabilmesi yönünde
olmalıdır. AB’nin bu konuda kendi sınırlarını koruma güdüsüyle hareket etmesi ve
yapılan yardımların yetersizliği, Türkiye’nin sırtlandığı bu yükün uzun yıllar daha
kontrol altına alınamayacağına işaret etmektedir.
Sonuç olarak, burada özetlenen bu olumsuzluklara ve uygulamadaki yardımların
yetersizliğine rağmen, Türkiye büyük bir külfet yüklenimi altına girmiştir ve
ağırlığın çoğunu omuzlarında taşır vaziyettedir. Mülteciliğin bir hak olduğunu
unutarak, sınır kontrollerini daha da artırma planları yapan Avrupa ülkeleri
karşısında, Türkiye büyük bir insani dramın hasarlarını indirgemeye çalışmaktadır.
Yalnızca maddi destekle çözüme ulaşılamayacak bu konuda, tüm devletler
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sorumluluk almalı ve uzun vadede Suriye’nin yaşanabilir bir yer haline gelmesi için
kısa vadede ise külfetin ağır yükünü taşıyan Türkiye’de sığınmacıların insanca
yaşayabilmesi adına, maddi destek dışında yatırım amacı güden çalışmalar
yapmalıdırlar. Ancak bu şekilde, insan hakları çerçevesinde sığınmacıların gönüllü
bir geri dönüş yapması sağlanabilir. Bunun gerçekleşemediği noktada ise ülkelerin
sığınma taleplerinin kabul edilerek, Avrupa’nın savaştan kaçan insanlara kapılarını
açması ve külfetin yükünü paylaşması gerekmektedir. Unutulmaması ya da
vurgulanması gereken husus, göçün tüm dünyanın meselesi olduğudur. Son olarak
mülteciliğin bir seçim değil, zorunluluk olduğu bilincinin kazandırılması ve
yayılmasının gerekliliğini tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Zira önemli olan
sınırların değil, insanların güvenliği olmalıdır. Yaklaşık iki yüz yıl önce Kant’ın da
belirttiği gibi, düşmanlığın yerine konukseverliğin getirilmesi gerekmektedir
(Bozkurt, 2007).
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Le Rôle de la Communication Managériale et des Relations
Publiques au sein d'une Institution Privée
Iacob Silvia Elena1
Résumé
La communication managériale ne peut acquérir aucune signification en dehors de la
gestion, elle est un facteur majeur et fondamental. Le développement de la gestion a forcé la
production de formes caractéristiques de la communication managériale à chaque étape de
son évolution. En raison de la diversité des attributions qu’il acquiert et de sa pluralité, il
structure, en tant qu’administrateur, l’ensemble des processus existant au niveau
organisationnel, en tant que dirigeant, établit, prend des décisions, gère efficacement et en
tant qu’entrepreneur intervient au bon moment afin de continuer le bon fonctionnement de
l’entreprise. Ainsi, on peut dire que, comme précédemment, la communication managériale
devient un véritable pouvoir occupant une place centrale dans l’activité d’un manager.
L'élément le plus important est de loin l'attention qu'ils doivent porter au public, car ils ont
la plus grande influence, à la fois négative et positive, en fonction de l'évolution de cette
organisation. Grâce aux différentes campagnes de relations publiques qu’une entreprise est
tenue de mener, elle peut gagner la confiance du public et la formation d’une image favorable
sur le marché. Les relations publiques comprennent deux types de communication très
importants, tels que la communication non verbale et la communication non personnelle. Ces
deux éléments tentent d'attirer le public pour lui faire acheter les produits de l’entreprise et
de les utiliser pour les faire revenir d’acheter à nouveau.
Mots clés : communication managériale, relations publiques, institution, image.
Codes De Classification JEL. D83.

The Role of Managerial Communication and Public Relations within a
Private Institution
Abstract
Managerial communication can not gain any significance outside of management, as it is a
major factor, and it is fundamental to it. Management development has forced the production
of managerial communication forms for each stage of its evolution. Due to the diversity of
the attributions it acquires and its plurivalency: as an administrator, it structures the totality
of the processes that exist at the organizational level, as a leader, establishes, makes
decisions, manages efficiently, and as entrepreneur at the right time in order to continue the
smooth running of company). Thus, we can say that, as above, managerial communication
becomes a real power, occupying the central position in the activity of a manager. By far,
the most important element is the attention they must give to the public, as they have the
greatest influence, both negative and positive, depending on this organization evolution.
Through the various PR campaigns that a company is required to do, it can attract the
public's confidence and the formation of a favorable image in the market. Public relations
includes two very important types of communication, such as non-verbal communication and
non-personal communication). These two elements try to attract the audience to make him
buy the company's products and use them to make them come back to buy them again.
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La communication managériale ayant un but et des moyens individuels
d'accomplissement, elle ne peut donc pas être considérée comme une simple
communication interhumaine. Nous pouvons également dire qu'il s'agit plutôt d'une
relation large entre les dirigeants et les subordonnés, ce qui permet de créer un
échange d'informations, de nouvelles, de nouvelles et de messages afin de garantir
l'exécution d'une activité performante. La communication managériale ne peut être
utilisée au hasard, sa tâche étant de soutenir la stratégie de l'organisation.
Chaque manager doit progresser et promouvoir dans son travail une politique
basée sur un modèle de communication lui permettant d'ajuster en permanence la
structure et le processus organisationnel, en tenant compte du fait que le monde est
en constante mutation. En tant que négociateur, initiateur de la politique
organisationnelle et émetteur, le manager doit constituer et entretenir un réseau de
contacts avec tous les partenaires de l’organisation dans laquelle il travaille, tant dans
le développement de la politique étrangère que dans la réalisation de celui interne.
Faisant partie du processus de direction de l'organisation (Henry Fayol juxtapose
la communication à la planification, à la prévision, à l'organisation et aux
commandes, en tant que partie intégrante des cinq éléments de base de la gestion),
le gestionnaire est bien compris par ses subordonnés, et aussi, il les comprend, la
communication à ce niveau est guidée non seulement pour partager des messages,
mais également pour changer les mentalités et essayer de rendre possible l'adaptation
psychologique des employés aux objectifs de l'entreprise.
Les gestionnaires peuvent remplir trois rôles distincts, à savoir: le rôle
interpersonnel, le rôle informatif et le rôle décisionnel. Parmi les trois, le rôle
informationnel, caractérisé par un formateur, un émetteur et un porte-parole, est celui
qui détermine la communication, mais les autres circuits d'information sont
facilement identifiables dans les autres rôles (Fazol, 1949).
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Une communication interne efficace est la clé du succès d’une entreprise
autochtone. À l'interne, cela renforce la confiance des employés dans la mission et
la vision de l'entreprise, maintient le développement continu de l’entreprise et
contribue à améliorer le comportement des employés (Florea, 2017:104).
Le complet des trois auteurs, Glen Broom, Scott Cutlip et Allen Center partagent
leurs points de vue sur les relations publiques, affirmant qu'ils représentent un
système de fonctions de la théorie du management axé sur l'identification, la
consolidation et le maintien de ces relations, viser à établir un lien entre une unité
(organisation) et différents cercles de personnes, le succès de l’organisation étant
entièrement tributaire des relations formées (Glen et al., 1994).
Contenue dans le domaine de la communication, mais à un autre niveau, la
publicité symbolise une forme d’expression créée avec beaucoup d’imagination,
créative mais aussi métaphorique, qui a le rôle d’interagir avec le grand public. Sa
mission est de partager avec les individus la description de produits ou services
existants ou non sur le marché afin de les rendre curieux. La publicité est donc une
sorte de communication, mais elle en diffère, contient également une forme plus ou
moins de persuasion. Grâce à cette conviction, les entreprises veulent amener les
individus à acheter leurs produits ou leurs services sur le marché.
Ce qui veut essentiellement faire la publicité, est que par sa nouveauté et son
originalité, mettre l'image de l'entreprise dans l'esprit de l'acheteur, le conserver, le
partager avec les autres (Nicola and Petre, 2001:10).
De plus, on peut dire que le terme publicité joue le rôle le plus important dans une
entreprise de promotion, étant l'un des facteurs les plus utilisés dans l'ensemble de
l'activité du marché. Les spécialistes de ce secteur disent que la publicité est la clé
pour faire prospérer toute la communication au niveau d'une organisation (Balaure,
2003:487).
Le concept d’Advertising symbolise la notion de réclame ou de publicité. De
nombreux spécialistes dans ce domaine affirment que la publicité est bien plus que
simple publicité. Avec tant de choses en commun, les employés du marketing ont
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également accepté ce terme. Au lieu de cela, la publicité reste le facteur clé
d'influence dans le mix promotionnel et de la liaison entreprise-public (Hristache,
2009 :96). Avec l’aide de la publicité, toutes les entités, organisations ou entreprises
du marché "jettent" un ensemble d’annonces sur les services et les produits qu’elles
offrent.
Le second concept, appelé Publicity, diffère de l’advertising. Cette notion fait
référence au type de communication utilisé par les organisations pour monopoliser
les intérêts des individus et créer une image avantageuse aux yeux du public,
cherchant ainsi à élever le niveau de notoriété et de la réputation (Wells et al.,
2003 :5).
Sur le marché roumain, NN Asigurări de Viață s'est transformée en une société
qui a décidé d'agir seule avec des produits tels que l'assurance vie, les pensions
privées obligatoires et optionnelles (piliers 2 et 3 respectivement), mais aussi avec
la gestion de placements, tous étant pris d'ING.
En tant que société ayant des objectifs de marché en Roumanie et en
développement continu, sa vision est de maintenir le portefeuille de clients existant,
de le développer à l’avenir et de conserver la première position sur le marché de
l’assurance en Roumanie (dans l’année 2017, la société se classe au premier lieu des
sociétés d’assurance, avec une part de marché de 33,53% du total des primes émises
brutes en assurance vie).
Les valeurs de la société sont celles qui résultent de l’expression de leurs faits,
de toutes les croyances et de tous les objectifs fixés au début, ce sont les suivantes:
9 “nous nous soucions” – c’est le fait que NN s’attache surtout à placer le client
au centre, et ce qui est le plus important, le client et l'entreprise n'auront qu'à
gagner.
9 “nous sommes transparents” – la société est facile à comprendre et ses produits
sont également accessibles à toute personne de la société. La société est attentive
aux préférences demandées sur le marché par les clients et aux promesses qu'ils
font.
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9 “nous nous dédions” – il assumera toujours la responsabilité des faits et actions
qu'il a faites, fait ou fera.
Le plan que NN Life Asigurări de Viață a pour soutenir la communauté roumaine
est de se développer continuellement, de contribuer à l'amélioration constante de
l'économie nationale et de soutenir les activités des citoyens. Il tentera de mettre son
empreinte au niveau national sur les générations actuelles ou futures. Grâce à ces
contributions, NN cherche à soutenir en permanence la société et à la faire prospérer.
Pour mieux comprendre, NN nous présente les trois directives sur lesquelles ils
canalisent les ressources: améliorer les chances de vivre, développer
l'environnement éducatif, protection de l'environnement.
Le présent étude de cas, cohérente avec le thème que nous avons choisi, a été
conçue et concrétisée au moyen d’une enquête basée sur un questionnaire
comportant 19 questions. Il a été soumis à un échantillon de 15 personnes, managers
et chefs d’équipe travaillant actuellement pour NN Asigurări de Viață, travaillant
dans plusieurs départements. Ils ont également des âges et des activités différents.
Le but de cette recherche est de déterminer comment rendre la communication de
type manager-employé au sein de l'entreprise. Les réponses sont traitées et exprimées
par graphiques suivis d'interprétations.
 Question No. 1: Selon vous, quel devrait être le processus de la
communication entre les managers et les employés?
13%
60%

27%

Honnêtement et de façon crédible

Transparent, ouvert et direct

Motivant et constructif

Individualisé

Graphique 1. Diagramme indiquant le mode de communication préféré par le
manager dans son relation avec les avec les employés
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
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D'après les données recueillies sur cette question, 56% des managers préfèrent
avoir une communication motivante et constructive, 25% préfèrent une
communication transparente, ouverte et directe, 12% préfèrent être honnête et
crédible, et seulement 12% préfèrent être individualisée.


Question No. 2: Question no. 11: Quel est l'objectif essentiel de la
communication managériale dans l'entreprise?

0%
0%
33%
3
3

Orientation, conseil et motivation des
employés
Atteindre les objectifs prévus
Influencer et persuader les employés

67%

Créez l'image de votre organisation

Graphique 2. Le but de la communication dans l'entreprise
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
En ce qui concerne le but de la communication, 33% des managers pensent que
c’est l’orientation, le conseil et la motivation des employés, et 67% d’entre eux
estiment que le but est d’atteindre les objectifs fixés.
 Question No. 3: Quelles questions envoyez-vous plus fréquemment aux
employés?
0%

Les informations
La familiarité
La motivation
Influencer
Clarification

20%
20%
60%

0%
Graphique 3. Type de message envoyé aux employés
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
Une proportion de 60% des managers ont indiqué avoir envoyé plus de questions
d'information aux employés, 20% ont envoyé de motivation et les 20% restants ont
envoyé de clarification.
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Question No. 4: Êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant: "Un employé qui
travaille des heures supplémentaires reçoit plus de reconnaissance de la part
de la direction" ?

Je suis d'accord

7%
33%

Je ne suis pas
d'accord
Je ne peux pas
l'apprécier

60%

Graphique 4. L'accord ou le désaccord sur la question
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
En ce qui concerne l'appréciation accrue du travail effectué après la fin du
programme par les employés, une proportion de 60% des managers ne sont pas
d'accord avec cela, 33% d'entre eux sont d'accord avec cela et 7% ont déclaré ne pas
pouvoir apprécier l'une des deux réponses.


Question No. 5: Quels sont les "obstacles" les plus courants qui interfèrent
avec le processus de communication que vous rencontrez dans la société dans
laquelle vous travaillez?

33%
7%

Des difficultés d'expression
La pollution sonore
hypothèses
Perception erronée du sujet
Idées préconçues

0%
0
1%3%
47%

Graphique 5. Les obstacles dans le processus de communication
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
En ce qui concerne les obstacles rencontrés dans le processus de communication
interne, 47% des managers affirment que les hypothèses sont prises en compte, 33%
pensent que les idées préconçues sont à blâmer, 13% prétendent que la pollution
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sonore est à l’origine et 7% ont tendance à croire que la perception erronée du sujet
est coupable.


Question No. 6: “Je me fie à la communication informelle, qui se fait de
manière ad hoc.”

Sales
Je suis d'acco
Je ne suis pas

4
11

4

Je ne suis pas d'accord

100%
Graphique 6.La communication informelle ad hoc
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
En ce qui concerne la manière de communiquer avec les employés, 73% des
managers ne choisissent pas de communiquer de manière non officielle, une
communication ad hoc avec les employés et 27% affirment qu'ils s'appuient sur ce
type de communication, étant à portée de main.
 Question No. 7: “J'encourage les employés à contribuer à la prise de décisions
importantes.”
0

Je suis d'accord

Je ne suis pas
d'accord

100%

Graphique 7.Le soutien des employés à la prise de décisions importantes
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
Comme nous pouvons le constater, aucun manager n’a été d’avis qu’il était en
désaccord sur le fait d’aider les employés à prendre des décisions importantes, ce qui
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montre que tous les managers les encouragent à s’impliquer et contribuer également
à la prise de décision.


Question No. 8: Quel est le pourcentage approximatif, hebdomadaire, de la
communication dans laquelle vous demandez quelque chose (informations,
opinions, etc.)

4

1

2

1

7

5%
10%
30%
50%
> 50%

Graphique 8.Les demandes des managers
Source: données recueillies personnellement après le questionnaire
Cette question nous montre que 7 gestionnaires exigent en proportion d’au moins
30% une information hebdomadaire, 4 d'entre eux plus de 50%, 2 managers
demandent 10%, 1 gestionnaire en proportion de 5% et le dernier demande en
proportion de 50%.
CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS
L’entreprise NN Asigurări de Viață și Pensii a réussi, il y a deux ou trois ans, à
figurer parmi les entreprises les plus performantes du marché de l'assurance-vie,
mais également du marché des retraites privées en Roumanie. Cela est dû aux
produits de haute qualité et à tout le personnel bien formé qui a réussi à capturer et à
attirer de nouveaux clients et à conserver les clients existants.
Le succès que cela a attiré en 2017 est dû à toutes les agences du pays, mais
également à leurs courtiers affiliés, à leurs campagnes de publicité locales solides et
à tous les employés qui ont pleinement participé aux activités que cette société réalise
et qui essaie de les développer en Roumanie. Toutes ces actions ont un but:
augmenter le niveau de satisfaction offert à l’ensemble du portefeuille de clients,
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mais aussi pour se différencier de la concurrence directe du marché en proposant des
produits qui satisfont les acheteurs.
Suite aux résultats obtenus avec le questionnaire, nous pouvons constater que tous
les managers sont satisfaits de la communication existante et en cours de création au
sein de la société et aucun problème n'a émergé jusqu'à présent à cet égard. Afin de
maintenir ce haut niveau, chaque manager devrait continuer à faire son travail de la
même manière, en continuant d'entretenir de bonnes relations avec chacun de ses
employés, de participer à diverses activités, dans les locaux de l'entreprise et à
l'étranger, la participation collective au team buildings et sa tentative d’implication,
comme avant, dans les différents projets internes.
Selon les résultats et la comparaison des deux questions, les managers se disent
satisfaits de la communication qui existe dans l'entreprise, mais on constate qu'ils
passent un peu de temps à parler avec leurs employés, ce qui peut affecter en temps
la nature des relations entre eux. Nous sommes conscients du fait que les difficultés
du département reposent sur leurs épaules, mais ils ne doivent pas négliger la relation
avec leurs propres employés. Le manager doit trouver de temps pour l’attribuer à
chaque employé afin qu’il puisse se conseiller avec son propre chef dans les
différentes situations et problèmes pouvant survenir.
Du total des réponses reçues, faisant un parallèle entre les deux réponses reçues
des managers, ceux-ci devraient apporter à l’égalité l’utile avec le plaisir. Ce que je
veux dire, c'est qu'ils comptent davantage sur la réalisation des objectifs et cibles
proposés, mais qu'ils devraient également prêter attention à l'orientation, au conseil
et à la motivation des employés afin qu'ils puissent augmenter les performances de
l'équipe.
À partir des réponses ci-dessus, nous pouvons tirer une conclusion sur les
obstacles gênant la communication. Ainsi, nous pouvons dire que les hypothèses et
les idées préconçues qui naissent de tout ce qui concerne l’entreprise peuvent avoir
une incidence sur les relations, la vérité et le travail quotidien. Les managers et
l'ensemble de la direction peuvent/peut intervenir avec des éclaircissements sur la
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manière de les résoudre et des différentes manières. Ce qu'ils peuvent faire, c'est
garder le contrôle pour que les choses ne dégénèrent pas d'une manière ou d'une
autre.
Un facteur très important est que les managers aident leurs propres employés à
prendre des décisions concernant leurs activités. Cela peut être bénéfique pour
l'employé ainsi que pour toute l'équipe. Les managers devraient continuer à adopter
cette approche pour maintenir en haut le moral, le courage et la détermination de
l'employé.
La communication a été, est et sera un facteur très important qu'une firme, société
ou une entreprise doit exploiter et maintenir en permanence à la hauteur, tout comme
NN Asigurări de Viață. Même si les résultats présentés dans l'enquête montrent que
la communication dans son ensemble est assez bonne, on peut voir d'un autre point
de vue que ce n'est pas vrai, ce qui nécessite plus d'attention et beaucoup plus
d'implication de la part des managers.
BIBLIOGRAPHIE
BAIRD J., JAMES S.B., (1983), Business Communication,Strategies and Solutions,
Editura McGraw-Hill Book Company, New York, p. 329.
BALAURE V., (2003), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, p. 487.
BĂLĂNICĂ S., (2003), Comunicare in afaceri, Editura Academiei de Studii
Economice, Bucureşti.
BERTRAND C.-J., (2001), O introducere în presa scrisă şi vorbită, Editura Polirom,
Iaşi, p. 147.
BODEN D., (1994), The business of talk: organizations in action, Polity Press,
London.
BRODY R., NAIR M., (2013), Effective managing and leading human service
organizations, Sage Pub, p. 213.
CÂNDEA R. M., CÂNDEA D., (1996), Comunicare managerială: Concepte,
deprinderi, strategie, Editura EXPERT, Bucureşti.

2785

D’HUMIÉRES P., (1993), Management de la communication d‘entreprise, ed.
Eyrolles, Paris.
DOBRESCU, E. M. (2010), Comunicarea managerială, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, p. 48
FAZOL H., (1949), General and Industrial Management, Pitman & Sons, London.
FLOREA N. V., (2017), Comunicarea Organizaţională în contextul globalizării,
Bucureşti, Editura Pro Universitaria, p. 104, p. 106.
GLEN B., CENTER A. & CUTLIP S., (1994), Effective Public Relations, Ed.
Prentice Hall, New Jersey,
HRISTACHE D.A. ET. AL., (2009), Manual de comunicare economică şi Relaţii
Publice, Editura ASE, Bucureşti, p. 96.
Roxana-Lucia MIHAI, Corporate Communication in the Top Management
Perspective, Proceedings of the International Conference “Risk in Contemporary
Economy”, XVIIth Edition,, Risk in Contemporary Economy, RCE, 19.05.2016 20.05.2016, Galati, România, Vol. Proceedings of the International Conference
“Risk in Contemporary Economy”, XVIIth Edition,, Nr. 0, 2016, pg. 570 - 575,
2067-0532, http://www.rce.feaa.ugal.ro/images/stories/RCE2016/RoxanaMihai.pdf
Roxana-Lucia Mihai, Creţu Alina, Communication et changement organisationnel,
Conference international, Competitivite et cohesion economique et sociale,
Académie des Études Économiques de Bucarest, Faculté de Business et Tourisme,
Faculté d'Economie Théorique et Appliquée & Agence Universitaire de la
Francophonie,

Bucharest,

2015,

ISBN

978-606-505-881-1,

http://economie.ase.ro/evenimente/conference-internationale-competitivite-etcohesion-economique-et-sociale
NICOLA M., PETRE D., (2001), Publicitatea, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
p.10.
NICOLESCU O., VERBONCU, I., (2001), Fundamentele Managementului
Organizaţiei, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, p. 290.

2786

Public Relations Society of America (2011), New York.
ŞERBĂNICĂ D., (2003), Relaţii publice, Ed. ASE, Bucureşti, pp. 3-5.
WELLS W. ET.AL.,(2003), Advertising – Principles & Practice, Prentice Hall, p. 5
WHITELEY R.C., (1991), The customer driven company, Addison-Wesley
Publishing Co., Reading, MA.
http://www.1asig.ro/Piata-asigurarilor-din-Romania-%2B8-in-S1-2017-Vezi-topulcompaniilor-articol-3,100-57122.html
https://www.nn.ro/nn-in-romania
https://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDefined/index.html#.VzxJGfl94
dU

2787

2788

Communication et Relations Publiques dans le Domain
Sportif

Mihaela RĂDULESCU1, Maria-Luiza HRESTIC2, Sebastian IACOB3
Resumé
La communication fait référence à l'idée de transmettre des idées, des messages, des
sentiments, des pensées et des désirs qui se produisent entre deux personnes ou plus, en
particulier lorsqu'il s'agit d'entraînement sportif. Le concept de communication lui-même
part de notre existence en tant que personnes, car si nous devons réfléchir et analyser un peu
l'idée de la communication, nous ne pouvons pas interagir avec d'autres personnes,
autrement dit, notre existence serait inutile sur la Terre. Comme je l'ai mentionné, à travers
n'importe quel type de communication, verbale ou non verbale, les instructeurs sportifs
peuvent exprimer divers états. La société est également étroitement liée à ce concept, qui
commence par les prémisses de la communication, où la société représente la communauté
et est donc considérée comme un processus incluant la participation des personnes à diverses
activités. Grâce à la communication, les gens développent beaucoup leur psychisme, car,
même si cela sonne "fleure à l'oreille", la communication est en réalité un processus très
complexe. Selon la fréquence et coherence avec laquelle une personne communique, plus vite
elle se developpe et évolue, tout en restant en phase avec la société dans laquelle elle vit,
contribuant à l'intégration de l'homme dans la société.
Mots cle: la communication, les relations publiques, la publicité, la promotion, le domaine
sportif
Classification JEL: D83

Le processus d'évolution commence à la naissance et continue tout au long de la
vie jusqu'à la mort, l’homme apprenant ainsi tout au long de la vie. Ceci est
discutable car certains facteurs peuvent affecter la communication. L'un des facteurs
est la dot naturelle de l'homme, certains apprennent plus vite, d'autres sont avides de
nouvelles connaissances et de nouveautés, d'autres non. Mais un autre facteur
important dans l'évolution de la communication interhumaine est l'environnement
existant, car diverses fluctuations défavorables peuvent se produire et affecter
sérieusement la communication.
Le concept de communication nous aide à comprendre l'essentiel de la manière
dont les instructeurs, en particulier pendant les entraînements sportifs, peuvent, grâce
à la communication, devenir un leader pour un groupe beaucoup plus facile et avoir
un impact positif sur l'organisation ou les groupes de personnes où l'activité a lieu.
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"La qualité de nos vies et de nos relations est déterminée par la qualité de notre acte
de communication”, renvoie à l'idée selon laquelle un homme qui agit en
permanence évoluant aussi, il évolue plus vite et parvient à progresser dans son
domaine d'activité. Outre le fait que le processus de communication est un processus
complexe mais efficace, il représente également un art allié à l'habileté, car, du point
de vue des spécialistes, le succès et la reussite d'un bon leader est déterminé comme
suit: dans plus de 80% des cas, le succès se résume à la capacité du dirigeant de
communiquer, de se comporter et de pratiquer avec ses interlocuteurs.
La plus grande différence dans le concept de communication humaine a pour
point de départ l'utilisation de signes et la manière d'envoyer des messages. A partir
de là, nous pouvons aborder les types de communication suivants: communication
verbale, communication paraverbale et communication non verbale.
Dans un premier temps, nous analyserons la communication verbale, qui est très
développée mais qui évolue constamment chez l’être humain, où la parole est l’acte
même par lequel l’information est transmise directement par des codes de langage.
Nous pouvons également mentionner que ce type de communication distingue
l'homme de tout autre être par le "mot". La communication verbale est le type de
communication le plus important, car l'homme accumule en permanence des
informations qui l'aident à développer sa personnalité. Bien que la communication
verbale semble un peu plus simple, j’ai tendance à dire que ce n’est pas le cas, à
cause de nombreux facteurs qui peuvent détruire une communication verbale
parfaite. L’un des facteurs est considéré du point de vue de l’allocateur, car, même
s’il participe attentivement, activement et directement au discours direct, il peut être
surmonté par la situation si la résonance des messages est faible. Parce que ce type
de communication soit un succès, nous avons quelques étapes à suivre:
1. Perception du son = ici, le récepteur entend, par réflexe ou simplement par
voie mécanique, les signaux transmis par l'émetteur. L’écoute dans le vrai sens du
mot n’est pas complètement accomplie parce que la réaction du récepteur n’a aucun
intérêt émotionnel ou intellectuel, mais simplement physiquement, pratiquement, ses
oreilles entendent les sons, les vibrations, capturent certains stimuli acoustiques de
l’environnement dans lequel ils se trouvent.
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2. Focaliser l'attention = ou l'attention sélective nous aide à ne percevoir que
certains stimuli acoustiques: en d'autres termes, il est beaucoup plus difficile pour
l'homme de percevoir un message pendant plus de vingt secondes, si l'on applique le
recentrage. Pour percevoir un message plus long, nous avons besoin d’une attitude
réceptive et d’une volonté mentale.
3. Comprendre et mémoriser = on peut dire que cela va de pair avec l’action de
décodage. L’allocateur met en corrélation les signaux reçus avec les objets mentaux
qu’il a stockés, qui sont choisis en fonction du code utilisé dans cet acte linguistique.
La communication non verbale présente plusieurs caractéristiques, telles que:
elle est étroitement liée à la dimension affective-émotionnelle, même si elle peut
également être utile pour le partage de connaissances. Une autre caractéristique est
que cela est accompli par des moyens non verbaux tels que le corps humain, l'espace,
le territoire ou même l'image. D'un point de vue ontogénétique, ce type de
communication en est au tout début de la communication verbale, reposant fortement
sur des éléments innés. Il a également pour rôle d'accentuer la communication
verbale, de compléter les messages transmis par la communication verbale, mais
également d'actualiser et de répéter le sens de la communication verbale. Il s'agit
donc d'un bon outil d'aide à la communication verbale.
Comme nous l'avons compris, le mot écrit ou parlé signifie langage verbal et
communication verbale, sauf que les individus ne sont pas limités aux mots. Ils
communiquent également par divers signes comme: vêtements, gestes, objets,
parallaxe, graphiques, tableaux, ou “Homo significans ”. Ce type de communication
est pratiqué le plus souvent pendant l’entraînement sportif.
Dans le troisième type de communication paraverbale, les informations sont
codées et transmises au moyen d’éléments prosodiques, mais également vocaux, qui
accompagnent le mot ou le discours même et qui ont en général des significations
communicatifs particulièrs. Ce type de communication ne peut malheureusement pas
exister en tant que forme de communication sans le verbal, ces deux formes de
communication étant fondamentalement étroitement liées. La seule façon de séparer
ces deux types est d'utiliser la perspective du contenu. Par exemple, le mot "oui", dit
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coome un "non", peut changer de signification du fait d'une intervention
paraverbaliste, ce phénomène étant appelé "codage excessif".
Ce type de communication nous aide à influencer des groupes de personnes, ou
une seule personne, en raison des nombreuses caractéristiques de cette forme de
communication dont nous continuerons de parler. Le pouvoir du langage paraverbal
dépend des qualités vocales et de la maîtrise des mécanismes de la parole qu’une
personne possède. Les stimuli paraverbaux les plus importants et les plus rencontrés
sont les suivants: qualités vocales, hauteur mais aussi volume de la voix, diction,
pauses, intonation et rythme de la parole.
Les qualités vocales au cours de l'entraînement sportif nous envoient aux
facteurs qui affectent directement le son de la voix. Les cordes vocales sont le facteur
principal, à savoir la qualité des cordes vocales, la position de la mâchoire, les murs
de la bouche, les dents, la langue et bien sûr les lèvres. Les sons, les mots et
l'intonation sont beaucoup plus clairs si la position du corps est respectée, la
respiration est calme et les muscles du cou détendus.
La hauteur de la voix est donnée par la fréquence de vibration des cordes
vocales. Par exemple, lorsque nous sommes en colère, nerveux ou même anxieux,
notre tonalité s'affine, devenant strident et difficile à supporter, tandis que, quand
nous sommes calmes, notre ton est chaud et porte une voix pleine et sûre. Le volume
de la voix est beaucoup plus facile à contrôler que le ton car ici, nous prenons
également en compte le facteur le plus important: la respiration et son rythme.
La diction est l'art et la capacité d'articuler et de prononcer des mots. Cela est
nécessaire lors d'une communication entre deux personnes ou plus, car le message
devient plus rapide et plus clair. L'intonation est également proche de la diction, elle
comprend essentiellement le timbre et la variation de la hauteur de la voix qui traduit
diverses émotions, pensées ou états. Cet élément peut transformer des déclarations
en questions ou les questions en exclamations, voire même transformer le sens des
mots.
Le conférencier Brian Tracy a présenté une influence très positive sur la voie du
succès, qui a incité de nombreuses personnes à atteindre leurs objectifs actuels,
promouvant ainsi leurs approches dans plus de 80 pays, y compris la Roumanie et
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possédant plus de 300 programmes audio et vidéo. La merveilleuse carrière de Brian
Tracy s'étend sur 50 ans, le plaçant au sommet des auteurs du développement
personnel, de la persuasion et de l'amélioration du potentiel humain. Le célèbre
orateur nous aide à identifier des objectifs et des moyens de parvenir au succès
souhaité de manière professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle.
Pour commencer, nous allons parler de "plaire aux autres et être respecté ”, où
nous parlons de la notion de respect, de devenir un homme respecté et, le long du
chemin, ceux qui te remarqueront ils voudront être exactement comme vous. Nous
continuons avec "être connue une personne précieuse et importante", ce qui lui
donnera plus de confiance en soi, ce qui nous aidera beaucoup sur la voie du succès,
et un dirigeant a besoin de confiance en soi pour garder ses employés dans
l'entreprise. Le but ultime, mais aussi le plus important, est de "faire changer d'avis
les gens" car, en fonction de l'objectif recherché, un dirigeant peut donner des avis,
des opinions au sein de l'entreprise ou de l'organisation.
En conclusion, la communication est le désir de partager des informations avec
les autres et l'information est une pensée, une idée ou une décision que les
instructeurs souhaitent partager avec leur équipe. Les instructeurs doivent être bien
informés sur la façon dont ils communiquent, car ce processus est à la fois une
capacité de gestion et une aptitude, car dans votre manière de communiquer avec les
autres, ils créeront une certaine impression de vous en tant que personne.
En raison d'une concurrence de plus en plus féroce en raison de la période dans
laquelle nous vivons, qui exige constamment des enseignements approfondis des
marchés actuels, de leurs différents clients, parlent bien évidemment ici de gagnent
leur confiance, de nombreuses entreprises et companies admettent que la publicité
ne peut plus être le seul facteur capable de répondre au problème qui est de plus en
plus grande dans le marketing. De nouvelles théories émergeant dans ce domaine
préconisent de plus en plus la combinaison des trois éléments caractéristiques:
Publicité
Promotion
Vente
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afin de créer du marketing direct et des relations publiques. Ce concept s’est
intensifié et a commencé à se développer parallèlement à l’évolution de l’économie
et du développement social, commençant peu à peu à prendre du sens et à se
distinguer devant la communauté actuelle.
Les gens souhaitent avoir des relations favorables et rentables entre eux, et il est
clair que ce désir n’est pas actuelle et il est toujours existe. La société actuelle a
constamment évolué au point que l'opinion publique a pris de l'importance, tout
comme les groupes sociaux, avec la croissance exorbitante des canaux d'information,
qui ont tous conduit à la production de nouveaux moyens, plus exactement la
creation de la notion de relations publiques.
Les relations publiques sont utilisées à grande échelle pour motiver et influencer
tous les individus par le biais de la multitude de canaux de communication afin de
leur faire acquérir une attitude positive ou une réflexion sur une institution, une
organisation, une personne ou un produit, de le respecter correctement et pour le
soutenir dans des temps plus difficiles.
Scott Cutlip et Allen Center, ainsi que Glen Broom, estiment que les relations
publiques constituent un ensemble de fonctions de management axées sur leur
identification, leur stabilité et leur maintenance (relations publiques), reliant une
institution donnée à des groupes distincts d’ individus, ces relations etant en fonction
du succès ou de l'échec de l'organisation.
En tant qu’organisation la plus importante et la plus célèbre du monde, le système
américain de relations publiques les définit comme «un atout précieux pour la société
actuelle, société aussi complexe que pluraliste dans l’exécution de ses décisions et
des emplois de manière efficace, en aidant des groupes d'individus à se comprendre
mutuellement et toutes les institutions existantes.
De nombreuses autres sociétés internationales ont proposé au public un large
éventail de définitions des relations publiques et peuvent être utilisées partout dans
le monde, telles que:
Les relations publiques permettent un effort réfléchi et programmé pour
s'établir, se maintenir et se percevoir entre les organisations et le public.
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En tant que fonction de management, l’activite des relations publiques est
utilisée par presque toutes les grandes organisations internationales publiques ou
privées pour gagner la confiance du public, en créant ainsi une image favorable
permettant d'attirer l'attention des individus.
Les relations publiques sont centrées sur le public pour le mettre en
confiance et le maintenir en vue d’une organisation, un produit, un personnage, etc.
On peut également donner à l’activité de relations publiques une définition, sous
la forme d’une séquence d’actions, de rôles à la recherche d’un résultat favorable.
Pour ce faire, un support médiatique est nécessaire et, afin de faire un parallèle
entre les deux termes, publicity est cette publicité qui se déroule dans l'espace public,
bénéficiant de la gratuité, étant appelée dans le langage roumaine publicité gratuite.
En utilisant cette forme de publicité, par rapport à la publicité annoncée, publicity
présente un avantage net plus élevé, car la publicité n'est pas directement distribuée
par les entreprises ni payée par celles-ci mais est transmise par des sources externes
qui estiment que les informations doivent être transmises, et si cela forme une image
crédible que les individus soutiennent, et le communique également aux autres par
communication directe. Il est donc très important de savoir ce que les autres facteurs
externes disent d’une entreprise.
En principe, les relations publiques dans une organisation sportive ont un aspect
qui se concentre sur l’évaluation du comportement et de la réflexion des instructeurs
sur la société dans laquelle ils opèrent. Après les tests auxquels les instructeurs sont
soumis, la direction procédera à une évaluation et, sur la base de celle-ci, il sera
possible d’adopter, de suggérer ou de rétablir par les employés, certaines méthodes
qui peuvent, ou ne peuvent pas, ajouter à la société.
Toute direction d’une entreprise doit se concentrer spécifiquement sur le
développement d’instructeurs afin de faire prospérer l’organisation. Les relations
publiques peuvent aider le management avec une hypothèse, à savoir que chaque
instructeur peut être un représentant du public qui peut corriger ou améliorer l'image
de l'entreprise, il en etant la base, ce qui est en grande partie dû à cela.
Le rôle des relations publiques externes d'une organisation est de "fournir" son
action à l'ensemble du public en organisant des événements, tout en ayant pour but
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de susciter la perception du public à la suite des actions de l'entreprise. Ces relations
visent également à recréer le cadre qui peut être formé et évoluér (la relation
organisation-public), puisque les deux composantes sont les besoins et les exigences
mutuelles.
Pour avoir de meilleures relations avec le public, chaque société doit se canaliser
spécialement sur les effets des relations publiques mises en place par elle, car les
entreprises doivent obtenir un bénéfice permanent, en ayant toujours un lien étroit et
étroit avec société.
Conclusions et propositions
La communication est importante dans un domaine sportif, en particulier lorsqu'il
s'agit de traiter avec des personnes et de les tenir au courant de toutes les technologies
et des nouvelles en matière d'éducation physique et de modes de vie sains, afin de
les aider à mieux communiquer avec les les êtres chers en leur proposant diverses
offres dans lesquelles ils souscrivent à un abonnement mensuel à la salle pour etre
surveille gratuitement et pour la nourriture.
L'organisation sportive encourage les clients/apprenants à communiquer, à être
sociable, à être curieux des nouvelles technologies, tout en se développant
personnellement, en acquérant des qualités différentes au fil du temps, ou en
améliorant la communication et l'assimilation des informations.
En tant que suggestions, j'estime que la communication est la force d'une
entreprise, en assimilant autant d'informations que possible et, comme nous le
savons, l'information, c'est le pouvoir. Plus l'entreprise a une relation meilleure avec
l'environnement externe et interne, cela ne fera que gagner, car les instructeurs se
sentiront extraordinaire pendant la formation sportive et les apprenants
communiqueront beaucoup plus facilement avec eux et ils atteindront avoir un
meilleur rendement au travail.
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Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Kapsamında Devletin
Koruma Yükümlülüğü Bakımından Çevre Temizlik
Vergisinin Değerlendirilmesi
Abdullah Tekbaş1, Leyla Nur Oduncu2
Özet
Çevre temizlik vergisi; devletin sürdürülebilir kalkınmayı sağlama amacı yanında sağlıklı
çevrede yaşama hakkı kapsamındaki koruma yükümlülüğünü gerçekleştirme amacına da
hizmet eden bir mali yükümlülüktür.
Devletin önemli görevlerinden biri kalkınmanın sağlanması iken diğer bir görevi de çevrenin
korunmasıdır. Ekonomik ve sosyal bu iki görevin yerine getirilmesi sürdürülebilir kalkınma
kavramıyla ifade edilen kalkınma anlayışı doğrultusunda politikalar geliştirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için çevre sorunları biçiminde ortaya çıkan
negatif dışsallıkların içselleştirilmesi gerekmektedir. Diğer vergilerin yanı sıra kullanıcı
harçları kapsamında yer alan çevre temizlik vergisi de bu amaçla kullanılabilecek ekonomik
araçlardan biridir. Bu vergi atık üreten konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların
kullanıcılarından, kullanılan su miktarı ve bina gruplarına göre alınan bir vergidir. Önemli
bir özellik olarak Kanunda vergi gelirlerinin yüzde yirmisinin çöp imha tesislerinin
kurulmasında kullanılacağı belirtilmiştir.
Sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda çevrenin korunmasına yönelik politikaların
insan hakları hukuku kapsamında doğrudan ilgili olduğu hak, sağlıklı çevrede yaşama
hakkıdır. Çevresel sorunların doğrudan mağduru olan kişiler bakımından bu hakkın ihlal
edilmiş oluğu söylenebilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da güvence
altına alınmış olan sağlıklı çevrede yaşama hakkına ilişkin olarak devletin negatif ve pozitif
yükümlülükleri bulunmaktadır. Negatif yükümlülük, devletin bizatihi kendisinin hakka keyfi
şekilde müdahale etmekten kaçınması gereğini ifade eder. Pozitif yükümlülükte ise devletin
olumlu bir edimde bulunması gerekmekte olup koruma yükümlülüğü ve usul yükümlülüğü
olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruma yükümlülüğü, üçüncü kişilerden kaynaklanan
müdahalelere karşı devletin bireyi koruması gereğine işaret eder. Bu bağlamda devletin
gerekli düzenlemeleri yapması ve tedbirleri alması gerekmektedir.
Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi araçlarından biri olan çevre temizlik vergisi, sağlıklı
çevrede yaşama hakkı bakımından devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirme
yollarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Verginin amacı yanında, kamu gelirlerinin
harcanmasında temel ilke olan adem-i tahsis ilkesine aykırı olarak, vergiden elde edilen
gelirin bir kısmının çöp imha tesisi kurulmasında kullanılacağının belirtilmiş olması da
devletin koruma yükümlülüğüne yönelik önemli bir düzenlemedir. Ancak koruma
yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilebilmesi için düzenleme yeterli olmayıp etkili bir
biçimde uygulama da gereklidir.
2012 yılından itibaren uygulanmaya başlayan bireysel başvuru denetimi yoluyla Anayasa
Mahkemesi, devletin, negatif dışsallıkların içselleştirilmesine ilişkin politikalarının hukuksal
etkinliğini somut olaylar üzerinden denetleme imkânına kavuşmuştur. Henüz bu konudaki
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içtihat yeterince derinleşmemiş olmakla birlikte mevcut kararların değerlendirilmesinden bu
konuda etkili bir denetim yapılacağı sonucu çıkartılabilmektedir. Böyle bir denetimin sağlıklı
çevrede yaşama hakkının korunmasının yanı sıra devletin sürdürülebilir kalkınma politikası
amaçlarına da hizmet edeceği ortadadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Temizlik Vergisi, Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı, Devletin
Koruma Yükümlülüğü
Jel Kodu: H23

Evaluation of Environmental Clean-up Tax with regard to the
Protection Obligation of the State in the Context of Right to Live in
Healthy Environment
Abstract
Environmental clean-up tax is a financial obligation that serves the purpose of fulfilling the
protection obligation of the State under the right to live in healthy environment as well as to
achieve sustainable development.
One of the important tasks of the state is to provide development, while another task is to
protect the environment. The fulfilment of these two economic and social functions obliges
the policy making in line with the sense of development expressed by the concept of
sustainable development.
In order to achieve sustainable development, negative externalities emerging in the form of
environmental problems should be internalized. In addition to other taxes, the environmental
clean-up tax, included in user fees, is one of the economic instruments that can be used for
this purpose. It is a tax based on the amount of water used and building groups, collected
from the users of residential, office and other buildings generating waste. As an important
feature, it is stated in the Law that twenty percent of tax revenues will be used to construct
waste disposal facilities.
Within the concept of the human rights law, the policies for the protection of the environment
in accordance with the sustainable development is directly related to the right to live in
healthy environment. It can be argued that this right has been violated in terms of those who
are directly victims of environmental problems. There are negative and positive obligations
of the state with respect to the right to live in a healthy environment secured by the European
Convention on Human Rights and the Constitution. The negative obligation implies that the
state itself must refrain from interfering with the rights arbitrarily. In the case of a positive
obligation, the state has to have an active performance and it is divided into protection
obligation and procedural obligation. The protection obligation indicates that the
requirement of the protection of the state to the individual against interference from third
parties. In this context, the state has to make the necessary arrangements and to take
precautions.
The environmental clean-up tax, which is one of the means of internalizing negative
externalities, emerges as one of the ways to fulfil the obligation to protect of the state in terms
of the right to live in healthy environment. Besides the purpose of this tax, it is also an
important regulation on the protection obligation of the state that some part of the income
obtained from the taxation is used for the establishment of the waste disposal facility,
contrary to the principle of non-earmarking, which is the basic principle in the expenditure
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of public revenues. However the legislation is not enough to can be fulfilled the protection
obligation completely, it is also necessary to execute the tax effectively.
The Constitutional Court has the opportunity to justice the legal effectiveness of the policies
of the state on the internalisation of negative externalities in present cases through individual
application which has been carried into effect since 2012. Notwithstanding that the case-law
on this subject has not yet deepened sufficiently, it can be inter from the assessment of existing
judgements that there will be an effective judicial review on this issue. It is clear that such a
review will serve the purposes of the State's sustainable development policy as well as to
protect the right to live in healthy environment.
Keywords: The Environmental Clean-up Tax, The Right to Live in a Healthy Environment,
the Protection Obligation of the State
JEL Code: H23

1. GİRİŞ
Özellikle son yüzyılda ortaya çıkan ve sürdürülemez hale gelen çevre
sorunlarının çözümünde devlete önemli görevler düşmektedir. Devletin kalkınmayı
sağlama yükümlülüğü yanında çevreyi koruma yükümlülüğünün de bulunması
sürdürülebilir kalkınma anlayışının gelişmesini sağlamıştır.
Çevresel sorunların insana bakan yönü insan hakları hukuku kapsamında “sağlıklı
çevrede yaşama hakkı” (SÇYH) ile ilgilidir. Devletin SÇYH’ye ilişkin yükümlükleri
negatif ve pozitif yükümlülükler olarak ikiye ayrılmakta olup, pozitif
yükümlülüklerin alt ayrımlarından birini “koruma yükümlülüğü” oluşturmaktadır.
Devletin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel negatif
dışsallıkları içselleştirmek amacına yönelik çevre politikası uygulamaları aynı
zamanda SÇYH kapsamında koruma yükümlülüğüne de hizmet etmektedir. Çevre
temizlik vergisi de (ÇTV) bu amaçla kullanılabilecek araçlardan biridir.
2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇEVRE POLİTİKASI
ARACI OLARAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Çevre kirliliği sorununun çözümünde piyasanın yetersiz kalması devlet
müdahalesini gerekli kılmış olup bu amaçla geliştirilen araçlardan biri de çevre
vergileridir.
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A. Çevre Kirliliği ve Çevre Kirliliğinin Çözümünde Devlet Müdahalesi
Çevre Kanunu’nun 2. maddesinde çevre; canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel,
sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlanmıştır. Bu ortamın bozulması
olarak ortaya çıkan çevre kirliliği, insanların yapay olarak doğal dengeye yaptığı
aşırı müdahaleler ve yoğun ekonomik faaliyetler sonucu oluştuğu gibi (Biyan ve
Gök, 2014: 282) sosyal, siyasal, demografik, teknolojik, kurumsal ve doğal faktörler
nedeniyle de oluşabilmektedir (Bkz. Tan, 2004: 5 vd.).
Dünyanın doğal yapısı özellikle son iki yüz yıldır yaşanan sanayileşme sürecinde
insanoğlu tarafından geriye dönüşü olmayacak biçimde bozulmuştur. Bu bozulma
sadece bir bölgeyi ya da ülkeyi değil, yerine göre birkaç ülkeyi hatta küresel olarak
tüm dünyayı etkiler duruma gelmiştir (Biyan ve Gök, 2014: 282). Özellikle II. Dünya
Savaşından sonra yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refahın artırılması amacıyla
hızlı ekonomik büyüme olgusu doğal kaynakların o güne kadar olmadığı ölçüde aşırı
tüketilmesi ve çevre kirliliğinin hızla artmasına neden olmuştur. Bu dönemde serbest
mal olarak değerlendirilen çevrenin giderek kıt bir mala dönüşmesi (Tanrıvermiş,
1997: 304) çevre sorunlarını 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündemin en
önemli sorunlarından biri haline getirmiştir (Tan, 2004: iv). Günümüzde kirlilik hava
kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği biçiminde ortaya çıkabileceği gibi (Bkz. Tan,
2004: 40 vd.) gürültü kirliliği biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.
Çevre sorunları ve çözümleri iktisat literatüründe çevre kirliliği kapsamında ele
alınmış olup çevre kirliliği piyasanın başarısızlık nedenlerinden biri olan negatif
dışsallıkların en tipik örneğini oluşturmaktadır (Tan, 2004: iv). Dışsallık, bir
ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde
dolaylı olarak görülen olumlu (pozitif dışsallık) veya olumsuz (negatif dışsallık)
etkileri ifade etmekte olup bir üretim veya tüketim faaliyetine bağlı olarak diğer
üretim veya tüketim faaliyetleri üzerinde ortaya çıkmaktadır (Akdoğan, 2009: 54).
Negatif dışsallıkların kendisini en çok gösterdiği alan çevredir. Üretim ya da tüketim
sonucu oluşan çevre kirliliği üçüncü şahıslara zararlı etkiler ve maliyetler
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yüklemekte

fakat

bu

maliyetler

piyasa

mekanizması

içerisinde

içselleştirilememektedir (Can, 2016: 59).
Negatif dışsallıkların sebep olduğu piyasa başarısızlıkları (Bkz. Tan, 2004: 117
vd.) devletin ekonomiye müdahalesini meşru kılmaktadır. Bu açıdan kirletici kişi ve
firmaların toplumun diğer kesimine yüklediği negatif dışsal maliyeti içselleştirmek
ve çevresel kaynak kullanımının optimal düzeyini belirlemek için çevre politikaları
geliştirmek de bir zorunluluk haline gelmiştir (Can, 2016: 59, 60). Aksi taktirde
kaynak dağılımındaki etkinsizlikler toplumsal refahı azaltacaktır (Tan, 2004: iv).
Günümüzde ekonomik kalkınma ile birlikte sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir
olduğu kabul edilmektedir (Atabay ve Kaymaz, 2007: 43). Bu durum, bugünkü ve
gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel,
ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve
gelişme olarak tanımlanan (Çevre Kanunu, m. 2) sürdürülebilir kalkınma kavramıyla
ifade edilmektedir.
B. Çevre Politikası
Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevrenin korunmasına yönelik
uygulamalar çevre politikası kapsamında ele alınmaktadır.
1. Çevre Politikası Kavramı, Amaçları, İlkeleri
Geniş anlamıyla çevre politikası, toplumun çevreyle olan ilişkisini düzenlemek
için belirlenen amaçlar, hedefler, ilkeler ve tercihler ile çevrenin korunmasına
yönelik olarak alınan önlemler bütünü olarak tanımlanır (Keleş vd., 2009: 335).
Çevre politikasının hedefi, çevreyi tehdit eden unsurların ve çevreye yönelik
insan faaliyetlerinin zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması yoluyla çevre açısından
sürdürülebilir bir ekonomik sistem oluşturulmasıdır (Dağdemir, 2003: 140).
Çevre politikasına ilişkin ilkeler; “kirleten öder”, “ihtiyat”, “önleme” ve
“işbirliği” ilkeleri olarak sayılabilir (Can, 2016: 60; Tan, 2004: 126). Konu ile
ilgisine istinaden bu ilkelerden kirleten öder ilkesi üzerinde durulacaktır. Kirleten
öder ilkesi; çevreye verilen zararların giderilmesi için alınan önlemlerin maliyetine
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çevreyi kirletenin katlanmasını ifade etmektedir (Toprak, 2006: 152). Bu ilkeye
kirleten kirliliğin kontrolü ve giderilmesi ile ilgili maliyetlere katlanmalı, bu
maliyetler kirleten mal ve hizmetlerin maliyetine eklenmelidir (Barde, 1994: 5).
2. Çevre Politikası Araçları
Devlet çevre politikası amaçlarına ulaşabilmek için bazı araçları kullanmaktadır.
a. Genel Olarak
Devlet çevre kirliliğine müdahale ederken genellikle üç türlü araç
kullanmaktadır. Bunlar; düzenleyici araçlar, ekonomik araçlar ve kamu yatırım
harcamalarıdır (Tan, 2004: iv).
1980’li yıllara kadar temel politika araçları olan (Topal, 2012: 45) düzenleyici
araçlara ilişkin eksiklikler bu araçların sorgulanmasına yol açmış; çevresel
sorunlarla

mücadelede

ekonomik

araçlar

geliştirilmeye

başlanmıştır

(Değirmendereli, 2004: 494). Çevre politikası araçları içinde en sık kullanılan
ekonomik araç ise çevre vergileridir (Gündüz ve Agun, 2013: 57). Çevre politikası
araçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Çevre Politikası Araçları
Düzenleyici Araçlar
1. Standartlar

Ekonomik Araçlar
1. Vergiler

a. Kalite standartları

a. Pigocu vergiler

b. Emisyon standartları

b. Dolaylı çevre vergileri

c. Ürün standartları
d. Teknoloji standartları

2. Sübvansiyonlar
a. Pigocu sübvansiyonlar

2. Yasaklar

b. Dolaylı sübvansiyonlar

3. Yerleşim sınırlandırması

c. Çevreye zararlı
sübvansiyonlar politikası

a. Kirletici kaynağa
yönelik

3. Kallanıcı harçları

b. Bireylere yönelik

4. İdari harçlar (resimler)
5. Pazarlanabilir kirletme hakları
6. Depozit iade sistemleri
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Kamu Yatırım
Harcamaları
1. Hasar önleyici tesislerin
inşasına yönelik
harcamalar
2. Yenileyici faaliyet
harcamaları
3. Bilginin sağlanmasına
yönelik harcamalar
4. Araştırma harcamalarına
yönelik harcamalar
5. Çevre eğitim harcamaları

Kaynak: Baumol, W.J. & Oates, W.E. Economics, Enviromental Policy, and The Quality of
Life (1979, Prentice Hall, USA); Perman, R. & …, Natural Resource and Environmental
Economics, 2. Ed. (1999, Pearson Education Limited, U.K.) ve Barde, J.P., Economic
Instruments in Environmental Policy: Lessons from OECD Experience and Their Relavance
to Developing Economies (OECD, 1994, Paris)’den derleyen Tan, 2004: 131.

b. Çevre Vergisi
Bazı olumsuz yönleri olmasına karşın (Can, 2016: 63-64) çevre vergileri,
dışsallıkların içselleştirilmesi böylece çevreye zarar veren mal ve hizmetlerin
maliyetinin arttırılmasında etkili bir araçtır (Can, 2016: 63).
i. Çevre Vergisi Kavramı, Teorik Dayanağı ve Amaçları
Çevre vergisi adı altında yapılan ödemeler ülkeden ülkeye farklı özellikler
göstermekte olup dar anlamda vergi özelliği gösteren ödemeler yanında harç, resim,
ücret gibi ödemeler de bulunmaktadır. Bu sebeple çevre vergisi kavramının geniş
anlamda bütün bu ödemeleri karşılamak üzere kullanıldığı kabul edilmektedir
(Şentürk vd., 2015: 2; Çelikkaya, 2011: 98). Teknik olarak çevre vergileri, “çevreye
kesin olarak zararlı olduğu kanıtlanmış bir fiziksel birimin veya bileşeninin
matrahını oluşturduğu vergiler” olarak tanımlanabilir (Gündüz ve Agun, 2013: 60).
Çevreye yönelik negatif dışsallıkların vergilendirilmesi fikrini ilk kez ortaya atan
Pigou’ya göre çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerde kirlilik maliyetleri hesaba
katılmadığından özel marjinal maliyet toplumsal marjinal maliyetin altında olup
aradaki farkın vergi konulmak suretiyle ortadan kaldırılması gerekmektedir (Özsoy
ve Yıldırım, 1994: 41). Bu yönüyle bu vergi, “kirleten öder” ilkesine uygun bir vergi
olup (Morgan, 2003: 5), mali amacı yanında negatif dışsallıkların içselleştirilmesi
verginin sosyal amacını oluşturmaktadır.
ii. Çevre Vergisi Türleri
Çevrenin korunmasına yönelik değişik çevre vergisi türleri geliştirilmiştir.
(a) Genel Olarak
Çevre vergileri, farklı şekillerde sınıflandırılabilir (Jamali, 2007, 218). Bu
vergiler, çevreye olumsuz etkileri olduğu saptanan fiziksel birimlere göre dört
kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; enerji, ulaşım, kirlilik ve doğal kaynak
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vergileridir. Kirlilik vergileri; depolama vergileri, çöp vergileri, pil ve akümülatör
vergileri ve ambalaj vergilerinden oluşmaktadır (Can, 2016: 64-67; Gündüz ve
Agun, 2013: 60; Öz ve Kutbay, 2016: 255). Bu vergiler, hava ve suda ölçülen ya da
tahmin edilen kirlilik ile gürültü ve katı atık üzerinden alınmaktadır (Gündüz ve
Agun, 2013: 60). Konuyla ilgiline istinaden çöp vergileri üzerinde durulacaktır.
Çöp vergileri genellikle yerel yönetimler tarafından toplanan, mükelleflerinin
hane halklarından oluştuğu kentsel katı atıkları toplayıp bertaraf etmenin karşılığı
olarak alınan vergilerdir (Can, 2016: 66). Birçok ülkede katı atık toplama hizmetleri
için çöp miktarına bağlı olarak değişmeyen aylık sabit bir miktar ödenir. Fakat bu
durum tüketicilerin daha fazla çöpün ücretsiz olduğunu düşünmelerine ve
belediyelerin çevre temizlik hizmetleri için ek maliyetlere sebep olmaktadır
(Kinnaman ve Fullerton, 2006: 496). Bu sakıncaların ortadan kaldırılabilmesi için
ABD, İsveç gibi bazı ülkelerde atık miktarı ile ödenecek vergi miktarını
ilişkilendiren uygulamalara geçildiği ve bu uygulamaların üretilen çöp miktarında
azalma biçiminde fayda sağladığı görülmüştür (Can, 2016: 66).
Çöp vergisi olarak Türkiye’de uygulanmakta olan tek vergi ÇTV’dir (Bilgin ve
Orkunoğlu, 2010: 93).
(b) Çevre Temizlik Vergisi (Türkiye Uygulaması)
ÇTV’ye ilişkin esaslar 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde düzenlenmiştir. Verginin konusunu belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar
oluşturmaktadır. Verginin mükellefi, binaları kullananlar olup, vergiyi doğuran olay
binaların kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleşmektedir. Kullanılmayan binalar
bakımından vergi doğmayacaktır.
Verginin matrahının ve miktarının tespiti bakımından konutlar ile işyerleri ve
diğer şekillerde kullanılan binalar ayrıştırılmıştır. Konutlarda ÇTV su tüketim
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına (2018 yılı için) büyükşehirlerde 32
kuruş, diğer yerlerde 24 kuruş olarak belirlenmiştir. Belediyenin çevre temizlik
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hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi
haricinden karşılayan konutlara ilişkin ÇTV, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan
binalara ilişkin tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi
üzerinden hesaplanır. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise vergi 7 grup
üzerinden 5 derece itibarıyla belirlenen tarifeye göre alınmaktadır. Vergi miktarları
büyükşehirlerde % 25 artırımlı olarak uygulanmaktadır. On ikinci fıkranın verdiği
yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına göre; vergi tutarları, büyükşehir belediye sınırları içinde
bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile
nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Cumhurbaşkanı, tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve ÇTV tutarlarını
yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar
indirmeye

veya

yarısına

kadar artırmaya yetkilidir.

Belediye

meclisleri,

bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate
alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.
Kamu idareleri, bazı kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı olmak şartıyla yabancı
temsilcilikler tarafından kullanılan binalar ve müştemilatı vergiye tâbi değildir.
Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde tahsil edilen verginin yüzde yirmisi çöp
imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere ilgili büyükşehir
belediyesinin hesabına aktarılacaktır.
Vergi olarak isimlendirilse de belirtilen özellikleri dikkate alındığında ÇTV’nin
çevre politikası araçlarından “kullanıcı harçları” içinde yer aldığı söylenebilecektir.
Çevreyi kirletmenin bedeli olan bu harçlar genellikle mahalli idareler tarafından atık
suyun ve çöpün toplanması ve işlenmesi karşılığında alınmakta olup çevrenin
korunmasına yönelik önemli faydaları bulunmaktadır (Tan, 2004: 218).
3. SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI
İktisaden devlete yüklenen çevreyi koruma yükümlülüğünün insan hakları
hukuku kapsamında doğrudan ilgili olduğu hak SÇYH’dir.
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A. Kavram, Kapsam ve Hukuksal Dayanaklar
SÇYH’nin mekânını oluşturan sağlıklı çevre; hava, su, çevre ve gürültü kirliği
olmayan, doğası ve doğal kaynakları iyi korunmuş bölge olarak tanımlanmaktadır
(afad.gov.tr, 2018). Hakkın 1982 Anayasası’nın (AY) 56. maddesinin formüle ediliş
biçimi “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı” şeklindedir. Anılan maddede
çevre hakkının da SÇYH’nin de tanımı yapılmamıştır (Kaboğlu, 1996: 44). AYM,
bireysel başvuru incelemelerinde sağlıklı çevrede yaşam hakkını farklı haklar
kapsamında değerlendirmiştir. Önceki kararlarında (2014/5809, 2013/7318,
2013/2552, 2013/6260, 2013/2513, 2013/6714, 2014/2266, 2014/3977, 2014/1767,
2014/14482, 2014/2818) AY’nin 17. maddesinde yer alan maddi ve manevi varlığın
korunması hakkı ile ilişkili, son iki kararında (2014/4686, 2014/3735) ise 20.
maddesinde yer alan özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı ile ilişkili olarak
incelemiştir. 2013/6587 numaralı kararda ise her iki haktan de inceleme yapılarak
bir sonuca varılmıştır.
SÇYH ile doğrudan bağlantılı bir hak olan çevre hakkının konusu ekolojik açıdan
dengeli bir çevredir (Semiz, 2014: 10). “Çevre hakkı” ve “SÇYH” sıklıkla birbirine
karıştırılan kavramlardır. Bu hakların güvenceleri ve koruma kapsamı açısından
farkları bulunmaktadır. Nitekim AYM’nin bireysel başvuru incelemelerinde
ekolojik yaklaşımın yerine, insan hakları ile çevrenin korunması arasında açık bir
bağ olduğu düşüncesi benimsenmektedir (2013/2552, p. 54). İnsan merkezli
(antroposentrik) bu yaklaşımda insan özne, çevre ise bu özneye tabi bir nesnedir
(Şirin, 2015: 15). Bu bakımdan bireysel başvuru incelemelerinde koruyucu anayasal
hükümlerin aktif hale gelmesi için çevrenin genel olarak bozulması değil
(2013/2552, p. 59); bireylerin kapsamdaki hakları için zararlı bir etkinin söz konusu
olması gerekmektedir.
AYM, AY’nin 56. maddesinde güvence altına alınan hakkın, üçüncü kuşak
haklardan olduğuna tespit etmiş (2013/2552, p. 46) fakat AY’nin 17., 20. ve 21.
maddelerinde korunan hukuksal çıkarlar bulunduğunu, bunların da “SÇYH”
başlığı altında olduğunu ve bu hakkın kural olarak konu bakımından yetki
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kapsamında olduğunu belirtmiştir. İşte hukuksal koruma bakımından iki hak
arasındaki en büyük fark burada ortaya çıkmaktadır.
AY’de açıkça düzenlenmiş olmasına karşın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
(AİHS) ne 8. maddesi (özel hayatın ve aile hayatının korunması) ne de başka bir
hükmünde genel anlamda çevrenin korunması güvence altına alınmıştır
(Kyrtatos/Yunanistan, 41666/98, p. 52). Diğer bir ifadeyle AİHS’de yer alan hak ve
özgürlükler, çevrenin korunması hakkını içermemektedir (Fadeyeva/Rusya,
55723/00, p. 68) Çevresel bir meseleden kaynaklı müdahaleden ortaya çıkan
şikâyetin, Sözleşme kapsamında incelenebilmesi için mutlaka bir hak veya özgürlük
ihlali iddiası ile irtibatlandırılması gerekmektedir. Bu haklar yaşam hakkı
(Öneryıldız/Türkiye, 48939/99), işkence ve kötü muamele yasağı, özel hayatın ve
aile hayatının korunması hakkı (Powell ve Rayner/Birleşik Krallık, 9310/81; Hatton
ve diğerleri/Birleşik Krallık, 36022/97; Moreno Gomez/İspanya, 4143/02; Martinez
Martinez/İspanya, 21532/08; Mileva ve diğerleri/Bulgaristan, 43449/02 ve B. No:
21475/04;

Dées/Macaristan,

2345/06;

Lopez

Ostra/İspanya,

16798/90;

Giacomelli/İtalya, 59909/00; Di Sarno ve diğerleri/İtalya, 30765/08), mülkiyet hakkı
olabilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) çevresel meseleleri
değerlendirmesinde özellikle özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının öne
çıktığı söylenebilir (Güneş, 2014: 102).
B. Devletin Yükümlülükleri
AİHS ve AY’da güvence altına alınmış olan SÇYH’ye ilişkin olarak devletin,
negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır (AYM, 2013/2552, p. 47, 48):
Negatif yükümlülük, devletin bizatihi kendisinin hakka keyfi şekilde müdahale
etmekten kaçınması gereğini ifade eder (AYM, 2013/6587, p. 45; AYM,
2014/2266).
Pozitif yükümlülük, temel hakların garantörü olan (Dröge, 2003: 379-392’den
aktaran Boyar, 2013: 54) devletin hakkın gerçekleşebilmesi için olumlu bir edimde
bulunmasını gerektirmektedir. AİHM, pozitif yükümlülükler konusunda genel bir
teori geliştirmenin uygun olmadığı kanaatindedir (Plattform Ärzte for das
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Leben/Avusturya, 10126/82, p. 31; VgT Verein gegen Tierfabriken/İsviçre,
24699/94, p. 46). Devletin pozitif yükümlülüğünün ne olduğu her somut olay
kapsamında ayrıca ele alınacaktır.
Pozitif yükümlülüğün dayanaklarından olan yatay etki kavramı, kişiler arası
ilişkilerde meydana gelen hak ihlallerinden dolayı da devletin sorumlu
tutulabilmesini içerir (Knox, 2008: 1-2’den aktaran Sunay, 2015: 11-12; Poroy,
2006, 1006). Çıkarılacak normlar, yapılacak düzenlemeler ve alınacak her türlü
somut tedbir aracılığıyla temel hakların üçüncü kişilere karşı korunması ödevi
devlete yüklenmektedir (Duymaz, 2012: 124). AYM, AY’nin Başlangıç kısmının,
5., 11., 12., 14. maddeleri yanında 56. maddesinin ikinci fıkrasının da kamusal
makamların çevresel meseleler bağlamındaki pozitif yükümlülüklerinin tespiti ve
değerlendirilmesi hususunda göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret emiştir
(2013/2552, p. 49, 50).
Devletin SÇYH’ye ilişkin pozitif yükümlülükleri “koruma yükümlülüğü” ve
“usul yükümlülüğü” olarak ikiye ayrılmaktadır. Konuyla ilgili dolayısıyla koruma
yükümlülüğünden bahsedilecektir.
Koruma yükümlülüğü, üçüncü kişilerden kaynaklanan müdahalelere karşı
devletin bireyi koruması gerektiği fikrine dayanan yükümlülüktür. Bu yükümlülük
bağlamında devletin bir dizi önlemleri alması (X ve Y/Hollanda, B. No: 8978/80, p.
23), yasal düzenleme yapması (Siliaddin/Fransa, 73316/01), var olan mevzuatın
etkin şekilde uygulanmasını sağlaması ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen
eylemlere karşı pasif kalmaması (Öner Yıldız/Türkiye, 48939/99) gerekmektedir.3
Nitekim AYM de Binali Özkaradeniz ve diğerleri kararında (2014/4686. Ayrıca bkz.
2013/2552) devletin AY’nın 20. maddesi uyarınca sağlıklı bir çevrede yaşamayı
sağlayan koruyucu bir mevzuat oluşturma ödevi yanında denetleme yapma ve
çevreyi koruyucu fiili tedbir ve faaliyetlerde bulunma yükümlülüğü de bulunduğunu
belirtmiştir. AYM’ye göre, bu kapsamda devletin hem kirlenmenin önlenmesi hem

3

Pozitif yükümlüklerin sayılı olmadığı, somut olayın koşulları çerçevesinde belirleneceği
konusundaki AİHM kanaati gereği koruma yükümlülüğünü sağlayıcı araçlar artırılabilir.
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de doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri alması
gerekmektedir.
Malî zorunluluklara ve hatta mülkiyet gibi bazı temel haklara, özellikle de devlet
bu konuda yasal düzenlemeler yaptığında, çevreyi korumaya ilişkin hususlara
nazaran öncelik verilmemelidir. Bu nedenle, kamu otoriteleri, çevreyi korumak
amacıyla çıkarılan kanuni hükümlerin tamamen etkisiz kalmamasını sağlamak için,
uygulamada uygun zamanda müdahale etmeleri gereken bir sorumluluğu üstlenirler
(Hamer/Belçika, 21861/03, p. 79).
Koruma yükümlülüğü kapsamında hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve bu
tedbirlerin nasıl uygulanacağı hususlarında kamu otoritelerinin geniş bir takdir
yetkisi mevcuttur (2014/4686). Hukuksal açıdan koruma yükümlülüğüne ilişkin
olarak

AY’de

somut

öneriler

bulunmamaktadır.

Bu

nedenle

koruma

yükümlülüğünün kapsamında hangi araçların yer alacağı hususu esas olarak devletin
takdirindedir. Bu yönüyle bakıldığında Devlete yüklenen yükümlülüğün belli
araçları kullanma (araç yükümlülüğü) değil, amacı gerçekleştirme yükümlülüğü
(amaç yükümlülüğü) olduğu söylenebilecektir.
4. KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAKIMINDAN ÇEVRE TEMİZLİK
VERGİSİ
Çevrenin korunması amacıyla çevreyi kirleten unsurlar üzerine vergi konulması
başlı başına koruma yükümlülüğüne ilişkin bir uygulamadır. ÇTV’nin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan binalar üzerine konulması “kirleten öder” ilkesine uygun
kullanıcı harcı niteliğinde olduğunu göstermektedir. ÇTV’nin çevre kirliliğini
önleme amacı verginin sosyal amaçla kullanımına ve yönlendirici vergileme
uygulamasına örnek oluşturmaktadır.
ÇTV’ye ilişkin mükerrer 44. madde, koruma yükümlülüğü bakımından sadece
yukarıda belirtilen özelliklere ilişkin bir çevre vergisi koymakla kalmamış, verginin
unsurları ve vergi gelirlerinin kullanımı ile ilgili hükümleriyle de koruma
yükümlülüğüne hizmet eden düzenlemeler yapmıştır. Ancak madde kapsamındaki
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bazı düzenlemelerin koruma yükümlülüğü bakımından olumsuz sonuçlar
doğuracağını da belirtmek gerekmektedir.
A. Verginin Unsurları Bakımından Değerlendirme
ÇTV’nin matrah, tarife ve bağışıklığına ilişkin düzenlemelerinin koruma
yükümlülüğü bakımından özellik arz ettiği görülmektedir.
Cumhurbaşkanına verilen işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar bakımından
tarifedeki bina gruplarını belirleme yetkisi, kirlilik oluşturma kapasitesine göre
yönlendirici veya caydırıcı amaçlarla kullanılarak koruma yükümlülüğüne hizmet
edebilecektir. Belediye meclislerinin, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik
farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini
tespit etme yetkisi de, bu yetkinin kirletme kapasitesini de dikkate alacak biçimde
kullanılması durumunda koruma yükümlülüğüne hizmet edecektir. Burada bir başka
önemli husus; her bir belediye meclisine bu yetkinin verilmesiyle farklı yerleşim
birimleri bakımından farklı kirletme kapasiteleri itibarıyla farklı derecelendirme
imkânının sağlanmış olmasıdır. Böylelikle farklı maliyetlerin bulunduğu yerlerde
aynı miktarda vergi alınmasına yönelik eleştiri (Şentürk vd., 2015: 15) de bertaraf
edilebilecektir.
Verginin, hem sıvı hem de katı atıklarla ilgili temizlik hizmetleri için konulmuş
olmasına karşın konutlar bakımından kullanılan su miktarına bağlı olarak tahsil
edilmesi, bu yükümlülüğü katı atıkların vergilendirilmesinde yetersiz hatta duyarsız
kılmakta (Şentürk vd., 2015: 15); bu durum fayda ilkesine göre vergilendirme
bakımından sorun teşkil etmektedir (Şentürk vd., 2015: 114). Vergi miktarının
binaların niteliklerine göre belirlendiği hallerde ise durum daha da olumsuzdur. Keza
katı atık ve atık su yönünden bir tespitin yapılabilmesi bu yolla imkânsıza yakındır.
Bina nitelikleri üzerinden katı atık ve atık su miktarının ve bunun yarattığı maliyetin
hesaplanmasının güçlüğü sebebiyle, negatif dışsal maliyetin bu binalar bakımından
gerçek anlamda içselleştirilmesi (Ercan, 2015: 214-215) ve verginin kendisinden
beklenen koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi mümkün değildir. Bu yönüyle
verginin, üretilen atık miktarıyla ilişkilendirilmemesi, toplam atık miktarına göre
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değil de su kullanımı ve binanın niteliği gibi unsurlara göre belirlenmesi ve bazı
binalar için düşük miktarda alınması (Çelikkaya, 2011: 113; Şentürk vd., 2015: 15)
koruma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından olumsuz özelliklerdir. Zira
bu özelliği nedeniyle katı atık miktarını (verginin konusu) azaltarak vergiyi azaltmak
mümkün değildir (Değirmendereli, 2003, 119).
Büyükşehirlerde vergi miktarının daha yüksek belirlenmiş olması, buralardaki
daha fazla kirletme potansiyeli sebebiyle koruma yükümlülüğü bakımından olumlu
bir düzenlemedir.
Cumhurbaşkanına verilen vergi tutarlarını belediyelerin nüfusları ve bina grupları
itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirme veya yarısına kadar artırma yetkisi,
kirlilik oluşturma kapasitesine göre yönlendirici veya caydırıcı amaçlarla
kullanılabilecek ve koruma yükümlülüğüne hizmet edecektir. Kirlilik seviyesinin
düşüklüğüne paralel olarak vergi miktarlarının azaltılması durumunda çevre
politikası araçlarından ekonomik araçların içinde yer alan sübvansiyonlar
kullanılmış olacaktır.
Kamu idareleri ile başka bazı kurum ve kuruluşlarca kullanılan binalar ile
bunların müştemilatı vergiden bağışık tutulması, sosyal amaçlı bu bağışıklığın sosyal
amaçlı çevre vergisinin koruma yükümlülüğü bakımından olumsuz bir durumdur.
B. Vergi Gelirlerinin Kullanımı Bakımından Değerlendirme
Mükerrer 44. maddenin dokuzuncu fıkrasında büyükşehir belediyeleri sınırları
içinde toplanan ÇTV’nin % 20’sinin çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde
kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. ÇTV gelirlerinin bir kısmının bu amaçla
tahsisi kamu gelirlerinin harcanmasına ilişkin temel mali ilkelerden biri olan ademi tahsis ilkesine aykırıdır. Adem-i tahsis ilkesi; bütçe ilkelerinden genellik ilkesinin
alt ilkelerinden biri olup belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi olarak
ifade edilmektedir (Tüğen, 2018: 34).
Tahsise ilişkin düzenleme büyükşehir belediyeleri sınırları içinde toplanan
ÇTV’nin en azından % 20’lik kısmının çöp imha tesislerinin kurulması ve
işletilmesinde kullanılmasını güvence altına alarak gelirin harcanması aşamasında
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koruma yükümlülüğüne hizmet etmektedir. ÇTV gelirlerinin diğer kısmının veya
belediyelerin diğer gelirlerinin de bu amaçla kullanılabilmesi mümkün olmakla
birlikte bu hususta bir kesinlik yoktur. Tahsis uygulamasının sadece büyükşehir
belediyeleri ile sınırlı tutulması ise koruma yükümlülüğü bakımından olumsuz bir
durum olarak değerlendirilebilecektir.
AYM, 21.1.2010 tarihli ve E:2008/85, K:2010/12 sayılı kararında adem-i tahsis
ilkesinin anayasal bir ilke olmadığını dolayısıyla tahsis uygulamalarının AY’ye
uygun olduğunu belirtmiştir.
5. SONUÇ
Devletin sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde çevresel negatif
dışsallıkları içselleştirmeye yönelik politika uygulamaları çevre politikası olarak
ortaya çıkmıştır. Çevre politikası amaçlarını gerçekleştirmek için pek çok aracın
geliştirildiği, bu araçlar içinde en etkin olan araçlardan birinin de ekonomik
araçlardan biri olan çevre vergileri olduğu görülmektedir.
Türkiye’de çöp vergi niteliğinde uygulanan tek çevre vergisi ÇTV’dir. Bu vergi
bir yandan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden bir araç iken, diğer
yandan SÇYH kapsamında devletin koruma yükümlülüğüne hizmet eden bir araçtır.
ÇTV sadece bir çevre vergisi olması sebebiyle değil aynı zamanda kirletme
kapasitesi baz alınarak değişik bölgeler itibarıyla verginin matrahının ve tarifesinin
ayarlanabilmesi özelliğiyle de koruma yükümlülüğüne hizmet etmektedir. Bunların
yanı sıra büyükşehirlerde vergi gelirlerinin belli bir oranının çöp imha tesislerinin
kurulması ve işletilmesi amacına tahsis edilmesi de koruma yükümlülüğüne hizmet
etmektedir.
ÇTV’nin koruma yükümlülüğü bakımından olumsuz yönleri de bulunmaktadır.
Vergi tarifesi oluşturulurken atık miktarının dikkate alınmamış olması, bazı kurum
ve kuruluşların vergiden bağışık tutulmuş olması hususları bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
Konunun bir diğer önemli yönü ise AYM’nin bireysel başvuru yoluyla somut
olaylar üzerinden çevrenin korunmasına yönelik iktisat ve maliye politikası
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uygulamalarının etkinliğini hukuksal olarak denetleme imkânına kavuşmuş
olmasıdır.
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Tüketicilerin Online ve Offline Alışverişlerine Yönelik Karar
Verme Süreçlerinin Ürün Sınıfları Bağlamında İncelenmesi
Hazal ÇAKIR1, Funda BAYRAKDAROĞLU 2
Özet
Bireyler, doğumdan ölüme kadar geçen süre boyunca karar verme durumuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Tüketici davranışları genel olarak tüketicilerin karar süreçlerini, bu kararları
nasıl verdiklerini, kararlarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörlerin neler olduğunu
açıklamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı; tüketicilerin mağaza ve
İnternet ortamında alışveriş deneyimleri sırasında karar kriterlerinin ürün sınıfları
bağlamında değişip değişmediğini incelemektir.
Çalışmanın bulgularına göre, moda odaklılık, fiyat odaklılık, düşünmeden alışveriş,
alışkanlık-marka odaklılık, bilgi karmaşası yaşama, kararsızlık, yenilikçi-moda duyarlılık,
fiyata duyarlılık, ürün portatifliği ve web içeriğine duyarlılık karar kriterleri açısından
tüketicilerin karar alma tarzlarında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mükemmeliyetçi,
fiyat-kalite bilinci, alışverişten kaçınma, alışkanlığa dayalı, marka duyarlılık, web ara
yüzüne duyarlılık karar kriterleri açısından ise tüketicilerin karar alma tarzlarında anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır.
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Sınıfları
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Analysis of Decision Making Processes of Consumers towards Online
and Offline Shopping within Product Categories
Abstract
Individuals face with decision making process from birth till death. Consumer behavior
generally tries to explain decision making process of consumers, how they make their
decisions, all personal and environmental factors affecting their decisions. Accordingly, the
purpose of this study is to analyze if decision making criteria of consumers change within the
context of product categories in store environment and in Internet environment.
According to the findings of study, it is found that there were significant differences on
consumers’ decision making styles in terms of fashion orientation, price orientation impulse
buying, habit-brand orientation, informational convergence, indecision, novelty-fashion
sensitiveness, price sensitiveness, product portability consciousness and website content
consciousness. It is also reached that there were no significant differences on consumers’
decision making styles from the view of perfectionistic, price-quality consciousness,
avoidance of shopping, habit consciousness, brand consciousness and website interface
consciousness.
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1. GİRİŞ
Bireyler yaşamları boyunca karar verme durumuyla karşı karşıya kalırlar. Karar
verme, beyin aktif olduğu sürece durmaksızın devam eden bir eylemdir. Tüketiciler
de hayatları boyunca birçok tüketim kararı vermektedir. Tüketici kendi kişilik
özellikleri doğrultusunda ve edindiği satın alma deneyimleri ışığında kendine has bir
karar verme tarzı geliştirir; karar verirken de birçok faktörün etkisi altında kalır.
Karar sürecinde etkili olan bu faktörlerin neler olduğu ürün kategorileri başta olmak
üzere, satın alma kararının verildiği ortamdan, alışveriş için ayrılan süreye ve ayrılan
bütçeye kadar değişmektedir. Bununla birlikte, tüketicilerin yüz yüze ortamda
(mağaza) ya da İnternet ortamında , ürün sınıfları aynı bile olsa verdikleri kararlar
farklılık gösterebilmektedir. Çünkü tüketicilerin online satın alma davranışlarını
geleneksel satın alma davranışlarıyla açıklamak her zaman mümkün olmayabilir
(İşler vd., 2014: 90). Ayrıca, İnternete bireysel erişim oranının günden güne
artmasıyla son 20 yılda insanların online satın alma davranışları da değişime
uğramıştır (Mącik, 2016: 214).
Bu doğrultuda, ürün sınıfları bağlamında, tüketicilerin offline ve online karar
verme süreçlerini belirlemek ve her iki ortamda karar verme tarzlarında farklılık olup
olmadığını incelemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle
tüketim ve karar verme ilişkisi, ardından ürün sınıfları bağlamında karar verme
incelenmekte, son bölümde ise konuyla ilgili yürütülen bir alan çalışmasının
sonuçlarına yer verilmektedir.
2. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE KARAR VERME
Pazarlama biliminin önemli bir dalı olan tüketici davranışları araştırmalarının
odağında, genel olarak tüketicilerin zaman ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime
yönelik nasıl kullandıkları vardır (Alver, 2005: 22). Fiziksel, zihinsel ve duygusal
olarak çeşitli perspektiflerden yaklaşılan tüketici davranışları, “Tüketicilerin
ekonomik mal ve hizmetleri satın alma ile kullanımından doğan kararları ve bunlarla
Bu çalışmada mağaza ortamı “offline alışveriş” ile İnternet ortamı ise “online alışveriş” ile
ifade edilmektedir.
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alakalı faaliyetleri kapsayan süreçtir.” şeklinde tanımlanmaktadır (Yorgancılar,
2015: 7). Bu süreçte tüketici ilk olarak hangi mal ve hizmeti alacağına dair araştırma
yapmakta, araştırma sonuçlarını karşılaştırmakta ve son olarak da ihtiyacını
karşılayacak olan mal ve hizmetleri satın alıp almayacağına karar vermektedir. Bu
süreç, farklı profillerdeki tüketiciler için değişkenlik gösteren bir süreç olup, birçok
faktöre bağlı olarak şekillenmektedir (Valiyeva, 2015: 9). Dolayısıyla, tüketici
davranışları; çok sayıda iç ve dış faktörün etkisi altında gerçekleşen karmaşık
yapıdaki karar süreçlerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, bunlar basit tepkisel
davranışlar olmayıp, belirli özellikleri olan davranışlardır (İslamoğlu ve Altunışık,
2013: 10).
Aslında çeşitli içsel ve dışsal faktörlerin etkisi altında ihtiyacını tatmin etmek
üzere mal, hizmet, deneyim veya fikir arayışında olan her tüketici aynı zamanda birer
problem çözücüdür. Daha doğrusu, tüketicinin her türlü “satın alımı” herhangi bir
probleme cevap ya da çözüm olarak görülmelidir (Solomon vd., 2010: 313). İster
problem çözme isterse satın alma olarak ifade edilsin, bu süreçte Odabaşı ve Barış’a
(2003) göre satın alma kararını etkileyen bazı belirleyici faktörler vardır. Bunlar
Şekil 1’de gösterilmektedir.
Ürün ve Marka Birlikte

Bilgi Etkileri

Sadece Ürün Grubu

Zaman Etkileri

Mağaza Etkileri

İhtiyaç Belirlenmiş
İhtiyaç Belirlenmemiş

Niyet

Durumsal Etkiler
SATIN ALMA

Kaynak: Odabaşı ve Barış, 2003: 376

Bazı

faktörler

de

tüketicilerin satın alma

kararlarını

geciktirici

rol

oynayabilmektedir. Bu faktörler; en iyi markayı seçmenin zorluğu, ürünün
performansı ile ilgili algılanan risk, karasızlık, suçlama ve hoş olmayan durumlardan
kaçınma ve zaman darlığıdır (Şen Demir ve Kozak, 2013: 142).
2.1.Ürün Sınıfları Bağlamında Karar Verme
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Pazarlama literatüründe ürünler, tüketici alışkanlıklarına göre çoğunlukla
Copeland’ın geliştirdiği yaklaşım doğrultusunda sınıflandırılmaktadır (Kavak ve
Sığındı, 2012: 51). 1923 yılında geliştirilen bu yaklaşıma göre ürünleri, tüketicilerin
bakış açılarına göre kolayda mallar, beğenmeli mallar ve özellikli mallar olmak
gruplandırmak mümkündür. Copeland bu sınıflandırmanın; malların satış ve reklam
planının hazırlanması konularında pazarlama karar vericilerine hizmet edeceğini
savunmuştur (Copeland, 1923: 282).
Bu sınıflamaya göre, kolayda mallar; genellikle birim fiyatları düşük olan ve kısa
sürede tüketilen ve ekmek, süt, gazete, şeker vb. mal ve hizmetlerden oluşurken
(Altunışık vd., 2014: 298); aynı zamanda genellikle modadan uzak, satın alma
alışkanlıklarına dayanan, sık sık satın alınan ve kolay yerden satın alınmak istenen
mallardır. Bu ürünleri satın alırken tüketici, fiyat ve kalite açısından karşılaştırma
yapmaya çoğunlukla gerek duymaz çünkü yapılacak olan karşılaştırmalardan
sağlanacak olası fayda, harcanacak zamana ve emeğe göre önemsizdir (Dikmen
Öymen, 2006: 183). Kolayda malların satın alınma sürecinde tüketicilerin algıladığı
risk de düşüktür (Sığındı, 2010: 48).
Beğenmeli mallar ise seyrek satın alınmakla birlikte, tüketici satın almadan önce
ürünün kalitesi, markası, fiyatı, tasarımı gibi konularda rakip ürünlerle karşılaştırma
yapmaktadır. Kolayda mallara göre maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları daha yüksek
olabilmektedir. Ayrıca bu mallara çok sayıda satış noktasında ulaşılmamaktadır
(Erdoğan, 2014: 291). Ev eşyaları, ayakkabı, bilgisayar beğenmeli mallara örnek
verilebilir (Durmaz ve Yardımcıoğlu, 2015: 372). Tüketiciler beğenmeli malları
satın almadan önce planlama yapmalarına rağmen, satın alma sırasında ürünler
arasında karşılaştırma yapmak isterler. Benzer beğenmeli malları satan birçok
mağazanın yakın konumlarda bulunmalarının sebebi ise, tüketicilere kolaylık
sağlamak ve satış ihtimalini arttırmaktır (Kavak ve Sığındı, 2012: 52).
Belirli bir tüketici grubunun özel istek ve ihtiyaçlarına hitap eden, onların ısrarla
aradıkları ve bulmak için yoğun çaba gösterdikleri, fiyatları oldukça yüksek olan
mallara da özellikli mallar denmektedir (Mucuk, 2014: 131). Tüketiciler bu mallara
karşı yüksek sadakat gösterme eğiliminde olup, benzeri olan malları genelde kabul
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etmemektedirler (Sığındı, 2010: 51). Spor arabalar ve mücevherler özellikli mallara
örnek gösterilmektedir. Bu ürün grubundaki ürünler için tüketiciler satın alma
sürecinde karşılaştırma yapmazlar, genelde satış öncesi planlama yaparlar bu yüzden
de elde etmek istedikleri ürünleri nereden alacakları konusunda fikirleri vardır. Bu
malları pazarlayan firmalar satış noktalarını tüketiciye yakın olacak şekilde
konumlandırmak zorunda değildir. Genellikle potansiyel müşterilerinin ürünü
nereden temin edeceklerini bilmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar (Kotler, 2003:
411).
3. ÜRÜN SINIFLARI BAĞLAMINDA OFFLINE VE ONLINE ORTAMDA
TÜKETİCİLERİN KARAR TARZLARININ İNCELENMESİ
Tüketicilerin online ve offline alışveriş deneyimleri sırasında karar verme
tarzlarının ürün sınıfları bağlamında değişip değişmediğini ve tüketicilerin nasıl
karar verdiklerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın ana kütlesi Muğla
ilindeki devlet üniversitesinde görev yapan idari ve akademik personel ile şirket
elemanlarından oluşmaktadır. Katılımcıların İnternet alışverişi yapıyor olması
araştırmanın ön koşulunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, katılımcılardan karar
verme tarzları ile ilgili literatürde açıklanan üç ürün grubunu temsil eden ürünleri
(kolayda mallar için şampuan, beğenmeli mallar için kıyafet ve özellikli mallar için
cep telefonu) baz alarak hazırlanan soruları cevaplamaları istenmiştir. Araştırma
verilerinin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmış ve kolayda örnekleme
yolu ile 243 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında offline ve online karar verme
tarzlarını belirlemek amacıyla iki farklı ölçekten yararlanılmıştır. Offline ortamda
karar verme tarzına yönelik Dursun vd. (2013) tarafından geliştirilen Tüketici Karar
Verme Tarzları Ölçeğinden, online ortamda karar verme tarzına yönelik ise
Bayrakdaroğlu vd. (2017) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Çevrim İçi Tüketici
Tarzları Envanteri Ölçeğinden yararlanılmıştır. Offline karar verme tarzına yönelik
kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,865 iken, online ortamda karar verme
tarzına yönelik kullanılan ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,886 olarak elde edilmiş
olup, her iki katsayı ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir.
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Araştırmanın demografik bulgularına göre, katılımcıların cinsiyet bakımından
dağılımları %53,9 kadın, %46,1 erkek; yaş dağılımlarının %56,4 ile 26-35
aralığında; gelir açısından %35,8 oranla 3501-4500 TL aralığında; eğitim düzeyi
açısından %32,5 ile yüksek lisans mezunu olduğu; görev dağılımlarındaysa %65,8
ile akademik personelin ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
Araştırmanın offline ve online ortamlara ilişkin ürün sınıfları bağlamında
oluşturulan hipotezleri ve ANOVA ile yürütülen test sonuçlarına göre desteklenme
durumları aşağıdaki gibidir.
ࡴ ǣMağaza ortamında mükemmeliyetçi karar kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,883>0,05) (Reddedildi)
ࡴ ǣMağaza ortamında marka odaklılık-“fiyat-kalite bilinci” karar verme kriteri
açısından ürün grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,066>0,05) (Reddedildi)
ࡴ ǣMağaza ortamında moda odaklı karar verme kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Tukey farklılık testi sonuçlarına göre, offline alışveriş yaparken tüketicilerin
kıyafet ve cep telefonu tercihinde şampuana göre daha moda odaklı davrandıkları
söylenebilir. Bu oldukça kabul edilebilir bir sonuçtur çünkü özellikle kıyafet
kategorisinde modaya uygunluk tüketicilerin birçoğu tarafından aranan bir özelliktir.
ࡴ ǣMağaza ortamında fiyat odaklı karar verme kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Ortalama farklara bakıldığında tüketiciler kıyafet alırken şampuana göre, aynı
şekilde cep telefonu alırken de şampuana göre daha fiyat odaklı karar vermektedirler.
Bunun nedeni şampuanın daha düşük fiyatlı olmasıyla, dolayısıyla tüketicilerin
şampuan fiyatıyla diğerlerine göre daha az ilgilenmeleriyle açıklanabilir.
ࡴ ǣMağaza ortamında düşünmeden karar verme kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Yapılan farklılık testine ilişkin bulgulara göre; en düşünmeden alışveriş kararı
verilen ürün kıyafettir denebilir. Bu bulgu biraz şaşırtıcı olmakla birlikte, bazı kıyafet

2826

türlerinin, örneğin acil bir ihtiyaç durumunda tişört alınırken, tüketicilerce
beğenmeli maldan çok kolayda mala yakın görülmesi bu sonucun nedeni olarak
düşünülebilir.
ࡴ ǣMağaza ortamında alışkanlık, marka odaklılık karar kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Mağaza ortamında alışveriş yaparken alışkanlığın en etkili olduğu ürün grubunun
şampuan olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, tüketiciler beğendikleri ve
memnun oldukları şampuan markasını kolay kolay bırakmamaktadır. Kıyafet ve cep
telefonunun ise bu karar kriterine göre önem derecesinin şampuandan düşük olduğu
söylenebilmektedir.
ࡴૠ ǣMağaza ortamında bilgi karmaşası yaşama karar kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,002<0,05) (Kabul edildi)
Farklılık testi sonuçlarına göre, yalnızca cep telefonu ile şampuan arasında
anlamlı bir farklılık vardır; tüketici cep telefonu alırken şampuana göre daha fazla
bilgi karmaşası yaşamaktadır. Cep telefonunun teknolojik detayının çok daha fazla
ve karmaşık olmasının bu sonucu ortaya çıkardığı düşünülmektedir.
ࡴૡ ǣMağaza ortamında alışverişten kaçınma karar kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,119>0,05) (Reddedildi)
ࡴૢ ǣMağaza ortamında kararsızlık durumunda karar verme kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Farklılık testi sonuçlarına göre; mağaza ortamında tüketicilerin en çok kıyafet
seçimlerinde kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. Bu bulgu beşinci hipotez ile
çelişkili gözükse de, yukarıda belirtildiği gibi kıyafet kategorisi kimi durumda
kolayda kimi durumda da beğenmeli mal olarak değerlendirilebilmektedir. Satın
alımda kararsızlık yaşanan kıyafetlerin daha çok beğenmeli kategoriye dahil olduğu
düşünülebilir.
ࡴ ǣİnternet ortamında alışkanlık halinde karar verme karar kriteri açısından
ürün grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,205>0,05) (Reddedildi)
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ࡴ ǣİnternet ortamında marka duyarlı karar kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,052>0,05) (Reddedildi)
ࡴ ǣİnternet ortamında yenilikçi-modaya duyarlı karar kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,000<0,05) (Kabul edildi)
Farklılık testi sonuçlarına göre; tüketicilerin kıyafet ve cep telefonu seçiminde
şampuan seçimine göre yenilikçi ve modaya duyarlı karar verdikleri söylenebilir. Bu
durum beklenen bir sonuç olmakla birlikte, üçüncü hipotez ile de uyum
göstermektedir.
ࡴ ǣİnternet ortamında fiyata duyarlı karar kriteri açısından ürün grupları
arasında farklılık vardır. (p, 0,001<0,05) (Kabul edildi)
Tüketiciler internet ortamında kıyafet ve cep telefonu tercihinde şampuana göre
daha fiyata duyarlı karar vermektedir. Çünkü tüketicileri internet üzerinden kıyafet
veya cep telefonu satın almaya teşvik eden faktörlerden birinin fiyat olduğu, ayrıca
şampuanın kolayda mal olması sebebiyle fiyatının internet ortamında da göz ardı
edilebileceği

görülmektedir.

Bununla

birlikte,

kıyafet

ile

cep

telefonu

karşılaştırıldığı zaman aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
ࡴ ǣİnternet ortamında ürünün portatifliği/taşınabilirliği karar kriteri açısından
ürün grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,013<0,05) (Kabul edildi)
Farklılık testi sonuçlarına göre; yalnızca kıyafet ve cep telefonu arasında fark
vardır denebilir. Buna göre, tüketici cep telefonu alırken ürünün taşınabilirliğine
kıyafete göre daha çok önem vermektedir.
ࡴ ǣİnternet ortamında web içeriğine duyarlı karar verme kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,006<0,05) (Kabul edildi)
Farklılık testi sonuçları, şampuan ve cep telefonu arasında fark olduğunu
göstermektedir. Tüketicilerin cep telefonu tercihlerinde şampuana göre web
içeriğine daha duyarlı karar verdikleri görülmektedir. Bu durumun, yine cep
telefonunun teknolojik detaylarından kaynaklandığı ve tüketicilerin web sitesindeki
içerikten etkilendiği düşünülmektedir.
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ࡴ ǣİnternet ortamında web ara yüzüne duyarlı karar kriteri açısından ürün
grupları arasında farklılık vardır. (p, 0,178>0,05) (Reddedildi)
4.SONUÇ
Karar verme, insanın yaşamı boyunca devam ettiği gibi, tüketici olarak da
yaşamın her anında ve tüketim hayatının her alanında sürmektedir. Ancak gerek iş
yapma şekillerinin gerekse tüketici ihtiyaçlarındaki önceliklerin ve değerlendirme
kıstaslarının değişmesi tüketicilerin karar verme tarzlarını etkilemektedir. Bununla
birlikte, tüketicilerin farklı ürün kategorilerine yönelik karar alma tarzlarının
farklılaşacağı beklentisi bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır.
Bayrakdaroğlu ve Çakır (2016) tarafından yürütülen çalışmanın çeşitli demografik
gruplardan tüketicilerin online alışverişlerinde farklı karar alma tarzlarıyla hareket
ettiği şeklinde bulgu, bu çalışmanın odaklandığı “Tüketiciler kolayda mallar,
beğenmeli mallar ve özellikli mallar için hem offline hem de online ortamda nasıl
karar almaktadır?” araştırma sorusunun temelini oluşturmuştur.
Bulgulara göre, fiyat odaklılık her iki ortamda kıyafet ve cep telefonu
tercihlerinde karar vericiler için önemlidir. Diğer önemli bir sonuç kıyafetin bazı
durumlarda kolayda, bazı durumlarda ise beğenmeli mal olarak algılanmasıdır.
Moda arayışı hem kıyafet hem de cep telefonuna yönelik kararlarda tüketicilerce
önemsenmektedir. Cep telefonu gibi teknolojik ürünlerde kararsızlık yaşanmakla
birlikte, kolay taşınabilir olması ve web içeriği bu tür ürünler için aranan kriterlerdir.
Alışkanlık halinde ve markaya bağlı karar verme en fazla şampuan kategorisinde
geçerlidir.
Son olarak, Ramadan’ın (2016) Suriyeli tüketicilerin karar alma tarzlarına ilişkin
yürüttüğü çalışmasında olduğu gibi birtakım yeni karar verme kriterleri bazı
kültürlere özgü ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmadan elde edilen
bulgular ile yine ürün kategorileri bağlamında offline ve online karar verme tarzları
üzerine kültürler arası kıyaslamalı bir çalışma yapılmasının özellikle uluslararası
pazarlama literatürünü zenginleştireceği düşünülmektedir.
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Abstract
Project management is an area of interest and is still in development. Due to the high
frequency of project use in all areas, project management has an important role to play in
ensuring competitive advantage in the current economic environment. In order to bring longterm benefits, projects must take into account the context in which they are implemented,
respond to the development needs of organizations implementing them and, last but not least,
to solve problems. From the point of view of the relationship between projects and programs,
projects may be independent or included in a program. From the point of view of the
relationship between projects and programs, projects may be independent or included in a
program. In this research we have focused our attention on the projects included in the
Operational Programs existing in Romania for the period 2007 - 2013. Each project
benefiting from European non-reimbursable financing has to contribute to the achievement
of the objectives of the programs, but also to the achievement of the objectives established
by the European policies. Analysis of the impact of projects is necessary to check whether
they produce the desired effects if they contribute adequately to the achievement of the
objectives of the European programs and policies. The knowledge gained through impact
assessments is primarily useful to European funding recipients, but also to institutions
responsible for implementing European programs and projects (Intermediate Bodies,
Managing Authorities, Romanian Government and European Commission).
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1. INTRODUCTION
Each country has its own managerial style, despite the fact that EU directives,
policies and commune objectives, tend to gain a centralised and more integrated
managerial style for them all. For example, through Operational Programs EU not
only that supports each country economical/ social/ political objectives, but also
manages to dictate and to involve EU managerial style into each country
management type. The road is paved with good intentions. Indeed, each country
should keep its own managerial style. But, in some cases, a better solution would be
a composition between them: such as the Operational Programs project management
style.
What I mean by OP project management style?
First of all, I will try to accommodate the article with the OP.
2. REGIONAL OPERATIONAL PROGRAM IN ROMANIA
The projects included in the Operational Programs existing in Romania for the
period 2007-2013 have gotten Romania 11.733 mil. eur from 19.2 mil eur available.
That means a percent of 61.10% of funds assimilated of the total available amount.
Regarding the stories we have heard, the percent doesn't seem alarming. Indeed,
we can't be proud of it, taking into consideration or country economical needs, but
at least it we have reached a percentage over 50 points.
From all of the Operational Programs, in this article I will stop and analyse the
purposes of the Regional Operational Program. Why? Because the purpose of the
article is to establish how different specific management styles can be mixed to have
a integrated, complex and successful growth programme.
In this case, the EU managerial style, is mixed with the directives assimilated by
the country taken into consideration - Romania - by Operational Programs. Further
from this, by Regional Operational Program, each region would apply differently the
same objectives as they have been taken into consideration from the first step - EU
directives.
Going back to the Regional operational program in Romania, it is well to mention
that has concluded a total absorption rate of 64.75%, in the 2007-2013 period. This
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means a total of 2.56 Millards of euro, advances excluded. This Program is nationally
managed by Regional Growth and Public Administration Ministry.
Lets take into consideration and lets describe, as it follows, the specific objectives
of the Regional operational program. A mentionner qu’il y manque beaucoup de
dates utiles et qui puissent ajuster les résultats obtenus (elles n’ont pas été rapportées
par certains pays).


Economic and Social Role Growth of Urban Centres - by Policentric

Perspective
By managing to accomplish this objective, the country growth would become
more sustainable and more strategically correct. Why? Because a policentric
perspective takes into consideration the whole growth context, the whole area and
the whole area potential. For example, let us consider a regional growing initiative
in one of the urban centres of Romania : Cluj Napoca City. A policentric perspective
would take into consideration not only first line region dependencies (Targu Mures,
Oradea, etc), but also the other urban centres that could not only be affected - in the
sense of taking benefits from it - but that could also help the total benefits amount of
the project (iASI, Vaslui, Constanta, etc). That means that if, lets assume a project
that would improve connections and access of students all across the country to the
educational centre of Cluj-Napoca, the program would have to take into
consideration not only first related areas, but also all the urban centres and not only,
where students could come from. This policentric perspective not only that would
help the extra areas taken into consideration, but would help the project itself by a
so called controlled extension.


Improvement of Region Access, Mostly as Regarding Urban Centres

and First Related Areas
The importance of regional access is indisputable. This subject it is well known
in Romania. Let us consider a farmer that produces its products somewhere near
Vaslui - est Romania. Its product, milk and related to milk, accomplish al standards
required to be exported in the Vest Europe. The distribution chain marks, first of all,
the packing somewhere in the centre of Romania. For the farmer, at the moment, the
costs of exporting, are raised especially because of the transport. The distribution
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chain, that depends also of the centre of the country, asks for a special route. The
route itself asks for costs because of the quality of the roads (time - not so good roads
need less speed and more time to be made; experienced drivers - because roads not
so good ask for more experienced drivers, so the products could get to the destination
in best shape; revision for cars - because roads not so good lead do bigger
maintenance costs, etc). Costs regarding the transport, for our farmer taken into
consideration, could really lead to the profitability line.
Indeed, we are not excluding the other barriers - such as information regarding
exports, know how as regarding exports, etc. But this is another discussion.


Improvement of Social Quality Infrastructure over Regions

There is no doubt that economics, as a science, tries to figure out not the best
manners of making economies, but the best manners of leaving and of obtaining the
best satisfaction that a person (or lets assume an economic agent, in general) could
gain, having, at his disposal, only limited resources.
The accent needs to be here on the person, on the utility, on the satisfaction. Each
and every single economic act has this purpose. In this point of view, social quality
infrastructure would impact all economic growth aspects, because, such as the
definition of economy, from a few steps before, the human is the centre of each
economic action. And, from these, the human and the social quality infrastructure,
thought at regional country level, would impact every single project benefit.
Thats why this objective, as a ROP specific object, its so important. Not only
because its help on regional growth, but, deeply after that, because of its permanent
and indisputable relation with human satisfaction - the manly objective of
economics.
But, lets also consider the benefits for the regional growth. Improvement of social
quality infrastructure would lead, first of all, to better results of all projects
economically - and not only economically - related. A well instructed audience, for
example, at the theatre, it is, certainly, a better receiver of the representation. A better
audience would understand and, after this, would even better apply for personal
satisfaction, the results of the play visualisation. That what I consider happening also
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with a netter social quality infrastructure over regions. A better instructed audience/
economic agent, would be a better receiver of benefits after project implementation.


Improvement of Region Competitively as Business Locations

This specific objective and its impact, if accomplished, is indisputable. A more
attractive region - as a business location - would lead to more businesses, to more
production activities, to more services predated, to more know how knowledge
transport across the region, to a regional economic, social and environmental growth.
There are strong reasons why different theories from different doctrines lead their
growing principal actions on raising production. The same principal instrument
taken into consideration by this specific objective.


Turism Contribution over Regions Improvement

Tourism contribution over regions improvement it represents a strong instrument
of growth over the time. Tourism and growing through tourism leads to openness.
Openness leads to sort term financial benefits, lead to know how import, that leads
also to productions improvements, to services improvements, to economic growth
indeed.


Reducing Inter-Regional Disparities, Disparities between Urban and

Rural Environment, and as Regarding and also Disparities between Urban
Areas - Attractive and Less Attractive Areas
Disparities - even if they are considered as inter-regional disparities, as disparities
between urban and rural environment, or disparities between attractive and less
attractive areas of the same city have been in the centre of discussion, economically
speaking, all the time. Disparities could indeed potentiate benefits. But,
unfortunately, most of the time, they lead to asymmetrical effects of policies, of
programs - depending on the level of the policy/ program taken into consideration.
Disparities lead to different effects on different parts of the regions. That leads to
minimisation of the profit/ utility/ satisfaction of the program.
But, accomplishing this specific objective through ROP programs, in time, the
success of this kind of program/policies - regional appliance - would be granted.
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Region Growth Will Be Based on an Equilibrium Growth, Integrated,

Based on Public Policies as Regarding Local Infrastructure, Based on Active
Policies with Strong Capabilities to Stimulate Business Activities
The final objective, comes to give the final sparkle of the economic effects
wanted by the ROP program. The specific objective taken into consideration locks
all economic theories into one beautiful argument pro ROP; The benefits of
successful ROP programs would lead to better economical structured growth,
integrated, that would lead, in time, in better applied regional policies, with strong
capabilities to improve business activities and capacities.
I wanted to take a note of the specific objectives locked by ROP because none of
them is less important. Each of them speaks of the importance of such programs
benefits over regional wellbeing.
Unfortunately, a 64.75% total of funds absorption is not sufficient for these
objectives to accomplish their capabilities. But the road is at its beginnings.
3. CONCLUSION
The project management style transportation from EU directives through the final
project manager in the chain suffers different changes. The main principles remain
the same, the specific objectives remain the same - such as those discussed before.
But the tehnical issues change from stage to stage.
For example, lets consider the farmer discussed in the second specific objective
of ROP.
ROP, and, more precisely, the directives and the program itself, have been
written, conceptual conceived and transmitted, in the EU style, as a mix of different
excellence managerial techniques.
The receiving country, Romania in this cause, have been assimilating and
applying the programme in the EU managerial style - where demanded - and in its
own managerial style - when needed - for example, birocracy level.
The final project manager, the farmer applying to the programme, would have the
same attitude as the country had as regarding the programme receival.
Here is a description, in a nutshell, of the different stages of cultural management
for this specific program.
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The success, for the moment, for this chain, locks a total percentage of 64.75 pp
for the program. The capacity to accommodate the mix of different management
styles, into same objectives, could be a prolific future discussion.
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KOBİ’lerde Üretim Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Hilmi Yüksel1, Serkan Genç2
Özet
KOBİ’ler üretim alanında üretim sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak ve işletmelerinin
niteliklerine bağlı olarak sorunlar yaşayabilmektedirler. KOBİ’lerde genellikle üretim
sipariş üzerinedir. KOBİ’lerde kesikli üretim sistemi özellikleri görülmektedir. Verimlilik
oranları ve kapasite kullanım oranları genellikle düşük olmaktadır. KOBİ’lerin rekabet
gücünün artırılmasında verimlilik konusuna çok önem verilmelidir. Teknoloji sürekli
ilerlemekte ve buna bağlı olarak üretim yöntemlerinde de yeni gelişmeler olmaktadır.
KOBİ’lerin bu teknolojik gelişmeleri takip etmeden ve yeni teknolojilere uyum sağlamadan
rekabet etmeleri çok zordur. Teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri için de sağlanan
birçok finansal desteklerden ve fon kaynaklarından yararlanma yollarını araştırmaları
gerekmektedir. KOBİ’lerin gelecekte rekabet gücünü sürdürebilmeleri için yalın üretim ve
endüstri 4.0 çok önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada KOBİ’lerin üretim alanında yaşadığı sorunlar değerlendirilmekte ve bu
sorunların minimize edilmesinde çözüm önerileri sunulmaktadır. Yalın üretim ve endüstri
4.0’ın KOBİ’lere sağlayacağı katkılar belirtilmekte ve yalın üretim tekniklerinin ve endüstri
4.0’ın sürükleyici teknolojilerinin, üretim alanında yaşanan sorunların ortadan
kaldırılmasında sağlayacağı destekler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler— KOBİ, Yalın Üretim, Endüstri 4.0
JEL Sınıflama Kodları: M10,M11

Problems Experienced in the Field of Production in SMEs and Solution
Suggestions
Abstract
SMEs may experience problems in production field related to the characteristics of their
production systems and the qualifications of their businesses. Production in SMEs is
generally order-based. In SMEs discrete production system features are seen. Productivity
and capacity utilization rates are generally low. In order to increase the competitiveness of
SMEs, productivity should be given great importance. Technology is constantly advancing
and new improvements occur in the production methods related to this. It is very difficult for
SMEs to compete without following these technological developments and adapting to new
technologies. In order to follow technological developments, they need to look for ways to
benefit from many financial support and funding sources. Lean production and industry 4.0
are very important for SMEs to maintain their competitiveness in the future.
In this study, the problems experienced by SMEs in production area are evaluated and
solutions are offered to minimize these problems. The contributions of lean manufacturing
and industry 4.0 to SMEs are mentioned and the support of lean manufacturing techniques
1
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and the immersive technologies of industry 4.0 to eliminate the problems experienced in the
production area are discussed.
Keywords— SMEs, Lean Manufacturing, Industry 4.0
JEL Classification Codes: M10, M11

1. GİRİŞ
KOBİ’lerde genellikle sipariş üzerine üretim gerçekleştirilmektedir ve yaygın
olarak atölye tipi üretim sistemi görülmektedir. Atölye tipi üretimin en önemli
avantajları küçük hacimlerle üretim yapıldığı için müşterilerin kişisel taleplerinin
karşılanabilmesi, esnek ve çevik olmasıyken, birçok önemli dezavantajı
bulunmaktadır. Bu dezavantajlardan bazıları, işlerin “biriktir ve beklet” şeklinde
yürütülmesinden dolayı yarı mamul stoklarının yüksek düzeylere ulaşabilmesi
sonucunda önemli stok maliyetlerine ve artan termin sürelerine katlanılması,
etkinliğin ve kapasite kullanım oranının düşük olması, üretim süresinin uzun
olmasıdır. Bunlara ek olarak, genel özellikli makineler kullanılmasından dolayı
malzeme hareketlerinin artması ve bunun sonucunda taşıma maliyelerinin de
artması; ayrıca kalifiye eleman gereksiniminden ötürü işçilik maliyetlerinin yüksek
olması da dezavantajlar arasında gösterilebilir.
2. KOBİ’LERİN ÜRETİM ALANINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE
GÜÇLÜKLER
Akdeniz ve İskender (2005) KOBİ’lerin üretim ile ilgili yaşadıkları güçlükler
olarak teknoloji eksikliği, finansman zayıflığı, nitelikli eleman eksikliği, sermaye
yetersizliği, yöneticilerin yöneticilik bilgilerinde eksiklik, girdi fiyatlarının sürekli
artması, tekel konumundaki tedarikçilerle çalışmak zorunda olmaları sonuçlarına
ulaşmışlardır.
Üretim sürecinin ilk aşamasını oluşturan satın alma faaliyeti, KOBİ'lerde işletme
sahibi veya yakını tarafından gerçekleştirilmektedir. Satın alma konusunda uzman
olmayan işletme sahibi satın alma konusunda söz konusu ürün veya hizmetin
kalitesini ve üretim sürecine uygunluğunu değerlendirmeden önce fiyat ve ödeme
koşullarının uygunluğunu göz önünde bulundurmaktadır. Bu öncelik doğrultusunda
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kalite ve müşteri memnuniyetine yönelik satın almadan ödün verilebilmektedir
(Erdem ve Duru, 2010). Buna ek olarak KOBİ’ler sipariş üzerine üretim yaptıkları
için ihtiyaç duydukları malzemeler müşteri siparişine bağlı olmaktadır. Buna bağlı
olarak büyük miktarlarda hammadde alımı yapamamakta ve miktar indiriminden
yararlanma ve pazarlık yapma olanakları sınırlı kalmaktadır.
Kazan ve Uygun (2002), KOBİ'lerin üretim faaliyetlerinde karşılaştıkları
sorunlarının, teknolojiden yararlanma durumlarının ve rekabet güçlerinin
artırılabilmesi analizine yönelik bir anket çalışması yapmışlardır. Yapılan çalışma
Konya ilinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren 112 KOBİ üzerinden
değerlendirilmiştir. Anket çalışması sonucunda elde edilen bazı bulgulara göre,
işletmelerin yalnızca % 8’inin kapasite kullanım oranı % 80-% 100 arasındadır ve
%91.1’i işletme kurulurken planlanmış olan üretim kapasitesine ulaşamamıştır.
Ayrıca bu işletmelerden Ar-Ge faaliyetinde bulunmayanların oranı % 65.2’dir.
Anket sonuçlarına göre, KOBİ’lerin tam kapasite veya tam kapasiteye yakın bir
düzeyde üretim yapamamaların en önemli sebebi olarak % 60.7’lik oranla talep
yetersizliği ortaya çıkmış, bu sebebi % 19.6’lık oranla teknoloji yetersizliği takip
etmiştir. Benzer şekilde üretim faaliyetlerinin aksamasının sebebi olarak da % 57.1
oranla talep yetersizliği sonucu çıkmış, bunu % 15.2’lik oranla kaliteli hammadde
problemleri ve % 12.5’lik oranla teknoloji yetersizliği takip etmiştir.
Milli Prodüktivite Merkezinin Verimlilik Artırma Projeleri sırasında iş etüdü
kapsamında incelenen 53 işletmede, işyeri düzenine ilişkin gözlemlenen
sorunlardan taşımayla ilgili olanları, makine ve donanımın uygun olmayan

yerleşimi nedeniyle gereksiz taşıma faaliyetlerinin ortaya çıkması, taşıma
yollarının belirgin ve taşımaya uygun düzenlenmemesi, taşıma araçlarının
uygun olmaması ya da yetersiz olmasıdır. Stoklarla ilgili olan sorunlar ise,
ambarlarda malzeme yerleşiminin düzenli olmaması, ambar dışında
malzemelerin stoklanabilmesi, ara stokların çalışma yerleri arasında
düzensiz şekilde bekletilmesidir. İşyeri düzeniyle ilgili sorunlar ise
malzemelerin kolay alınacağı kap ve düzeneklerin geliştirilmemesi, alet ve
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sarf

malzemelerinin

çalışma

yerlerine

yakın

dolap

ve

raflarda

bulundurulmaması ve çalışma yerlerinin belirgin ve sabit olmamasıdır
(Bozkurt ve Sönmez).
Proje kapsamına giren işletmelerde üretim planlama açısından gözlemlenen
sorunlardan bazıları, uzun vadeli üretim planlamasının (stratejik planlama)
yapılmaması, bilimsel talep tahmini çalışmalarının yapılmaması, satış ve üretim
bölümleri arasındaki iletişimin yeterli olmamasından dolayı yeni sipariş alınırken
atölyelerin kapasite ve doluluk oranlarının göz önüne alınmamasıdır. Malzeme
ihtiyaç belirleme çalışmalarının yetersiz olması, bilgisayarlı stok kontrol sisteminin
kullanılmaması,

ürünlerin

malzeme

listeleriyle

uyumlu

ürün

ağaçlarının

çıkarılmaması da işletmelerde görülen sorunlardandır. Bunlara ek olarak ürünlerin
standart birim zamanlarının ölçülmemesi, sipariş sürelerinin gerçekçi şekilde
hesaplanmaması, hatalı terminleme nedeniyle teslimatta gecikmelerin olması,
dağıtım kaynakları planlamasının yapılmaması, kapasitenin ve uygun parti
büyüklüklerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmemesi ve malzeme ve ürün kodlama
sisteminin olmaması ya da yetersiz olması da çalışmaya katılan işletmelerde
gözlemlenen sorunlardandır (Bozkurt ve Sönmez).
Veriye dayalı olarak ve bilimsel yöntemlerle üretim planlama ve programlama
gerçekleştirilmediği durumlarda KOBİ’ler de bazı haftalar atıl kapasite ile
çalışılırken bazı haftalarda ise zorlanmış kapasite ile çalışması durumuyla
karşılaşılır. Siparişleri yetiştirmek için fazla mesai yapmak zorunda kalabilirler ve
bu durumda da üretim maliyetleri yükselir, kalite sorunları yaşanmasına neden
olabilir.
KOBİ’ler finansman yetersizlikleri nedeniyle gelişmiş teknolojilere sahip
olamamakta, eski teknoloji ile emek yoğun çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da
ürettikleri malın kalitesine olumsuz yansımaktadır. Kalitesiz üretim, KOBİ’lerin
satış gücünü, dolayısıyla büyük işletmelerle rekabet gücünü engellemektedir. Eski
teknolojilerle yapılan üretim ile ihracat yapılması mümkün olmamakta ve
uluslararası pazarlarda rekabet olanağı doğmamaktadır (Konya Ticaret Odası, 2010).
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KOBİ’lerin içerisindeki özellikle küçük işletmelerin mevcut kaynakları sınırlıdır.
Çalışan sayısının sınırlı olmasına bağlı olarak bir yöneticinin birden çok konu ile
ilgilenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yöneticiler üretim, kalite, lojistik, stok,
tedarik zinciri vb. birçok konudan sorumlu olmakta ve karar vermeleri gerekmekte,
her konuda ayrıntılı olarak analiz yapmaları mümkün olmayabilmektedir.
KOBİ’lerin birkaç müşteriye bağımlı olması durumunda da eğer müşterilerinden
birisi siparişlerini azaltırsa bu durumdan o müşteriye parça tedarik eden KOBİ,
önemli ölçüde etkilenir. Özellikle büyük stok miktarları bulunduran KOBİ’lere bu
durumun çok daha büyük etkisi olur.
KOBİ’lerde tedarik zincirine bağlı olarak sorunlar yaşanabilmektedir. Eğer
tedarik zincirinde iletişim ve bilgi paylaşımı etkin olarak gerçekleşemiyorsa bu
durumda kamçı etkisine bağlı olarak tedarikçi konumunda olan KOBİ’lerde sorunlar
yaşanabilir. Tedarik zincirleri, işletmeler arasında bağlantıları içermektedir. Bir
işletme, müşterisinin talebini karşılamak için malzeme, hizmet ve bilgi olarak
zincirdeki başka bir işletmeye bağlıdır. İşletmeler bağımsız olarak yönetildikleri için
son müşteriye yakın olan zincir üyelerinin faaliyetleri, son müşteriye uzak olan zincir
üyelerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Tedarik zincirinde; tedarik
sürelerinin uzun olması, sık aralıklarla verilmeyip, yüksek hacimlerle siparişlerin
verilmesi ve bilginin paylaşılmasındaki yetersizlikler kamçı etkisine neden
olmaktadır. Tedarik zinciri aşamaları arasında tedarik süreleri uzun olduğunda
talepteki değişiklikler tedarik zincirinde yavaş hareket etmekte ve sonuçta tedarik
zincirinin belirli aşamalarında aşırı değişikliklere neden olmaktadır.
3. KOBİ’LERDE ÜRETİM ALANINDA YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
KOBİ’ler üretim alanında yaşadıkları sorunları, yalın üretim felsefesini
benimseyerek

ve

teknolojide

yaşanan

gelişmeleri

yakından

takip

edip,

gerçekleşmekte olan dördüncü endüstri devrimi uygulamalarına uyum sağlayarak
çözebilirler.
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3.1. Yalın Üretim
Yalın düşünce ilkeleri ve yalın üretim teknikleri KOBİ’ler için de maliyetlerini
düşürmede ve verimliliklerini artırmada önemli fırsatlar sunabilir. KOBİ’lerde yalın
üretim

uygulamalarında

KOBİ’lerin

üretim

sistemlerinin

özelliklerinden

kaynaklanan odaklanılması gereken farklı alanlar olacaktır. Yalın üretim
uygulamalarına geçişte KOBİ’lerin üretim sistemlerinin özellikleri dikkate alınmalı
ve işletmelere uygun olacak düzenlenmelere gidilmeli ve öncelikler belirlenmelidir.
Yalın düşünce ilkelerini uygulayan işletmeler çok önemli kazanımlar elde
etmektedirler. Yalın düşünce ilkelerini uygulamakta olan 15’ten fazla işletmede (17 yıldır yalın uygulamaları olan uzay endüstrisinden) direkt işçilik veriminin % 4575 iyileştiği, maliyetlerin % 25-55 düşürüldüğü, akışın % 60-90 arttırıldığı ve
kusurların % 50-90, stok düzeylerinin % 60-90, kullanılan alan gereksiniminin %
35-50 ve tedarik süresinin % 50-90 azaltıldığı görülmüştür (Institute for Healthcare
Improvement, 2005 içinde Virgina Mason Medical Center).
Yalın düşünce, işletmelerin verimliliğini, etkinliğini ve ürünlerinin ve
hizmetlerinin kalitesini yükseltmelerinde ve maliyetlerini düşürmelerinde birçok
yöntem sunmaktadır. Yalın düşünce; müşteri bakış açısı ile değerin belirlenmesine,
değer akışının tanımlanmasına, israfların tanımlanmasına ve sınıflandırılmasına,
israfların belirli araçları kullanarak değere dönüştürülmesine ve mükemmelliğin
sürdürülmesine odaklanmaktadır. İsraf, müşteri bakış açısı ile ürün veya hizmete
değer katmayan her şey olabilir.
Yalın düşünce ilkelerini uygulayan işletmelerde, faaliyetlere süreçler olarak
bakılmaktadır. Faaliyetler, müşteri değeri ve değer katmayan aşamaların ortadan
kaldırılması terimleri ile değerlendirilmektedir. İsrafların ortadan kaldırılmasında
kaizen (sürekli iyileştirme) faaliyetleri sürdürülmekte ve gelişmelerin sağlanması
için PDCA (PUKÖ) veya başka projeler uygulanmaktadır. İletişim, değer akış
haritaları, çalışma alanlarında takım çalışmaları, süreç akış diyagramları, grafik
analizler ve kontrol şemaları ile sağlanmaktadır. Tüm çalışanlar sürekli geliştirme
çalışmalarına katılmaktadır. İşletmenin her alanında görsel işaretler mevcuttur ve
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çalışanlar tarafından standartları belirlenmiş işler gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara
düzenli olarak yeni görevler verilmektedir. Çalışanlar, öğrenmeye, bilgi paylaşımına
ve yeni şeyler öğrenmeye isteklidirler. İşletmeler müşterileriyle, tedarikçileriyle,
çalışanlarıyla uzun süreli ilişkiler kurmaktadırlar. ( Sayer ve Williams, 2007)
Yalın düşünce kalite bakış açısı ile dört alana dayanmaktadır. Bu alanlardan üçü
kültürel boyut ile ilgili olup sadece bir tanesi teknik boyut ile ilgilidir; (Wilson,2010)
- Kalite problemi sadece ıskarta anlamına gelmemekte, sistemin bir
başarısızlığı olarak görülmektedir.
- Kalite problemleri kötü bir haber değil, iyi bir haberdir. Anlaşılıp,
düzeltilebilecek olan zayıf yönlerin bir göstergesidir. Bu kalite problemlerinin
kök nedenleri belirlenip bir daha oluşması önlendiğinde daha güvenilir
sistemlerin oluşturulması için fırsatlar yaratılmış olmaktadır.
- Problem çözmede teknik çözümlere herkes katılmaktadır.
- % 100 muayenenin başarılabilmesi için poka yoke gibi araçlardan yararlanan
bir sistemdir.
KOBİ’lerde yalın üretim ile sağlanabilecek kazanımlardan bazıları, hammadde,
yarı mamul ve son ürün bakımından minimum stok seviyesinin sağlanması;
minimum miktarda uygunsuz ürün, yeniden işleme, red ve geri dönen ürünler ve
kalite problemlerinde azalma meydana gelmesi; planlanan ve planlanmayan
arızalardan, hazırlık faaliyetlerinden, taşıma faaliyetlerinden dolayı minimum üretim
kayıplarının meydana gelmesidir. Ayrıca; süreçler arasında minimum çevrim süresi
ve minimum gecikme süresinin sağlanması; üretim miktarlarında, süreçlerde ve
üretim maliyetlerinde değişkenliğin minimum olması; tam zamanında teslim, yüksek
müşteri tatmini, kârlarda artışın sağlanması ve sürekli iyileştirme ve gelişmenin
gerçekleştirilmesidir. (Moore, 2006,147)
KOBİ’lerde iletişimin hızlı olması, karar verme sürecinin daha az aşamadan
oluşması, esnekliğin yüksek olması, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt
verilebilmesi KOBİ’lerde yalın uygulamaları desteklemektedir. Bununla birlikte
finansal kaynakların sınırlı olması, kalifiye işgücü yetersizliği, hammadde
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tedarikinde yaşanabilecek sorunların fazlalığı,

çağdaş yönetim tekniklerinin

kullanımının sınırlı olması, kurumsallaşmanın olmaması KOBİ’lerde yalın üretim
uygulamalarını sınırlandırmaktadır. KOBİ’lerde üretimin genellikle siparişe dayalı
olması, ürünlerin çeşitliliğinin yüksek olması, KOBİ’lerde yalın üretim
uygulamalarında dikkate alınması gereken konulardır.
3.2. Endüstri 4.0
Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut bilişim, veri entegrasyonu, ve diğer
teknolojik gelişmeleri üretim sistemlerine entegre ederek üretim endüstrisinde
devrim yapmaya hazırlanmaktadır. Tüm işletmelerin Endüstri 4.0. ile ilişkin
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendi üretim koşullarına göre Endüstri 4.0
uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir.
Endüstri 4.0.’ın temel amacı kendini yönetebilen akıllı makinelerin ve
fabrikaların hayata geçirilmesidir. Endüstri 4.0’ın sağlayacağı yararlardan bazıları,
seri üretimden müşteri ihtiyaçlarına göre özel üretime geçilebilmesi, kendi kendini
organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli olan kaynaklara
(enerji, insan, makine vb.) ihtiyacın azalması, ürün yaşam döngüsü kısalırken
üretimdeki hata payının minimuma inmesidir. Bunlara ek olarak üretim
maliyetlerinde düşüş ve verimlilikte artışlar meydana getirmesi ve ürün ve üretim
tesisleri arasında gerçek zamanlı iletişim kurulabilmesine olanak sağlaması da
Endüstri 4.0’ın sağlayacağı yararlardandır (TİSK, 2016).
Endüstri 4.0, üretim süreçlerinin esnekliklerini artıracak ve küçük parti
büyüklüklerinin ekonomik olarak üretilmesine imkan sağlayacaktır. Esnekliği,
birbirleriyle iletişim kuran ve belirli otonom kararları verebilen robotlarla, akıllı
makinelerle ve akıllı ürünlerle sağlayacaktır. Üretim süreçleri, öğrenen ve kendini
optimize eden ekipman parçalarıyla gelişecektir. Büyük işletmelerde esnekliği
artırması beklenen Endüstri 4.0 uygulamalarının, KOBİ’lerin de daha yüksek
hacimlerde üretim yapabilmesine imkan sağlaması mümkün olabilecektir.
Otomasyon, aynı zamanda fabrika zemininde lojistik verimliliğini artıracaktır.
Otonom nakliye araçları gerçek zamanlı işlem verileri temelinde gelen malzemeleri
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ayarlamak için sevk robotlarıyla birlikte çalışacaktır. Bu araçlar lazer navigasyon
kullanarak fabrika zemininde yollarını bulabilecek ve kablosuz ağlar yardımıyla
diğer araçlarla iletişim kurabileceklerdir. Sevk robotları yapılacak olan üretim
süreçleri için uygun materyalleri otomatik olarak bulacak ve seçecektir. Böylece
KOBİ’lerin taşıma maliyetlerinin düşmesi mümkün olacaktır.
Yığın üretime hızlı bir şekilde geçiş yapamayan KOBİ’ler için de 3 boyutlu
yazıcılar önemli fırsatlar sağlamaktadır. 3 boyutlu yazıcılar ile birçok fikrin
denenmesi mümkün olacaktır. Küçük bir işletme bir ürünü üretirken ve pazara
sunarken daha az finansal riske girecektir. 3 boyutlu yazıcılar ile üretime başlanması
ile makineler ve altyapı için büyük yatırımlar yaparak başarısız olma durumunda
karşılaşılabilecek kayıplar minimize edilmektedir. Bu da Ar-Ge maliyetlerinin ciddi
miktarda düşmesini sağlamaktadır. KOBİ’lerin en büyük eksikliklerinden birisi olan
Ar-Ge’ye bütçe ayıramamaları ya da düşük bütçe ayırabilmeleri sorunu bu sayede
ortadan kalkabilecektir. Ancak her ne kadar 3 boyutlu yazıcılar sayesinde prototip
üretim maliyeti düşecek olsa da KOBİ’lerin Ar-Ge için kalifiye eleman almaları ve
üniversitelerle işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.
Endüstri 4.0 ile işgücünün bekleme süreleri azaltılarak işgücü verimliliğinde
önemli yükselişler sağlanabilir. Zor ve tehlikeli çalışma koşullarında robotların
çalışması ile işgücü yaralanmalarının önüne geçilebilir. Bu sayede KOBİ’ler daha az
çalışanla ve daha az riskle üretim yapabilir.
Endüstri 4.0, işletmeler arası bütünleşme yani entegrasyonu gerekli kılmıştır.
Endüstri 4.0 ve beraberinde getirdiği teknolojilerle birlikte tam bir sistem
entegrasyonu yaşanacak ve müşteriden tedarikçiye kadar olan bütün elemanlar
birbirine bağlanacaktır (Rüßmann ve diğerleri, 2015: 3-4). Yatay entegrasyon, değer
yaratan ağlar oluşturmak için üretim bilişim teknolojilerinden bazılarının şirket
içinde ve şirket dışında birbirine bağlanmasıdır. Dikey entegrasyon ise, otomasyon
teknolojisi ve işletmenin kurumsal kontrolündeki çeşitli düzeylerin birbirine
bağlanmasıdır (Michels, 2016: 253). Yatay ve dikey entegrasyonun sağlanmasıyla
müşteri şikayetleri ve talepleri çok hızlı bir şekilde değerlendirilebilecek,
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kişiselleştirilmiş üretim kolaylaşacak ve verimlilik artacaktır. Bu sayede işletmeler
daha esnek bir yapıya kavuşacaktır (Özsoylu, 2017: 60).
Yatay ve dikey entegrasyonla elde edilen verilerin otomatik olarak kurumsal
kaynak planlaması programlarına aktarılmasıyla hem tedarikçiler, hem işletme, hem
de tüketiciler gerekli bütün verileri anlık olarak izleyebilecektir. İşletmeler üretim
planlamalarını çok daha doğru bir şekilde gerçekleştirebilecektir. KOBİ'lerde
entegrasyondan önce görülen kamçı etkisinin bu sayede minimum düzeye
indirilebilmesi mümkün olabilir.
Kurumsal kaynak planlama yazılımları lojistik faaliyetlerden başlayarak satın
alma, muhasebe, finans, kalite yönetimi, stok yönetimi, üretim planlama, insan
kaynağı planlaması, pazarlama, müşterilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, teslimat
gibi işletmelere rekabetçi avantajlar yaratabilecek birçok fonksiyonu entegre bir
sistem haline getirmektedir (Çağlıyan, 2012: 160). Kurumsal kaynak planlama
programlarının maliyetleri yüksek olsa da ülkemizde KOBİ’lere bu konuda destekler
söz konusudur. KOBİ’ler bu fon kaynaklarına başvurarak kurumsal kaynak
planlaması kurulum sürecinde finansal desteklerden yararlanabilmektedirler.
Endüstri 4.0 ile hatalı üretim anında belirlenebilecek ve gerektiğinde üretim
durdurulabilecektir. Böylelikle üretimde olağan dışı koşullar otomatik olarak
saptanabilecek ve hatalı üretimin sürdürülmesi önlenecektir. (Üstündağ ve Çevikcan,
2018: 188). KOBİ’ler bu sayede üretim süreçlerinde gerçek zamanlı veri ile üretim
süreçlerini sürekli kontrol edilebilecek, ürünlerinin kalitesi iyileşecektir.
Endüstri 4.0 ile makine arızalarından dolayı duraksamaların da önüne
geçilebilecek ve makine arızalarına ilişkin gerçek zamanlı veri elde edilebilecektir.
Makinelerin esneklik düzeyleri yüksek olacak, hazırlık süreleri minimize edilecek
ve talepteki miktar ve çeşit olarak değişimlere uyum gösterilebilecektir. Bu sayede
KOBİ’lerin makine arızalanmalarına karşın ellerinde çok miktarda stok
bulundurmasına gerek kalmayabilecektir.
KOBİ’lerin sermaye olanaklarının sınırlı olması ve otomasyon olanaklarından
çok fazla yararlanamamaları Endüstri 4.0’a geçişte sorunlar yaşamalarına neden
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olabilir. Sermaye yetersizliğine bağlı olarak ileri üretim teknolojilerini uygulamada
sorunlar yaşayabilmektedirler. Gerekli finansman destekleri sağlandığında üretim
süreçlerinde gerekli teknolojik iyileştirmeleri yapabilecekler, bu da ürün
kalitelerinin artmasını ve rekabet edebilirliklerini yükseltecektir.
4. SONUÇ
KOBİ’ler üretim alanında üretim sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak ve
işletmelerinin niteliklerine bağlı olarak sorunlar yaşayabilmektedirler. KOBİ’lerde
genellikle üretim sipariş üzerinedir. Verimlilik oranları ve kapasite kullanım oranları
düşük olmaktadır. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasında verimlilik konusuna
çok önem verilmelidir. Teknoloji sürekli ilerlemekte ve üretim yöntemlerinde de
yeni gelişmeler olmaktadır. KOBİ’lerin bu teknolojik gelişmeleri takip etmeden ve
teknolojiye uyum sağlamadan rekabet etmeleri çok zordur. Teknolojik gelişmeleri
takip edebilmeleri ve Ar-Ge çalışmaları için sağlanan birçok finansal desteklerden
ve fon kaynaklarından yararlanma yollarını araştırmaları gerekmektedir. (Akgemci,
2001: 39-54)
KOBİ’lerin öncelikleri kurumsallaşma olmalıdır. Böylelikle verilerin analizi
yapılarak kararlar bilimsel yöntemlere göre gerçekleştirilebilecek ve verimlilik için
de ilk adım atılmış olacaktır. KOBİ’lerin gelecekte rekabet gücünü sürdürebilmeleri
için özellikle iki temel unsurun önemli olduğu düşünülmektedir; yalın üretim ve
endüstri 4.0.
Yalın üretim prensiplerinin uygulanması ile verimliliklerini artırmak ve
maliyetlerini düşürmek için birçok fırsat sağlanacaktır. Burada önemli olan yalın
üretim uygulamalarının KOBİ’lerin gereksinimlerine göre adapte edilmesidir. Aksi
takdirde

KOBİ’lerde

yalın

üretim

uygulamalarından

istenen

yararlar

sağlanamayabilir. Dünyada yalın üretim uygulamaları ile önemli kazançlar sağlayan
birçok KOBİ örneği mevcuttur.
Endüstri 4.0 da işletmelere çok önemli fırsatlar sunmaktadır. KOBİ’ler de bu
fırsatlardan yaralanmalıdır. Endüstri 4.0’ın, KOBİ’ler için de üretim süreçlerinin
değiştirilmesinde ve kaynak kullanımında çok önemli etkileri olacaktır. Endüstri 4.0
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ile verimlilik ve etkinlik arttığı gibi maliyetlerin de düşürülmesinde önemli fırsatlar
elde edilecektir. Esneklik artacak ve hatalı üretim ve makinelerin bozulması ile
yaşanan duraksamalar azaltılacaktır. Üretimde otomasyonun artması kalite, tutarlılık
ve güvenilirliği artıracaktır.
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The Democratic Problem of Minority Representation: An
Assessment of the Tu'me Issue and Dreyfus Affair
Öznur Uçar1
Democracy is of interest to many disciplines. Law is particularly interested in community
structure and the human welfare angle of public finance. Democracy has both a binding and
prompting influence on the above issue. The fact that democracy leads to a better way of
living is indisputable. However, the opposite can also be said to be true. This is because
democracy in practice can be problematic. For example, with regard to the issue of minority
representation.
In the present study, the ‘benefit codes’ of optimal democracy were investigated. First, a
review of the literature was undertaken. The definition and components of democracy are
emphasized. The benefit codes were sought in a different issue such as The Tu'me And
Dreyfus. They were Jews in different histories and societies. Both were innocent despite the
majority's decision. The issues have been examined in terms of minority representation
problem. Thus, new benefit codes on Democracy were targeted. This study takes a different
approach to democracy, and therefore this subject is viewed in a new light.
Keywords— Democracy, Minority, Tu'me İssue And Dreyfus Affair
JEL Classification Codes: K00, P16

1. INTRODUCTION
Winston Churchill during his speech at the House of Commons said that
“Democracy is the worst form of government, except for all the others.” Democracy
is the best form of government we have, but it is also problematic. The problem of
representation and the majority can be said to be the biggest problems. Despotism
can also exist in democratic regimes and can as often transform into oligarchy or
totalism.
Emile Durkheim in his book The Division of Labor in Society (1893) said that
individuals in the same society have their own life by means of common belief and
feeling. This collective life is collective consciousness. How individuals make
decisions with their individual consciousnesses equates to collective consciousness
in society (Durkheim, 2006). However, Durkheim's collective consciousness cannot
always be said to embody the right approach. This is because the common beliefs

1

Doktora Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Maliye Doktora Programı, Türkiye,
ucaroo@gmail.com

2855

and emotions of the majority can usurp the rights of the minority. These beliefs and
emotions can result in decisions being made that are far from justice.
2. DEMOCRACY
Democracy consists of two Greek words, namely public (demos) and power
(kratos) and carries the meaning of “public administration” or “power of the public”.
Democracy is often described as public self-governance and is also regarded as the
protection of fundamental rights and freedoms (Erdoğan, 2015). The basic
assumption is that collective consciousness results in the right decisions being made.
However, this is not always the case. As Plato stated, the uneducated public can lead
to the degeneration of democracy and its transformation into despotism. (Eflatun,
1958). For example, Hitler’s Nazism and Mussolini’s Fascism are the result of
collective consciousness.
3. THE ERROR OF DEMOCRACY
The practice of democracy was often not possible in practice. This is because
certain conditions have to be met in order for democracy to be successful (Aktan &
Dileyici, 2005). On the contrary, democracy develops in an erroneous form. The
causes of deterioration are varied. This is due to either the political institutions that
rule, or the public opinion (Aron, 2011).
According to Robert A. Dahl, the root of evil in democracies is the infinite force
of the majority. If society has a homogeneous structure and strong minorities and
protects minority rights, a healthy pluralistic democracy exists. Only then can
despotism be avoided, and functional democracy formed. However, in most
countries where the majoritarian democracy model is in existence, these conditions
are not met. Therefore, minority groups resist majority democracy. According to
Dahl, limiting the majority is a more appropriate approach for democracy to function
properly (Dahl, 2010).
Limiting the majority is based on justice. As a principle of management, justice
is to be balanced in every individual to individual and individual and-societal
relationships. (Ömer Özsoy, 2004)
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4. DREYFUS AFFAIR
The Dreyfus affair is an example of Majority despotism. In 1894, Jewish-born
Captain Alfred Dreyfus was referred to court on charges of espionage. Three experts
who provided fraudulent reports were appointed by the court while experts who were
not involved in the collusion were dismissed. The bogus documents were submitted
as evidence. Thus, the crime of treason resulted in Dreyfus being sentenced to life
imprisonment. A guard, in front of the public, detached the epaulettes in the uniform
of the traitor and broke his sword. The people witnessed this ceremony of
humiliation with the slogan of “death to the Jews”.
The emergence of political and financial scandals resulted in politicians
manipulate collective consciousness through provoking the peoples’ anti-Semitic
feelings. Thus, collective consciousness is not always the basis for making the right
decision (Baysan, 2002). By 1897, Dreyfus had survived the accusations that began
in 1894. According to Emile Zola, who contributed greatly to the realization of
justice, justice was delayed due to political considerations. This not only aggravated
the result but also gave rise to a new mistake. (Zola, 2004)
5.

TU’ME ISSUE

A similar incident occurred during the Prophet Mohammad’s (SAV) period. One
of the Muslims, someone named Tu'me b. Übeyrik stole his neighbour Katade b.
Nu’man’s armour and left the evidence of the theft at the house of a Jew named Zeyd
b. Semin. When the owner of the armour searched for the armour at Tu'me’s house,
he didn't find it and he swore he wasn't the thief. When the armour was discovered
at Zeyd's house, he also swore that he wasn't the thief. Relatives of Tu’me went to
the Prophet (sav) and testified to Tu'me’s innocence and to the guilt of the Jew. Their
aim was for the Prophet (sav) to defend Tu'me for fighting the Jews (Yıldırım, 2006)
and they embarked on a campaign of defamation against Zeyd. This was easy to
achieve, as at the time Muslim and Jewish communities were frequently warring
Moreover, Tu'me's oath, the testimony of his relatives and the evidence was enough
to cast doubt on Zeyd. Despite the fact that the majority believed that Zeyd was
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guilty, the contradictory evidence resulted in the. (Sümertaş, 2010) prophet returning
a verdict of guilty for Tu'me, which is cited in Qur’anic verse the surah Nisa (105109).
One of the major missions of a government is to ensure equal treatment of all
citizens in the face of the law. Everyone, regardless of status and hierarchy is deemed
equal in law. Citizens cannot be treated differently for any reason (Mevdûdi, 1980).
The principle of justice is one of the basic principles for the collective consciousness
to function properly. The Qur'an deems all equal, including minorities and those
from different faiths. (Kayaoğlu, 1985) "O you who have believed, be persistently
standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people
prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah;
indeed, Allah is Acquainted with what you do." (Surah Al-Ma'idah 8)
6. CONCLUSION
The rational individual may act unethically while thinking of his own personal
gain. For example, in the Dreyfus affair, politicians incited the people's antiSemitism and changed the agenda with motivation for re-election. In this case, the
collective consciousness that was manipulated prevented the realization of justice.
In the second case cited, the individual attacked minority rights in order to maximize
his personal benefit. In order to prevent the transformation of democracy into
totalism, oligarchy and the despotism of the majority, no societal actor should be
given unlimited power. The maximization of individual benefits does not always
maximize social benefit. Unrestricted individuals may exhibit unethical behaviour
for maximum gain.
In the event that rulers who govern the people do not adhere to the rules, the
administration works against the public but in favour of the interests of the rulers.
Aristotle asserted that who will protect us from our protectors against the opinion,
whilst Plato advocated protectors should be directed in the state of books. (Taşkın,
2014). This limitation must be ensured by law and the constitution. Everyone who
has the legislative or sovereign power of a state is responsible for managing not by
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prescribed decrees, but also by published and recognized laws. Judges who will
decide on disputes with these laws should be impartial and honest (Aktan & Dileyici,
2005).
Injustice is treating people in similar circumstances differently. In a society,
people deserve punishment in accordance with the severity of their crimes. Justice
in law is the equal application of laws to all persons without any interest and privilege
according to the principle of equality (Frankena, 2007).
As a result, collective consciousness cannot always make the right decision,
otherwise, it will make democracy ineffective and harm justice. For this reason, all
actors of democracy should be limited by laws. Moreover, laws should be based on
justice.
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Sübvansiyonların Ve Vergi Harcamalarının Seçimlere
Katılma Oranlarına Etkisinin Panel Veri Analizi İle
İncelenmesi
Öznur Uçar1

Özet
Bu çalışmada, Kamu Tercihi Teorisi dikkate alınarak rasyonel seçmen davranışları
ekonometri açısından değerlendirmiştir. Seçmenlerin seçimler ile demokrasiye katılmasında
özel çıkar maksimizasyonu motivasyonu ile hareket ettikleri varsayımını test edilmiştir.
Bunun için seçmenlerin seçime katılma kararında sübvansiyonlar ve vergi harcamalarının
etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Bunun için iki ayrı veri üzerinde çalışmıştır. İlk
verimiz 27 ülkeyi ve 2001-2011 dönemini kapsamaktadır. Bu veriler ile seçmen
davranışlarının sübvansiyon boyutu incelenmiştir. İkinci verimiz 5 ülkeyi ve 2001-2010
dönemini kapsamaktadır. Bu veriler ile vergi harcamalarının seçmen davranışlarına etkisi
incelenmiştir. Çalışmanın bulguları sübvansiyonlar ile seçimlere katılma arasında bir
korelasyon olduğunu göstermektedir. Vergi harcamalarının katsayı anlamlı olmadığı için
korelasyon bulunamamıştır.2
Anahtar Kelimeler— Vergi Harcaması, Sübvansiyon, Demokrasi, Panel Veri Analizi
JEL Sınflama Kodları: K00, P16

Panel Verification of the Effect of Subsidies and Tax Expenditures on
the Voter Turnout
Abstract
In this study, the Subsidies and Tax Discounts on the Voter Turnout were analysed between
2001-2011 for oil importing selected 27 countries. In this way, it is aimed to test the validity
of the median voter theory. Panel unit root and cointegration tests were examined to test
thehypothesis that the Subsidies and tax expenditures would affect voter turnout, i.e. the
cross-sectional dependency were implemented in the analysis. As a result of the analysis, it
was found that there was a cointegration relationship between the series. The results of
cointegration analysis showed that the Subsidies and Tax Expenditures effected Voter
Turnout.
Keywords— Tax Expenditures, Subsidies, Democracy Panel Data Analysis
JEL Classification Codes: K00, P16

1
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2
Panel data hesaplamalarında yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Dr. Öğr. Üyesi
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1. GİRİŞ
Devlet, çeşitli kıstaslara göre tasnif edilebilir. Yönetim biçimlerine göre bir
sınıflandırma söz konusu olduğunda ise hakimiyet ya da toplumun temsilinin kime
ait olduğu belirleyici kıstastır. Temsilci bir kişi olduğunda devlet Monarşi, sadece
bir kesimin heyeti olduğunda ise Aristokrasi adını alır. Tüm toplum bir araya gelecek
herkesten oluşan bir heyet ise, Demokrasi’dir. (Hobbes, 2005, s. 145-146) Modern
dünyada tüm toplumun bir araya geldiği bir heyetin oluşturulması imkânsız olduğu
içinse tüm toplumu temsil eden bir heyetin varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Böylelikle
temsili demokrasi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu heyet tüm toplumun faydasını
dikkate aldığında çoğulcu sadece toplumun çoğunluğunun faydasını dikkate
aldığında ise çoğunlukçu demokrasi kavramları karşımıza çıkmıştır.
Yunanca “halk” (demos) ve “iktidar” (kratos) kelimelerinden oluşan demokrasi
“halkın iktidarı” anlamına gelmektedir. Ancak burada esas olan temel hak ve
özgürlüklerin korunmasının halka bırakılmasıdır. (Erdoğan, 2015) Bu siyasal katılım
ile mümkündür. Siyasi karar alıcıları veya kararlarını etkilemek için hukuki veya
hukuki olmayan eylemlere siyasal katılım denir. (Özbudun, 1975) Bir tür siyasi
katılım olan seçimlerin en önemli aktörlerinden biri seçmendir. Seçmenin tercihleri
ise sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel temellidir. (Aktan & Dileyici, 2001) Kamu
Tercihi teorisinin ise konu hakkında farklı bir bakış açısı mevcuttur. Onlara göre
seçimlerde tüm aktörler farklı fayda maksimizasyonu güdüleriyle hareket ederler.
Seçmenler, fayda; siyasal partiler, oy; bürokrasi, bütçe; baskı grupları da rant
maksimizasyonu çerçevesinde tercihlerde bulunur. (Özsoy, 2002)
2. LİTERATÜR TARAMASI
Antony Downs 1957 yılında yayınlandığı “Demokrasinin Ekonomik Teorisi”
isimli eserinde, seçmenlerin ve politikacıların davranış biçimlerini açıklamaktadır.
Modelde partilerin öncelikli amacı iktidara gelmektir. Seçmenlerin amacı ise fayda
maksimizasyonudur. Bu yüzden hangi parti faydasını maksimize edecekse onu tercih
ederler. Seçmenin tercih ettiği partinin seçilme ihtimali düşükse tercihine uygun
olmayan partinin iktidara geçmesini engellemek için başka bir partiye ya da gelecek
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seçimlerde kazanacağını düşünerek tercih ettiği partiye oy verebilir. Tüm bu
olasılıkların dışında seçmen çekimser kalabilir ve oyunu kullanmayabilir.
Politikacılar ise yeniden seçilme şanslarını artırıcı şekilde hareket ederler. Oylarını
maksimize etmeye çalışan hükümet bazı seçmenlere maliyetler yüklerken bazılarına
da sübvansiyon veya vergi harcamaları ile fayda sağlamaktadır. (AKTAN &
DİLEYİCİ, 2005)
Nobel ekonomi ödülü sahibi James M. Buchanan ekonomik süreçte rol alan
aktörlerin davranış motivasyonlarının siyasal karar alma sürecinde de geçerli
olduğunu ve genel olarak bireylerin hem özel alanda hem de kamusal alanda özel
çıkar maksimizasyonu güdüsüyle hareket ederek davrandığını ileri sürmüştür
(AKTAN & DİLEYİCİ, Demokrasiye Yöneltilen Eleştiriler, 2005) Seçmenler için
kısa vadede en yüksek fayda, kamu hizmetlerinden en fazla faydayı elde ettikleri
ancak kamu harcamaları finansmanına en az katkıyı yaptıkları noktada sağlanır.
Bunun için sübvansiyonların ve vergi harcamalarının incelenmesi gerekmektedir.
Burada vergi harcamalarından kasıt, vergi indirim, imtiyaz ve öncelikleridir.
(Akdoğan, 2009)
3. ARAŞTIRMA
Bireysel faydaların maksimizasyonu çabasının demokrasinin etkinliği üzerinde
nasıl bir etkisi olduğunu araştırarak literatürdeki demokrasi eleştirilerine ekonometri
çerçevesinde bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için panel veri analizi
kullanılarak sübvansiyonların ve vergi harcamalarının seçimlere katılma eğilimi
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
3.1. Sübvansiyonlar Açısından
Araştırmada, 27 ülkenin 2001-2011 yıllarını kapsayan 11 yıllık bir zaman
periyodundaki

sübvansiyon

ve

seçimlere

katılma

oranları

kullanılmıştır.

Araştırmada kullanılan petrol tüketimi verisi milyon ton/yıl cinsinden ele alınmıştır.
Çalışmada kullanılan veriler OECD, Dünya Bankası ve Daron Acemoğlu’nun veri
tabanlarından elde edilmiştir. Bahsi geçen ülkeler; Avusturya, Avusturalya, Belçika,
Benin, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda,
İrlanda, Japonya, Kore, Malezya, Maritus, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,
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Portekiz, İspanya, İsveç, Tayland, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Çalışmada kullanılan
veri seti 264 gözlemi kapsamaktadır ve dengeli panel veri setidir.
Sübvansiyon devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı
karşılıksız yardımları şeklinde tanımlanır. (Seyidoğlu, 2003) Sübvansiyon verilerini
aldığımız OECD ise topladığı verileri; özel ve kamu kuruluşlarına yapılan karşılıksız
verilen hibe ve sosyal haklar olarak tanımlamaktadır. (OECD, 2018)
Araştırmanın amacı doğrultusunda 27 ülke ve 2001-2011 yıllarını kapsayan veri
setinin yatay kesit bağımlılığı ve birim kök testleri yapılmıştır. Daha sonra sabit
etkiler modeli ve rassal etkiler modelleri göz önüne alınarak model tahminleri elde
edilmiş ve yapılan tahminlerin geçerliliği Hausman testleri ile sınanarak kullanılacak
model belirlenmiştir. Veriler, Stata paket programı kullanılarak elde edilmiş, elde
edilen sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Kullanılan modelin denklemi aşağıdaki
gibidir;
δlvotit=-0,398+ δlsub(0,486)-δledu (0,395)-δgdp(1,368)+ δdem(10.309)+ûit
Denklemde bağımlı değişken seçimlere katılma oranı (lvot) ve sübvansiyonların
artış oranı (lsub), GSMH miktarı (gdp), eğitim harcamalarının GSMH içindeki oranı
(ledu), ülkelerin demokratik olup olmaması (dem)3 bağımsız değişkenler olarak
alınmıştır.
Yapıla peseran abs testi sonucunda H0 hipotezi kabul edilmiş ve yatay kesit
bağımlılığı tespit edilmiştir. Test sonucu aşağıda verilmiştir.

Daha sonra durağanlık testi uygulanmıştır. Yatay kesit bağımlılığı olduğu için
birinci nesil birim kökleri tercih edilmesi gerekmektedir. Birinci nesil birim kök
testlerinden (Breitung, Hadri, LLC, Maddala and Wu, Choi, IPS) LLC ve Hadri
uygulanmıştır. LLC testi sonuçlarının p-value sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu
3

Demokrasi değişkeni verileri için Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü Arş. Gör. Elyesa Aksoy’a teşekkür ederim.
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sonuçlara H0

hipotezi kabul edilmiş ve durağan olmadığı görülmüştür. Panel,

değişkenlerin birinci farkının alınması ile durağan hale getirilmiştir.
p-value

lvot

lsub

ledu

Gdp

Lag(1)

0.0000

0.9996

0.8076

0.0000

Hadri birim kök testi sonucunda LLC testi sonucu ile aynı sonuç elde edilmiş ve
Ha hipotezi kabul edilmiş ve durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar
aşağıda verilmiştir.
lvot

lsub

ledu

Gdp

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Panele değişen varyans testi yapılmıştır. Prob>chi2 = 0.0000 sonucu 0,10
değerinin altında olduğu için değişen varyans problemi olduğu kabul edilmiştir. Oto
korelasyon testinde ise Prob > F =

0.0000 sonucu 0,10 altında olduğu için oto

korelasyon sorunun varlığı kabul edilmiştir.
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27 ülkeden oluşan örneklemin tahmin sonuçlarına göre sübvansiyonlardaki %1
birimlik artış seçime katılımı %48 oranında arttırmaktadır. Sübvansiyonların
değişken değeri anlamlıdır. Eğitimin ve GSMH’nin katsayıları anlamsız bulundu.
Demokrasinin seçime katılma oranı %10’dir. Demokrasi bağımsız değişkeni
demokrasi indeksine göre ülkenin demokratik olup olmama özelliğini ifade
etmektedir. Sonuç olarak sübvansiyonlar ile seçimlere katılma arasında korelasyon
vardır.
3.2. Vergi Harcamaları Açısından
Araştırmada, 5 ülkenin 2006-2011 yıllarını kapsayan 6 yıllık bir zaman
periyodundaki sübvansiyon ve seçimlere katılma oranları kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan veriler OECD, Dünya Bankası ve Daron Acemoğlu’nun veri
tabanlarından elde edilmiştir. Bahsi geçen ülkeler; Danimarka, Kore, İspanya,
Birleşik Krallık ve ABD’dir. Çalışmada kullanılan veri seti 36 gözlemi
kapsamaktadır ve dengeli panel veri setidir.
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Vergi Harcaması verilerin alındığı OECD tarafından “Dar bir mükellef çevresi
için vergi kanunlarında yapılan kamu gerilerini azaltıcı veya erteleyici uygulamalar”
olarak tanımlanmaktadır. Türk literatürde ise “Vergi harcaması kavramı; devletin,
ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla tahsil edeceği vergilerden kısmen veya
tamamen; geçici veya süresiz feragat etmesi demektir. Bu kavram ana hatlarıyla
vergi muafiyetlerini, istisnalarını, indirimlerini ve teşviklerini içermektedir” olarak
tanımlanır. (Öz, 2002)
Araştırmanın amacı doğrultusunda 5 ülke ve 2006-2011 yıllarını kapsayan veri
setinin yatay kesit bağımlılığı ve birim kök testleri yapılmıştır. Daha sonra sabit
etkiler modeli ve rassal etkiler modelleri göz önüne alınarak model tahminleri el
edilmiş ve yapılan tahminlerin geçerliliği Hausman testleri ile sınanarak kullanılacak
model belirlenmiştir. Veriler, Stata paket programı kullanılarak elde edilmiş, elde
edilen sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Kullanılan modelin denklemi aşağıdaki
gibidir;
lvotit= 105-ltaxexp(4,118)-gdp(0,456)+edu(1,779)+ûit
Denklemde bağımlı değişken seçimlere katılma oranı (lvot) ve vergi
harcamalarındaki artış(ltaxexp), GSMH miktarı (gdp), eğitim harcamalarının GSMH
içindeki oranı (ledu), bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Yapılan peseran abs
testi sonucunda H0 hipotezi red edilmiş ve yatay kesit bağımlılığı olmadığı tespit
edilmiştir. Test sonucu aşağıda verilmiştir.

Daha sonra durağanlık testi uygulanmıştır. Yatay kesit bağımlılığı olmadığı için
ikinci nesil birim kökleri tercih edilmesi gerekmektedir. İkinci nesil (O’connell,
Breitung and Das, Moon and Perron, Bai and Ng, Pesaran) Pesaran birim kök testi
sonuçlarının p-value sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlara H0 hipotezi red
edilmiş ve durağan olduğu görülmüştür.
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lvot

ltaxexp

ledu

Gdp

0.000

0.000

0.000

0.0000

Panele değişen varyans testi yapılmıştır. Prob>chi2 = 0.0000 sonucu 0,10
değerinin altında olduğu için değişen varyans problemi olduğu kabul edilmiştir. Oto
korelasyon testinde ise Prob > F = 0.0377 sonucu 0,10 altında olduğu için oto
korelasyon sorunun varlığı kabul edilmiştir.
5 ülkeden oluşan örneklemin tahmin sonuçlarına göre vergi harcamaları
seçimlere katılmayı %4 oranında azaltmaktadır. Ancak değişken katsayısı anlamlı
olmadığı için anlamlı bir sonuca ulaşamayız. Aynı şekilde panelde ki diğer bağımsız
değişkenlerin katsayıları hem %5 hem de %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı
değildir. Dolayısıyla bu değişkenler ile bir korelasyon incelemesi yapılamayacaktır.

4.SONUÇ
Seçmen tercihleri sadece siyasi sonuçlar doğurmaz. Seçimlerin etkileri ve
etkilendiği unsurlar ekonomik niteliktedir. Çünkü seçimler siyasal karar alma
sürecinde seçmenler, politikacılar, bürokratlar ve çıkar-baskı gruplarının bireysel
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çıkarlarının toplamıdır. Siyasal karar alma sürecinde tüm aktörlerin amacı
çıkarlarının maksimum düzeyde belirlenmesini sağlamaktır (Kalaycı, 1983)
O yüzden teoride beklenen seçmenlerin kamu finansmanına katılımda en düşük
düzeyde, kamu hizmetlerden istifade de en yüksek düzeyde olduğu noktada siyasal
sürece arttırmalarıdır. Çünkü bu düzey seçmenler için faydanın en yüksek olduğu
yerdir. Bu çerçevede yaptığımız panel veri analizinde, sübvansiyonların etkisini 11
yıllık dönem için 24 ülkenin verileri test edilmiştir. Sonuçta sübvansiyonlardaki %1
lik bir artış %48 oranında seçimlere katılmayı arttırmaktadır. İkinci bir panel veri
analizi vergi harcamaları üzerine yapılmıştır. Bahsi geçen verinin düşüklüğü
sebebiyle ancak 5 ülke ve 6 yıllık bir dönem test edilebilmiştir. Ancak bağımsız
değişkenler %5 ve %10 düzeylerinde anlamsızdır. Bu sebeple bağımsız
değişkenlerle bir panel veri analizi yapılamaz. Sonuç olarak analiz ettiğimiz dönem
ve ülkeler itibariyle sübvansiyonlardaki artış ve seçimlere katılma arasında anlamlı
bir korelasyon vardır.
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki
Uygulamalarındaki Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma
Denizli-Bişkek Örneği
Emin Yürekli1, Seçkin Gönen2

Özet
Ülke Ekonomileri işletmeler temelinde varlığını sürdürür, gelişir ya da küçülür. Bir ülkenin
ekonomisi ne kadar güçlü ise o ülkede yaşayan halkın refahına o derece etki eder.
İşletmelerin finansal bilgilerinin ve bu bilgilerin çıktılarının açık net şeffaf ve
karşılaştırılabilir olması önemlidir. İşte bu düzeni sağlayan ise muhasebe meslek
mensuplarının tutumudur..
Meslek mensupları, muhasebe kayıtlarını tutarken, sınıflandırırken, özetlerken ve
raporlarken özenli ve titiz davranmak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları sosyal
sorumlulukları gereği bu özeni alışkanlık haline getirmelidirler.
Muhasebe meslek elemanlarının bahis konusu kayıtlama ve raporlama aralığındaki işlemleri
yaparken bir takım yanlışlıklar yapabilir. Bu yanlışlıkların kasıt olmaksızın yapılması
durumu hata, kasıtlı yapılması durumu ise hile olarak tanımlanmaktadır. Meslek mensupları
hata ve hile olasılığının bilincinde olarak gerekli özeni göstermesi etik gereğidir.
Muhasebe mesleği ve uygulamaları konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelerden biri olan
Amerika Birleşik Devletlerinde meslek etiği ile ilgili ilk çalışmalara 1966 da Amerikan
Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Birliği (American Institute of Certified Public Accountants)
AICPA‟da “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Standartları” yayınlanarak başlanmıştır.
1973‟te yeniden yayınlanan standartlar, 1988‟de tekrar gözden geçirilerek “Mesleki
Standartlarda Yeniden Yapılanma Planı” adıyla ve “Mesleki Davranış Yasalarını içerecek
şekilde yayınlanmıştır. AICPA‟nın, meslek üyelerinin topluma, müşterilere ve
meslektaşlarına karşı olan sorumluluğuyla ilgili olan ve onlara sorumluluklarını yerine
getirirken yol gösterecek olan 6 ilke ve 11 kuraldan oluşan Mesleki Davranış İlkeleri ve
Kuralları (31 Ekim 2009‟da güncellenmiş) şöyledir (http://www.aicpa.org).
Bu çalışmada Bişkek ili ile Denizli ilinde mesleğinde 10 yılını doldurmuş muhasebe meslek
mensuplarına mesleki uygulamaları ile ilgili etik arasında bağlantı kurulan 4 adet soru
sorulmustur. Bu soruların cevapları literatüre uygun bir şekilde açıklanmaya çalışılmistir.
Anahtar Kelimeler— Muhasebe Meslek Mensubu, etik, muhasebe
JEL Sınflama Kodları: M41, M41

A Research on the Ethical Perceptions of Vocational Practices of
Accounting Professions: Case of Denizli-Bishkek
Abstract
Country Economies maintain, develop or shrink their existence on the basis of businesses.
The stronger the economy of an country, the more it affects the welfare of the people living
in that country. It is important that the financial information of businesses and their outputs
are clear, transparent, and comparable. It is the attitude of accounting professors who
provide this order.
Professional members must be careful and rigorous when keeping, classifying,
summarizing and reporting accounting records. Professional accountants should make this
self-interest a habit because of their social responsibilities.
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Bölümü,

Accounting professionals may make a number of mistakes when doing transaction
processing between bookkeeping and reporting. These mistakes are made as mistakes and
intentionally done as fraud. It is ethical for professionals to demonstrate the necessary
discretion in the consciousness of error and the possibility of fraud.
The first work on occupational ethics in the United States, one of the most developed
countries in the world of accounting professions and practices, began in 1966 with the
publication of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) "Accounting
Ethics Standards for Accounting Professionals". The 1973 revised standards were re-audited
in 1988 and published in the name of the "Restructuring in Occupational Standards" and
"Code of Professional Conduct. AICPA's Code of Professional Conduct (Updated on
October 31, 2009), consisting of 6 principles and 11 rules, which are relevant to the
responsibility of the professions members to collect, to their clients and colleagues, and to
lead them in fulfilling their responsibilities (http: // www .aicpa.org).
In this study, four questions will be asked about the professional ethics related to
professional practices and accounting professionals who have completed 10 years of
occupation in Bishkek and Denizli provinces. The answers of these questions will be tried to
be explained according to the literature.
Keywords— Accounting Professions, ethical, accounting
JEL Classification Codes: M40, M41

1. GİRİŞ
Muhasebenin temel kavramlarından olan sosyal sorumluluk kavramı gereği
muhasebe meslek mensupları faaliyetlerini sürdürürken dürüst ve tarafsız bir şekilde
çalışmak zorundadırlar. Bu durum mesleğin etik kurallara olan bağlılığını
arttırmaktadır. Dolayısıyla meslek mensuplarının meslek etiğine olan bakış açısı
önem kazanmakta ve toplumun her alanına etki etmektedir.
Çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak on yıldan fazla tecrübeye
sahip olan meslek mensupları üzerinde meslek etiği araştırması yapılmış ve
görüşmeler sonucu elde edilen bulgular açıklanmıştır.
2. ETİK VE MESLEK ETİĞİ KAVRAMI
Günlük hayatta etik kavramı, ahlak kavramı yerine kullanılmaktadır. Ancak etik
ve ahlak kavramları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ahlak, belirli bir
dönem içerisinde insan topluluklarının sergilediği davranışlar bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Etik ise; insanların doğru ve yanlışı belirlerken kullandıkları
kişisel kriterlerdir. Dolayısıyla etik kavramı ahlakı konu alan disiplinler bütününü
ifade etmektedir (Kutlu, 2008; 144). Başka bir deyişle etik; ahlak kurallarının
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incelenmesi ile oluşmaktadır. Bu anlamda etik, ahlak kurallarına göre daha felsefi
temele dayanmaktadır. Etiğin temel ilgi alanı, insan davranışlarının ve eylemlerinin
temelini araştırması ve ahlaki açıdan değerli ve değersiz olanın ortaya çıkartılmasıdır
(Gürbüz ve Yılmaz, 2016; 194).
Meslek etiği; mesleki faaliyetler sırasında gerçekleştirilen davranışların
doğruluğu konusunda oluşturulan kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir.
Muhasebe mesleği, işletmeler açısından oldukça önemli bir fonksiyonu yerine
getirmekte, bununla birlikte toplum karşı da sorumlulukları bulunmaktadır.
Dolayısıyla muhasebe mesleği için mesleki etik, çeşitli ilke ve kuralları içermekte
ve mesleğe yönelik ahlakı olguyu oluşturmaktadır (Dinç ve Tunçer, 2015;320).
Her meslek grubunun kendi özelliklerine ve toplumsal ahlaki değerlerine uygun
bir mesleki etik algısı bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek mensubunun ahlaki
değerleri, toplumdan, çevreden ve aldıkları mesleki eğitimden etkilenmektedir.
Muhasebe meslek mensupları da ülkedeki ekonomik, siyasal ve kültürel değerlerden
etkilenmekte, faaliyetlerini sürdürürken toplumun büyük bir bölümünü içeren
işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun sonucu olarak meslek mensubunun etik
kurallara olan bağlılığı, tüm bu yapıları önemli derecede etkilemektedir (Kızıl vd.
2015; 8).
Görüleceği üzere muhasebe mesleği, toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu sebeple dünyada ve Türkiye’de muhasebe meslek etiği ile ilgili çeşitli çalışmalar
yapılmış, yasal düzenlemeler yayımlanarak meslek mensuplarının sahip olması
gereken özellikler tanımlanmıştır.
3. MUHASEBE

MESLEK

ETİĞİ

İLE

İLGİLİ

YASAL

DÜZENLEMELER
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu ( International Federation of
Accountants – IFAC) ve Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü
(American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) meslek etiği
konusunda uluslararası faaliyetlerini sürdürmekte, yayınladıkları standartlar ile tüm
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dünyada muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken etik kuralları
belirlemektedir (Özçelik ve Keskin, 2017; 141).
Türkiye’de de 3568 sayılı meslek yasası ile muhasebe mesleğinde uyulması
gereken kurallar düzenlenmiş, 18 Ekim 2001 yılında Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı tarafından
‘Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ve İlgili Mecburi Meslek Kararı’ 24557 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu mecburi meslek kararın hükümlerinde mesleki
ahlakın önemi vurgulamış, defter tutma ve finansal tablo hazırlama sırasında dikkat
edilmesi gereken unsurlar belirlenmiştir. (24557 sayılı Resmi Gazete)
Mecburi meslek kararlarından sonra 2007 yılında 26675 sayılı Resmi Gazete’de
‘Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’
yayınlanmıştır. ‘Bu yönetmeliğin amacı; ‘’tüm üyeleri en üst derecede meslekî
bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı
daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek
mensupları

kitlesi

oluşturmak

hedefine

ulaşmak

için

muhasebe

meslek

mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri
belirlemektir’’ şeklinde açıklanmıştır. Yönetmelikte meslek mensuplarının kamu
yararına uygun davranışlar sergilemesi gerekliliği vurgulanmış ve temel etik ilkeler
açıklanmıştır. Buna göre tüm meslek mensuplarının uyması zorunlu temel etik
ilkeler aşağıda sıralanmıştır (26675 sayılı Resmi Gazete md.1);
x

Dürüstlük: Meslek mensuplarının faaliyetleri sırasındaki davranışları doğru
ve dürüst olmalıdır.

x

Tarafsızlık: Meslek mensupları ön yargılı davranarak veya üçüncü kişiler
tarafından sergilenen baskılar sebebiyle mesleki kararlarının etkilenmesine
izin veremezler.

x

Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensupları faaliyetlerini sürdürürken
gerekli olan teknik bilgilere sahip olmalı ve özenli bir davranış
sergilemelidir.
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x

Gizlilik: Meslek mensupları zorunlu haller dışında faaliyetleri sonucu elde
ettiği bilgileri üçüncü kişilerin çıkarları için kullanmamalıdır.

x

Mesleki Davranış: Meslek mensupları ilgili yasal düzenlemelere uymalı ve
meslek itibarına zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Yayımlanmış olan yönetmelik sonrasında 2014 yılında 28954 sayılı Resmi
Gazete’de Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme
Yapılması Hakkında Tebliğ çıkarılmış, etik öğrenme yönde isteklilik yaratarak etik
eğitimi ve etik davranış gelişimi sağlanmaya çalışılmıştır.
Meslek etiği ile ilgili son düzenleme 23 Haziran 2018 tarihinde 30457 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi
Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelikte, yaşam boyu öğrenme süreçlerinin benimsenmesi,
mevzuat ve yöntemler hakkında yeterli ve yetkin olunması, kamu çıkarlarının
korunması ve etik kurallara güvenin sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere, Türkiye’de muhasebe meslek
mensupları için uyulması gereken etik kurallar yasal düzenlemelerle koruma altına
alınmış, bu kurallara uyulması için çeşitli yönetmelikler ve tebliğler yayımlanmıştır.
4. LİTERATÜR TARAMASI
Arslan vd. (2018), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin muhasebe meslek etiği algıları üzerinde bir anket gerçekleştirmiş ve
anket sonuçlarına göre meslek mensuplarının etik ilkelere bağlılığının sadece yasa
ve yönetmeliklerle sağlanabileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
öğrenciler, meslek mensuplarının genellikle kamu çıkarları yerine mükellef
çıkarlarını korumaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüldüğüne inanmaktadır. Bu
durumun temel sebebi, mükelleflerden elde edilen kazanç ile faaliyetlerinin devam
ettirilmesidir.
Karabayır vd. (2018), muhasebe meslek mensubu adaylar ile etik ikilem
konusunda bir anket uygulaması gerçekleştirmiştir. Çalışmada etik ikilem, bireylerin
problem çözümündeki kararsızlıkları olarak tanımlanmıştır. Elde edilen bulgularda
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meslek mensuplarının önemli bir kısmı mesleki faaliyetlerini sürdürürken etik
ikilemler yaşamaktadır. Bu durumun sebebi ise müşteri kaybetme endişesi olarak
tespit edilmiştir.
Gürbüz ve Yılmaz, (2016) muhasebe meslek etiğine ilişkin algıları yapısal eşitlik
modellemesi ile incelemiş ve Eskişehir ilinde bir uygulama gerçekleştirmiştir. Elde
edilen bulgularda mesleki davranış ilkesinin meslek mensupları tarafından uyulması
gereken en önemli temel etik ilkesi olduğu vurgulanmıştır.
Büyükyılmaz ve Gürkan (2014) mesleki tükenmişliğin muhasebe meslek
mensuplarının etik tutumları üzerindeki etkisini araştırmış ve çalışmanın sonucunda
mesleki tükenmişliğin meslek mensuplarının etik tutum ve davranışları üzerinde
olumsuz bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Kutluk ve Ersoy, (2011) muhasebe meslek üyelerinin etik yargı düzeyleri üzerine
bir araştırma gerçekleştirmiş ve cinsiyete göre belirlenmiş puanlamalarda anlamlı
farklılaşma elde etmiştir. Buna göre kadınlar, erkek meslektaşlarına göre daha
yüksek etik yargı düzeyi puanına sahip olmuşlardır. Bununlar birlikte meslek unvanı,
yaş, ve öğrenim durumu ile ilgili herhangi bir anlamlı fark bulunamamıştır.
Yıldız (2010), muhasebe mesleğinde meslek etiği ile ilgili Kayseri ilinde bir
uygulama gerçekleştirmiş ve mali müşavirleri etik dışı uygulamalara yönelten
ifadeleri belirlemiştir. Elde edilen bulgularda meslek mensuplarının etik konusunu
önemsediği, ancak mükelleflerin baskılarından dolayı bazı durumlarda etik dışı
davranışlar sergileyebildikleri görülmüştür.
5. UYGULAMA
Araştırmada Denizli ilinde 6 Bişkek ilinde 4 olmak üzere muhasebe meslek
mensubu ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Veriler yardımcı bir raportör
aracılığıyla yazılı olarak not alınmıştır. Her bir görüşme yaklaşık olarak 15-20
dakika arasında sürmüştür. Soru ve cevaba dayalı olarak yapılan görüşmelerde
genelden özele dört adet açık uçlu ve yorum gerektiren soru sorulmuştur.
Görüşmelerde açık uçlu ve yorum gerektiren sorular sorulmalıdır (Baş vd., 2008)
Soruların günlük kullanım tarzına uygun olmasına önem verilmiştir. Derinlemesine
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görüşme tekniği nitel veri toplamada önemlidir. Büyüköztürk ve diğerlerine (2009)
göre nitel araştırma ayrıntılı ve derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel
algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, şu an ki durumlarını
anlamak ve açıklamak için başvurulan bir yöntemdir. Sayısal veriden çok, bireysel
düşüncelerin farklılıklarının incelenmesi önemlidir. Bu araştırmada da veri toplama
aracı olarak derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmış ve katılımcılara
sorular sorularak tartışmaya açılmıştır. Katılımcılara sorulan sorular şu şekildedir:
-

Muhasebe

meslek

mensubu

olarak

etik

kavramı

sizde

neleri

çağrıştırmaktadır?
-

Meslek etiği ile ilgili güncel çalışmaların gelişmesi için önerileriniz
nelerdir?

-

Yasalarda yer alan meslek etiği konusunun yeterli olduğunu düşünüyor
musunuz? Neden?

-

Muhasebe meslek mensubu adaylarında meslek etiği konusunda yapılması
gereken yenilikçi fikirleriniz nelerdir?

5.1. Denizli ilinde yapılan araştırma
Soru 1 : Muhasebe meslek mensubu olarak etik kavramı sizde neleri
çağrıştırmaktadır?
Katılımcı 1: Etik kavramı günümüz meslek mensupları arasında en fazla bizim
alanla ilgili olduğunu düşünmekteyim. Bununla birlikte etik kavramının bende
çağrıştırdığı üç temel kavram bulunmaktadır. Bunlar zorunluluk, ahlak ve hak olarak
sıralayabilirim. Etik kavramının meslek mensuplarının uyması gereken bir
zorunluluk olarak özellikle belirtiyorum çünkü tercihe bırakılmayacak kadar hayati
bir kavramdır.
Katılımcı 2: Etik kavramının bende çağrıştırdığı şey hukuktur. Çünkü muhasebe
meslek mensupları olarak hukuksal düzenlemeler ile meslek etiğine sahip olmamız
bir gerekliliktir. Bu kapsamda ilk çağrıştırdığı şeyin hukuk olması ile birlikte ahlak
kelimesi de etik kavramının çağrıştıracağı ikinci kavram olacaktır benim için.
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Katılımcı 3: Etik kavramı günlük yaşamında rahatsızlık duymayan bireylerin sahip
olduğu önemli bir kavramdır.
Katılımcı 4: Erdemli meslek mensuplarının sahip olması gereken bir kavramdır.
Katılımcı 5: Öğrenilen bir kavram olmakla birlikte ahlaki ilkelerle de doğrudan bağlı
bütünsel bir kavramdır.
Katılımcı 6: Etik kavramının sahip olunabilecek en önemli ahlaki kavram olduğunu
düşünmekteyim.
Soru 2 : Meslek etiği ile ilgili güncel çalışmaların gelişmesi için önerileriniz
nelerdir?
Katılımcı 1: Meslek etiği konusunda düzenleme konusu Avrupa Birliğine uyum
sürecinde yapılan düzenlemeler ile sınırlı kalmamalıdır. Yenilenen ve her geçen gün
ortaya çıkan vakalar karşısında özellikle genç muhasebe meslek mensuplarının
deneyim kazanması konusunda da usta-çırak ilişkisine benzer bir yapı kurulmalıdır.
Bu yapının kurgulanmasında güncel vakalar ile iyileştirilecek bir yol haritası
izlenmelidir. Meslek etiği konusunda alanında uzman akademisyenler, muhasebe
meslek mensupları ve müşterilerden oluşan bir katılımcı profiline sahip çalıştaylar
düzenlenerek öneriler resmi makamlara ulaştırılmalıdır.
Katılımcı 2: Güncel çalışmaların yeterli olduğunu düşünüyorum.
Katılımcı 3: İnsan bağlı bir kavram olan etik ile ilgili çalışmalar her yıl en geniş
zaman aralığında yenilenmeli ve güncellenmelidir. Elbette değişmeyen ana ilkeler
bulunmaktadır. Ancak değişen yasalar, kurullar ve meslek alanı ile ilgili teknolojik
gelişmeler mesleki etik kavramının da değişmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu
bağlamda yapılacak bir resmi yapının saha alanında da kurulacak bir yapı ile
etkileşim halinde çalışma grupları kurmalıdır. Bu kurullarda alınacak kararlar
tavsiye kararı olmalı ve ana kararları etkilemelidir.
Katılımcı 4: Yeterlidir.
Katılımcı 5: Muhasebe meslek mensubu adaylarının etik alanında geliştirilmesi ana
yapının ve yasal düzenlemelerin yeniden düzenlemesine ihtiyaç duymadan güncel
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halde kalmayı sağlayacaktır. Muhasebe meslek mensuplarının güncel vakalar
karşısında yapmaları gerekenler ile ilgili her dönem mesleki etik dersi verilmelidir.
Katılımcı 6: Meslek etiği konusunda ilerleme yaşanması için insan kaynağının ahlaki
ilkeler ile bezenmesidir.
Soru 3: Yasalarda yer alan meslek etiği konusunun yeterli olduğunu düşünüyor
musunuz? Neden?
Katılımcı 1: Ana ilkeler bağlamında evet ancak güncel süreçler açısından hayır.
Muhasebe meslek etiği özelinde düzenlemeler etik sürecini etkileyecek diğer
düzenlemeler yapıldığı anda güncellenmesi gereken noktalar olacağı inancındayım..
Katılımcı 2: Evet ancak bazı durumlar ki bunlar etik konusunda yasal açıklıklar
olarak görülen konularda insan vicdanına kalmış bir kavramdır.
Katılımcı 3: Yasal çalışmalar güncellenmediği sürece ve geniş katılımlı bir
uygulama alanı düzenlemesi olmadan hiçbir yasal düzenleme yeterli değildir.
Katılımcı 4: Evet. İlgili tüm süreçler mevcuttur. Yeniden yapılması gereken ekleme
veya güncelleme olmadığını düşünüyorum.
Katılımcı 5: Yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda yetişmiş
ve ahlaki değerleri yüksek bir muhasebe meslek mensubu grubunun da olması bir
zarurettir.
Katılımcı 6: Öğrenilen bir kavram olmasının yanında etkileyici birçok faktörü olan
etik kavramı yasal düzenlemelerle yüzde yüz yeterli denilemez.
Soru 4: Muhasebe meslek mensubu adaylarında meslek etiği konusunda
yapılması gereken yenilikçi fikirleriniz nelerdir?
Katılımcı 1: Teknoloji odaklı ve ilgili gelişmiş muhasebe yazılımları üzerinden
düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum.
Katılımcı 2: Bu soru başlı başına bir disiplinler arası çalışmanın meyvesi olacak bir
konudur. Yenilikçi bir çalışma grubu kurularak özellikle üniversitelerdeki mesleki
etik derslerine içerik üretilmelidir.
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Katılımcı 3: Mesleki etik ile ilgili özel staj yapılmasının yararlı olabileceğini
düşünmekteyim. Konu ile ilgili online staj yapılması yenilikçi ve kolay bir yöntem
olabilir.
Katılımcı 4: Yenilikçi fikirlerim bulunmamaktadır. Mevcut yenilikler ve yapılar
yeterlidir.
Katılımcı 5: Sadece muhasebe meslek mensupları ve adaylarının bulunduğu bir
platform üzerinden deneyim paylaşımı yapılabilir.
Katılımcı 6: Bu konuda tek başına bir uygulama yerine katılımcı bir mekanizmanın
karar vereceği fikir havuzundan uygulamalar çekilmeli ve uygulanmalıdır.
5.2. Bişkek ilinde yapılan araştırma
Muhasebe meslek mensubu olarak etik kavramı sizde neleri çağrıştırmaktadır?
Katılımcı 1: Etik doğru ve tarafsız davranarak iş yapmak anlamına gelmektedir.
Katılımcı 2: Dürüstlük ve tarafsızlık anlamına gelmektedir.
Katılımcı 3: Sorumluluk ve gizlilik
Katılımcı 4: Muhasebe Standartlarına uymak.
Meslek etiği ile ilgili güncel çalışmaların gelişmesi için önerileriniz nelerdir?
Katılımcı 1: Meslek odaları gerekli girişimleri yaparak meslek mensuplarına gerekli
olan eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır.
Katılımcı 2: Kurumsallasma alanında daha fazla calısmalar yapılmalıdır.
Katılımcı 3: Muhasebe mesleğinin ülke ekonomileri konusunda meslek
mensuplarına yeterli eğitimler verilmelidir.
Katılımcı 4: Meslek odaları yeterli şekilde girişimlerde bulunmuyorlar.
Yasalarda yer alan meslek etiği konusunun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Neden?
Katılımcı 1: Kesinlikle yeterli değil, yasalar bu konuda mutlaka yeniden
düzenlenmelidir.
Katılımcı 2: Devletin etik ihlalini önlemek için yeterli şekilde çaba sarf ettiğini
düşünmüyorum
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Katılımcı 3: Meslek mensupları ile bu konuda gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra
kanunlar çıkartılır ise daha etkili olur.
Katılımcı 4: Yeterli değildir ve bu konuda kamu yeterli şekilde çaba
göstermemektedir.
Muhasebe meslek mensubu adaylarında meslek etiği konusunda yapılması gereken
yenilikçi fikirleriniz nelerdir?
Katılımcı 1: Bu mesleği seçen veya seçecek genç arkadaşlar öncelikle etik
konusunda yeterli eğitim ve bilgi verilmeli yasada yer alan/alacak kanunlar mutlaka
bilgilendirilmelidir.
Katılımcı 2: Meslek odaları bu konuda daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
Katılımcı 3: Bu mesleği yapacak adaylar ile derinlemesine bir mülakat ve görüşme
yapılarak mesleki özen ve gizlilik ilkelerine uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.
Katılımcı 4: Meslek odaları bu konuda sık sık eğitimler vermelidir.
6. SONUÇ
Muhasebe meslek mensupları bir ekonominin temel dinamikleri olup yapmış
oldukları islerin sonucunda ülkelerin en önemli gelirlerinden olan Gelir vergisi
kurumlar vergisi katma değer vergisi gibi vergilerin toplanmasında etkin rol
oynamaktadırlar. Bu bağlamda muhasebe meslek mensupları yapmış oldukları
islerde dürüst adil şeffaf ve hesap verebilirlik ilkeleri ile doğru oranda çalışmak
durumundadırlar. Yolsuzluk ve hile ülkelerin ekonomilerini oldukça olumsuz yönde
etkilemekte ve sonuç olarak devletin daha az vergi toplamasına neden olmaktadır.
Çalışmamızda Biskek ilindeki muhasebe meslek mensuplarına yapmış
olduğumuz araştırma neticesinde hile ve yolsuzluğun yapılmaması gerektiği aksi
halde ülke yatırımlarının azalacağı ve ekonomik olarak ülkelerin büyümesine en gel
teşkil edeceği sonucuna ulaşılmıştır.
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BIAIS COMPORTEMENTAUX INFLUENCANT LA
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TRADERS AU MAROC ET LEUR IMPACT SUR LA
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Résumé
Dans le marché boursier marocain, il existe des biais psychologiques qui influencent la prise
de décision des investisseurs marocains dans leur gestion de portefeuille. L’examen de
l’impact des biais comportementaux sur la volatilité du marché boursier marocain a fait
ressortir que les biais psychologiques aussi présente soient-elles lors de la prise de décision
chez les investisseurs au Maroc ne causent pas de déviation anormale des cours boursiers.
Mots clés : Finance comportementale, biais psychologiques, prise de décision, gestion de
portefeuille, volatilité.
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MOROCCO AND THEIR IMPACT ON THE VOLATILITY OF THE
MOROCCAN STOCK MARKET
Abstract
In the Moroccan stock market, there are psychological biases that influence Moroccan
investors' decision-making in their portfolio management. Examining the impact of
behavioral biases on the volatility of the Moroccan stock market has shown that the
psychological bias that is present during decision-making among investors in Morocco does
not cause abnormal deviation of share prices.
Key words: Behavioral finance, psychological biases, taking decision, portfolio management
, volatility.
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1. Introduction :
La finance classique axée principalement sur le courant néo-classique de
l’économie repose sur trois éléments fondamentaux : la maximisation de l’espérance
d’utilité, l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage et surtout celle de
l’efficience des marchés. Dès le début des années 50, plusieurs observations
expérimentales ont révélé des constatations troublantes qui ont mis à mal le postulat
rationalité-efficience qui s’est confronté à une multitude d’anomalies. La succession
des bulles spéculatives et des crashs boursiers ont poussé les défendeurs de la finance
classique à reconnaître son incapacité réelle à expliquer ces anomalies et ont mené à
l’émergence de plusieurs essais d’explication du fonctionnement des marchés
financiers. Une attention particulière a été accordée à l’explication psychologique
des marchés financiers menant ainsi à l’apparition de la Finance Comportementale.
Dans cet article nous relaterons dans un premier temps les généralités théoriques
de la finance comportementale, ses fondamentaux puis nous présenterons les biais
psychologiques les plus connus. Nous exposerons par la suite les résultats des études
des biais psychologiques influençant les décisions des gérants de titres de capital et
les traders ainsi que leur impact sur la volatilité du marché boursier marocain.
2- Présentation de la finance comportementale
C’est au début des années 1980 qu’une nouvelle approche se proposant d’étudier
les phénomènes financiers en y englobant la dimension comportementale, a vu le
jour avec les premières contributions d’un petit groupe de professeurs de finance à
savoir : Hersh Shefrin, Robert Schiller, Werner De Brondt et Richard Thaler. Ces
derniers s’étaient focalisés sur l’étude des comportements des investisseurs et des
mouvements de marché sans parti pris théorique. Ils se sont mis à échanger leurs
recherches avec des psychologues tels que Daniel Kanheman et Amos Tversky ;
deux spécialistes de l’étude des comportements individuels en univers risqués.
Frankfurter et McGoun (2001), admettent que les investisseurs se comportent
comme des humains, à titre individuel ou collectif (avec leurs qualités et défauts), et
non comme un groupe homogène d’individus rationnels comme les présente la
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finance classique. Et puisqu’ils sont ainsi, il conviendrait d’étudier la façon avec
laquelle ils réagissent et prennent leurs. En s’inspirant de la psychologie, la finance
comportementale observe empiriquement les comportements réels des investisseurs
et les compare aux mouvements de cours sur les marchés. Ce sont les répétitions de
ses observations qui ont mené à la critique de la théorie néoclassique invitant
l’ensemble de la finance à changer de vision. Christophe SCHINCKUS
(SCHINKUS C., 2009, « La finance comportementale ou le développement d’un
nouveau paradigme », Ed. Sc. Humaines, Revue d'Histoire des Sciences Humaines,
2009/1 n° 20 pages 101 à 127) explique que malgré les différentes recherches
effectuées dans ce domaine aussi hétérogènes soient-elles, elles reposaient toutes sur
trois hypothèses notamment l’existence de biais comportementaux, l’impact des
données environnementales sur la prise de décision des investisseurs et l’hypothèse
d’inefficience des marchés financiers.
3- Les fondements de la théorie comportementale
La finance comportementale est basée sur les biais psychologiques. Dans cet
article nous présenterons uniquement les biais psychologiques objet de l’étude qui
sera traitée par la suite.
3.1- Les heuristiques et les biais cognitifs
Les heuristiques sont des stratégies de simplification du processus décisionnel.
Sans en prendre conscience, les êtres humains y font recours lorsqu’ils sont face à
des décisions dont les conditions sont incertaines ou complexes pour prendre des
décisions rapides. L’approche classique de la prise de décision explique qu’un biais
cognitif conduit, par définition, à une décision qui n’est pas rationnelle, parce qu’elle
ne se base pas sur une information valide ou parfaite. Nous présenterons dans ce qui
suit les biais les plus connus.
3.1.1- L’heuristique de représentativité : La représentativité est le fait de
généraliser une situation à partir d’un cas particulier connu. En effet les individus
ont tendance à évaluer la survenance d’un événement futur certain par le degré
auquel il ressemble à un phénomène récent observé.
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3.1.2- Le biais d’ancrage : Ce biais décrit le fait que les individus fondent leurs
estimations quant à un problème donné en se basant sur une donnée prise comme
cadre de référence.
3.1.3- L'heuristique de disponibilité : Il s’agit d’un mode de raisonnement qui se
base sur les informations immédiatement disponibles. Les individus qui emploient
cette heuristique ont tendance à associer une fréquence ou une probabilité à un
événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples ou des associations
d’un tel événement leur viennent à l’esprit (Tversky et Kahneman, 1974).
3.1.4- Excès de confiance : Les individus ont tendance à surévaluer leurs aptitudes, leurs
connaissances et à surestimer leurs capacités ainsi que la précision de leurs connaissances.
Ceci est connu sous le nom de biais d’excès de confiance. Ce dernier se manifeste par une
tendance très naturelle à penser que nos capacités (ou connaissances) sont plus étendues
qu’elles ne le sont en réalité3.

3.1.5- Le comportement mimétique : Les comportements moutonniers sont
assimilés à l’inverse de l’excès de confiance. La confiance en soi, étant non absolue,
l’investisseur a tendance à suivre les actions des autres sans pour autant les
comprendre. Dans certains environnements de marché, ce type de comportement
sévit.
3.1.6- L’aversion aux pertes : L’aversion aux pertes explique que les investisseurs
ont tendances à conserver les titres perdants puisque s’ils les vendent afin d’acheter
un autre, et qu’ils gagnent la moins value, ils n’encaisseront que la moitié de la
déception que leur a causé la perte du premier titre. L’investisseur pour un montant,
renonce à investir car il croit que pour le même titre, même si l’espérance de gains
est nettement positive, il y a possibilité de perdre.
3.1.7- La comptabilité mentale : Thaler en 1985, définit la comptabilité mentale
comme la tendance des individus à classer des biens dans des compartiments
mentaux différents. Les individus se focalisent principalement sur la pertinence de
chaque décision prise individuellement et ne se soucient guère des conséquences de
leurs décisions. Ils créent pour chaque bien un compte mental auquel il attribue un
3

http://ecopsycho.gretha.cnrs.fr/spip.php
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code. En comptabilité mentale, le critère que les individus prennent en considération
est l’utilité procurée par ce bien.
3.1.8- Le biais de statu-quo : C’est la tendance à préférer laisser les choses telles
qu’elles sont ou inchangées, le fait de décider de changer apparaît comme source de
risques plus qu’il apporte de bénéfices. Les humains ressentent souvent de
l’appréhension face au changement, ce qui les mène à faire des choix qui garantissent
que les choses restent les mêmes, ou changent aussi peu que possible.
4. Les biais psychologiques et la volatilité des marchés :
L’efficience des marchés financiers nécessite un comportement rationnel de la
part de ses intervenants. Par conséquent, les déviances qui ont été longuement
recensées par rapport aux hypothèses de la théorie traditionnelle ont montré des
écarts importants des prix d’actifs par rapport à leurs prix d’équilibre. La variabilité
anormale de ces prix est connue sous le nom de volatilité. Plusieurs explications ont
été avancées pour justifier la volatilité des marchés financiers et qui ont remis en
cause l'hypothèse de rationalité et la formulation traditionnelle des choix en
incertitude. En ce sens, Jean Pollin (Pollin, J., 2004, « Finance comportementale et
volatilité », Revue d’économie financière, Volume 74, n° 1, pp. 139-156) explique
que « la volatilité et l’écart aux fondamentaux sont le résultat de déviances des
comportements par rapport aux règles qui garantissent une formation efficiente des
prix d’actifs». La première étude qui a mis en lumière la volatilité excessive des
cours boursiers est celle de Shiller en 1981. Sa contribution a porté sur une
comparaison entre l’historique des cours de l’indice (S&P500) et celui de la valeur
actualisée des dividendes sur un intervalle d’année compris entre 1871 et 1979. Le
résultat de cette étude a fait ressortir un excès de volatilité des cours par rapport à
leur vraie valeur. La finance comportementale a mis le point sur l’importance des
biais psychologiques pour expliquer la volatilité excessive des cours. En ce sens,
Gervain et Odean en 2001 ainsi que Acker et Duck en 2008 ont montré que les
marchés qui affichent un niveau élevé de volume de transactions et une volatilité
excessive des cours sont les marchés où exercent des investisseurs sur-confiants.
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5. Méthodologie
Pour ce qui est des biais psychologiques, l’étude quantitative auprès de 30 traders
a porté sur les questions suivantes : l’aversion aux pertes ; le comportement
moutonnier ; l’excès de confiance ; la comptabilité mentale ; l’ancrage ; le biais
culturel et la représentativité. Concernant l’impact des biais psychologiques sur la
volatilité du marché boursier marocain, nous avons opté pour l’application de la
méthode des tests de bornes de variance de Shiller en vue de comparer l’indice du
prix réel à l’indice du prix ex-post qui est le prix déterminé par les fondamentalistes.
L’étude a été appliquée sur un échantillon 12 sociétés cotées 4de l’indice MADEX
pour lesquels nous avons collecté les cours quotidiens sur la période allant du
01/01/2008 au 31/12/2016.
En ce qui concerne l’étude des biais psychologiques influençant la prise de
décision des investisseurs en titres de capital, nous avons eu recours aux modèles des
équations structurelles pour analyser les relations entre les variables de notre modèle
à travers l’approche statistiques de type PLS (Partial Least Squares).
Quant à l’étude de l’impact des biais psychologiques sur la volatilité du marché
boursier marocain, elle a été traitée à l’aide de l’Excel.
5.1- Résultats de l’étude des biais psychologiques influençant la prise de
décision des investisseurs en titres de capital
Le système d’équation ci-dessous matérialise le modèle économétrique servant de
test au modèle de structure.
ࡼ࢙࢘ࢋࢊࢋࢊ±ࢉ࢙ ൌ ࢻ  ࢻ Ǥ   ࢻ Ǥ ࡱ  ࢻ Ǥ ࡺ  ࢻ Ǥ ࡿࢀࢀ  ࢻ Ǥ ࡹ 
ࢻૠ Ǥ ࡹࡻࢁࢀ  ࢻૡ Ǥ ࡹ  ࢻૢ Ǥ   ࢻ Ǥ ࡼࡾ  ࢻ Ǥ ࡳ  ࢻ Ǥ ࡴࡵ  ࢻ Ǥ ࡳࡱ 
ࢻ Ǥ ࡱࡹ  ࢻ Ǥ ࡲࡻࡾ  ࢻ Ǥ ࡰࡵࡼ  ࢻૠ Ǥ ࡱࢄࡼ  ࢻૡ Ǥ ࡵࡺࡲ  ࢻૢ Ǥ ࢀ  ࢿ

4

Lafarge, Ciment du Maroc, Cosumar, Itissalat Al Maghreb, Attijariwafabank, Wafa
assurance, Lydec, CIH, Douja Prom DOHA, Atlanta, Banque populaire, BMCE.
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Tableau 1: Synthèse des variables du modèle économétrique
Intitulé

Code

Nature

PD

Variable endogène

C

Variable explicative

STAT

Variable explicative

REP

Variable explicative

MOUT

Variable explicative

CM

Variable explicative

L’aversion aux pertes

A

Variable explicative

Le biais de l’excès de
confiance

EC

Variable explicative

Le biais d’ancrage

ANC

Variable explicative

La prise de risque

PR

Variable explicative

Genre

G

Variable de contrôle

Horizon d’investissement

HI

Variable de contrôle

Etat matrimonial

EM

Variable de contrôle

Age

AGE

Variable de contrôle

Formation

FOR

Variable de contrôle

Diplôme

DIP

Variable de contrôle

Expérience

EXP

Variable de contrôle

Information

INF

Variable de contrôle

Type d’analyse

TA

Variable de contrôle

La prise de décision
Le biais culturel
Le biais statut quo
Le biais de représentativité
Le comportement moutonnier
La comptabilité mentale

Source : élaboré par l’auteur
La qualité du modèle structurel suivant le modèle PLS, mesurée par un coefficient
de détermination R², informe sur l’apport de chaque variable explicative à prévoir la
variable expliquée. Comme ce coefficient à lui seul ne permet pas de mesurer la
qualité du modèle de mesure, il était judicieux de l’accompagner par la détermination
des coefficients des chemins β connus aussi sous le nom de coefficients structurels
ou coefficients de régression standardisé. Ci-dessous les résultats obtenus :
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Tableau 2 : Synthèse de l’évaluation de la qualité des échelles de mesure
Variables

Coefficient
廐

Prise de décision
Variables explicatives
Aversion aux pertes
Excès de confiance
Biais d’ancrage
Comportement moutonnier
Comptabilité mentale
Biais de représentativité
Biais statut quo
Prise du risque
Biais culturel
Variables de contrôle
Le genre
Horizon d’investissement
Age
Diplôme
Expérience
Formation
Information
Etat matrimonial
Type d’analyse

Variance
R²

T
student

Significativité
des effets

0.92
0.715
0.508
-0.486
-0.188
0.183
-0.410
-1.253
-0.518
-0.796

2.78
2.46
3.51
1.71
1.56
0.98
3.99
3.36
1.83

p = 0.01***
p = 0.05**
p = 0.01***
p = 0.1*
Non significatif
Non significatif
p = 0.01***
p = 0.01***
p = 0.1*

-0.015
-0.588
1.028
0.033
-1.085
-0.287
-0.372
-0.423
0.554

0.18
2.11
3.22
0.14
5.04
2.29
0.79
2.19
1.26

Non significatif
p = 0.05**
p = 0.01***
Non significatif
p = 0.01***
p = 0.05**
Non significatif
p = 0.05**
Non significatif

* : sig au seuil de 10% ; ** : sig au seuil de 5% ; *** : sig au seuil de 1%
Source : élaboré par l’auteur
Les coefficients de chemins β prennent des valeurs positives et autres négatives.
La prise de décision est déterminée par les variables explicatives qui affichent un
coefficient β positif à savoir l’aversion aux pertes, l’excès de confiance et la
comptabilité mentale. Tandis que d’autres variables explicatives affichent des
valeurs négatives, ce qui montre leur impact négatif sur la prise de décision. Il s’agit
notamment du biais d’ancrage, le comportement moutonnier, le biais de
représentativité, le biais de statut quo, la prise de risque et le biais culturel. L’analyse
du T de Student quant à elle présente des valeurs positives et très significatives
concernant l’ensemble des biais psychologiques qui affectent la prise de décision.
L’analyse du coefficient de détermination R² pour l’ensemble des résultats émanant
de notre analyse est de 0.92 ce qui explique que toutes les variables étudiées à savoir
les biais psychologiques, les informations, le diplôme, l’expérience etc, expliquent
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92% de la variance de la variable à expliquer qui est la prise de décision. Ce résultat
confirme ainsi l’existence des biais psychologiques qui affectent la prise de décision
chez les gérants des titres de portefeuilles au Maroc, en l’occurrence, le biais
d’ancrage, le biais statut quo, le comportement moutonnier, la comptabilité mentale,
le biais culturel, le biais de l’excès de confiance et l’aversion aux pertes à l’exception
du biais de représentativité qui n’intervient pas chez notre échantillon d’étude.
5.2- Les résultats de l’étude portant sur l’impact des biais psychologiques sur
la volatilité du marché boursier marocain.
Selon Naoui et khaled (2010), le test de volatilité stipule que sur un marché
financier, la variance des prix de l’actif doit être bornée par une valeur théorique qui
ne dépend que de la variabilité des déterminants fondamentaux du prix (Shiller
(1981), LeRoy (1981) et Benburg (2006)).
Formellement, il consiste à tester l’inégalité suivante :
࣌ሺࡼ࢚ ሻ   ࣌ሺࡼ ࢚כሻ

(1)5

ܲ௧ : L’indice du prix réel et ܲ௧ כ: l’indice du prix ex-post
Ci-dessous les résultats obtenus :
Tableau 3 : Comparaison entre le prix réel et le prix ex-post
Année
2008
2009
2010
2011

5

Pt
331,70
227,41
308,81
315,90

Dt
9,92
9,77
11,20
11,91

P*t+1
341,62
237,19
320,01
327,82

Pt*
256,42
342,21
351,79
328,91

Shiller (1981) a élaboré le test de bornes de variance 5comme suit : ࡼ࢚ ൌ  ࡱ࢚ ሺࡼ ࢚ࡵ\࢚כሻ

Où : Pt* : est le prix rationnel ex -post
Pt : L’expectation mathématique conditionnelle en (t) de Pt* sur toute
disponible ; en d’autre terme P est l’estimation optimale de Pt*

l’information

It : l’infomation disponible.
L’idée de Shiller (1981) est de comparer le prix rationnel ex post à celui du prix observé sur le marché.
Si le marché est efficient et si le modèle est correct, les
Avec : Ut : l’erreur d’estimation
Le principe de statistique élémentaire dicte que la variance d’une somme de deux variables dé corrélées
est la sommes de leurs variances ce qui nous donne : ࢜ሺࡼ ࢚כሻ ൌ ࢜ሺࢁ࢚ ሻ  ࢜ሺࡼ࢚ ሻ
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2012
2013
2014
2015
2016
Variance
Ecart Type

293,30
246,90
298,73
380,22
416,30
2272,03
47,66

11,75
305,06
10,07
256,98
11,43
310,17
13,64
393,86
14,94
431,25
Variance
Ecart Type

278,86
332,31
420,56
461,64
4569,97
67,60

Source : Elaboré par l’auteur
Nous constatons que l’indice du prix réel obtenu est inférieur à l’indice du prix
ex-post. L’indice du prix observé affiche une valeur de 47.66, qui est inférieure à
l’indice du prix rationnel ex-post qui affiche la valeur de 67.60. Ceci signifie que le
prix réel n’excède pas le prix estimé par les fondamentalistes, donc absence de
divergence entre le prix réel et celui des analystes. Autrement dit :
࢜ሺࡼ࢚ ሻ   ࢜ሺࡼ ࢚כሻ

(2)

L’on déduit alors que le marché boursier marocain n’est pas un marché volatile.
Ce qui explique que malgré l’existence des biais psychologiques comme démontrés
précédemment, ces derniers n’ont pas d’impact ou ont un impact minime sur la
variation des prix et ne causent pas de volatilité dans le marché boursier marocain.
6- Conclusion
L’on retient ainsi que les traders et les gérants de portefeuille des titres de capital
exerçants dans les sociétés de gestion au Maroc sont influencés par les biais
psychologiques lors de leur prise de décision notamment le biais d’ancrage, de statut
quo, le comportement moutonnier, la comptabilité mentale, l’aversion aux pertes etc.
D’autant plus que le biais culturel qui n’a jamais été traité auparavant et qui est un
produit de notre culture marocaine et très présent et a un impact sur la prise de
décision.
Les résultats de l’impact des biais psychologiques sur la volatilité des prix des
actifs affichent que la variance l’indice du prix réel est inférieur à la variance de
l’indice du prix ex-post. Le marché boursier marocain n’est donc pas volatile et ce
malgré l’existence des biais psychologiques et malgré leur impact sur la prise de
décision.
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Kişisel Gelişim Seminerlerine İki ve Daha Fazla Yıl Aktif
Katılan Öğrencilerin Kazanımlarına İlişkin Kalitatif Bir
Araştırma
Canan ERKAN1 , Candan Ertübey-Sterling2
Özet
Kişisel Gelişim Seminerleri 14 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır. Araştırma, yıl boyu süren
bu seminerlere 2 ve daha fazla yıl, akademik, sosyal ve kültürel organizasyonlara aktif olarak
katılan öğrencilere yöneliktir. Bu Seminerler, öğrencilerin Bilgi toplumu ve çağdaş
değerlerin Üniversite öğrencilerine kazandırılması amacıyla, öğrenciler tarafından, ağırlıklı
olarak yine öğrenciye yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapıldı. Ancak diğer
Üniversitelerin öğrencilerinden de katılım oldu. Bu çalışmanın amacı, seminerlere iki ve
daha fazla yıl aktif katılımlarda bulunan öğrencilere kazandırdığı deneyim ve kişisel gelişim
değerlerinin kalitatif olarak belirlenmesine yöneliktir. Çalışma geriye dönük ve tematik bir
araştırma olup; kişilerin seminer öncesi ve sonrasında kendilerini nasıl değerlendirdiklerine
ilişkin karşılaştırmalı bir analizdir.
14 yılı aşkın bir süredir aktif öğrenci katılımı ile organize edilen “Kişisel Gelişim
Seminerlerinde ele alınan kişisel gelişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik başlıca
konular şunlardan oluşuyor: Mesleki Etik, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, İletişim
ve Beden Dili, Ekip Çalışması, CV Hazırlama, Görüşme Yöntemleri, Pozitif Düşünce,
Yaratıcı Zeka, Stres ve Kriz Yönetimi, Empati, Özgüven, Önyargı, Başarı Öyküleri,
Yenilikçilik, Girişimcilik. Ayrıca kişisel gelişimin olgusuyla doğrudan bağlantılı Sosyal
Sorumluluk alanları da şunlardan oluştu: engellilere yardım; ilköğretim öğrencilerine
yönelik, hijyen, diş sağlığı, çocuk istismarı eğitimleri; kitap-kırtasiye yardımı, ağaç dikimi ve
uçurtma şenliği düzenlenmesi; kermes düzenlemesi, halk dansları ve müzik aktiviteleri,
konferans ve toplantı organizasyonları; tiyatro ve opera ziyaretleri ile huzur evi ziyaretleri;
kendi üniversitemizin yenilik, teknopark ve girişimcilik faaliyetlerinin tanıtım
organizasyonları. Bütün bu çalışmalarda iki ve daha fazla yıl aktif görev alan öğrencilerin
kendilerine kazandırdığı değerlerin kendileri tarafından (self esteem) değerlendirilmesine
yöneliktir. Ayrıca bu değerlendirmelerin Bilgi çağının, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk,
sosyal sinerji, ortak akıl ve ekip çalışması, uzlaşı gibi yeni kavram ve değerlerin üniversite
öğrencilerine kazandırma konusundaki katkılarına açıklık getirecektir.
Anahtar Kelimeler— kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, yenilikçilik, bilgi çağı değerleri
JEL Sınflama Kodları: O 15, O 34, O 35, L 26, L 31.

A Qualitative Study on Two-and More-Year Active Students'
Achievements in Personal Development Seminars
Abstract
Personal Development Seminars have been held regularly for 14 years. The research is
aimed at students who actively participate in academic, social and cultural organizations for
2 and more years in these seminars. These seminars were held at Dokuz Eylul University by
the students for the purpose of giving the students the knowledge society and the modern
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values to the university students. However, students from other universities also participated.
The aim of this study is to qualitatively determine the experience and personal development
values of the students who have active participation for two or more years. The study is a
retrospective and thematic study; a comparative analysis of how people evaluate themselves
before
and
after
the
seminar.
The main topics related to the development of personal development skills, which are
discussed in the Yönetim Personal Development Seminars eden organized with active student
participation for more than 14 years, include: Professional Ethics, Leadership, Motivation,
Time Management, Communication and Body Language, Team Work, CV Preparation,
Interview Methods, Positive Thinking, Creative Intelligence, Stress and Crisis Management,
Empathy, Self-Confidence, Prejudice, Success Stories, Innovation, Entrepreneurship. In
addition, the Social Responsibility areas, which are directly linked to the phenomenon of
personal development, consist of: assistance to the disabled; hygiene, dental health, child
abuse training for primary school students; arranging book-stationery assistance, tree
planting and kite festival; kermes arrangement, folk dances and music activities, conference
and meeting organizations; visits to the theater and the opera house; promotion
organizations of innovation, technopark and entrepreneurship activities of our university.
In all these studies, it is aimed to evaluate the self-esteem by the students who take active
duty for two or more years. It will also clarify the contributions of the information age to the
university students to acquire new concepts and values such as personal development, social
responsibility, social synergy, common mind and team work, and reconciliation.
Keywords— personal development, social responsibility, innovation, information age
values.
JEL Classification Codes: O 15, O 34, O 35, L 26, L 31.

1. TOPLUMSAL DEĞER SİSEMİ OLARAK SOSYAL SORUMLULUK
Günümüz toplumlarında “Sosyal sorumluluk” güncel yaşamın grift ilişkileri
içinde giderek önem kazanan bir değer yargısı sistemidir. Bu yönde girişimlerde
bulunmak,

ancak belli değer ve değer sistemlerine sahip

insan ve insan

topluluklarının işi olabilmektedir. Bu nedenle bir değerler sistemi olarak “ sosyal
sorumluluk” konusuna vurgu yapmaya çalışacağım.
Her insan ve topluluk, yaşam sürecinde bir takım değer ve değerler sistemine
sahip olur. Birey açısından değerler; uğrunda uğraşılması, çaba gösterilmesi ve
gerçekleştirilmesi gerekenlerdir. Ya da genellikle benimsenen özenilen
önemsenen ve üstün tutulandır. Bu nitelikler insan tarafından, olay, olgu ve nesnelere
kişisel ve öznel olarak atfedilen ve yüklenilen algılardır.
Toplumsal ve grupsal değerler ise; grup veya toplumun varlık , birlik ve
işleyiş ve devamını sürdürmek için, çoğunluk tarafından uygun ve gerekli
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gözüken duygu, düşünce, amaç ve çıkarları yansıtan ilke ve inançlar olarak
gündeme gelir. Bunlar grupça arzu edilen veya edilmeyen, beğenilen beğenilmeyen
temel standartlardır. Ancak değerlerin, özneden yani insanlar ve sosyal gruplardan
, bağımsız olarak bir varlıkları yoktur. Kendiliğinden var olmazlar. Bu nedenle, olanı
değil olması gerekeni yansıtırlar. Değerlerin kişisel ve özneye bağlı olması, özneler
arasında hep tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle hep değer relativizminden söz
edilir.
Diğer yandan değerler,
x Hedonis (hazcı) değerler: haz-acı;
x Bilgi değerleri: doğru- yanlış;
x Ahlaki değerler: iyi-kötü;
x Estetik değerler: güzel- çirkin ve
x Dinsel değerler: sevap-günah
olarak gruplandırılır.
Ayrıca değerlerin bir gerçekliğinin varlığı veya öznenin bir yargısından ibaret
olması sorunu felsefede tartışma konusu olmuştur. Değerler, öznenin; arzu, amaç,
ilgili, ihtiyaç ve beklentileri ile ilgilidir. Bu nedenle öznenin nesne ve olgulara
atfedip yüklediği nitelikler olarak; geçerliliklerini öznenin yaşantısında
bulurlar. Özneden bağımsız, kendiliğinden bir varlıkları yoktur.
Değerler konusunda uzun araştırmalar yapan Max Scheler; insanı hayvandan
ayıran en önemli şeyin akıl değil; değer duyguları olduğu iddiasındadır. Zira
diğer canlıların, sevgi, nefret, seçme ve tercih duyguları ve edimleri yoktur. Çünkü
değer duygusunun nesnesi doğada değildir. Özne konumunda olan insan ve
insanların iç dünyasında gündeme gelir. Duygusal edimler değerlere bağlı olarak
insanın iç yaşantısında yaşanır ve anlaşılır. Doğa olayları gibi nesnel gözlem ve
açıklama konusu olmazlar. İşte sosyal sorumluluk duygusu da insanın iç
dünyasında yaşanan bir olgudur. Bunu hisseden insan, bu duyguyu kolay kolay
bastıramaz.
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Değer duygusu hissedilen olup; bir nesne bilgisi değildir. Değer duygusu, bir
ideal olarak hep vardır. Ancak bu duygu her çağda ve her kültürde farklılık
gösterir. Ona yeni bir anlamlar yüklenir. Eski anlam geride bırakılır. Örneğin, ideal
olarak “iyi” her çağda vardır. Ancak her kültürün ve çağın “ iyi” anlayışı bir
diğerinden farklıdır.
Değerler uyulması “zorunlu” yasalar değil; “gerekli” ilkeler olarak
hissedilir. Bu nedenle insan, sahip olduğu değerlerin gerçekleştirilmesinde
kendini “sorumlu” hisseder. İşte bu “sorumluluk” duygusu insanı diğer
varlıklardan ayıran temel niteliktir.
Sahip olunan değeri gerçekleştirme süreci, doğanın diğer canlılarında yoktur.
Sadece insana özgü bir amaçlılık olarak yaşanır. Akli özgürlük, insanları yaşam
sürecinde, değer seçimine ve belirlenmesine yönlendirir. Bu noktada özgürlük bir
olanaktır. Belli değerleri gerçekleştirmeye yönelik olmak; insana özgü bir olanaktır.
Eğer insan bu seçim olanağını kullanmaz ise sadece bir doğa varlığı olarak kalır.
Buna karşılık Nietzsche, değerlerin “irade gücü” bağlamında yaratılması
durumunda, insanın kendini aşması ve “üst insan” olması gerektiğini ileri sürer.
Bu nedenle insan, değerleri olduğu gibi benimsemek yerine, yeni değerler
yaratmalıdır. Bu nedenle var olanı sıkıca eleştirmek, yeni değerler ileri sürmek
ve yeniden değerlendirmek zorundadır.
Bu durumda değerler, hazır olarak bulunanlar değil, hep yeniden yaratılması
gereken şeylerdir. İnsanlar, yaşamın her anında belli bir perspektiften yeni
değerler yaratabildiği ölçüde “ üst insan” olurlar.

Nietzsche için insanın

özgürlüğü, kendi irade gücü ile değerler yaratmak ve bu değerlere göre
yaşamaktır. Böylece değerlerin kaynağını insan olduğunu kabullenmekte ve her
türlü mutlak değer anlayışına da karşı çıkmaktadır.
Özet olarak açıklamalarda görüldüğü gibi, değerlerin özne kaynaklı ve kişisel
olduğu, tarihsel olarak ortaya çıktığı ve sürekli değişim içinde olduğu; bu
nedenle değerler çoğulculuğunun kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Değerler
insana, insanın tarihsel varoluş koşulları içinde hissettirdikleri ile ilgili
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olmaktadır. Bu nedenle Nietzsche’in kendi irade gücü ile “ üst insan” olma
arayışının kendine özgü özel bir örneği olmaktadır. Ancak bu özelliklere kendi
kişiliğinde geliştiren bir çok insan, yaşamlarını çok üst düzeyde, sosyal
sorumluluk duygusuna adamışlardır. İlk aklıma gelenler arasında Atatürk’ü
ve Nehru gibi isimleri; kendini çalışmaları ile insanlığa adamış büyük düşünür
ve bilim insanları ile üç büyük dinin kurucularını sayabiliriz.
Ancak günlük hayatın akışı içinde hepimiz kendi seçtiğimiz değerler rotasında,
bir çok alanda kişisel, sosyal ve toplumsal sorumluluk örnekleri üstlenebiliriz.
Bunun güzel bir örneğini 20 yılı aşkın süredir; öğrencilere yönelik olarak, yine
onların katılımları ile düzenlemekte olduğum; akademik, sosyal ve kültürel boyutlar
içeren “ Kişisel Gelişim Seminerleri ” ile gerçekleştirmeye çalışmaktayım. Bu
çalışmaları, gerçekleştirilen projelerin içerikleri açısından , Sosyal Sorumluluk,
Farkındalık, Topluma Hizmet Uygulamaları olarak değerlendirmek mümkündür.
Her sene ekibimizde gönüllü olarak yer alan öğrencilerimizle pek çok projeye imza
atmaktayız. Pek çok kurum, içinde yaşadıkları çevrenin sorunlarına karşı tepkisiz
kalmamak zorunda olduklarını düşünür, ancak pek azı esasında kendi kabulünün ve
sürdürülebilirliğinin çevrenin tepkilerine bağlı olduğunun farkındadır.

Bunun

farkında olan fakültemiz, öğrencilerini etik değerlere sahip, araştırmacı ve üretici
olduğu kadar topluma yeterli ve duyarlı bireyler olarak yetişebilmeleri amacı ile,
kurumumuzun Kurumsal Ruhunu oluşturacak Sosyal Sorumluluk derslerini
bölümümüzde vermem konusunda son üç yıldır beni görevlendirdi. Uzun yıllardır,
her yıl değişen gönüllü ekiplerimizle birlikte yüzlerce proje gerçekleştirildi.
Üniversitemizin farklı Fakülte ve bölümlerindeki öğrencilerimizle başarılı
akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal Sosyal Sorumluluk projeleri sürdürmekteyiz.
Bu çalışmaları, derslerine girdiğim, DEÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde;
İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri, Ekonometri bölümlerindeki
örgün ve ikinci öğrenim öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Sosyal

Sorumluluk ve Kişisel Gelişim çalışmalarımız, DEÜ. Hukuk Fakültesi, Tekstil
Mühendisliği, Eğitim Fakültesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler
Y.O. ile

İzmir’in diğer Üniversitelerinden
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Ege Üniversitesi, Celal Bayar

Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Beykent
Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerimin de katılımları ile gerek sosyal sorumluluk
gerekse sanatsal etkinliklerle ile daha da güçlenerek giderek büyümüş ve oldukça
kapsamlı hale gelmiştir.
Çevresine, toplumuna ve dünyaya duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş gönüllü
öğrencilerimizle, her yıl farklı temalar belirleyerek yola çıkmaktayız.
2. TEMALARIMIZ
x Eğitim , Yalnızca Ders Vermek Değildir, Bireysel Özellikleri Ortaya
Çıkarmaktır. ( KGS 5 )
‘’ Bilgi Çağında Farkındalık ve Kişisel Gelişim’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Başarmak İçin Yola Çıkanlar Asla Yorulmazlar ( KGS 6 )
‘’Başarı Odaklılık ve Bilgi Toplumu ‘’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Kişisel Gelişimden Sosyal Gelişime ( KGS 7 )
x ‘’Bilgi Çağında Sosyal Sorumluluk ve Gelişim’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Sosyal Gelişimden Sosyal Liderliğe ( KGS 8 )
‘’ Bilgi Çağında Sosyal Liderlik’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Sosyal Liderlikten Sosyal Sorumluluğa (KGS 9 )
‘’ Bilgi Çağı Ağ Toplumunda Sosyal Sorumluluk’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Bilgi Çağında Geleceği Yaratmak İçin Yenilikçilik ( KGS 10 )
‘’ Dünle beraber gitti cancağazım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Bilgi Çağında Yaratıcılık ( KGS 11 )
‘’Bilgi ve Yaratıcı Düşünce’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Bilgi Çağında Zihinsel Yaratıcılık ( KGS 12 )
‘’Beyin,Zihin ve Bilim’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Bilgi Çağında Düşünmeyi Öğrenmek ( KGS 13 )
‘’ Connectivist Düşünce’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Bilgi Toplumunun Yeni Aşaması ; Endüstri 4.0 ( KGS 14 )
x ‘’Dijital Dönüşüm Ve Akıllı Makinalar Çağı’’ Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
x Kişisel Gelişim Seminerleri İle Endüstri 4.0 Farkındalık Eğitimleri (KGS 15)
x “Endüstri 4.0 Platformunda Zihinsel Bilinç” Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Seminerlerimizin açılış konuşmasını her yıl olduğu gibi bu yıl da, İngiltere
Cambridge International Biographical Center tarafından kendisine Onursal Felsefe
Doktora ünvanı teklif edilen Prof. Dr. Hüsnü Erkan tarafından yapılacaktır.
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3. KİŞİSEL GELİŞİM KONULARIMIZ
Yukarıdaki temalar altında Kişisel Gelişim Seminerlerimizde işlenmekte olan
konularımız :
x Atatürk ve Liderlik Sırları
x Bağımlılık
x Liderlik ve Motivasyon
x Öfke, Stres ve Kriz Yönetimi
x Mesleki Etik
x Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı
x Zaman Yönetimi
x Başarı Öyküleri, Sıra Dışı
İnsanlar
x Ekip Çalışması
x Duygusal, Sezgisel ve Yaratıcı
x İletişim ve Beden Dili
Zeka
x Kadın - Erkek iletişimi
x
Bilgi
Toplumu
ve
Nano
x CV Hazırlama ve Görüşme
Teknolojiler
Yöntemleri
x Yenilikçilik,
Yaratıcılık
ve
x NLP; Pozitif Düşünce
Girişimcilik
x Özgüven
x Sosyal
Paylaşım
Sitelerinin
x Empati
İnsanlar Üzerindeki Etkisi
x Önyargı
x Mobbing
Her yıl fakültemizin açılışı ile başlayıp yıl boyunca her hafta Perşembe günleri,
yoğun bir ön hazırlık ve çalışmalardan sonra 40 civarında akademik , sosyal ve
kültürel etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Yukarıdaki konularda öğrencilerimiz
hazırlık, organizasyon ve sunumlar yapmaktadırlar.
3. KONFERANS, PANEL, SEMİNER VE SEMPOZYUMLARIMIZ
Akademik etkinlikler olarak ana temamıza uygun, Konferans, Seminer ve
Paneller düzenlemekteyiz. Her yıl geleneksel olarak ;
x StartApp toplantıları
x Tanışma, Plan ve Programlama Toplantıları
x Atatürk’ü Anma ve Anlama Atatürkçü Düşünce Sistemi : 20.yy’da 21. yy’ın
düşünürü olmak (Prof.Dr. Hüsnü ERKAN )
x Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarının Önlenmesi konularında 10,11,12,13 ve
14. seminerlerimizde paneller düzenlendi ( Av.Banu Aşkın ve Av.Maksut Bozacı İzmir Barosundan )
x Kitap Söyleşileri ( Sapiens ve Homo Deus )
x Mesleki Etik, Özgüven, Etkili İletişim ve Beden Dili,
x Başarı Öyküleri Söyleşileri ( Ayşe Doğrusöz ve Umut Ovalı )
x İnteraktif Motivasyon Etkinliği
x ERASMUS+ , AIESEC , WORK & TRAVEL bilgilendirme ….
x Düşünmeyi Öğrenmek ( Prof.Dr. Hüsnü ERKAN)
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x CV hazırlama ve görüşme yöntemleri
x Endüstri 4.0 Yakın Gelecek ( Öğretim Üyesi Dr. Canan ERKAN )
x DETTO Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Ziyareti ….
x Kitaplarını okuduğumuz Hocalarımız ile Söyleşi ( Prof.Dr. Hüsnü ERKAN,
Prof.Dr. Temel ERGUN, Prof.Dr. Alp TİMUR, Prof.Dr. Mustafa ÖZATEŞLER,
Mod. Prof.Dr. Yaşar UYSAL hocalarımızla söyleşi )
x Uluslararası Sempozyum ‘’ ENDÜSTRİ 4.0 Dijital Dönüşüm ‘’ ( Dr.
Jonathan Liebenau LSE , Dr. Gül Berna Özcan Royal Holloway , Dr. Candan
Ertübey Unıversıty of Bedfordshıre
x Yapay Zeka Motivasyon Konuşması (Toygun TUNCER – Özgörkey Otomotiv
Genel Müdürü, IT Direktörü )
x Finansal Okur Yazarlık ‘Paramı Yönetebiliyorum’ ve ‘Sosyal Medya’ Eğitimleri
gerçekleştirdik.
( Habitat Derneği, Microsoft ve Visa İşbirliği projesi çerçevesinde )
3.1.Diğer Etkinliklerimiz
Her bir akademik projemizi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerle
zenginleştirmekteyiz. Buna örnek çalışmalarımız :
x
x
x
x
x
x
x
x

x Capoera Topluluğumuzun
Performansı
x Seferhisar Tiyatro Topluluğunun
performansları
x Sokak Sanatları Atölyesi
Performansı
x İzmir Ekonomi Üniversitesinin
Kendo Topluluğunun Performansı

Sema gösterisi
Halk oyunları
Dans gösterileri
Bando Dinletisi
Türk Saat Müziği Dinletisi
Keman ve Piyano Dinletileri
Tai Chi Felsefesi ve uygulaması
Sokak Sanatları Atölyesi
Performansı
Bu

tür

projeler

öğrencilerimizin

motivasyonlarını

yükseltmektedir.

Çalışmalarımızın başarı ile bitmesiyle bir araya gelerek saygı çerçevesinde öz
değerlendirme yapmaktayız. Yanlışlarımız ve doğrularımızı ortaya koyarak bir
sonraki çalışmamızın planını yapmaktayız.
Seminerimiz; Rektör, Rektör yardımcıları, Vali yardımcıları, Belediye
Başkanları, Kaymakam, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Baro Başkanı, Vakıf Başkanı,
Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Panelistler, daha önceki seminerlerde görev
almış

şimdi

mesleğin

yapan

eski

öğrencilerimiz,

öğrenci

öğrencilerimizden oluşan 500 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
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velileri

ve

Diğer yandan her yıl yeni oluşan ve destek veren eski ekibimizle , seçilmiş
ilköğretim okullarında broşür dağıtılıp bilgilendirici eğitimler verilmektedir.
3.2 Köy Okullarına Verdiğimiz Eğitimler
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Diş sağlığı ve eğitimi,
(tiyatral gösteri, diş macunu
ve fırçası hediyesi ile )
Sağlıklı ve dengeli beslenme,
Hijyen,
ilk yardım,

Çocuk istismarı, (el broşürü)
Deprem Eğitimi,
Trafik Kuralları Eğitimi,
Çevre bilinci, fidan dikimi,
Çocuk Yogası eğiti

gibi konularda eğitim ve gezi gönüllü ekibi tarafından animasyon anlatımlı video ile
eğitimler verilmektedir.
Ege Bölgesinde 18 İlk ve Ortaöğretim okuluna eğitim verilmiştir. Bu okullarda;
okul yada köy kütüphanesine 4000 adet kitap hediye edilmiştir. Ziyarete gidilen
okullardaki tüm öğrencilere, yüz boyama ve müzik eşliğinde , Nasrettin hoca ve
Pamuk Prenses giysileriyle şenlik havasında binlerce kalem, kalemtraş, silgi hediye
edilmiştir.
3.3 Okul ve Öğrencilere Verilen Destekler
Ayrıca; genellikle her yıl yenilenen seminer ekibimiz ile okul ziyaretleri
gerçekleştirilmektedir.
x
x
x
x
x
x

x

Ansiklopedi,
Kitaplar
sırt çantaları
Türkiye ve dünya coğrafi ve
siyasi haritaları,
duvar saatleri, toplar
sırt çantaları

x
x

KIRTASİYE (kalem,
kalemtraş, silgi, boya
kalemleri, renkli kağıtlar,
grafon kağıdı, bayrak,..)
FİDAN hediye edilmekte....
UÇURTMA ŞENLİĞİ
düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Selçuk’taki tüm okullara gidildiği gibi İzmir’in varoşlarındaki bazı
okullara da gidilmiştir.
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3.4 Tekerlekli Sandalye Teslimi
Yedinci seminerimizden itibaren, mavi kapak projesi çerçevesinde, daha sonra
kendi imkanlarımızla,

tekerlekli sandalye teslim edildi. Önce ihtiyacı olanlar,

raporları dikkate alınarak belirlendi.
x

Sunay Akın’ın konuşmacı olarak geldiği toplantıda 3 adet akülü olmak
üzere, bu güne kadar toplam olarak,

x

100 adet TEKERLEKLİ SANDALYE teslim edilmiştir.

3.5 Kültür ve Sanat Gezilerimiz
Genellikle her yıl yenilenen Seminer ekibi ile kültür ve sanat etkinlikleri
düzenlenmektedir. Kuşadası, Meryemana, Efes, Selçuk, Şirince ve Matematik okulu
gibi tarihi, turistik ve ilginç oluşumlarla bütünleştirilmektedir. Çeşme, Alaçatı, Urla,
Çeşmealtı motivasyon gezileri, Yeşil Höyük gezisi Araba Müzesi (Torbalı) vb. Aynı
ekibimizle, tiyatro, opera ve senfoni dinletilerine gidilmektedir ki, önemli bir kesimi
yaşamında bunu ilk kez deneyimlemektedir. Gittiğimiz opera ve operetler ; Lüküs
Hayat, Yarasa ve Don Giovanni ‘dir.
3.6 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Sosyal Sorumluluk Projelerimize ek olarak , İzmir Büyük Şehir Belediyesi
İşbirliğiyle Abi – Abla projesi, görme engellileri için kitap okuma etkinliği, kan
bağışı, Huzur Evi ziyaretleri, Down Cafe ziyaretleri, Hayvan barınağı yapımı ve
ziyaretleri , VAN DEPREMİ yardımı ve SURİYELİLERE erzak, giysi, ev eşyası,
vb. yardımlar gerçekleştirildi.
3.7 İhtiyacı Olan Öğrencilerimize Eğitim Desteği
Ayrıca ihtiyacı olan

üniversite

öğrencilerimize Eğitim desteği yapmaya

çalışmaktayız. Bu güne kadar 20’ye yakın öğrenciye bu tür destek sağlandı. Yine
düzenli olarak yapılan çok sayıdaki konferanslarda en çok eşim, ailem ve yakın
çevremin ve öğrencilerimin

desteğini aldım. Ayrıca İzmir Üniversitelerinden

arkadaşlarımızdan, İzmir Barosundan aldığımız destekler bizim çalışmalarımızı
zenginleştirdi. Tüm bu aktivitelerin finansmanı zor koşullar içinde gerçekleşti. En
başta öğrenciler kermes düzenlemekte olup, bazı kişi ve kurumlardan sınırlı da
olsa yardım alabilmekteyiz. Bu konuda tanıdık ve yakın çevremiz ile yetmediği
yerde kendimiz devreye girmekteyiz.
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4. 2018-2019 Ana Tema: “ KGS 15 ile ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIK
EĞİTİMLERİ”
Bunun nedeni, son üç yıl, yaptığımız akademik çalışmalarda öğrencilerimizin
Innovasyon ve Endüstri 4.0 Algısının düşük olduğunu görmemizden kaynaklandı.
1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences
IBAD-2016, Madrid-İspanya sunduğumuz ‘’ Y Kuşağı Yenilik Algısının Üniversite
Eğitim Sürecindeki Değişme Eğilimi Üzerine Bir Araştırma ‘’ adıyle sunduğumuz
tebliğin sonuçlarına göre, öğrencilerimiz yenilikleri takip ediyor ve kullanıyorlar
ancak tüketici olarak farkındalar, yeniliklerin üreticisi olarak değil. Yine,
Uluslararası ASOS – 2017,‘’ Sanayi 4.0 ve Türkiye’ de Uygulanabilirlik Analizi ve
8 st International Science and Technology Conference-Europa ISTEC 2017 Berlin /
Almanya, ‘’ Türkiye’nin Endüstri 4.0 Hazırlık öncelikleri’’ olarak sunduğumuz
tebliğlerin sonuçlarında da bu yetersizliği gördük. Nihayet, VI.International
Multidisciplinary Congress Of Eurasia IMCOFE-2018, Roma-Italy, ‘’Üniversite
Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algısı Üzerine Bir Araştırma’’ olarak sunduğumuz, tam
metin olarak yayınlan iki tebliğimizin de sonuçları üzerine; KGS 15, farkındalık,
sosyal sorumluluk çalışmalarımızın öğrencilerimizin gelişmelerine olumlu katkıları
üzerine Endüstri 4.0 Farkındalık Eğitimlerine yöneldik. Bunun için üniversiteye yeni
başlayan öğrencilerimize anket yapıp farkındalıklarını belirleyerek, yıl boyunca
yapacağımız çalışmalarda akademik konferans ve seminerlerimizde ağırlığımızı
teknolojik yeniliklere yöneltip,

eğitimlerimizin öğrencilerin bu konudaki

gelişimlerine katkılarını belirlemek istedik. Bu ilk anketimizin sonuçlarını
Demokrasi Üniversitesinde, The 1st International Conference On Critical Debates In
Social Science, ICCDSS-2018, ‘’Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Endüstri
4.0 Algısı Üzerine Bir Araştırma’’ olarak

kitap içi çalışma şeklinde

değerlendirilecek olan tebliğimizle sunduk. Öngördüğümüz gibi, farkındalıklarının
oldukça

düşük

olduğunu

gördük.

Akademik

Konferans,

Panel

ve

Sempozyumlarımızın ardından ikinci bir anket yaparak, nihayet Uluslararası
Sempozyumumuzun ardından yapacağımız anket değerlendirmesi sonuçlarına göre;
tüm bu gelişmeleri omuzlayıp ileri taşıma sorumluluğunda olan öğrencilerimizin
farkındalıklarına katkılarımızı değerlendirmek istiyoruz.
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Roma’da sunmuş olduğumuz tam metin olarak yayınlanmış diğer tebliğimizin
konusu ve sonuçları KGS ile ‘’ Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Katılımın
Kazandırdığı Değerlerin Analizi’’ bu senenin temasını anlamlı kılıyor. Zira, yıl
içinde gerçekleştirilen etkinliklerimizin öğrencilerimiz üzerinde çok olumlu katkılar
sağlamış olduğu gördük. Dolayısıyle, öğrencilerimizin gönüllü ve istekli katılmış
oldukları bu çalışmalarda eğlenerek öğrenmeleri bizim beklediğimiz sonuçları
güçlendirmektedir.
Tüm bu çalışmalara dayanarak, bu çalışmamızda da, ‘’ KİŞİSEL GELİŞİM
SEMİNERLERİ’’ ne ‘’ KGS ye 2 yada Daha Fazla Yıl Aktif Olarak Katılan
Öğrencilerin Kazanımlarına İlişkin Kalitatif Bir Araştırma ‘’ yapmayı planladım .
Yöntem, açık uçlu sorularla veri toplama, analiz tematik yöntem analizi olacaktır.
Çalışma geriye dönük ve tematik bir araştırma olup; kişilerin seminer öncesi ve
sonrasında kendilerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin karşılaştırmalı bir analizdir.
(Self Esteem) Sorular, uzun süredir KGS de gönüllü olarak görev almış öğrencilere
e mail yolu ile iletilmiştir. Sınav dönemi nedeniyle geri bildirimlerde gecikme
olabileceğini, ancak kongreye yetişebileceğini düşünüyoruz.
“ KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLER 15 ETKİNLİK TAKVİMİ “
15 Şubat 2018 Erasmus + ve AIESEC Bilgilendirmesi
08 Mart 2019 Kadına şiddet Çocuk İstimarı ( Av. Banu Aşkın İnce )
1 Mart 2018
İnteraktif Tanışma-ÇAM
7 Mart 2018 Kitap Tartışması (Hızlı ve Yavaş Düşünme)
8 Mart 2018
Konferans Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı Dr.Canan Erkan
(Moderatör) - Av. Banu Aşkın İnce Seferihisar Tiyatro Topluluğu - İİBF. Mavi
Salon
15.00
13 Mart 2018 Devlet Opera ve Balesi (Don Giovanni)
15 Mart 2018 Düşünmeyi Öğrenmek H.Erkan, (İİBF, Seferihisar, Eğt.Fak)
18 Nisan 2018 Köy Okullarına Eğitim Gezisi (Kitap, Kırtasiye Desteği)
19 Nisan 2018 Hocalarımız ile Söyleşi Prof Dr Özcan Güven,Prof. Dr. Muzaffer
Demirci, Mod:Prof Dr Yaşar Uysal - Mavi Salon İİBF
20 Nisan 2018 Efes Selçuk Şirince Kuşadası Meryem Ana Eğitim ve Kültür Sanat
Gezisi Aziz Nesin Matematik Okulu
05 Nisan 2019 ULUSLARARASI SEMPOZYUM ( Sale Force ,.........) 25-26 Nisan
2019/2-3 Mayıs İİBF Konf.S.10:00 (Tekerlekli Sandalye Teslim Bando,Sema
Gösterisi, Halk Oyunu...)
4 Mayıs 2018 Uçurtma Şenliği (Yüz boyama, Pamuk Prenses..)Ülkemizin
Geleceği Ellerimizde Projesi Karbon Ayak İzi Fidan Dikimi, Meyve
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Çekirdeklerinin Doğaya Atımı,
17 Mayıs 2018 SWOT Analizi Dr. Canan Erkan
09 Ekim 2018 Tanışma, Planlama, Programlama Toplantısı ve Aşure Etkinliği
( Konferans salonu) 21 Ekim 2018 Start Up Toplantısı ( Origin Co-Working Space)
23 Ekim 2018 “Sende Oku” Kitap Okuma Farkındalık Etkinliği(Hasanağa Okuyor)
23
Ekim
2018
TRT
Radyo
1
KGS’nin
Tanıtımı
07 Kasım 2018 ATATÜRK’ün Düşünce Sistemi:
20.yy da, 21.yy Düşünürü Olmak (Prof.Dr.Hüsnü Erkan; Doç.Fevzi Çakmak)
09 Kasım 2018 DEÜ.nin Teknoloji Geliştirme Birimlerinin Ziyareti ( Depark, Detto,
Bambu, İzmir Biyotıp Genom Merkezi, Yönetim Bilişim Sistemleri)
04 Aralık 2019 Dijital Dönüşüm (Dr.Canan Erkan); Arama Motorlarının Hukuki
Sonuçları (Av.Resul Göksoy) ; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Av.Hakan
Eriş)
11 Aralık 2019
Düşünmeyi Öğrenmek ( Prof.Dr.Hüsnü Erkan )
18 Aralık 2019 Endüstri 4.0 ( DEÜ.Prof.Dr. Süleyman Sevinç; DEÜ.Prof.Dr.
Vahap Tecim; Prof.Dr.Haluk Soyuer; EÜ.Prof.Dr. Seldal Temel; Yaşar Ünv.
Prof.DR.Ahmet Koltuksuz ; TOOB Yazılım Meclisi Mehmet Akyelli; Özgörkey
Toygun
Tuncer
–
Yapay
Zeka
Söyleşisi)
25 Aralık 2019 ( Hugo Boss Gezisi )( Araba Müzesi Gezileri )
5. SONUÇ
Bütün bunları yıllardan beri devam ettirmemizi sağlayan şey ise öğrencilerden
aldığımız geri dönüşlerdir. Öğrencilerde gözlemlediğimiz özgüven gelişimi,
davranış değişimi, ekip çalışmasını öğrenme, bilinçlenme, sosyal ilişkilerdeki
kazanımlar, pozitif bakış açısı kazanma ve yaşama hazırlanma gibi kazanımlar söz
konusu olmaktadır. Çoğu eski öğrencilerimiz her yıl bu seminerlere tekrar gelip
kendi kazanımlarını

yeni

öğrencilere

aktarmaktadırlar.

Bu güne kadar,

çalışmalarımızla, her yıl 150 civarında, toplam yaklaşık 3000 üniversite öğrencisinin
aktif katılımı ile 7000 dolayında izleyici ve dinleyiciye ulaşılmıştır. Ayrıca, yine
4000 dolayında ilk ve ortaöğretim öğrencisine farkındalık eğitimleri verilmiştir.
Öğrenciler yaparak deneyimleyerek. birbirinden birlikte ve eğlenerek öğrenme
ve öğretme, özgüven kazanma, sosyalleşme, sosyal insiyatif alma, sosyal sorumluluk
üstlenme , çözüm üretme yönünde değerler kazandıkları, topluma yararlı üretken,
kendi kendine karar verme yetkisi olan, bilinçli bireyler olma yönünde üst değerlere
geçiş yaptıkları gözlenmiş olup KGS nin sürdürülebilir olması da bu değerlerin
kazanımı ile mümkün olmaktadır.
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La nouvelle mondialisation porte les couleurs de la Chine*
(la nouvelle route de la soie)
Maria Negreponti-Delivanis1
Résumé
Depuis quelques années, quantité de signes témoignent de la fin de la mondialisation, qui a
constitué l'ordre économique international pendant environ 50 ans. Certaines raisons
déterminées expliquent ce déclin, car historiquement on observe tous les 40-50 ans une
rotation entre le système de la liberté des échanges et celui du protectionnisme ou encore de
la guerre commerciale.
Le message du changement a été donné par les États-Unis, tout comme il y a une
cinquantaine d'années d'ailleurs, lorsque la mondialisation avait été imposée au monde
entier. Quant au protectionnisme, il est déjà installé, accompagné de taxes douanières sur
de plus en plus de biens importés, prenant les caractéristiques de la menace d'une guerre
commerciale, surtout mais pas seulement, entre les États-Unis et la Chine.
Toutefois, au milieu des cendres de la mondialisation aux normes occidentales, se dresse une
autre mondialisation, différente, qui fait revivre l'ancienne route de la soie et qui a la Chine
comme centre et comme régulateur du nouvel ordre économique international. Ce grand
projet de la mondialisation chinoise, qui embrasse trois continents et plus de 60 pays, et qui
devrait coûter des trillions de dollars en investissements, devrait hisser le pays au haut de
l'échelle mondiale. La Chine ne s'est pas donné pour rôle de renverser l'économie mondiale,
mais plutôt de l'adapter à sa mesure et à ses intérêts et d'augmenter son influence.
Mots clés :.Mondialisation chinoise, protectionnisme, guerre commerciale, route de la soie,
ordre économique, taxes douanières
Codes De Classification JEL..F (Economie Internationale)

New globalization has the colors of China (the revival of the new silk
road)
Abstract
In recent years, numerous indications testify to the end of globalization, which has been the
international economic order for about 50 years. There are fundamental reasons explaining
the retreat of globalization, as historically, every 40-50 years there is a rotation between the
system of freedom of trade and that of protectionism or, even of trade war.
The sign for change was given by the United States, as was the case about 50 years ago,
when globalization was imposed around the world. Protectionism has already been
established, accompanied by customs duties on the import of more and more goods, but it
also acquires the characteristics of a threatening trade war, mainly but not only between the
US and China.
However, through the ashes of globalization under western specifications, another,
completely different, globalization emerges, which revives the old silk road with China as its
center and as the regulator of the new international economic order. This grand project of
Chinese globalization, which embraces 3 continents and over 60 countries, and which
predicts a cost of trillions of dollars in investment, is expected to bring China to the top of
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the world. China's role in the global economic order is not to overturn it but to adapt it to its
own measures and interests and to increase its influence through it.
Keywords: Chinese globalization, , protectionism, trade war, silk road , economic order,,
custom duties
JEL Classification Codes:.F (International Economics)

INTRODUCTİON
La mondialisation aux normes occidentales, qui a dominé la planète pendant une
cinquantaine d'années, nous a quittés. Le coup de grâce a été donné par le début et
l'intensification de la guerre commerciale, déclenchée par le président Américain
contre la Chine sans toutefois s'y limiter. Il est intéressant de s'arrêter sur le fait que
c'est l'Amérique qui a imposé la mondialisation au reste du monde, convaincue que
ses résultats la favoriseraient. Et c'est cette même superpuissance qui y a mis un
terme, jugeant qu'elle ne lui était plus utile.
Il n’est pas facile de répondre à la question de savoir si et depuis combien de
temps les États-Unis bénéficient de la mondialisation, comme ils l'avaient espéré à
l’origine. Toutefois, ce qui est certain, c'est que la mondialisation a eu pour effets
généraux la création d'une poignée de gagnants pour une armée innombrable de
perdants, la création d'inégalités extrêmes de toutes sortes et qu'à plusieurs points de
vue, le travail est devenu le « mouton noir », entraînant la baisse considérable de sa
part dans le PIB. Et puis, s'agissant des conséquences certainement positives de la
mondialisation, on constate que la Chine, l'Inde et dans une moindre mesure d'autres
économies émergentes en ont énormément bénéficié, puisque c'est grâce à elle que
des millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté absolue.
L'abandon de la mondialisation aux normes occidentales est le résultat de la
colère de nombreux groupes socio-économiques qui réagissent à ses effets néfastes
pour eux. Il est également dû à la rotation déterminée de la mondialisation avec le
système protectionniste ou de l'anti-mondialisation observée tous les 40-50 ans
(Lenglet).
Bien que le constat selon lequel la « mondialisation de type occidental a reculé »
reflète parfaitement la réalité, ce n'est pas le cas de celui qui soutient que le régime
de la mondialisation a disparu de la surface de la Terre. Et ceci car une autre
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mondialisation fait son apparition, dont les caractéristiques sont complètement
différentes de la précédente, et qui porte les couleurs de la Chine. Il s'agit de la
renaissance de la route de la soie, souvent désignée comme le nouveau plan Marshall.
Cette nouvelle forme de mondialisation, contrairement à la traditionnelle, ne donne
pas la priorité au maximum de profit, du moins directement, mais vise à la
domination mondiale de la Chine. La réalisation de cet ambitieux objectif
présuppose nécessairement la fin de la souveraineté de l'Occident, et
indiscutablement pas seulement de sa souveraineté économique.
La Partie I de cette communication sera consacrée aux caractéristiques
spécifiques et aux objectifs de la nouvelle route de la soie en tant que nouvelle
mondialisation chinoise. Et dans la Partie II, nous nous intéresserons aux
conséquences attendues du nouvel ordre économique mondial.
PARTIE I. LA RENAİSSANCE DE LA « ROUTE DE LA SOİE » : UNE
NOUVELLE FORME DE MONDİALİSATİON
Jusqu'à récemment, la Chine s'efforçait de renvoyer l'image d'une puissance
calme et de ne pas provoquer d'inquiétudes à cause de sa croissance fantasmagorique
dans tous les domaines. Plus maintenant ! Concernant la route de la soie, le président
Chinois Xi Jinping a récemment déclaré qu'il s'agit là du « projet du siècle » et les
médias chinois parlent d'un « cadeau de la sagesse chinoise à la croissance mondiale
» et du « chemin de Xi Jinping » (Planet China). Le fait que ce gigantesque plan
chinois évite de préciser officiellement ce qu'il cherche, inquiète de plus en plus
l'Occident qui a du mal à croire que ce sont de simples travaux d'infrastructure
entrepris dans le but d'étendre la richesse et la prospérité aux économies en
développement. En réaction, l'Occident, pour le moment, rappelle que les anciennes
routes de la soie n'ont jamais appartenu exclusivement à la Chine et qu' « elles ne
peuvent être les routes d’une nouvelle hégémonie qui viendrait mettre en état de
vassalité les pays qu’elles traversent », comme l'a récemment déclaré Emmanuel
Macron (Planet China).
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La mondialisation mise en œuvre par la Chine est dotée de normes spécifiques.
Elle combine libéralisation des échanges et protectionnisme, à l'image du capitalisme
chinois qui coexiste avec les pratiques communistes. La mise en avant de ce nouveau
système intègre d'abord la Chine au système fort des échanges internationaux tout
en affermissant une nouvelle mondialisation, originale, tout à fait chinoise, dans le
but de transformer radicalement l'économie mondiale. Il s'agit, comme cela a déjà
été noté plus haut, de la décision de la Chine, déjà en voie de réalisation, de faire
renaître la route de la soie. Dans les deux paragraphes de la Partie I, nous
examinerons les caractéristiques et les objectifs de la nouvelle mondialisation qui
porte les couleurs de la Chine.
A. Les caractéristiques de la mondialisation chinoise, « One belt, one road »
(OBOR)
La « route de la soie » fut, il y a quelque deux mille ans de cela, le principal axe
commercial reliant l'Orient à l'Occident. C'est par cette route qu'arriva en Europe
Genghis Khan et qu'Alexandre le Grand atteignit presque la Chine. La réunion de
ces deux cultures fondamentales, la grecque et l'orientale stimula de façon
extraordinaire les sciences, les arts et la philosophie. Alexandre le Grand fonda en
Orient, par la route de la soie, de nouvelles villes dont la plupart prirent son nom, et
diffusa la culture et la pensée grecque jusqu'aux régions les plus reculées alors de la
planète. Le lien, par conséquent, entre la Chine et la Grèce dura des siècles, par le
biais de la route de la soie. Ce lien revit aujourd'hui, avec la nouvelle route de la soie
et avec le port du Pirée qui a été choisi par la Chine pour permettre à ses produits
d'entrer en Europe, lesquels seront transportés par la flotte commerciale grecque
(HiniadouCambanis).
Les évolutions en rafale avaient rendu prohibitif le coût de transport des produits
par la route de la soie, qui fut proprement abandonnée pendant des siècles.
Néanmoins, les nouvelles technologies ont rendu de nouveau possible
l'exploitation économique de cette route, étant donné que le transport ferroviaire est
devenu rapide et abordable.
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C'est justement la renaissance de cette « route de la soie », comme la définit la
Chine, qui marque une nouvelle mondialisation, dont les objectifs et le contenu sont
totalement différents des précédents.
a) Les préparatifs de la mondialisation chinoise
La croissance extrêmement rapide de la Chine, combinée avec son insertion
décisive et sous différentes formes partout dans le monde, est passée presque
inaperçue auprès des États-Unis qui, pendant longtemps, en ont sous-estimé
l'importance. Et justement, c'est ce réveil tardif des États-Unis qui n'ont pas vu que
la Chine risquait de les marginaliser, qui explique les réactions du nouveau président
Américain, lesquelles réactions relèvent souvent de la panique et ont abouti à la
déclaration d'une guerre commerciale dure dont il est difficile, à l'heure qu'il est,
d'estimer lequel des deux pays en sortira vainqueur.
Bien entendu, on suppose que les États-Unis ne voient pas d'un bon œil les
aspirations à la souveraineté de la Chine qui se concrétisent à travers une forme
originale de mondialisation. Reste à savoir ce que fera l'Amérique pour éviter cela.
Bien que rien ne puisse être pris pour acquis dans ce champ de confrontation
extrêmement fluide entre les deux superpuissances, il est certain que le fait que les
États-Unis aient tardé à prendre conscience de la menace chinoise aura probablement
de très graves conséquences finales.
b) Comment se construit la mondialisation chinoise
Les préparatifs fébriles de cette nouvelle mondialisation originale, que la Chine
a planifiée et est en train de réaliser, même s'ils se font discrètement, sans tambour
ni trompette, constituent l'événement le plus important au monde, car les
conséquences sur le long terme devraient en changer l'apparence. Cette nouvelle
mondialisation, d'une philosophie complètement différente, abolit toutes celles qui
ont précédé.
Avec un budget de 3 millions de dollars, la Chine construit des infrastructures
gigantesques au Laos, au Pakistan, au Kenya, en Europe. Ce plan colossal projette
des lignes de chemin de fer qui commenceront à Budapest et à Belgrade,
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constitueront une artère supplémentaire qui permettra la diffusion des produits
chinois en Europe. Le port du Pirée sera pour la Chine, qui l'a acheté, un tremplin
vers l'Europe. Le plan « Une ceinture, une route » promu par le président Chinois Xi
Jinping prévoit la construction de nombreuses infrastructures en Asie, en Afrique et
en Europe, qui amélioreront la qualité de vie des habitants de plus de 60 pays. Dans
ce plan, les efforts consistent surtout à tirer le meilleur parti de l’avantage stratégique
dont dispose chaque pays qui y participe.
c)

Où s'étend-elle?

C'est surtout dans la jungle du Laos que les ingénieurs Chinois construisent des
centaines de tunnels et de ponts pour soutenir les rails des 414 kilomètres de voies
ferrées. Ce chantier prévoit de relier six pays asiatiques et le coût estimé s'élève à 6
milliards de dollars. La Chine construit également au Pakistan des centrales
électriques afin de fournir en électricité des régions qui n'en sont pas pourvues. Ces
investissements, selon des estimations, s'élèveront à 46 milliards de dollars. Au
Kenya, la Chine améliore la ligne ferroviaire qui relie le port de Mombasa à Nairobi,
pour y faciliter l'accès aux produits chinois. Cette ligne ferroviaire a été mise en
service à l'été 2017, et son entretien dépendra pendant plusieurs années de la Chine.
D'importants chantiers d'infrastructure sont programmés ou ont débuté au Vietnam,
au Bangladesh, au Sri-Lanka, au Cambodge, en Tanzanie, etc. La liste est
interminable. Parmi ces pays asiatiques, nombreux sont ceux qui devraient atteindre
un rythme de croissance rapide et ouvrir ainsi de nouveaux marchés importants aux
produits chinois. Quant à l'Europe et aux Balkans, ce sont des régions importantes
pour la Chine qui s'y intéresse particulièrement et compte diffuser sur leur marché
une grande partie de ses produits. Les investissements qu'elle effectue en Europe,
surtout pour des chantiers d'infrastructure, et en priorité en Allemagne, ont décuplé
en dix ans et sont estimés à 10 milliards de dollars (Charrel). La Chine a l'intention
de construire une autoroute reliant en un temps record la Chine et les Balkans, qui
commencera à Belgrade-Niš (Serbie) et passera par Pristina (Kosovo) et Durrës
(Albanie). Cette autoroute complètera la ligne de chemin de fer Budapest-Belgrade,
le but étant de créer un axe entre le port du Pirée et l'Europe centrale et orientale et
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qui traversera la Serbie. En investissant dans des chantiers d'infrastructure, la Chine
pénètre drastiquement à la fois en Europe et dans les Balkans. C'est ainsi qu'elle a
déjà approché onze pays membres de l'UE et cinq pays des Balkans (Papageorgiou)
avec lesquels elle collabore et qu'elle finance. Ces pays sont la Hongrie, la Bulgarie,
la Roumanie, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie,
l'Albanie, l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine, du Monténégro, la
Tchéquie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Et puis, la Chine a déjà acheté
l'aéroport international de Tirana, la plus grande mine d'acier de Serbie, la plus
grande mine de charbon de Roumanie et le port du Pirée en Grèce.
Conjointement à d’autres investissements majeurs dans les infrastructures déjà en
cours ou prévus sur les trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, la Chine érige
son empire mondial. Elle développe également son influence dans le sud du
Pacifique pour y réduire l'influence de la Chine nationaliste et, naturellement, pour
y établir son empire mondial. Entre 2006 et 2016, la Chine a offert à cette région une
aide de 1,78 milliards de dollars pour la construction d'infrastructures. Les habitants
de la région sont disposés à la suivre car l'aide et les prêts qu'elle leur a accordés ne
sont pas soumis aux conditions strictes de l'Occident.
Ce plan chinois comporte deux parties : la première est terrestre (SREB) et l'autre
maritime (MSR). Par ailleurs, il s'agit d'un plan très ambitieux, aux dimensions
multiples telles que les transports, les taxes, l'énergie, le tourisme, la finance, les
alliances politiques. Son coût est estimé à 26 milliards de dollars. De nombreux
projets du plan sont déjà en cours de réalisation, d'autres sont encore à l'étude.
Parallèlement aux routes de la soie terrestre et maritime, Xi Jinping projette la «
route polaire de la soie ». Bien qu'il n'en soit pas si près, l'expansionnisme de la
Chine comprend l'Arctique dans son grand plan de la « nouvelle route de la soie ».
Ainsi, celle-ci prévoit-elle de construire un port et de créer les infrastructures
nécessaires pour permettre aux navires d'accoster, surtout maintenant que la
banquise fond. La « Chine en tant que grande puissance polaire » sera complétée par
la construction d'une ligne ferroviaire en face de la Finlande. Les sommes
astronomiques exigées pour la réalisation de cet ambitieux projet, de même que les
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difficultés prévisibles ou non, justifient la crainte de voir apparaître des menaces
sérieuses. Toutefois, le président Chinois se montre convaincu que les bénéfices à
long terme pour son pays seront largement supérieurs au coût, quel qu'il soit. Et tout
semble lui donner raison. La réalisation de ce plan devrait employer 100 000 Chinois.
B. Les principaux objectifs de la Chine dans le cadre de la « nouvelle route de
la soie »
Même si, pour le moment, le président Chinois perd de l'argent, il a pour objectif
d'imposer cette nouvelle forme de mondialisation qui balaiera la précédente, celle du
monde occidental qui, comme tout l'indique, est arrivée à son terme. La nouvelle
mondialisation d'inspiration chinoise redéfinira l'ordre économique international, et
entraînera dans le sillage de la Chine des pays et de grandes entreprises.
Avec la renaissance de la « route de la soie », l'objectif central de cette entreprise
colossale est la souveraineté mondiale de la Chine, qui présuppose son rattachement
avec le reste du monde, et qui se concrétise avec la construction d'importantes
infrastructures à des points névralgiques de la planète. Ce plan devrait être mené à
bien en 2049, et il n'est pas impossible qu'il soit lié à la demande de Xi Jinping de
rester au pouvoir pour une durée illimitée, qui veut en suivre lui-même l'avancée et
de le superviser. Le but est de stimuler les échanges commerciaux entre la Chine et
l'Afrique, l'Eurasie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.
L'objectif central de la Chine comprend plusieurs parties, à savoir:
Un premier objectif stratégique qui, à travers la renaissance de la route de la soie,
en tant que tel, insiste sur le maintien des frontières ouvertes et la protection de ses
entreprises de manière à ce qu'elles se développent constamment sur de nouveaux
marchés. Il semble que le régime sous lequel la Chine avancera vers la conquête de
la souveraineté mondiale imposera une mondialisation originale. Celle-ci devrait lier
le libre-échange et l'aide aux économies en développement, lesquelles conserveront
toutefois leur souveraineté nationale (Holstag). Le président Chinois met en parallèle
le plan « mondialisation 2.0 » et le plan Marshall, qui aida à la reconstruction de
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l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et lequel put imposer l' Amérique
comme première puissance mondiale.
Le deuxième objectif qui explique la grande décision de la Chine de faire revivre
la route de la soie est son besoin de relancer le rythme ralenti de sa croissance qui,
même s'il reste très rapide, crée une surproduction de certains produits de base. Cette
surproduction ne peut être absorbée par son économie intérieure, créant des parties
d'installations de production inutilisées. Comme il considère certain que la
croissance continuera à ralentir, le gouvernement chinois a jugé que faire revivre la
route de la soie était la solution, puisqu'elle permettrait de revaloriser ses régions les
plus pauvres. Vu sous cet angle, la construction dans le monde entier, même avec
pertes, d'infrastructures d'une envergure inconcevable, lie de manière ingénieuse le
problème de la surabondance de production de produits chinois, tels que l'acier,
l'aluminium, le ciment et les machines et la souveraineté mondiale de la Chine.
Ajoutons le charbon, dont l'utilisation a été limitée en Chine dans le but de l'arrêter,
mais pas la production. Celle-ci est écoulée au Kenya où, aux frais de la Chine, sont
construits des centrales électriques pour répondre à la demande croissante en
électricité du pays. La renaissance de la route de la soie assure ainsi la valorisation
de produits qui ne peuvent plus être absorbés par la Chine dont le rythme de
croissance ralentit.
Le troisième objectif de la Chine, visé lui aussi à travers la nouvelle route de la
soie, est d'arriver à une meilleure coordination et à une collaboration et non à une
compétitivité entre les entreprises chinoises pour servir les intérêts nationaux
(Holstag). On peut facilement en déduire que la Chine, qui a officiellement annoncé
sa volonté de rester une force silencieuse, est déjà engagée dans une compétition
idéologique contre le slogan « L'Amérique d'abord » de Donald Trump avec son
propre slogan « La Chine d'abord ».
Le quatrième objectif de ce plan chinois colossal est de promouvoir l'exportation
des produits industriels chinois. L'initiative chinoise « Une ceinture, une route » est
en partie une tentative de développer de nouveaux marchés pour la Chine dans toute
l'Eurasie, avec des infrastructures reliant l'Asie centrale et du sud avec l'Europe et
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l'Afrique. Vingt villes chinoises sont désormais reliées avec l'Europe par des lignes
ferroviaires et la quantité de fret à destination de l'Europe a été multipliée par cinq
depuis 2013, tandis que des liaisons sont renforcées, comme celle de Tchentu à
Prague ou Wuhan à Lyon. La réalisation de cet objectif complexe suppose le
maintien de la méthode à forte intensité de main-d'œuvre dans l'industrie chinoise.
Et dans le même temps, l'installation d'entreprises chinoises d'assemblage à
l'étranger a été renforcée. Ainsi, sans que cela soit claironné, la plus grande ambition
de l'initiative « Une ceinture, une route » est de transformer l'Eurasie en une région
économique et stratégique qui concurrencera − et finira par dépasser − la région euroatlantique. Et il va sans dire que tout cela tournera autour de la Chine.
Le cinquième et dernier objectif de la nouvelle route de la soie est d'accroître sa
part de marché dans les produits de haute technologie tels que l'électricité, les voies
ferrées, les chantiers navals, l'aviation, les énergies renouvelables, les machines, la
biotechnologie et les machines de pointe.
Pour résumer, les cinq principaux objectifs de la nouvelle route de la soie visent
à promouvoir les produits chinois. Ces objectifs sont atteints au moyen d'abord d'une
aide de l'État aux grandes entreprises chinoises octroyée en priorité absolue et
souvent au mépris des règlements internationaux. Ces entreprises appartiennent à
l'État et priment en importance sur les petites entreprises et les entreprises privées.
Le moyen le plus efficace auquel recourt l'État pour aider les grandes entreprises
consiste en un financement confortable. Pour cela, l'État incite les ménages à déposer
leurs économies dans les banques qui accordent des prêts aux entreprises à un taux
très bas. En 2015, le transfert d'épargne des ménages aux entreprises a atteint 4,5
trillions de dollars. Autrement dit, c'est une politique fortement keynésienne qui est
suivie en Chine, politique qui donnera de brillants résultats, contrairement aux
politiques d'austérité choisies par l'Occident, et surtout dans l'UE dont les résultats
sont particulièrement décevants. La Chine, en plus d’accorder des prêts nationaux
pour faire progresser la croissance, effectue des investissements nombreux et
multidimensionnels à l’étranger, en utilisant les devises provenant de son excédent
commercial, grâce à ses exportations. Des estimations élèvent les réserves en devises
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de la Chine à 6,3 trillions de dollars, les investissements directs étrangers à 1 trillion
de dollars, les prêts commerciaux à 1 trillion de dollars (Holstag). Il est évident que
cette politique monétaire expansive de la Chine comporte des risques, puisque sa
dette augmente dangereusement. En 2008, la dette totale de la Chine s'élevait à 141
% de son PIB, et en 2017 elle avait atteint 256 %. Il est toutefois clair que la Chine
donne, pour le moment, une priorité immédiate à la croissance, remettant à plus tard
la question de la stabilisation.
PARTIE II. Le nouvel ordre économique international de la mondialisation
chinoise
La nouvelle mondialisation ainsi progressivement imposée sur l'ensemble de la
planète donne lieu à toute une série d'interrogations relatives à l'évolution de sujets
nombreux et importants.
Bien que toute prévision soit par nature incertaine et sujette à des changements
imprévisibles, je vais m'efforce, dans cette deuxième partie, d'anticiper autant que
possible les tendances et évolutions dans deux domaines représentatifs: celui de
l'économie internationale et celui du régime établi.
A. L'économie mondiale de demain
Malgré les réactions de l'Occident, la souveraineté mondiale de la Chine semble
inéluctable et déterminée (Negreponti-Delivanis). Et cela parce que l'Occident s'est
dangereusement affaibli et que son profond déclin est visible de toutes parts, parce
que le temps qui lui était imparti est arrivé à son terme, et enfin, le plus important,
parce qu'au sommet du monde, c'est toujours le plus fort qui règne. Et le plus fort,
c'est la Chine, qui est déjà inégalée dans le secteur de l'intelligence artificielle, et
continuera de l'être en raison de la quantité énorme des applications dont elle dispose
et qui sont à la base du succès et de l'essor de ce secteur.
La Chine, il y a une trentaine d'années était une économie pauvre et marginalisée,
tandis qu' aujourd'hui, elle est déjà sur le point d'arriver au sommet de la pyramide
mondiale. Ce miracle économique a pu se faire par un travail acharné, en s'ouvrant
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au capitalisme, par une planification intelligente et par des investissements à long
terme en infrastructures.
La politique des frontières ouvertes, comme cela a été analysé précédemment, est
en recul. La nouvelle forme de mondialisation, la chinoise, n'inclut pas une ouverture
claire des frontières mais plutôt une « ouverture des frontières bien gérée ». La Chine
centre directement ses efforts sur la construction de son propre empire auquel les
économies des pays-partenaires seront attachées et d'une certaine manière
dépendantes d'elle sans être en concurrence. Elle centre ses efforts sur la
réglementation des termes du commerce et sur l'instauration d'une hiérarchie
harmonieuse dans ses relations avec les autres pays. L'intention de la Chine est de
réorganiser l'Asie sur la base d'un système de collaboration politique et économique,
qui s'appuierait sur le développement local et qui se ferait à l'aide d'investissements
chinois.
En introduisant ce nouveau système de collaboration, la Chine se différencie du
système américain, qu'elle considère illégal (Mottet et Lasserre). L'ouverture de la
Chine au libre-échange se fait en même temps qu'une forte protection de ses
entreprises (Mottet et Lasserre). Dans ces conditions, il est clair qu'on ne peut parler
de mise en place, par la Chine, d'un régime de libre concurrence. On observe par
contre qu'elle suit les incitations de F. List concernant le besoin de protection de ses
nouvelles entreprises contre la libre concurrence, et qu'elle cherche partout à
combiner des systèmes différents et belligérants.
Il est vrai que les intentions de la Chine concernant le commerce extérieur et ses
relations avec les autres pays ne sont pas claires, qu'elles inquiètent l'Occident,
surtout depuis que Xi Jinping a obtenu triomphalement son investiture à vie, votée
par près de 3000 représentants du peuple. L'Occident craint les répercussions que
peuvent avoir les investissements massifs prévus par la Chine, surtout dans les
Balkans, et cet objectif ambitieux qu'est le plan « Fabriqué en Chine 2025 » pour la
promotion des produits chinois et les nouvelles technologies. Ces craintes sont
également exacerbées par le fait que les entreprises chinoises reçoivent d'importantes
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subventions de la part de l'État, où et quand cela est nécessaire, ce qui les privilégie
face aux entreprises et produits occidentaux.
a) Les craintes des États-Unis orientent l'économie mondiale vers le
protectionnisme
Les États-Unis, qui donnent le signal du changement au niveau mondial, ont opté
pour le régime protectionniste dans le domaine du commerce international. Ces
mesures protectionnistes, les tarifs douaniers surtout mais pas seulement, sont
essentiellement dirigées contre ces économies-là dont les échanges finissent par
créer un déficit de la balance commerciale de l'Amérique. Ensuite, l'Amérique
toujours soucieuse de réduire le déficit de sa balance commerciale, s'est retirée de
l'Accord de partenariat transpacifique (Trans-Pacific Partnership) dont faisaient
également partie l'Australie, le Bruneï, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Le président
Américain semble embrasser la doctrine mercantiliste selon laquelle les échanges
commerciaux ne sont bénéfiques que lorsqu'ils aboutissent à un excédent
commercial. Au-delà des doutes justifiés sur le fait que, dans le cas de l'Amérique,
le protectionnisme est préférable au fait de tolérer un déficit de la balance
commerciale avec certains pays, ce qui est certain, c'est qu'avec ces décisions, elle
laisse un vide que la Chine émergente, en tant que première puissance mondiale,
s'empresse de combler. Ainsi, l'idée selon laquelle les choix de l'Amérique, au lieu
d'empêcher ou de ralentir le triomphe mondial de la Chine l'accélère, semble-t-elle
se justifier (Xuetong). On peut raisonnablement s'attendre à ce que tous les pays
membres de l'Accord de Partenariat transpacifique (TPP), mécontents à juste titre
d'avoir été abandonnés par l'Amérique, se feront un plaisir de s'approcher de la Chine
et de s'associer à son ambitieux projet de domination du monde. Bien entendu, il y a
quelques exceptions, comme l'Australie qui a refusé de signer le plan de la Chine,
mais aussi l'Inde qui hésite, car certaines routes ouvertes par la Chine traversent des
régions contestées du Cachemire, qui sont revendiquées par le Pakistan.
Quant aux États-Unis, hormis une guerre qui l'opposerait à l'autre superpuissance,
la seule solution qui leur reste est de s'imaginer, aussi longtemps que possible, qu'ils
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dominent encore le monde. Pour l'heure, la colère de l'Amérique face à l'essor
fulgurant de la Chine dans tous les domaines, y compris dans celui des nouvelles
technologies, l'a récemment conduite à prendre de nouvelles mesures contre la
Chine. Prétextant habituellement leur sécurité nationale, les États-Unis refusent de
plus en plus souvent et d'une manière plus générale, d'autoriser l'achat d'entreprises
américaines par la Chine. En imposant ces nouvelles restrictions, l'Amérique
s'efforce de protéger par tous les moyens sa propre nouvelle technologie, la fameuse
5G qui prépare le terrain à la télécommunication sans fil des appareils ménagers,
véhicules autonomes, éclairage urbain (Kang and Rappeport). Ainsi, le
gouvernement américain suspecte-t-il fortement le fait que dans certains cas, l'achat
d'entreprises par des investisseurs étrangers, et plus précisément Chinois, a pour but
en fait l'accès aux nouvelles technologies. Et c'est justement cette tendance que
l'Amérique cherche à stopper. Mais peut-être est-ce déjà trop tard. L'inquiétude
ressentie par l'Amérique face au déferlement de la Chine sur la planète entière est
également partagée par l'Union Européenne qui, avec raison, se sent elle aussi
menacée. Des pays de l'UE et sources alliées, réagissant contre la Chine, soutiennent
qu'elle « cherche à s'insinuer dans l'UE et à faire éclater sa cohésion». L'Union
Européenne s'emploie à des contrôles pour savoir si les investissements de la Chine
sur son sol sont viables et si les règles européennes sont respectées concernant
l'obligation d'appel d'offre.
Et, alors que l'Union Européenne se soucie de détails bureaucratiques, la Chine a
déjà investi en Europe, depuis 2012, 15 milliards de dollars et pour les prochaines
années, elle projette des investissements supplémentaires d'une hauteur de 10
milliards de dollars. Pour 2016 notamment, année où les investissements publics en
Europe avaient atteint leur plus bas niveau depuis vingt ans, les investissements de
la Chine se sont élevés à 35 milliards d'euros, affichant une forte hausse de 77 % par
rapport à 2015 (Charlemagne).
Il est certain que la mondialisation chinoise ne permettra pas le rétablissement
des frontières fermées, car cela nuirait à ses intérêts. Par contre, il est plus probable
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qu'elle opte pour des « frontières ouvertes » dans la mesure et selon les modalités
allant dans l'intérêt de la Chine.
De son côté, l'Occident s'efforce par tous les moyens de renverser la certitude
que, sauf imprévu, la Chine deviendra le régulateur des termes du commerce
international.
b) Les répercussions de la mondialisation chinoise sur les échanges
commerciaux européens
L'irruption de la Chine, par le biais de la route de la soie, devrait avoir des
répercussions négatives au niveau de ses échanges commerciaux avec l'Occident. La
longue crise de l'UE a eu pour effet la stagnation de son commerce avec les
économies de la région de la nouvelle route de la soie. Et, alors qu'avant la crise les
importations de produits et services européens dans des pays appartenant à la cohorte
de la nouvelle route de la soie augmentaient de 19 % par an, elles n'ont augmenté
que de 2 % après la crise en 2008 jusqu'en 2014. Les exportations européennes vers
des pays de la nouvelle route de la soie, pour la période 2008-2014, affichent une
baisse de l'ordre de 25 milliards de dollars (par rapport à la période 2000-2008),
tandis que les exportations de la Chine ont augmenté de 250 milliards de dollars dans
la même période. Par voie de conséquence, cette évolution des choses peu
réjouissante pour l'Europe a également réduit sa part de marché de 38 à 30 %, tandis
que celle de la Chine est passée de 9 à 16 %. L'évolution est encore plus dramatique
pour l'Europe concernant sa part de marché des produits de haute technologie qui
baisse de 62 à 30 %, alors que celle de la Chine affiche une augmentation de 15 à 26
%. Bien que la variation du commerce de services soit difficile à suivre, tout indique
que celle-ci est aussi défavorable à l'Europe que pour ses produits (Charlemagne).
c)

Quel avenir pour l'Allemagne dans le nouvel environnement

économique international?
Le changement de l'environnement économique international donne lieu à un
grand point d'interrogation concernant l'avenir de l'Allemagne, sa place de leader
dans l'UE et la zone euro, mais aussi la concrétisation des projets d'expansion qui la
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caractérisent. Dans les prévisions pour 2050, l'Allemagne figure toujours parmi les
20 économies les plus importantes au monde, bien qu'en léger recul par rapport à
2016 (au 4e rang en 2016 et au 5e en 2050). Il est très possible qu'elle ne veuille plus
être à la tête d'une Europe manifestement sur le déclin, qui présente des problèmes
insolubles, qui est menacée de dissolution et dont elle seule sortira très certainement
gagnante. En revanche, il est plus probable qu'elle noue des relations étroites avec
les puissants d'alors, la Chine et la Russie. Il convient à ce propos de prendre en
compte le fait que la Chine, en déployant son grand projet de « nouvelle route de la
soie », a grandement besoin de l'Allemagne et plus particulièrement de ses ports,
pour transporter économiquement ses produits en Europe. Quant à la Russie, son
marché est la destination la plus importante des produits exportés d'Allemagne,
tandis que celle-ci importe de Russie la part la plus importante de son pétrole et de
son gaz.
d) Un monde multipolaire
On peut prevoir que pendant longtemps encore le monde sera multipolaire, avec
la puissance grandissante de la Chine, jusqu'à ce qu'il redeviendra unipolaire, avec
la Chine en tant que maître de la planète.
Entretemps, l'influence internationale de l'Amérique continuera de perdre du
terrain, non seulement à cause d'évolutions inéluctables du déclin de l'Occident, mais
aussi à cause de ses propres choix. Ses choix, qui réduisent sa portée mondiale,
découlent de la conviction de Donald Trump qu'il faut mettre un terme à
l'exploitation et à la tromperie que l'Amérique a subies durant des dizaines d'années
(Leaders-Defending). Selon lui, le coût du maintien de l'ordre international pour les
États-Unis est supérieur au bénéfice (Nye).
Pour finir le paragraphe A de la Partie II, on peut conclure que la mondialisation
chinoise continuera de coexister pour encore quelque temps avec les anciennes
formes de cosmothéories, mais qu'elle augmentera de plus en plus sa primauté sur
elles. À partir du moment où sa souveraineté mondiale sera irréfutable, c'est sa
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mondialisation et aucune autre qui sera reconnue en tant qu'ordre économique
international.
B. Dans le domaine du régime établi
Le régime devrait subir, au niveau international mais aussi national, des
changements considérables:
• Avec la prédominance et la multiplication des partis politiques et des
gouvernements populistes partout dans le monde. Pour le moment, il semble que
numériquement ce soient les partis orientés à droite qui dominent. Les différences
entre eux n'altèrent pas le fait que leurs choix convergent sur les questions de base.
• Sans que l'on puisse en être certain, tout indique que l'intérêt pour le
nationalisme se maintiendra et s'intensifiera, et que d'autres pays s'approprieront,
comme base de leur politique extérieure, le contenu de « L'Amérique d'abord ». Et
puis, selon des prévisions raisonnables, il faut également s'attendre à un recul assez
sensible de l'importance du mouvement international pour l'installation d'une
gouvernance mondiale, étant donné que l'État-nation revient et se renforce, après
avoir été dévalorisé durant la domination de la mondialisation.
• La mondialisation, avec la suppression des frontières nationales et le désintérêt
pour les symboles nationaux que sont la religion, l'histoire et les traditions, associés
à l'arrivée massive de migrants en Occident, a fait naître la colère chez la multitude
de victimes de la mondialisation. Le désir de retourner aux racines et à l'identité
nationale dont la majorité croit qu'elle leur permettra de reconquérir leur place dans
la société, est à l'origine de la montée du populisme. La réaction face aux attaques
contre l'identité et la dignité des pays économiquement avancés s'amplifie et apparaît
de diverses manières. De plus en plus de groupes sociaux affirment avoir été
exploités dans le passé à cause de la religion, de la nation, de leur sexe et en général,
affirment ne pas avoir eu la reconnaissance qui leur était due (Fukuyama). Ils
réclament un traitement égal. « L'identité est une idée morale forte, fondée sur une
qualité humaine mondiale, qui ne peut être supprimée » (Taylor).
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Les partis politiques populistes, aussi bien de droite que de gauche, promettent
de rendre à leurs partisans toujours plus nombreux ce que les partis (traditionnels)
précédemment au pouvoir leur avaient pris.
• Le capitalisme survivra fort probablement mais avec une altération du contenu
de la démocratie libérale, laquelle aura tendance à adopter des caractéristiques de
démocratie non libre et éventuellement des comportements autoritaires. Comme cela
est déjà avéré, la démocratie libérale n'est un mode de gouvernance unique et éternel
pour l'univers. Ces changements importants sont dus, dans une large mesure, à l'essor
très rapide de la Chine qui a su éviter le piège du salaire intermédiaire, est doté d'un
gouvernement que l'on peut caractériser de démocratie illibérale, et ce schéma
s'étend rapidement au reste du monde et, récemment, à l'Europe aussi. Il s'agit du
capitalisme étatique chinois, qui combine démocratie et restriction des droits
individuels (Posen).
Le capitalisme de la Chine apparaît beaucoup plus multiple que l'occidental
dominé par l'argent, et recherche, au contraire, toute une série d'autres
interdépendances, telles qu'alliances politiques, échanges commerciaux mutuels,
investissements à long terme, etc. Quant à savoir si ce système original de
gouvernance de la Chine est bon ou mauvais pour l'Humanité, cela apparaîtra dans
quelques années. Or, le nombre de pays qui l'imitent ne cesse déjà d'augmenter.
CONCLUSION
Déjà, tout est en train de changer depuis l'intrusion de la Chine dans la forteresse
de la culture occidentale et la fin de la mondialisation traditionnelle.
Le capitalisme de l'avenir, qui sera chinois, sera très probablement un capitalisme
d'État. Et si tel est le choix de la Chine, une fois qu'elle sera devenue la première
puissance mondiale, le libéralisme économique et la démocratie, résidus de
l'Occident dont elle n'a jamais fait partie, reculeront.
Les chances d'enrayer la mondialisation chinoise au moyen d'une guerre
économique qui devrait ralentir le rythme de croissance de la Chine d'à peine 1 %,
sont très minces. Et la question est de savoir si « la vie sur la Terre, dominée par la
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Chine, sera meilleure ou pire qu'avant ». Il va de soi que la réponse à cette question
n'a de sens que si un conflit armé entre les deux superpuissances, la Chine et les
États-Unis, avec utilisation de l'arme nucléaire et décimation de la population
mondiale, peut être évité.
Si le monde parvient finalement à échapper à la terrible menace d'une troisième
guerre mondiale, il est plus probable que, avec la domination de la Chine, la vie
économique, sociale et politique fonctionnera dans un environnement combinatoire,
sans choix absolus. La libéralisation des échanges comprendra aussi des mesures
protectionnistes lorsque cela sera jugé opportun. Le capitalisme sera lié avec une
intervention étatique et la démocratie embrassera, le cas échéant, des mesures
autoritaires et de restriction des droits humains. Dans le domaine de l'Etat
providence, on peut espérer que, avec l'accroissement de la richesse, les mesures de
protection des plus démunis socialement se généraliseront. Dans le domaine
international, on espère que les droits souverains des États seront respectés et qu'il
ne leur sera pas imposé des régimes, même s'il s'agit d'un régime démocratique,
même s'il est considéré comme le meilleur de tous.
À plus long terme, on a raison de s'inquiéter de la manière dont les gouvernements
géreront le développement de l'intelligence artificielle et la prolifération de robots
capables de remplacer le travail humain, même dans les secteurs les plus sensibles
et les plus exigeants, et même de signer son arrêt de mort. Le risque pour le monde
de se retrouver dans l'impasse est réel, si on ne cherche pas de solution au problème
énorme qui sera ainsi créé, pour une répartition plus juste des résultats des
connaissances humaines et, s'il persiste à concentrer les fruits du progrès dans les
mains de quelques-uns.
* Pour une analyse plus détaillée du sujet, "La fin de la domination occidentale",
de Maria Negreponti-Delivanis (sous presse).
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Davranışsal Muhasebe ve Kirli Kar
Yılmaz İÇERLİ1, Gülşah ATAĞAN2, Canan YÜKÇÜ3
Özet
Davranış bilimleri alanında yapılan çalışmalar insan davranışlarını etkileyen veya
yönlendiren değişkenlerin var olduğunu, bu değişkenlerin de insandan insana farlılıklar
gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Karar alma sürecinde nicel veriler kadar nitel
verilerin de etkin olduğu kanıtlanmıştır. Bu bağlamda davranışsal muhasebe kişilerin bir
muhasebe olayıyla karşılaştıklarında sergiledikleri davranışları ele almaktadır. Davranışsal
muhasebe; psikoloji, sosyoloji, organizasyon teorileri ve davranış bilimleri gibi disiplinleri
bir araya getirerek bu disiplinlerin muhasebe karar alma süreci üzerindeki etkilerini
incelemektedir.
Finansal muhasebe, dönemin faaliyet sonuçlarını ve işletmenin ekonomik ve finansal
durumunu gösteren finansal tablolara yani niceliksel verilere odaklanmaktadır. Davranışsal
muhasebe ise muhasebe bilgi sistemi tarafından ortaya çıkarılan veriler ile insan
davranışları arasında ilişki kurmakta yani niteliksel verilere odaklanmaktadır.
Çalışmamızda davranışsal muhasebe tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmış ve işletmelerin
yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan karlılık amacına ulaşmalarında
davranışsal muhasebenin etkileri incelenmiştir. Davranışsal muhasebede amaç maliyet
fayda beklentisinin pozitif olmasıdır. Pozitif beklenti her zaman parasal ve temiz
olmayabilmektedir. Çalışmada beklentiler ayrıntısıyla tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Muhasebe, Temiz Kar, Kirli Kar
JEL Kodları: M40, M41, G41

Behavioral Accounting and Dirty Profit
Abstract
Studies in the field of behavioral sciences reveal that there are variables that affect or direct
human behavior, and that these variables can vary from person to person. In the decisionmaking process, quantitative data as well as qualitative data have been proven to be effective.
In this context, behavioral accounting addresses the behaviors of individuals when they
encounter an accounting event. Behavioral accounting combines different disciplines and
examines the effects of these disciplines on the accounting decision-making process.
Financial accounting focuses on financial statements showing the operating results and the
economic and financial situation of the entity. Behavioral accounting establishes a
relationship between the data generated by the accounting information system and human
behavior. In our study, all aspects of behavioral accounting were tried to be explained and
the effects of behavioral accounting were investigated in order to achieve the profitability
objective required by the enterprises to sustain their vital activities. The purpose of
behavioral accounting is that the cost benefit expectation is positive. Positive expectation
may not always be monetary and clean. Expectations are discussed in detail in the study.
Key Words: Behavioral Accounting, Dirty Profit, Clean Profit
JEL Codes: M40, M41, G41
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1. GİRİŞ
Finansal muhasebe bilgi sisteminin çıktıları, mevcut ve potansiyel hissedarlar
gibi iç bilgi kullanıcıları ve finansal analistler, işçi sendikası, hükümet yetkilileri gibi
dış bilgi kullanıcıları için genel amaçlı mali tablolardır. Finansal muhasebe, belirli
bir faaliyet dönemi için faaliyet sonuçlarını özetleyen ve belirli bir tarihte finansal
durumu gösteren, üretim, satış ve finans gibi farklı alanlarda uygun yönetim
politikalarının belirlenmesine olanak sağlayan bilgiler sunmaktadır.
Ancak finansal muhasebenin bir takım kısıtları mevcuttur. Finansal muhasebe
daha çok sayılarla ilgilidir ve insan faktörünü göz ardı etmektedir. Karar vericilerin
finansal bilgiyi nasıl kullanacakları, paydaşların çeşitli finansal durumlar karşısında
nasıl tepki verecekleri, finansal bilgi sistemi içerisindeki insan faktörünün
davranışları tüm bunlar finansal tabloların hazırlanması ve kullanımını etkileyen
unsurlardır. (Gupta, 2106:38) Tüm bunlar davranışsal muhasebenin ortaya
çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Davranışsal muhasebe, muhasebe ile ilgili
tüm paydaşların davranışlarını ve kararlarını incelemektedir. İnsan faktörü göz
önüne alındığında, muhasebe verilerinin aynı olması durumunda dahi kişilerin
sosyal, psikolojik, siyasi, dini v.b. nedenlerden dolayı farklı karar verebildikleri
görülmektedir.
Muhasebenin temel amaçlarından biri de karar alma sürecine katkı sağlamaktır.
Davranışsal muhasebe karar alma sürecini etkileyen faktörlere ışık tutmaktadır.
(Usul, 2018:452)
Davranışsal muhasebe taraftarları, geleneksel muhasebeyi yalnızca nicel verilerle
ve standartlarla ilgilendiği için dar ve sınırlayıcı bulmaktadırlar. Bu nedenle de
klasik muhasebe anlayışı, standartlara olan bağlılıktan dolayı “olması gereken” ile
ilgilenirken; davranışsal muhasebe bireylerin davranışlarını ele almakta ve “olan ile”
ilgilenmektedir. (Marşap, Gökten, 2016:348)
Sorumluluk muhasebesi yaklaşımında işletmenin belirli maliyet, gelir ve kâr
merkezlerine ayrılışı, raporların bu merkezlere göre yapılması gerekir. Bu
merkezlerin oluşturulması davranışsal muhasebe kapsamında gerçekleşmektedir.
Kâr merkezleri optimum büyüklükte maliyet ve gelirlerin birlikte ölçülebildiği
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ölçekte oluşturulmaktadır. Hazırlanan raporlardan yönetime yardımcı olacak
sonuçlar çıkarmak mümkün olmalıdır. Ortaya çıkan kârın veya zararın sorumlusu
bulunmalı ve kâr için motive edilebilir olmalıdır. (Yükçü vd., 2018:5)
Davranışsal muhasebe, kişinin karar verme aşamasında özellikle işletmenin
çıkarları ve kar elde etme söz konusu olduğunda birtakım dışsal faktörlerin etkisi
altında olduğundan hareket etmektedir. Buna göre karar aşamasında maliyet-fayda
unsurunun etkisi oldukça yüksektir. Davranışsal muhasebe teorileri ve çalışmaları
da göz önüne alındığında bu etki ve sonuçları açıkça görülmektedir. Çalışmada, karar
verme sürecinde maliyet-fayda etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2. DAVRANIŞSAL MUHASEBE
Son yıllarda bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde yaşanan birtakım gelişme ve
değişimler muhasebe bilimini de önemli düzeyde etkilemiştir. Tüm bunların bir
sonucu olarak geleneksel muhasebe kavramı da çeşitli değişimler yaşamış ve farklı
alt dallara ayrılmıştır. Yalnızca defter tutma işleminden ibaret olduğu düşünülen
geleneksel muhasebenin de kapsamı genişlemiş ve değişmiştir. Bu genişlemenin en
önemli çıktısı davranışsal muhasebenin oluşumu olmuştur. (Gönen, Rasgen,
2017:190)
Davranışsal Muhasebe, muhasebe ile davranış Bilimlerinin birleşimini ifade
etmektedir.
Davranışsal muhasebe, muhasebe bilgileri ve problemleri ile insan davranışları
arasında ilişki kurarak (Usul, 2007, s.12);
• Alınan kararların işletme ve birey üzerindeki etkisini ölçmekte ve anlamaya
yardımcı olmakta,
• Stratejik planlama ile örgüt davranışları arasında ilişki kurarak; düşüncelerin
ölçülmesini ve raporlanmasını sağlamakta,
• Birey davranışlarının işletme politikaları ile uyumlaştırılmasını ve yeniliklere
açık olmasını sağlamakta,
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• Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yardımcı olurken, psikoloji ve
sosyoloji bilimlerini kullanarak, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını irdelemektedir.
Muhasebenin davranışsal yapısı; kültür, inanç ve politik yapı olmak üzere 3
faktör ile ilişkilidir.
3. DAVRANIŞSAL MUHASEBE TEORİLERİ
Davranışsal muhasebede sık kullanılan teoriler; beklenti teorisi, eşitlik teorisi,
amaç teorisi, durumsallık yaklaşımı ve vekalet yaklaşımıdır. (Koçel, 2007:495-500)
-

Beklenti Teorisi: Beklenti teorisinde kişiyi motive eden temel etken
kişinin davranışı sonucundaki beklentileridir.

-

Eşitlik Teorisi: Eşitlik teorisinin temeli, kişilerin iş ilişkilerinde eşit
davranılma arzusunda olması ve bu arzunun, motivasyonu etkilemesidir.

-

Amaç Teorisi: Kişilerin belirlediği amaçların motivasyon derecelerini
etkilediği düşüncesine dayanmaktadır. Teoriye göre, erişilmesi zor olan
amaçlar, ulaşılması kolay olan amaçlara göre kişileri daha fazla motive
etmekte ve performansı olumlu etkilemektedir.

-

Durumsallık Yaklaşımı: Teknoloji, sosyal, demografik, ekonomik,
politik ve sosyo-kültürel çevre sistemlerini kapsayan durumsallık
yaklaşımı, işletmeleri kendilerine özgü açık ve sosyal sistemler olarak ele
almaktadır.

-

Vekalet Yaklaşımı: Bir organizasyonun, bir işin, gerçekleştirilebilmesi
için başkasına devredilme durumu vekalet yaklaşımının temelini
oluşturmaktadır.

Tüm bu teoriler muhasebe bilgi sistemini etkilemekte ve karar alma sürecinde
bireylerin davranışlarına yön veren etkenleri ortaya koymaktadır.
4.

AYIPLI MAL

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesine göre
ayıplı mal “tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da
modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri
taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır”.
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Ambalajında, etiketinde, tanıtma veya kullanma kılavuzunda, internet ortamında
ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını
taşımayan, tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya tamamen ortadan kaldıran
mal ayıplı olarak kabul edilir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılır ise tüketicinin;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
gibi seçimlik hakları bulunmaktadır. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
Ancak ayıba konu olan malın bir ticari veya mesleki amaç için alınmış olması
durumu söz konusu ise, ortaya çıkan ihtilafa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında

Kanun

içerisinde

belirtilen

hükümlerin

uygulanması

mümkün

görünmemektedir. Bu tarz bir durumda ortaya çıkan ihtilafın çözülmesinde Türk
Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri geçerlidir.
5. KİRLİ KAR- HAKSIZ KAZANÇ
Haksız kazanç, görev gereklerine aykırı davranılmak suretiyle kişilere haksız bir
yarar sağlanmasıdır. Yürürlükteki mevzuata göre bir husustan yararlanma hakkı
olmadığı halde yararlandırılması suretiyle kişinin sağladığı kazanç biçiminde de
tanımlanabilir.
İslâm hukuku’nda da konu yer bulmuş ve kişinin izni ve rızası bulunmadan bir
kimsenin malında tasarrufta bulunmayı yasaklamış bu gibi durumlarda elde edilen
kazancın haksız kazanç olduğu belirtilmiştir.
Kavram uluslararası literatürde “dirty profit-kirli kar” olarak yer almaktadır.
Merkezi Berlin’de bulunan ve kar amacı gütmeyen “Facing Finance” isimli kuruluş
çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzluk ve uluslararası hukuka aykırı silah
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kullanımı konularında araştırmalar yapmaktadır. Büyük küresel şirketlerin ticari
davranışlarının zararlı sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerine ilişkin farkındalık
yaratmaktadır. Kurum şimdiye kadar 6 adet kirli kar raporu (dirty profit reporst 16) yayımlamıştır. (www.facing-finance.org)
Kurumun yayımladığı raporlar incelendiğinde, gerçekte ayıplı mal ve hizmetler
veya hukuka aykırı diğer olaylar karşılığında şirketlerin elde ettikleri kirli karların
ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olduğu açıkça görülmektedir. Ne
yazık ki elde edilen karın kirli olması yatırımcılar, kredi kurumları, tüketiciler genel
olarak toplumun bu şirketlere olan algısını, tutumunu çok değiştirmemektedir.
6. VAK’A ÇAKIŞMASI
Çalışmanın bu bölümünde elde edilen kirli kara ilişkin örnek olaylara yer
verilmiştir.
Vak’a 1: Günümüz uçaklarında acil çıkış kapılarının önünde bulunan iki sıra
koltuğun araları daha geniştir. Ulaşım şirketleri bu koltukları normal koltuk
fiyatından daha fazla fiyata satmaktadırlar. Daha fazla fiyatı ödeyen yaşlı, çok
şişman, çok zayıf veya küçük çocuklar bu koltuklarda seyahat edebilmektedirler.
Aslında acil çıkış koltuklarında kaza anında uçaktaki yolcuları bu kapılardan tahliye
edebilecek güçte ve yetenekte kişilerin oturması gerekmektedir. Ancak şirket biraz
daha fazla para veren herkese bu koltukları satmaktadır.
Üstelik acil çıkışta oturanlara (yaşlı, şişman, çocuk) gelip kaza anında diğer
yolcuları tahliye edip edemeyeceklerini sormakta, onlara okumaları için tahliyenin
nasıl yapılacağını anlatan güvenlik kartları dağıtmaktadır.
Uçak ulaşım şirketleri, 12 adet koltuğu daha fazla fiyattan satarak kirli kar elde
etme pahasına uçaktaki diğer yolcuların hayatını hiçe saymaktadır.
Vak’a 2: Ülkemizin batısındaki köy ve kasabalarda köylü tarlasından hasat ettiği
kavun ve karpuzu traktörler ile yerleşim yerinin yakınındaki karpuz satış alanlarına
(karpuz pazarı) getirerek tüccarlara satmaktadır. Karpuz pazarlarında onlarca traktör
kasası beklemektedir. Tüccar beğendiği, fiyatında anlaştığı 7-8 traktör malı satın alır
büyük bir kamyona koyarak büyük şehirlere (İstanbul-Ankara) satmak üzere götürür.
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Tüccar traktör kasasındaki kavunları satın almak için traktörün kasasını kontrol
etmekte, tüm kavunların yeteri kadar iyi olup olmadığına bakarken bazı kavunları
beğenmeyip yere atıp parçalamaktadır. Ayrıca “bunlarda kavun mu ya” biçiminde
söylenmektedir.
Tüccar henüz kavun satın almamıştır pazarlık sürmektedir. Köylünün 600 TL
istemesine karşın tüccar 300 TL teklif etmektedir. Tüccar malı daha ucuza alabilmek
için henüz sahibi olmadığı malı yere çarparak aşağılamaktadır. Çünkü arz edilen mal
çoktur. Alıcı tüccar ise azdır.
Tüccar kavunu daha ucuza satın almak için yere çarparken köylünün tarla kirası,
tarlanın hazırlanması, ekilmesi, çapalanması, sulanması, ilaçlanması, gübrelenmesi
ve malın pazarı getirilmesi maliyet ve acılarından hiç haberdar değildir.
Vak’a 3: Biyoteknoloji sektörü şu anda tartışmalı birleşme ve devralmalar
nedeniyle incelenmektedir. Son zamanlarda en dikkat çeken birleşme ise Bayer ve
Monsanto birleşmesi olmuştur. Bayer, insan hakları ve çevresel normları ihlal eden
gelişmekte olan dünyadaki pestisitlerin üretimi ve satışı ile ilgili olarak son
zamanlarda endişe yaratmaktaydı özellikle tartışmalı Monsanto'yla olan birleşmesi
daha ciddi etik soruları gündeme getirmiştir. Bu durum küresel yatırımcılar
tarafından sorgulanmaktadır. Bu tartışmalı birleşmenin finansmanı ise, HSBC
tarafından 56 milyar dolarlık bir kredi ile sağlanmıştır. (https://fairfinanceguide.org/)
7.SONUÇ
Geleneksel muhasebe yalnızca nicel verilerle ilgilenmekte ve insan davranışları
üzerinde durmamaktadır. Muhasebe dinamik bir süreçtir ve insan davranışları da bu
sürecin bir parçasıdır. Davranışsal muhasebe karar mercilerinin psikolojik ve
sosyolojik yapılarına odaklanmaktadır.
İşletmelerin en temel amacı kar elde etmektir. Ancak elde edilen karın ne şekilde
ve hangi koşullarda elde edildiği de önemlidir. Çalışmada bahsedildiği üzere elde
edilen kar her zaman ve her koşulda etik, ahlaki ve temiz olmamaktadır. İşletmeler
kar elde etmek için yasal ve etik olmayan birtakım yollara başvurabilmektedirler.
İşletmelerin bu tepkileri davranışsal muhasebenin beklenti ve durumsallık
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yaklaşımları ile yakından ilişkilidir. Teoriler incelendiğinde kişileri motive eden
unsurun davranış karşısındaki beklenti ve içinde bulunduğu koşullarla doğru orantılı
olduğu görülmektedir. İşletmelerin kar beklentilerini karşılamak için içinde
bulundukları teknolojik, sosyal, demografik, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel
çevre sistemlerinin nasıl farklı amaçlar için kullanılabileceği ortadadır.
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Analyse Comparative des Indicateurs de Performance du
Système de Santé en Roumanie avec ceux des Systèmes de
Santé Nationaux des Pays Européens
Popescu Constanţa1 , Gulay(Avci) Kakillioglu2
Résumé
Dans le monde entier des indicateurs les plus utilisés dans les procédures établies standard
utilisées dans le manuel OMS, OCDE, UE, ce qui permet l'approche comparative entre les
pays, les régions sont les dépenses de santé dans le PIB; fournir à la population du personnel
médical (médecins) et des sages-femmes (infirmières); fourniture de matériel médical;
l'utilisation de services de soins de santé. Dans le contexte européen, il existe déjà une
expérience professionnelle renforcée au fil du temps, le calcul d'un indice global qui permet
de comparer les systèmes de santé nationaux des pays européens en termes de performance.
L'indice global, connu sous le nom « indice européen de la santé des consommateurs « est
déterminé sur la base d'un nombre relativement important d'indicateurs (38 indicateurs)
couvrant les dimensions pertinentes du système de santé mis en évidence par les six
catégories dans lesquelles les groupes les 38 indicateurs: (1) l'existence d'une assurance
responsabilité en cas de faute professionnelle; (2) la vitesse à laquelle les analyses
informatiques sont obtenues; (3) cas mortel d'infarctus; 4) le montant des paiements
informels effectués aux médecins et 5) l'existence de subventions pour les produits
pharmaceutiques. Une étude a été menée pour classer 31 pays européens sur la base d’un
indice de performance calculé à partir de 14 indicateurs de ressources («intrants»)
disponibles pour les systèmes de santé publique de chaque pays et de six des indicateurs qui
mettent en évidence les "résultats" dans le système de santé, respectivement les résultats. Les
ressources sont définies comme des "intrants" qui contribuent à la mise en place d'un système
de santé publique et sur lesquels les pouvoirs publics peuvent exercer un contrôle direct par
le biais de politiques publiques. Les résultats («extrants») sont représentés par toutes les
données publiques accessibles pouvant mesurer, par rapport aux ressources, les
performances d'un système de santé sur lequel les pouvoirs publics ne peuvent exercer qu'un
contrôle indirect par le biais de politiques publiques.
Mots clés : les systèmes de santé, performance, indicateurs de ressources, indicateurs de
résultats, politiques publiques.
Codes De Classification JEL. I10, H51.

Comparative Analysis of the Performance Indicators of the
Health System in Romania with Those of the National Health
Systems of the European States
Abstract
Worldwide, the most well-established indicators used in standardized procedures used in
WHO, OECD, EU specialist publications that allow comparative approaches between
countries, regions are: health expenditure on GDP; providing the population with medical
1
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staff (physicians) and midwifery (nurses); provision of medical equipment; the use of health
care services. In the European context, there is already a long-time professional experience
of computing an aggregate index that offers the possibility of comparing the national health
systems of the European states in terms of their performance. This aggregate index, known
as the "European Health Consumer Index", is determined on the basis of a relatively large
number of indicators (38 indicators) covering the relevant health system dimensions
highlighted by the five categories in which they are grouped the 38 indicators: (1) the
existence of liability insurance in case of malpractice; (2) the speed at which computer scans
are obtained; (3) fatal cases of infarction; (4) the amount of informal payments made to
doctors and (5) the existence of subsidies for pharmaceutical products. A study was carried
out which carried out a ranking of 31 European countries based on a performance index
calculated from 14 resource indicators ("inputs") available to each country's public health
systems and six indicators that highlight "outputs" in the health system, respectively the
results. Resources are defined as "inputs" that contribute to the implementation of a public
health system and over which public power can exercise direct control through public
policies. The results ("outputs") are represented by all accessible public data that can
measure, when compared to resources, the performance of a health system over which public
power can only exercise indirect control through public policies.
Keywords: health systems, performance, resource indicators, results indicators, public
policies.
JEL Classification Codes: I10, H51.

1. LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE ROUMAIN
Au niveau européen, on calcule un indice agrégé qui offre la possibilité de
comparer les systèmes nationaux de santé des états européens à la lumière de leurs
performances. Dénommé « L’Indice européen des consommateurs de soins de santé
», qu’on détermine à base d’un nombre relativement grand d’indicateurs (38
indicateurs) qui couvrent des dimensions considérables du système de santé mises
en évidence par les cinq catégories dont les 38 indicateurs sont groupés: (1)
l’existence de l’assurance de responsabilité en cas d’erreur médicale ; (2) la vitesse
avec laquelle on obtient les IRMs (Imagerie par Résonance Magnétique) ; (3) les cas
mortels d’infarctus ; (4) la valeur des payements informels faits aux médecins et (5)
l’existence des subventions pour les produits pharmaceutiques. Pour l’année 2016,
le total de l’Indice européen des consommateurs de soins de santé est représenté dans
la figure 1 (BJÖRNBERG, 2018).
L’Indice européen des consommateurs de soins de santé indique, pour la
Roumanie, une position totalement non-favorable qui relève l’absence générale de
la performance du secteur de la santé. D’ailleurs, la Roumanie n’a enregistré aucun
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progrès pendant l’intervalle 2009-2016, étant classée l’avant-dernière dans la
hiérarchie de l’échantillon de pays analysés. Sur l’année 2016, le total général
d’EHCI (Euro Health Consumer Index) de la Roumanie – 439 points – était audessous du total reçu par les Pays-Bas – 924 points – et par la Suisse – 898 points –
des pays situés en haut du classement.

Figure 1. Le total de l’Indice européen des consommateurs de soins de santé dans
l’année 2017
Source: BJÖRNBERG, A. (2018), ouvr. cit., p. 27.
Cette position totalement non-favorable de la Roumanie est aussi confirmée par
une autre étude qui a eu pour objectif l’analyse de l’efficacité des systèmes publics
de santé européens (IREF, 2017). Cette étude a offert un classement d’un nombre de
31 pays européens en fonction d’un indice de performance calculé à partir de 14
indicateurs se référant aux ressources (« les entrées ») situées à la disposition des
systèmes publics de santé de chaque pays et de 6 indicateurs qui marquent les «
sorties » du système de santé, respectivement les résultats. Le tableau no. 1
représente ce classement.
Tableau 1. Classement des pays européens en fonction de l’indicateur de
performance agrégé, année 2017
Pays

Ressour
ces

Résultats

Performance

Rang

Pays-Bas

0,306

0,773

2,522

1

Norvège

0,406

0,889

2,190

2

Danemark

0,339

0,709

2,090

3

Islande

0,386

0,805

2,082

4

Luxembourg

0,420

0,789

1,881

5

Suède

0,439

0,794

1,807

6
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France

0,474

0,808

1,705

7

Finlande

0,444

0,739

1,663

8

Suisse

0,522

0,842

1,612

9

Autriche

0,444

0,686

1,545

10

Grande Bretagne

0,438

0,676

1,544

11

Belgique

0,509

0,769

1,512

12

Irlande

0,547

0,763

1,395

13

Allemagne

0,501

0,664

1,327

14

Italie

0,527

0,699

1,326

15

Espagne

0,560

0,717

1,281

16

Slovénie

0,519

0,663

1,276

17

République tchèque

0,505

0,629

1,245

18

Estonie

0,415

0,489

1,176

19

Chypre

0,630

0,693

1,101

20

Malte

0,578

0,602

1,041

21

Grèce

0,497

0,512

1,031

22

Portugal

0,542

0,535

0,988

23

Croatie

0,454

0,446

0,982

24

Lituanie

0,447

0,382

0,854

25

Slovaquie

0,517

0,433

0,836

26

Pologne

0,484

0,372

0,769

27

Hongrie

0,539

0,312

0,579

28

Bulgarie

0,574

0,295

0,514

29

Roumanie

0,454

0,224

0,495

30

Lettonie

0,593

0,153

0,257

31

Source: IREF (2017), ouvr. cit., p. 1.
Quant aux dates du tableau, on doit retenir les suivants:
(1). Le chiffre de la performance ne représente ni une note globale ni un
pourcentage, il s’agit d’un rapport entre deux variables : résultats/ressources.
(2). Les ressources sont définies comme les « entrées » qui contribuent à la mise en
pratique d’un système public de santé et sur lesquelles le pouvoir public peut
exercer un contrôle direct par des politiques publiques. Les ressources des
systèmes de santé sont :
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la dépense publique par habitant calculée selon la parité du pouvoir

d’achat;


les coûts administratifs du système de santé, en pourcentages,des dépenses

publiques de santé;


la partie de la consommation finale médicale directement dépensée par les

ménages (familles), en pourcentages;


le temps d’attente pour les soins de santé;



le droit des patients (accès au dossier médical);



l’accès et la diversification des services de santé;



le nombre des lits d’hôpital par 1000 habitants;



la durée moyenne d’un séjour en hôpital;



le nombre d’infermières par 1000 habitants;



le nombre des médecins par 1000 habitants;



le nombre des dentistes par 1000 habitants;



la consommation d’alcool par habitant;



la consommation de tabac par habitant;



taux de prévalence de l’obésité.

(3). Les résultats (« sorties »)sont représentés par l’ensemble des dates publiques
accessibles qui peuvent mesurer, lorsqu’elles sont comparées aux ressources, la
performance d’un système de santé sur laquelle le pouvoir public ne peut exercer
qu’un contrôle indirect par des politiques publiques:
 la perception de l’état de santé (le pourcentage des réponses positives du
total de la population);
 la partie des besoins de santé insatisfaits(% de la population);
 l’espérance de vie à 65 ans;
 la mortalité infantile par 1000 naissances;
 le sous-indice européen des consommateurs de soins de santé (EHCI)
regroupant les dates concernant les résultats obtenus par le système de soins des
maladies spécifiques (tels que la progression des accidents vasculaires
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cérébrales, le taux de dépression, les infections par des staphylocoques antibiorésistants);
 le taux de subsistance des cancers.
Dans la catégorie « ressources » on a analysé les plus connus indicateurs utilisés
dans les procédures standardisées utilisées dans les publications de spécialité des
OMS, OECD, UE, qui permettent des approches comparatives entre pays, régions,
comptés : les dépenses pour la santé du PIB ; assurer la population d’un personnel
de santé (médecins) et de personnel médical moyen (assistantes médicales) ; la mise
à disposition d’équipements médicaux adéquats ; l’utilisation des services de soins
de santé.
La Roumanie ales plus bas dépenses dans le domaine de la santé dans l’UE
(figure 2), respectivement 814 euros par habitant (valeur ajustée en fonction des
différences en ce qui concerne le pouvoir d’achat). Ce niveau bas des dépenses de la
sphère de la santé reflète l’instabilité politique et économique de notre pays, mais
aussi l’écart prédominant non-favorable des principaux facteurs socio-économiques
entre Roumanie et la moyenne UE : un PIB par habitant de 16.500 euros par rapport
à 28.900 euros, un taux de la pauvreté relative de 19,8% par rapport à10,8%, un taux
du chômage de 6,8% par rapport à 9,4%. La conséquence directe de cet état
économique et social précaire est le ratio des dépenses au PIB, le plus bas (4,9%) et
essentiellement au-dessous la moyenne UE (9,9%).

Par habitant (l’axe de gauche)

Le ratio au PIB

Figure 2. Dépenses dans le domaine de la santé dans les pays membres UE
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Source: Statistiques OECD dans le domaine de la santé. La base de dates OMS
concernant les dépenses globales pour la santé (dates concernant l’année 2015),
source citée en OECD (2017), oeuvr. cit. , p.6.
Le nombre des médecins et d’assistants médicaux par 1000 habitants était, en
2015, en Roumanie, de 2,8 médecins, par rapport à 3,5, la moyenne UE, et 6,4
assistants médicaux versus 8,4, la moyenne UE (figure 3). Cette tendance est le
résultat de deux facteurs :les grands taux des cadres médicaux qui ont émigré dans
la dernière décennie (et, spécialement, après l’année 2007, année de l’adhésion à
l’Union européenne) et la diminution des salaires dans le secteur public (jusqu’à
l’année 2016) en réponse à la crise économique, qui a déterminé le personnel médical
de quitter le secteur (OECD, 2017 :7). Le nombre de médecins roumains dans
l’exercice de leur métier à l’étranger a augmenté rapidement après l’année 2007, date
qui correspond à la reconnaissance dans l’UE des diplômes de médecin obtenues en
Roumanie. Par exemple, entre 2007 et 2013, le nombre de médecins roumains ayant
un emploi en France a augmenté de 156 à 3510. La dernière valeur correspond à un
pourcentage d’environ 6,5% du nombre total de médecins exerçant leur métier en
Roumanie en 2013. Au présent, les plus grandes communautés de médecins
roumains se trouvent en Allemagne (4062, représentant 7,2 % du nombre de
médecins exerçant leur métier en Roumanie en 2015), France (plus de 4000,
représentant 7,1% du nombre total de médecins exerçant leur métier en Roumanie
en 2015), Grande Bretagne–2463, représentant 4,4% du nombre total de médecins
exerçant leur métier en Roumanie en 2015. (Édement de principaux axes de réforme
pour le système de santé en Roumaine:4). Les facteurs qui contribuent à l’ampleur
de ce phénomène d’émigration sont, en particulier, la rémunération appréciée
comme insuffisante et beaucoup plus inférieure à celle d’autres pays de l’UE, la
manque de considération sociale à l’égard de ce métier et les conditions de travail
qui ne correspondent pas aux exigences en matière de formation.
L’émigration en masse des médecins et d’autres catégories de personnel
spécifique au secteur de la santé (assistantes médicales, infermières, sages-femmes),
la distribution inégale des médecins dans le territoire et le nombre élevé de postes
vacantes constituent des défis majeurs pour le système de santé de Roumanie. Ainsi,
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la pénurie de médecins représente un obstacle à l’accès de la population aux services
médicaux.
En relation étroite avec l’émigration des médecins, un autre aspect qui doit être
mise en évidence est le problème que ce phénomène crée en termes d’efficacité de
l’allocation des fonds publics. L’état roumain investit, c’est vrai, des ressources
considérables dans la formation des médecins par des universités publiques : environ
8000 diplômes par an, représentant des études payées par le budget de l’état. Le coût
de la formation universitaire d’un médecin en Roumanie, excluant les années
d’internat, est estimé à environ 18000 euros (MS, 2016).

Note: En Portugal et en Grèce les dates se réfèrent a tous les docteurs autorisés de pratiquer
le médecin, ce qui mène à une grande surestimation du nombre des docteurs pratiquants (par
exemple, environ 30% en Portugal). En Autriche et en Grèce, le nombre des assistants
médicaux est sous-estimé, car il inclut exclusivement les individus qui travaillent dans
l’hôpital.

Figure 3. Le nombre de médecins et d’assistants médicaux par 1000 habitants, en
Roumanie, par rapport aux pays de l’UE
Source: Base de dates EUROSTAT, source citée en OECD (2017), oeuvr.cit.,p.8.
Par rapport aux pays UE, la Roumanie se situe dans le cadran de la figure 2.,
correspondant « à un nombre bas de médecins » à côté d’ « un nombre bas
d’assistants médicaux ». Dans le même cadran, il y a exclusivement des pays de
l’Europe Centrale et de l’Est (des anciens pays communistes), outre la République
Tchèque, la Lituanie et la Bulgarie qui se trouvent dans le cadran caractérisé par
« nombre de médecins élevé » et « nombre d’assistants médicaux bas ».
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A remarquer qu’exceptant trois pays – le Danemark, l’Allemagne et la Suède –
qui se situent dans le cadran avec un niveau élevé de dotation en personnel, on
constate un déficit de personnel médical – médecins et/ou assistants, a des degrés
divers, dans tous les autres pays de l’UE.
Le nombre de lits dans les hôpitaux, les centres TBC et de prévention (tableau 2)
a enregistré, pendant 2005-2014, une tendance ascendante, à la suite de la politique
et de la stratégie MS, d’ailleurs convergentes avec la tendance sur le plan européen,
de réduction de l’effort que les hôpitaux représentent dans le budget public (plus de
50% des dépenses destinées au secteur des services de la santé).
Tableau 2. La dynamique des lits dans les unités sanitaires de Roumanie, pendant
2005-2014
Indicateurs

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre total
de lits dans
les hôpitaux

141225

137029

137016

129268

125147

125456

125798

125369

125482

6,5

6,4

6,4

6,0

5,9

6,3

6,3

6,3

6,3

Nombre de
lits dans des
sanatoriums
TBC

1437

909

918

610

470

410

410

410

410

Lits par
%000habitants

6,7

4,4

4,3

2,8

2,2

2,0

2,1

2,1

2,1

Nombre de
lits dans des
centres de
prévention

495

420

420

370

320

312

297

297

297

par
%000habitants

2,3

2,0

2,0

1,7

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

-par %0
habitants

Source: Cucu Maria Alexandra (coord.) (2016), ouvr.cit.p.73
Bien que, pendant 2005-2014, dans le contexte de la réforme des hôpitaux publics
en Roumanie, le nombre de lits dans les établissements hospitaliers a beaucoup
baissé, l’assurance de la population avec de lits d’hôpital reste une des plus élevés
dans l’UE : 6,3%0.
Quant à la dotation d’équipements médicaux (tableau 3), la Roumanie présente
un niveau très réduit de celle-ci. Ainsi, le taux d’assurance avec d’appareils de
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tomographie assistée par ordinateur était en 2014 de 1,1%000, beaucoup au-dessous
le niveau de dotation de Danemark (3,8%000), par exemple, ou de Bulgarie (3,4%000),
ou de Lituanie (2,2%000).
Tableau 3. La dotation des unités sanitaires avec des équipements médicaux de
technologie avancée, en Roumanie, en 2015
Appareils (scanners) pour:
Tomographie
assistée par
ordinateur
(appareils TC)

Appareils pour:

Tomograph
ie par
émission de
positons
(appareils
PET scan)

Appareil
s
Gamma

Résonanc
e
magnétiqu
e (RMN)

Angiograph
ie de
soustraction
digitale
(appareils
DSA)

Dissoudre
les calculs
rénaux –
lithotripteur
(appareils
LSI)

Radiot
hérapie
(appare
il
RAD)

Ma
mm
ogr
aph
ies

Total

233

5

44

107

71

44

73

153

Réseau
public

128

1

36

41

57

26

61

91

Réseau
privé

105

4

8

66

14

18

12

62

Source: Cucu Maria Alexandra (coord) (2016), Rapport National concernant l’Etat
de Santé de la Population de Roumanie, 2016, p.74.
Les appareils de résonance magnétique (appareils RMN) ont un taux d’assurance
de 0,5%000 habitants (en 2015), la Roumanie se classant la deuxième, le plus nonfavorable en ce qui concerne la dotation avec ces appareils, bien au-dessous le niveau
atteint par Autriche (2%000), Lettonie (1,3%000), Lituanie (1,3%000), Estonie (1,1%000)
à cet indicateur.
Les indicateurs d’activité (les résultats)sont calculés exclusivement à base des
dates de l’activité des hôpitaux qui permettent des comparaisons nationales et
internationales, en proposant la dimension du degré d’utilisation des services de
soins hospitaliers. Pendant 2006-2015, on remarque la bassesse évidente de l’activité
des services sanitaires développée par le réseau d’hôpitaux publics. Ainsi, le nombre
de consultations pour un habitant a baissé de 4,5 (en 2006) à 3,9 (en 2015), et le
nombre de traitements pour un habitant est devenu sous-unitaire en 2015
(respectivement 0,8), par rapport à 1,1 traitements par habitant réalisés en 2006.
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A mentionner qu’il y manque beaucoup de dates utiles et qui puissent ajuster les
résultats obtenus (elles n’ont pas été rapportées par certains pays).
2. CONCLUSION
Seulement quatre des 31 pays européens analysés enregistrent un indice de
performance supérieur à 2 : les Pays-Bas (2,522), la Norvège (2,190), le
Danemark(2,090) et l’Islande (2,082). A mentionner, aussi, qu’il y a trois pays
d’entre les pays de l’Europe Centrale et de l’Est qui ont dépassé un indice de
performance sanitaire, respectivement la Slovénie(1,276), la République Tchèque
(1,245) et l’Estonie (1,176). La Roumanie s’est classée l’avant-dernière, devant la
Lettonie (classée la dernière) avec un indice de performance sous-unitaire (0,495),
plus de 4 fois moindre que celui de la Norvège et de Danemark et 5 fois moindre que
celui des Pays-Bas.
En Roumanie, les échecs enregistrés jusqu’à maintenant dans les stratégies de
réforme du système de santé roumain imposent, de rigueur, un cadre stratégique pour
le repenser. On doit retenir les directions de réforme du système de santé telles
qu’elles sont formulées dans deux documents-clé : La stratégie nationale pour la
santé 2014-2020 et Le plan multi-annuel pour le développement stratégique des
ressources humaines de la santé 2017-2020. Dans cet état, aucun des deux
documents n’est pas opérationnel, pendant que les plans de mise en pratique
attardent.
Le Ministère de la Santé a identifié les hôpitaux qui font partie du réseau
stratégique dans lesquels les investissements nécessaires d’infrastructure seront
concentrées, selon la vision de la Stratégie nationale pour la santé 2014-2020. On
apprécie comme étant opportunes et nécessaires les directions d’action inscrites
dans ce document. (MS, 2014 :71-72):
 la transformation des hôpitaux locaux, des villes petites et moyennes, dans des
unités qui fournissent des services ambulatoires, soins de jour ou des services pour
le soin des patients chroniques, y compris avec la contribution des autorités locales ;
 le développement et la rationalisation des hôpitaux du compté ;
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 le développement et la rationalisation des hôpitaux régionaux et nationaux –
le processus va inclure la réduction du nombre d’immeubles, pavillons et hôpitaux
mono-profil et leurs intégration dans des immeubles neufs ou réhabilites et
modernisés dans le cadre des hôpitaux régionaux ;
 la modernisation et la dotation des unités sanitaire qui vont accomplir le rôle
d’hôpitaux régionaux d’urgence ;
 la construction de trois hôpitaux régionaux d’urgence : Iaşi, Cluj Napoca,
Craiova;
 mettre aux normes modernes de fonctionnement l’infrastructure des services
de radiothérapie et oncologie.
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Yenilenebilir Enerji, Fosil Enerji ve Ekonomik Büyüme
İlişkisi: Rusya, Çin ve ABD Örneği
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Özet
Fosil yakıt bağımlılığının azalması ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı ülkeler
kendilerine yenilenebilir enerji bazlı stratejik hedefler belirlemiş ve siyasi ilişkilerini bu
stratejiler yolunda geliştirme yönünde adımlar atmışlardır. Enerjinin ekonomik kalkınmanın
en önemli faktörlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, ülkelerin dış ilişkilerini bu yönde
geliştirmeleri oldukça önemlidir. Siyasi krizlerin çoğunun temelinde yine enerji konusu yer
almaktadır. Gelişmiş ülkelerin enerji pazarlarının ekonomik gelişimleri ve dünya üzerindeki
konumlarını belirlemelerinde benzer şekilde enerji başroldedir.
Bu çalışmada dünya ekonomisine yön veren ülkelerden biri olan Rusya, Çin ve ABD fosil
yakıt, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme ilişkilerini yenilenebilir enerji tüketimi,
doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları, yenilenebilir enerji üretimi ve ekonomik büyüme
değişkenleri kullanarak, 1990-2017 dönemini ele alarak incelenmiştir. Çalışmada ekonomik
döngüde ve stratejik ilişkilerde belirlenecek hedefler doğrultusunda, farkındalık yaratmak
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler— Yenilenebilir Enerji, Fosil Enerji, Ekonomik Büyüme, Rusya
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Abstract
Against the negative effects of fossil fuel dependence and global warming, countries have
also set renewable energy-based strategic targets and took steps to develop their political
relations in the direction of these strategies. Considering that energy is one of the most
important factors of economic development, it is very important for countries to develop their
foreign relations in this direction. Most of the political crises are based on energy. Similarly,
energy is the leading role for the developed countries to determine their economic
development and their position on the world.
In this study, we examined the period of 1990-2017 by using the variables of renewable
energy consumption, natural gas prices, oil prices, renewable energy production and
economic growth. We aimed to raise awareness about the targets to be determined in the
economic cycle and strategic relations.
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1. GİRİŞ

Enerjinin ekonomik büyümede ana girdilerden biri olduğu ve oldukça
önemli olduğu söylenebilir (Hamilton (1983), Burbridge ve Harisson (1984).
Enerji ve ekonomik büyüme ilişkisini pozitif olduğu durumlarda enerji
tüketimini azaltıcı yöndeki politikaların benimsenmesi ekonomik büyüme
üzerinde negatif etki oluşturabilmektedir. Ekonomi politikalarına yön
vermede üretim faktörleri arasındaki ilişkilerin de oldukça önemli olduğu
söylenebilir.

Genel

olarak

enerji

kullanımı

ve

sermaye

arasında

tamamlayıcılığın, işgücü ve sermaye arasında ikame ilişkisinin bulunması ile
ilişkili olduğu öngörülmektedir (Stern ve Cleveland, 2004). Bu bağlamda
üretim faktörleri arasındaki ilişkilerin ülkelerin yapısal özellikleri paralelinde
değişebilmesi oldukça önemlidir.
Devletin enerji piyasalarında etkin rol oynadığı ülkeler için, enerji tüketimi ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespiti ülke politikaları adına oldukça
önemlidir. Enerji tüketimi ile büyüme arasında nedensellik ilişkisi olduğunda, enerji
tüketimini azaltıcı koruma politikaların uygulanması büyüme üzerinde negatif etki
oluşturabilmektedir. Bu bağlamda enerji fiyat politikaları, enerji tasarrufu, enerji
vergileri gibi enerji politikalarının büyüme üzerindeki negatif etkisi, enerji tüketimi
ve büyüme arasında herhangi bir ilişki olmaması ile bağlantılı olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla enerji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespiti ülkeler adına
hayati önem taşımaktadır. İzlenen politikanın yeterliliği ve güncelliği, işgücü
piyasası parametrelerinde ve ekonomik kalkınmadaki değişikliklerin etkili bir
şekilde desteklenmesi için oldukça önemlidir (Terziev, 2015). Ayrıca enerji
tasarrufu çalışmalarının enerji verimliliği ile ilişki olduğu bilinmektedir (Terziev vd.,
2017). Bu bağlamda ülkelerdeki enerji tüketimi ve üretimi yanı sıra, işgücü, enerji
verimliliği ve enerji tasarrufu politikalarının da ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin göz ardı edilmemesi ve bu yönde de politikaların geliştirilmesi
gerekmektedir.
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Dünya ekonomisine yön veren ülkeler için yenilenebilir enerji, fosil enerji ve
ekonomik büyüme ilişkisinin incelenen bu çalışmayı literatürdeki diğer
çalışmalardan ayıran özellikler ve çalışmanın güçlü yönleri şu şekilde açıklanabilir:
¾ Literatür çalışmalarında genel olarak fosil kaynaklı enerjiler ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişki veya yenilenebilir enerji ekonomik büyüme ilişkisi
yer almaktadır. Bu çalışmada ise fosil kaynaklı enerjiler ile yenilenebilir
enerji kaynaklı enerjilerin ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri birlikte
incelenmiştir.
¾ Rusya, ABD ve Çin gibi dünya ekonomisine yön veren ekonomilerin enerji
politikaları hakkında farkındalık yaratılarak ülke enerji politikalarına
kılavuzluk etmek amaçlanmıştır.
Bu çalışmada Rusya, Çin ve ABD fosil yakıt, yenilenebilir enerji ve ekonomik
büyüme ilişkilerini yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenebilir enerji üretimi,
doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ve ekonomik büyüme değişkenlerini kullanarak,
1990-2017 dönemini ele alarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle literatür
sunulmuş, ardından veri seti ve yöntem hakkında bilgiler verilmiş ve ardından analiz
sonuçları bulgular başlığı altında sunulmuştur. Son olarak çalışmadan elde edilen
bulguların genel değerlendirmesi sonuç başlığı altında raporlanmıştır.
2. LİTERATÜR
Enerji ile ilgili literatürde birçok çalışma mevcuttur. Ancak bu çalışmada
literatür incelemesi sadece Çin, ABD ve Rusya özelinde incelenmiştir.
Çin’in değişen ekonomisi son yıllarda Japonya’yı geride bırakarak, dünyanın en
büyük ekonomileri listesinde, ABD’nin ardından ikinci sırada yerini almıştır. Ayrıca
Çin, dünyanın en büyük enerji kullanıcısı ve dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı
konumuna gelerek ABD'yi geride bırakmıştır. Çin ekonomisinin son derece hızlı
büyümesinin bir sonucu olarak, Çin'in küresel enerji talebindeki artışı son yıllara
göre dört kattan fazla artış gösterdiği öngörülmektedir.
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Çin örnekleminde enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen
literatürdeki çalışmalar şu şekildedir:
Zou ve Chau (2006), 1953-1994 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini koentegrasyon ile Granger nedensellik testleri kullanarak Çin için
incelemişler ve analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde petrol tüketimi ile ekonomik
büyümenin aynı yönde hareket ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada, petrol
tüketiminin hem kısa hem de uzun dönemde ekonomideki değişiklikleri öngörmede
faydalı bir faktör olacağı vurgulanmıştır.
Li vd. (2011) Çin’de 30 il için yıllık enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi 1985-2007 dönemi için panel eşbütünleşme ve Dinamik En Küçük
Kareler (EKK) yöntemleriyle incelemişlerdir. Çalışma sonucuna göre yazarlar, uzun
dönemde enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde önemli etkileri olduğunu
belirtmiştirler.
Wang vd. (2011) Çin’in 28 ilinde CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi 1995-2007 dönemi verilerini kullanarak Panel
koentegrasyon ve Panel VECM yöntemleri ile analiz etmişlerdir. Çalışmada, enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Chen vd. (2011) Çin ekonomisinde kırsal enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik ve etki tepki fonksiyonları aracılığıyla 19802007 dönemi verilerini kullanarak analiz etmişlerdir. Kırsal enerji tüketimi olarak
tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık endüstrisinde enerji tüketimi verileri ele
alınmış, kırsal ekonomik büyüme göstergesi olarak da çiftçilik, ormancılık,
hayvancılık ve balıkçılığın brüt çıktı değerleri baz alınmıştır. Çalışma sonuçlarına
göre kırsal ekonomik büyümenin, kırsal enerji tüketimini doğrudan etkilediği
saptanmıştır. Qi vd. (2011), Çin’in Shandong ilinde enerji kullanımı, çevresel kalite
ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi, toplam enerji kullanımı, GSYİH ve atık
miktarı değişkenlerini kullanarak analiz etmiştir. Çalışmanın sonucuna göre
Shandong’da ekonomik büyümenin büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlı olduğu,
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kişi başına gelir ve çevresel kalite arasındaki ilişkinin ters U şeklindeki Çevresel
Kuznets Eğrisi teorisiyle uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Zhixin ve Xin (2011)
enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini Çin’in
Shandong ilinde 1980-2008 dönemi verilerini kullanarak incelemiştir. Çalışma
sonuçlarına göre, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin uzun dönemde pozitif
korelasyona sahip olduğu ayrıca ekonomik büyümenin büyük ölçüde enerji
tüketimine bağımlı olduğu sonucuna varılmıştır. Zhang ve Xu (2012) Çin’de enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi bölgesel ve sektörel olarak 19952008 dönemi verilerini kullanarak Granger nedensellik testini kullanarak
incelemiştir. Çalışma sonucuna göre ülke genelinde ve doğu bölgesinde enerji
tüketimi ile büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunulmuştur.
Ayrıca çalışmada, hızlı ekonomik büyümenin enerji tüketimini teşvik ettiği ve büyük
ölçüde de enerjiye bağımlı hale geldiği belirtilmiştir. Ayrıca merkez ve batı
bölgelerinde nedensellik ilişkisinin kısa dönemde GSYİH’dan enerji tüketimine
doğru tek yönlü olduğu, uzun dönemde ise çift yönlü nedensellik ilişkinin var olduğu
belirtilmiştir.
Odum ve Odum (1976) çalışmasında, ABD için ekonomik büyümenin kaynağı
sorusunu ve ekonomik ilişkileri biyofizik yaklaşım ile incelemiştir. Çalışma
sonucunda, enerji kullanımı ile Gayri Safi Milli Hasıla arasında güçlü bir ilişki
olduğu saptanmıştır.
ABD ile ilgili enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar
ise şu şekildedir:
Kraft ve Kraft (1978), 1947-1974 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve
ekonomik büyüme ilişkisini Sims testlerini kullanarak ABD için incelemiş ve öncü
olarak kabul edilen bu çalışmanın sonucunda büyümeden enerji tüketimine doğru
tek yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Akarca ve Long (1980), 1973-1978 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve
ekonomik büyüme ilişkisini Granger nedensellik testini kullanarak ABD için
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incelemiş ve çalışmanın sonucunda enerji tüketimi ile büyüme arasında nedensellik
ilişkisi olduğu yönünde bir bulguya ulaşamamıştırlar.
Hamilton (1983), 1948-1972 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini Granger nedensellik testini kullanarak ABD için incelemiş ve
çalışmanın sonucunda enerji fiyatının büyümenin Granger nedeni olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Yu ve Hwang (1984), 1947-1979 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve
ekonomik büyüme ilişkisini Sims testlerini kullanarak ABD için incelemiş ve bu
çalışmada enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkinin yanı sıra enerji tüketimi ve
istihdam arasındaki nedensellik ilişkisini de incelemiştirler. Yapılan ampirik analiz
sonucunda büyüme ve enerji tüketimi arasında hiçbir nedensellik testine
rastlanılamamıştır. Bununla birlikte istihdamdan enerji tüketimine doğru tek yönlü
zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Stern (1993), 1947-1990 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini Granger nedensellik yöntemini kullanarak ABD için incelemiş ve
bu çalışmada enerjinin büyümenin nedeni olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Stern (2000), 1948-1994 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini koentegrasyon analizi aracılığıyla ABD için incelemiş ve bu
çalışmada enerji kullanımı ile büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Payne (2009), 1949-2006 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini Toda-Yamamato nedensellik analizi kullanarak ABD için
incelemiş ve bu çalışmada enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında herhangi
bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Rusya birçok sanayileşmiş ülke için hayati öneme sahip, dünyanın en büyük
doğalgaz, petrol ve diğer hammaddelerin bazılarına sahip olduğu söylenebilir.
Ayrıca çoğu Avrupa ülkesi ve Eski Sovyet Devletleri Rus doğal gazına yüksek
oranda bağımlıdır. Ek olarak, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yayılması
gibi Amerika Birleşik Devletleri için kritik olan bazı konularda Rusya önemli bir
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oyuncu ve belirleyici olarak görülebilir (Goldman, 2007). Rus ekonomi
politikalarının ve beklentilerinin etkisi, ABD ulusal güvenlik çıkarları ile ilişkilidir.
Rusya, birçok ABD Avrupalı müttefikinin önemli bir doğal gaz tedarikçisi
konumundadır. Dolayısı ile Rusya, bu müttefiklerin siyasi baskıya karşı savunmasız
hale getirilmesine neden olabilmektedir.
Rusya ile ilgili enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalar da şu şekildedir:
Zhang (2011) Rusya için ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki
ilişkiyi, 1970-2008 dönemini esas alarak incelediği çalışmasında enerji tüketimi ile
ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır.
Pao vd. (2011) Rusya için enerji çevre ve ekonomik büyüme üzerindeki ilişkiyi
1990-2007 dönemini ele alarak inceledikleri çalışmalarında, ekonomik büyümeden
CO2 emisyonuna ve enerji tüketiminden CO2 emisyonuna doğru nedensellik ilişkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada hem ekonomik büyüme hem de enerji
koruma politikalarının emisyonları azaltabileceği ve ekonomik kalkınma üzerinde
olumsuz bir etkisinin olmayacağı sonucuna varılmıştır.
Wolde-Rufael (2014) 15 geçiş ekonomisi için elektrik tüketimi ve ekonomik
büyüme ilişkisini 1975 – 2010 dönemi için incelemiş ve çalışma sonucuna göre
Rusya için ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi mevcuttur.
Cowan vd. (2014) 5 BRIC ülkesi için elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme
ilişkisini 1990-2010 dönemi için Panel nedensellik testi kullanarak incelemiş ve
çalışma sonucuna göre Rusya için ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi arasında
çift yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu söylenebilmektedir.
Burakov ve Freidin (2017) Rusya için ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji
tüketimi arasındaki ilişkiyi 1990-2014 dönemini ele alarak inceledikleri
çalışmalarında,

ekonomik

büyümenin

yenilenebilir

enerji

değişikliklerin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşmıştırlar.
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tüketimindeki

Literatürden görüldüğü üzere, söz konusu ülkeleri birlikte ele alan herhangi bir
çalışma yoktur. Bu bağlamda çalışmanın literatürdeki bu eksikliği gidereceği
düşünülmektedir.
3. VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada dünya ekonomisine yön veren ülkelerden biri olan Rusya, Çin ve
ABD fosil yakıt, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme ilişkilerini yenilenebilir
enerji tüketimi (REC), yenilenebilir enerji üretimi (REP), doğalgaz fiyatları (GP),
petrol fiyatları (OP) ve ekonomik büyüme (GDP) değişkenleri ele alınmıştır. Söz
konusu çalışmada ele alınan değişkenler World Bank’tan temin edilmiştir.
Çalışmada ele alınan üç ülke için aynı zaman aralığı seçilmek istenmiş ve 1990-2017
dönemi için söz konusu değişkenler ile çalışılmıştır.
Çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı
araştırılmak istenmektedir. Bu amaçla ilk olarak değişkenlerin durağan oldukları
seviye/farklar belirlenerek uygun koentegrasyon testi seçilmelidir. Çalışmada farklı
seviyelerde (I(0), I(1)) durağan olan değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını
araştırma imkanı sunan Sınır testinden yararlanılmıştır. İlk olarak Pesaran ve Shin
(1999) Sınır testi ile uzun dönemli ilişkinin varlığı belirlenmektedir. Bu doğrultuda
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını belirleyebilmek için
kısıtlanmamış hata düzeltme modeli tahmin edilmelidir.ܿ ് Ͳ ve ܿଵ ് 0 , ࢉ ൌ
െ (ߨ௬௬ , ߨ௬௫௫ )ߛ durumunda kısıtlanmamış hata düzeltme modeli şu şekildedir:
ିଵ

ο࢚࢟ ൌ  ࢉ  ࢉ࢚   ࣊࢟࢟ ࢚࢟ି   ࣊࢟࢞࢞ ࢚࢞ି  

ୀଵ

߰ ᇱ  ȟݖ௧ି   ߱ᇱ ȟݔ௧  ݑ௧

(1)

Bu modelden hareketle hesaplanan F istatistiği kritik değer üst sınırını aşarsa sıfır
hipotezi reddedilerek değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, aksi
durumda ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığına karar
verilmektedir. Ayrıca F istatistiği alt ve üst sınırlar arasında kalırsa, değişkenler
arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığına ilişkin kesin bir yorum
yapılamamaktadır (Balcılar vd. (2014:455).
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3. BULGULAR
Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağan oldukları seviye/farkların
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaç için

Augmented Dickey Fuller (ADF) and

Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular
Tablo 1’de raporlanmıştır.
Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları
I(0) İçin
Değişkenler
GP_ABD

GP_CHINA

GP_RUSSIAN

GDP_ABD

GDP_CHINA

GDP_RUSSIAN

Tests

Sabit Terimli

Sabit terimli
ve trendli

Sabit Terimli

Sabit terimli ve
trendli

ADF

-1.6580 (0)

-1.8482 (0)

-5.1817 (0)***

-5.2367 (0)***

PP

-1.6136 (3)

-1.8512 (4)

-5.4300 (8)***

-8.2809 (13)***

ADF

-1.5072 (0)

-2.0667 (0)

-3.7168 (0)**

-3.5636 (0)*

PP

-1.5072 (0)

-2.1597 (1)

-3.6197 (3)**

-3.4494 (3)*

ADF

-2.3410 (0)

-2.2921 (0)

-4.5782 (0)***

-4.4816 (0)***

PP

-2.4754 (1)

-2.4294 (1)

-4.8827 (6) ***

-4.8006 (6)***

ADF

-2.9797 (0)*

-3.5187 (0)*

-4.1400 (0)***

-3.9196 (0)**

PP

-3.2261 (2)*

-3.5352 (2)*

-5.5142(10)***

-4.6625 (9)***

ADF

-2.9824 (0)*

-3.1558 (0)

-6.6980 (0)***

-6.5870 (0)***

PP

-2.9558 (1)*

-3.1338 (0)

-6.7022 (2)***

-6.5929 (2)***

ADF

-2.9797 (0)*

-3.5187 (0)*

-4.1400 (0)***

-3.9196 (0)**

-3.5352 (2)*

-5.5142 (10)***

-4.6625 (9)***

PP
OP_ABD

OP_CHINA

OP_RUSSIAN

REC_ABD

REC_CHINA

REC_RUSSIAN

I(1) İçin

-3.2261(2)**

ADF

-3.6854(0)**

-3.5628 (0)*

-4.3813 (1)***

-4.1448 (1)**

PP

-3.7081(4)**

-3.5615 (4)*

-5.7323 (8)***

-5.3543 (8)***

ADF

-1.5072 (0)

-2.0667 (0)

-3.7168 (0)**

-3.5636 (0)*

PP

-1.5072 (0)

-2.1597 (1)

-3.6197 (3)**

-3.4494 (3)*

ADF

-2.3410 (0)

-2.2921 (0)

-4.5782 (0)***

-4.4816 (0)***

PP

-2.4754 (1)

-2.4294 (1)

-4.8827 (6)***

-4.8006 (6)***

ADF

0.0962 (0)

-1.9428 (0)

-5.3832 (1)***

-6.4079 (1)***

PP

1.1785 (24)

-1.5062 (15)

-5.2284 (23)***

-7.2175 (17)***

ADF

-0.7944 (1)

-2.9076 (3)

-4.8159 (0)***

-5.6613 (4)**

PP

-0.5937 (3)

-1.6327 (3)

-4.8159 (0)***

-5.1866 (4)***

ADF

-2.3410 (0)

-2.2912 (0)

-4.5782 (0)***

-4.4816 (0)***
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PP
REP_ABD

REP_CHINA

REP_RUSSIAN

-2.4754 (1)

-2.4294 (1)

-4.8827 (6)***
***

-5.4964 (0)***

-4.8006 (6)

ADF

-0.9245 (0)

-1.2993 (0)

-5.0164 (0)

PP

-0.9522 (1)

-1.2993 (0)

-5.0215 (1)***

-5.5041 (1)***

ADF

-0.9421 (0)

-1.2026 (0)

-5.5750 (0)***

-6.3640 (0)***

PP

-0.9421 (0)

-0.8952 (2)

-5.6636 (2)***

-7.1610 (9)***

ADF

-1.4149 (2)

-3.2049 (0)

-4.1566 (1)***

-4.4528 (1)***

PP

-2.2707 (0)

-4.6996 (17)

-5.7850 (3)***

-6.4636 (5)***

Note: ADF testi için uygun gecikme sayısı Schwarz Bilgi kriterine (SIC) belirlenmiştir. Maksimum
gecikme sayısı 5 olarak alınmıştır ve Parantezler ADF testi için uygun gecikme sayısını , PP testi için
bant aralığını göstermektedir. *,**, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlılığı
göstermektedir.

Daha önce belirtildiği üzere bazı değişkenler düzey değerinde bazı değişkenler
birinci farkında durağan olması durumunda söz konusu değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişkinin varlığı Sınır testi yaklaşımı ile araştırılmaktadır. Bu doğrultuda,
çalışmada ABD, Çin ve Rusya için Pesaran vd. (2001), Wald veya F istatistiğine
dayalı Sınır testi yaklaşımı ile uzun dönem ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Elde edilen
analiz sonuçları sırasıyla Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo.2 Sınır Testi Sonuçları
ABD İçin Sabit Terimli ve Trendli Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli
Gecikme Sayısı
Fv istatistiği
Fıv istatistiği
Fv istatistiği
1
1.6828
1.5625
-2.4271
Çin İçin Sabit Terimli ve Trendli Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli
Gecikme Sayısı
Fıv istatistiği
Fv istatistiği
tv istatistiği
1
3.5385
2.7222
-3.9670
Rusya İçin Sabit Terimli ve Trendli Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli
Gecikme Sayısı
Fıv istatistiği
Fv istatistiği
tv istatistiği
1
%10 Önem Düzeyi İçin
k
I(0)
I(1)

4.5341
3.5315
Narayan Tablo Değerleri3
%5 Önem Düzeyi İçin
I(0)
I(1)

1
6.01
6.78
7.36
8.26
Tablo kritik değerleri Narayan, 2005:1990’den alınmıştır.

-2.4415
%1 Önem Düzeyi
I(0)
I(1)
10.60

11.65

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde, her üç ülke için söz konusu değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığı söylenebilmektedir. Bir diğer

3Narayan tablo kritik değerleri 30-80 gözlem değeri olan çalışmalar için uygundur ve bu çalışmada 30
gözlem değerleri esas alınarak Narayan tablo değerleri kullanılmıştır.
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ifadeyle, Narayan (2005) tablo kritik üst sınır değerlerinden %1, %5 ve %10
anlamlılık düzeyinde küçük bulunan F istatistikleri ele alınan tüm ülkeler için söz
konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığını
göstermektedir.
4.SONUÇ
Gelişmiş ülkelerin enerji pazarlarının ekonomik gelişimleri ve dünya üzerindeki
konumlarını belirlemelerinde enerji başroldedir. Son zamanlarda yenilebilir enerji
kavramının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli olduğu düşünülmüş ve
bu çalışmada Rusya, Çin ve ABD ülkeleri seçilmiş ve bu ülkeler için yenilenebilir
enerji tüketimi, yenilenebilir enerji üretimi, doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ve
ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişki, 1990-2017 dönemi
için araştırılmıştır. Çalışmada sonucunda söz konusu değişkenler arasında hem
Rusya, hem Çin hem de ABD ülkeleri için uzun dönemli ilişkinin olmadığı
saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen bu bulgu çerçevesinde, söz konusu ülkelerin
yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitlendirmesinin yapması ve
ekonomik büyüme performansını sürdürülebilir kılması için alternatif ve düşük
maliyetli enerji üretiminin sağlaması gerektiği söylenebilir. Yenilebilir enerji
kaynaklarının hem maliyetli hem de uzun vadeli bir yatırım olduğu düşünüldüğünde
ise, yerli petrol, doğalgaz ve linyit kaynaklarının aranmasına ve üretilmesine yönelik
politikalar uygulanması gerektiği fikri akla gelmektedir.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun Mali Çöküş Döneminde İç Ve
Dış Borçlanma
Haluk TANDIRCIOĞLU1
Özet
Borçlanma; genellikle gönüllük esasına tabi olan ancak zaman zaman cebrilik unsuru da
taşıyan, borç verenlere faiz ve diğer adlarla bir takım menfaatlerin sağlandığı bir kamusal
gelirdir. Devletin gelire duyduğu ihtiyacın şiddeti arttıkça borçlanmanın hacmi ve bu
borçlanma sırasında taahhüt edilen menfaatlerde giderek artmaktadır. Borçlanma politikası
doğru yönetilmez ise bir ülkenin mali iflasına neden olabilmektedir. Bu durumun tipik
örneklerinden biri de Osmanlı İmparatorluğu’dur. Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluşundan başlayarak yükseliş döneminin sonuna kadar geçen dönemde gerçekten
sağlam gelir kaynaklarına sahip olduğundan borçlanmaya neredeyse hiç
başvurulmamaktaydı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu söz konusu dönemde başka ülkelere
borç veren bir devlet konumunda idi. Ancak, gerileme döneminin başlamasıyla beraber bu
güçlü mali yapı giderek bozulmuş, fetihler azalmış, toprak sistemi çökmeye başlamış, para
değer kaybetmiş ve savaşların finansmanı için borçlanılan bir döneme girilmiştir.
Çalışmamızda gerileme döneminden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlanması iç ve
dış borç itibariyle incelenecektir. İmparatorluğun incelenen dönemde hangi gerekçelerle iç
ve dış borçlanma arasında tercihte bulunduğu, iç ve dış borçların nominal büyüklükleri, aynı
dönemdeki savaşların ve ticari anlaşmaların borç bileşimini nasıl etkilediği ortaya
konulacaktır. Çalışmada daha sonra Rüsumu Sitte (Altı Resim) idaresi ve Akabinde kurulan
Duyunu Umumiye İdaresi’ni incelenecektir. Çalışma sonuç ve değerlendirme kısmıyla son
bulacaktır.
Anahtar Kelimeler:,İç Borç, Dış Borç, Osmanlı İmparatorluğu, Düyunu Umumiye
JEL Sınflama Kodları: F34, H63, H62, N43

Internal and External Debts of OttomanEmpireat Financial Collapse
Period
Abstract
Borrowings are usually based on voluntariness, but at thesame time they may be subject to
the obligation principle Borrowings are kind of publici ncomes provide interests and other
benefits in the other names tolenders by governments.As theseverity of the state'sneed
forincome increases, the amount of borrowings and the benefits provied by governments are
increased. If the borrowing policy could not be carried out properly, it can cause a country's
financial failure. The Otoman Empire can be shown as one of the typical examples of that
financial failure. Since the establishment to the upward trend of Otoman Empire, the
government had had strong financial lstructure. So Otoman Empiredid not need more
financial recources through borrowings thanks to strong financial structure mentioned
above. Infact, the Otoman Empire was a state lending to other countries in the mentioned
period. However, with the beginning of the recession period,this strong financial structure
was gradually deteriorated, conquests were diminished, the land system began to collapse,
Money was devalued and the governent had borrowed for the financing of wars. In this study,
1
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the borrowings of the Otoman Empire from the period of decline will be examined in terms
of internal and external debt. There as ons for deciding between internal debt and external
debt of the Otoman Empire will be examined. Nominal sizes of domestic and foreign debts,
wars in the same period and how commercial agreements affect debt composition will be
revealed. The study will be followed by the examinations of Administration of Rüsum-u Sitte
(SixTaxes) and then the Otoman Public Debt Administration. Finally, the study will be ended
with the conclusion and evaluation section.
Keywords: Internal Debt, External Debt, Otoman Empire, Otoman Public Debt
Administration
JEL Classification Codes: F34, H63, H62, N43

1.GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan mali gelişmeler göz önüne alındığı
zaman borçlanmaya duyulan ihtiyacın mali sistemin aksaklıkların başladığı döneme
rastladığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan başlayarak
yükseliş döneminin sonuna kadar olan periyotta gerçekten sağlam gelir kaynaklarına
sahip olduğu için borçlanma da çok gündeme gelen bir gelir kaynağı olmamıştır.
Gerileme döneminin başlamasıyla beraber mali yapı bozulmuş ve borçlanmaya
başvurmak kaçınılmaz son olmuştur. Çalışmamız da gerileme döneminde
İmparatorluğun bozulan mali yapısı borçlanma yönüyle incelenecektir.
2.OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN BORÇLANMA GİRİŞİMLERİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk önemli borçlanması 1854 Kırım harbi esnasında
gerçekleştirilen dış borçlanma ile olmuştur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki
devletin daha önceki dönemlerde borçlanmadığını söylemek yanlış olacaktır.
Devletin 16. Yüzyıldan itibaren başlayan kronik açıkla mücadele çerçevesinde galata
bankerlerinden kısa vadeli borçlandığını ve faizli kaime basmak gibi önlemlere
başvurduğunu belirtmek gerekir (Öner,2005:336).
İlk kez 1683 İkinci Viyana Kuşatması sonrasında “İmdadı Seferiye” adı altında
ve 327.500.000 akçe miktarında bir iç borçlanmaya gidilmiştir. Alınan bu meblağ
varlık vergisi adı verilen bir vergi ile finanse edilmiştir (Özdemir, 2009:10).
1688'de II. Süleyman tahta çıktıktan sonra orduya verilecek cülus bahşişi çeşitli
altın ve gümüş eşyaların eritilerek sikke haline getirilmesi yoluyla temin edilmiştir
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(Açba,1995:14). Bu örnek bile mali durumun ne kadar zor olduğunu göstermektedir.
1792-1822 dönemi Osmanlı devletinin kötü gidişin başladığı bir dönemidir.
Oysa mali yapının sağlam olduğu dönemlerde İmparatorluk borç isteyen değil
borç veren devlet konumunda olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1563
yılında Fransız Kralı IX. Charles Kanuni' den borç istemiş ve Kanuni cevaben
"Hazineden şahsa borç verilmesine devletin kanun ve adaletlerinin uygun
olmadığını, hatta borç dostluk icabı verilse bile ortada rehin olmaksızın verilmesinin
ne kanuni ne de mantıki olacağını " bildirerek bu borçlanma isteğini geri çevirmiştir
(Açba, 1991:87).
İmparatorluğun mali anlamda güç kaybetmesine neden olan önemli faktörleri
arasında gelişme döneminde başarıyla uygulanan tımar sisteminin güç kaybetmesi,
kapitülasyonlar, askeri harcamalardaki artışlar, maliye teşkilatının bozulması,
paranın değer kaybetmesi gösterilebilir (Ay,2015:135). Mali yapısının güçlü olduğu
dönemlerde fetihler önemli gelir kaynağı iken gerileme dönemindeki fetih çabaları
ve savaşlar mali açıkların önemli nedenlerinden olmuştur. Yine devletin güç
kaybetmeye başlaması otorite boşluklarına ve denetim zafiyetleri de yönetimi
olumsuz yönde etkilemiştir.
1838 anlaşması ile dış ticaretten sağlanan vergi gelirlerinin Batılılara sağlanan
ayrıcalıklar sebebiyle düşmesi, devlet bütçesinin açıkları ile birleşince büyük bir
mali krizle yüz yüze gelinmiştir (Karluk,1999:139). Bu dönemde İngiltere ve Fransa
ile gerçekleştirilen anlaşmaların sonucunda Gümrük vergisi oranlarının %12 'den
%3'e düşürülmesiyle yabancı tacirlere serbest dolaşım hakkı verilince, devletin
bugünkü enflasyona benzer bir işlem ile kendine istediği zaman varidat yaratması
olanağı tamamen ortadan kalkmıştır (Kazgan,1988:34).
Bu gelişmelere çözüm arayan Osmanlı devleti Bu dönemde piyasaya Evrakı
Naktiye sürmüştür. Evrakı naktiyeler, bir yönüyle Osmanlının ilk kağıt para
denemesiydi, bir yönüyle de pazara hazine bonusu ya da devlet tahvil sürerek ilk iç
borçlanmasıydı (Sevimay, 1994:61).
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Osmanlı’da menkul kıymet ticareti niteliği taşıyan işlemler, Tanzimat sonrası
başlamıştır. Yine 1856 yılında 1856 yılında merkezi Londra’da bulunan İngiliz
sermayeli Bank-ı Osmanî kurulmuştur. İlerleyen zamanda bu banka kendini
feshederek 1863 yılında İngiliz-Fransız ortaklığıyla Bank-i Osman-i Şahane
kurulmuş bu banka imtiyazlı bir banka olarak bankot basma yetkisine de sahip ve
haznedarlık görevini yürüten bir banka olmuştur (Merkez Bankası, 2008:5-6).Yine
bu dönemde İmparatorluk alınan dış borçların idaresi maksatıyla bir borsaya sahip
olmuştur.1866'da Osmanlı'dan alacaklı devletlerin de desteğiyle İstanbul’da kurulan
borsa, 1873 yılında çıkarılan bir nizamnameyle “Dersaadet Tahvilat Borsası” adını
almıştır (www.borsaistanbul.com) .
Kırım Harbi ile başlayan borçlanma süreci Osmanlı İmparatorluğunun mali
çöküşün başlangıcını oluşturmuştur. Aşağıdaki tabloda 1854-1874 döneminde
Osmanlı dış borçlanması yer almaktadır.
Tablo:1854-1874 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Dış Borçlanması (Milyon
Osmanlı Lirası)
Yıl

Ana Para

Ele Geçen

Borçlanma Nedeni

1854

3.3

2.6

Kırım Savaşı Gideri

1855

5.5

5.5

Silah alımı için(Borcun Kullanımı ve hazine
hesapları özel komisyonca denetlenecek)

1858

5.5

3.8

Değeri düşen kaimenin tedavülden çekilmesi için

1860

2.2

1.4

Dalgalı borçlar ve banker alacaklarını ödemek için

1862

8.8

5.7

Değeri düşen kaimenin tedavülden çekilmesi için

1863

8.8

5.5

Galata bankerlerine olan kısa vadeli borçları
ödemek

1865 (I)

6.6

4.1

Vadesi gelmiş borçları ödemek ve bütçe açığını
kapatmak için

1865(II)

40

20

Kısa vadeli tahvilleri uzun vadelilerle değiştirmek
için

1869

24.4

13.2

Askeri giderler ve bütçe açığı için

1870

34.3

10.7

Rumeli demiryolu inşası için

1871

6.3

4.6

Vadesi gelen dış borçları ödemek için
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1872

12.2

10.4

Osmanlı bankası kısa vadeli avanslarını ödemek ve
bütçe ihtiyatları için

1873 (I)

30.5

18.2

Vadesi gelen borçların ödenmesi ve bütçe
ihtiyaçları için

1873(II)

12.6

6.8

1872 Hazine tahvilleri genel borç tahvilleri ile
değiştirmek için

1874

44

19.1

Dış borç taksidi ve Rumeli demiryolu tahvil
bedelini ödemek için

Toplam

245.2

131.5

Kaynak: Erdoğan ÖNER, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali
İdare, Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
Yayın No: 2005/369, Ankara, 2005,s.345-346
1854 yılında harbin finansman için Fransa ve İngiltere ile borçlanma anlaşması
imzalandı. Bu borçlanmanın ihraç fiyatı%80, faizi %6 ve yıllık itfa bedeli %1 idi
(Yaşa,1981:60). 1854 yılında başlayan dış borçlanma süreci 1874 yılına kadar yoğun
bir şekilde sürmüştür. Bu dönem borçlanmasındaki temel sorunsallardan birisi
tahvillerin ihraç fiyatının nominal bedelinin altında olmasıdır. Borçlanma kağıtlarına
olan ilgiyi arttırabilmek amacıyla nominal faiz oranın yükseltmek yerine ihraç
fiyatını düşürerek reel getiriyi yükseltmek tercih edilen bir pazarlama politikası
olmuştur. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/492912) .
Yukarıdaki tabloda da bu durum net şekilde görülmektedir. 1854-1874 arasında
toplam miktarı 245.2 milyonu bulan borçların sonucunda Osmanlı İmparatorluğu
borçların hem ana para hem de faizlerini ödeyemez noktaya geldi. Bu gelişmelerin
sonucunda yayımlanan bir kararname ile vadesi gelen borçların yarısının ödeneceği
açıklandı ancak bu ödeme de gerçekleşemedi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile
birlikte İmparatorluk dış borçlara ilave olarak iç borçları da ödeyemeyeceğini ilan
etti (www.mahfieğilmez.com). Bu ilanın gerçekleştirilmesi içeriden ve dışarıdan
çok büyük tepkiler aldı.
1854-1880 arası dönemde alınan dış borçların genel yapısını aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür (Batırel,1979:194195).
-Borçlanmalar, Londra ve Paris Bankerleri ve Osmanlı Bankası’ndan yapılmıştır.
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-Alınan borçlarda ihraç fiyatı nominal bedelin altında belirlenmiştir.
-Borçlanmada katlanılan faiz oranları cari faiz oranlarının üzerindedir.
-Gerçekleşen borçlarda Borçlanmada ele geçen miktar % 57 civarında olmasına
rağmen borçlanılan kısım % 100’dür. Diğer bir ifade ile katlanılan komisyon ve
masraflar çok yüksek seviyelerdedir.
-Neredeyse bütün borçlanmalarda borç veren ülkelere iktisadi ve mali imtiyazlar
tanınmıştır.
-İlk borçlanma Fransa ve İngiltere’den karşılanmıştır.
-Karşılık olarak devlet gelirleri gösterilmiştir
-Karşılıksız para basımı yeni borçlanmalara neden olmuştur.
-1865 sonrası dönemde re-finansman ve tecil kredileri ön plana çıkmıştır.
Borçların ödenemeyeceğinin ilan edilmesi Rüsumu Sitte ve akabinde Düyunu
Umumiye idaresinin kurulmasına neden olmuştur. Aşağıda bu idareler genel
itibariyle incelenecektir.
3.RÜSUMU SİTTE ANLAŞMASI
1879 yılına gelindiğinde hükümet bu defa iç borçları ortadan kaldırabilmek için
altı önemli gelir kalemini karşılık göstermiş ve Rüsumu Sitte (Altı Resim) Anlaşması
imzalanmış ve buna bağlı olarak Rüsumu Sitte İdaresi kurulmuştur. İmparatorluğun
iç borçları ortadan kaldırmak için başvurduğu bu yöntem batılı alacaklılara da aynı
yönde hak kazanma cesaretini vermiş ve bu sonucu alabilmek için İmparatorluk
baskı altına alınmıştır (Yaşa, 1981:61). Rüsumu Sitte Anlaşması ile birlikte damga,
alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan altı vergiden vazgeçilmiştir.
Rüsumu Sitte idaresi hiçbir teminatı ve sorumluluğu bulunmaksızın bu altı geliri
yönetecekti. Hükümet borcunu on yıldan önce ödeyebilirse ya da daha iyi bir geri
ödeme planı oluşturuşa anlaşmayı bozabilecekti (https://islamansiklopedisi.org.tr).
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4.DÜYUNU UMUMİYE İDARESİ
Osmanlı İmparatorluğu Rüsumu Sitte idaresi ile Galata Bankerlerine ayrıcalık
tanımıştı ve bu durum batılı devletler tarafından hoş karşılanmıyordu. İmparatorluk
bu ülkelerin baskılarını azaltmak ve borçlanma konusunda Avrupa pazarını
kaybetmemek için yeni bir anlaşma yapma yoluna gitti. Bu anlaşma Osmanlı
Hükümeti ile tüm yabancı alacaklılar arasında gerçekleşen müzakereler sonucunda
gerçekleşti. 20 Aralık 1881 tarihinde Muharrem Kararnamesi olarak anılan
kararname Padişah fermanı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi (Öner, 2005:428).
Muharrem Kararnamesi ile Rüsumu Sitte İdaresi kaldırılarak Düyunu Umumiye
İdaresi kuruldu. İdarenin Merkezi İstanbul’da kurulmuş yabancı alacaklıları temsil
eden 5 ülke temsilcisi ile yerli alacaklıları ve Galata Bankerlerini temsil eden birer
üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan bir komisyon tarafından idare edilmiştir.
Yabancı alacaklarını temsil eden beş temsilci İngiltere ve Hollanda’yı temsil eden
bir İngiliz, bir Alman, bir Avustralyalı, bir İtalyan ve bir Fransızdan oluşmaktaydı
(www.osmalidevleti.gen.tr).
Esasen bu kararname Osmanlı ile, hiçbir devleti temsil etmeyen ve sadece
alacaklılar adına hareket eden mali bir grup arasında varılan bir mutabakat
sözleşmesi şeklindeydi. Alacaklılar paralarının geri dönüşünü garanti ederken
Osmanlı

devleti

de

borçlardan

bir

indirim

elde

etmişti

( https://islamansiklopedisi.org.tr). Buna göre 12 borçlanma 4 tertipte birleştirilmiş,
eski tahviller alınarak yerine yenileri verilmiştir. Devlet borçlarının birleştirilme ve
değiştirilme işlemlerinden sonra 237.138.819liralık borç tutarı 141.505.309 liraya
indirilmiştir (Duru,1982:84) .
Düyunu Umumiye İdaresinin gelir ve gider toplamı, o dönem Osmanlı
bütçelerinin toplam gelir ve harcamalarının 1/3’den küçüktü ve bütçe süreci
hazırlanış, uygulanış ve denetim yönüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe
uygulamasından alınmıştı ve bu bütçe Osmanlı bütçesi ile birleştirilmekteydi
(Gürsoy,198:21-32). Ancak özellikle Osmanlı’nın mali çöküş dönemiyle örtüşen bir
idare olması nedeniyle günümüzde bile bu idarenin bütçesinin çok daha büyük
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olduğuna dair bir algı söz konusudur. Bu idarenin altı resim dışındaki gelir
kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Dayar:2009:21):
• Kıbrıs adasının gelir fazlalığı,
• Bulgar Prensliği Vergisi,
• Gümrük gelirinde oluşan gelir fazlası,
• Patent Kanunun yürürlüğe konulmasıyla gelir (temettü) vergisinin o zamanki
hâsılatına göre elde edilecek gelir fazlası,
• Tömbeki resmi gelirinden 50.000 liraya kadar tahsilât ayrılması,
• Berlin Anlaşması hükümleri ve 24 Mayıs 1881 tarihli İstanbul sözleşmesinin
10.maddesi gereğince, üçüncü maddede sayılan genel borçlardan Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan ve Yunanistan'ın paylarına düşen, Osmanlıya ait miktarlar,
• 240,000 lira olarak tayin olunan Şarki Rumeli vergisi ve ileride bu vergiye
yapılacak zamlar ile Rumeli Şarki Gümrük safı hâsılatı 5,000 Osmanlı lirası
şeklindedir.
5.DÜYUNU UMUMİYE İDARESİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI
Günümüzde bile hala tartışılan ve uluslararası mali kuruluşlarla benzerlik kurulan
Düyunu Umumiye idaresinin doğurduğu olumlu ve olumsuz etkileri aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür:
Osmanlı İmparatorluğu’nun mali bağımsızlığını zedeleyen bu idare topladığı
gelirleri otorite boşluğundan da yararlanarak istediği gibi ve devlet aleyhine
kullanabilmiştir.

Örneğin

İtalya,

Bu

idareden

aldığı

istikrazla

Osmanlı

İmparatorluğu’na karşı Trablus savaşını finanse etmiştir (İnce,1996:116). Bu idareye
vasıtasıyla ödenen borçlar ortadan kaldırılıncaya kadar mali yapı üzerindeki baskıcı
tutumları devam etmiştir. Devletin zor durumunu kendileri için fırsata çevirmişler
ve çok ağır şartlarla devlete borç vermişlerdir. Osmanlı devletine sağlanan finansal
desteği kullanarak yeni işletmeler ve yatırımlar yapmışlar ve yayılmacı politikalarını
yürürlüğe koymaya çalışmışlardır.
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Düyunu Umumiye İdaresinin Osmanlı mali idaresi adına pek çok olumsuz
sonuçlar doğursa da Osmanlı mali yapısı adına olumlu bir takım olumlu sonuçlar da
doğurmuştur. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Gürsoy, 1984:36-48).
*Osmanlı mali piyasasının gelişmesine katkı sağlamıştır
*İdarenin kurulması ile birlikte ödenemeyen borçlar ödenebilir hale geldiği için
yeni borçlar bulmak kolay hale gelmiş ve devletin mali itibarını yeniden
kazanmasına yol açmıştır.
*Gelişmiş ülkelerin para ve sermaye piyasalarıyla ilişkilerin yeniden tesisi
sağlanmıştır
*Borçların konsolidasyonu yolu açılmıştır
*Osmanlı tebasından seçilen iyi memurlar ve etkin bir denetim sistemi ile etkin
bir kamu yönetimi örneği sergilenmiştir.
*Düyunu Umumiye İdaresine devredilen gelir kalemleri arasında yer alan
işletmelerin sağlıklı işletilmeleri sağlanarak bu işletmelerin ihracata yaptığı olumlu
katkı arttırılmış ve bu işletmelerle yeni teknolojilerin devlete intikali sağlanmıştır.
*Bu idarenin sağladığı destekle Osmanlı İmparatorluğu’nun istediği gümrük
vergisi oranlarında artış sağlanmıştır.
*Bu idare vergi toplama yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
*Bu dönemde ilk defa Osmanlı borçlarının durumunu gösteren özel raporlar
yayımlanmıştır.
Düyunu Umumiye idaresi ile başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun artan
borçlanmasının Cumhuriyet dönemine devreden iç borç yönüyle 18 milyon altın lira
tutarında iken dış borçlar toplamı Paris Anlaşması ile kabul edilen tutara
göre107.528.461 altın lira olarak gerçekleşmiştir (Sevimay, 1994:67).
6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Osmanlı İmparatorluğu yükseliş döneminden gerileme dönemine geçişle birlikte
gelir gider dengesizliği ve buna bağlı finansman ihtiyacı giderek artmıştır.
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Başarısızlıkla sonuçlanan savaşlar, tımar sistemindeki bozulmalar, denetim
zafiyetleri, batıda yaşanan sanayileşme hareketlerinin yakalanamaması, bağlı
topraklardaki bağımsızlık elde etme çabaları, batılı emperyalist güçlerin önceki
dönemlerde aldıkları kapitülasyonlar vb. pek çok sebep yönetimi mali anlamda bir
kısır döngünün içine sürüklemiştir.
Bu güçlükler içindeki devletin borçlanmaya ihtiyacı da giderek artmıştır. Önce iç
kaynaklardan temin edilmeye çalışılan kaynaklar ağırlıklı olarak galata
bankerlerinden sağlanmıştır. Ancak iç borçlanmalarla mevcut finansman ihtiyacı
karşılanamayınca dış borçlanmaya başvurulmuştur. İlk defa Kırım Savaşı’nın
finansmanı için başvurulan dış borçlanma hiç tahmin edilmeyecek şekilde sonun
başlangıcı olmuştur. Alınan ve zamanında ödenemeyen dış borçlar önce Rüsumu
Sitte idaresinin doğmasına neden olmuştur. Ancak olumsuz mali yapıyı fırsat bilen
batılı emperyalistlerin baskıları sonucunda daha ağır uygulamalara fırsat veren
Muharrem Kararnamesi ve bu kararnameye istinaden Düyunu Umumiye İdaresi
kurulmuştur. Bu idare nedeniyle Osmanlı hem belli gelir kaynaklarını hem de
bağımsız bir şekilde karar alma ve uygulama şansını kaybetmiştir. Düyunu
Umumiye İdaresinin pek çok olumlu yönü yukarıda sıralanmakla birlikte
emperyalizmin Osmanlıyı dağıtmak ve bu mirastan pay almak amacına hizmet
etmesi bütün o sıraladığımız olumlu katkıların buharlaşmasına neden olmuştur.
Esasen Düyunu Umumiye İdaresinin mali yapıyı iyileştirme çabaları kendi
alacaklarını garanti etme çabasından başka da bir şey değildi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşamış olduğu bu ibret süreci günümüzde modern
Düyunu Umumiye İdareleri olarak tasvir etmenin yanlış olmayacağı uluslararası
finansal kuruluşlara karşı temkinli yaklaşmanın ne kadar doğru olduğunun en büyük
ispatlarından birisini oluşturmaktadır.
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Commerce et Synchronisation Des Cycles Entre La Tunisie
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Résumé
L’objet de ce papier est d’étudier empiriquement les effets de l’intensité du commerce et de
son interaction avec la libéralisation commerciale sur la synchronisation des cycles
économiques entre la Tunisie et ses principaux partenaires européens. Dans ces derniers,
nous tenons compte de l’Union Européenne (UE), de la France, de l’Italie, et de l’Allemagne.
La méthodologie empirique adoptée est basée sur l’approche ARDL de Pesaran et al (2001)
et les estimations économétriques portent sur des données relatives à la période 1980-2015.
Nos résultats montrent que dans le long terme, l’intensité du commerce a amélioré la
synchronisation des cycles et que cet effet a été renforcé par l’accord de libre-échange signé
entre la Tunisie et l’Union Européenne. Ces résultats ont des implications en matière de la
politique de change de la Tunisie en relation avec l’Euro.
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Trade and Business Cycles Synchronization Between Tunisia
and Its Major European Partners
Abstract
The aim of this paper is to examine the empirical impacts of trade intensity and of its
interaction with trade liberalization on the business cycle synchronization between Tunisia
and each of its major European partners. The latter are European Union, Germany, France,
and Italy. Based on the ARDL approach of Pesaran, Shin and Smith (2001) and on a period
of 36 years (1980-2015), our results show that trade intensity positively affected business
cycles synchronization. This effect was enhanced by the free trade agreement of 1995
between Tunisia and European Union. Our results have some implications on the Tunisian
exchange rate policy regarding the parity of the Euro against the Tunisian Dinar.
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1. INTRODUCTİON
Avec plus de 70 % sur la période 1980-2015, l’Union Européenne (UE) est de
loin le principal partenaire commercial de la Tunisie. Ce constat est expliqué, en
dehors des facteurs géographiques et historiques, par des choix de politique
économique. Dans ces derniers, on trouve l’accord d’association et de libre-échange
signé en mars 1995. La libéralisation des échanges entre la Tunisie et l’UE n’a pas
toutefois contribué à leur diversification. Ils sont concentrés avec la France, l’Italie
et l’Allemagne avec respectivement 22.74%, 17% et 8.68% en 2015. Entre 1980 et
2015, ces pays ont totalisé près de 54% du commerce de la Tunisie avec l’UE.
L’importance de l’UE pour la Tunisie se trouve également observée dans la place
occupée par la monnaie européenne dans ses règlements internationaux. Selon les
chiffres de la Banque Centrale de Tunisie, 53.2% de ces derniers ont été libellés en
Euro en 2014. L’évolution de la parité Euro/Dinar a par conséquent des effets
potentiellement très importants sur des variables comme l’inflation et le solde de la
balance commerciale de la Tunisie. Une forte dépréciation du Dinar serait en mesure
de rendre le prix de ses importations plus cher en monnaie nationale et celui de ses
exportations moins cher en monnaie étrangère. La conséquence serait une
amélioration du solde de la balance commerciale. Ce dernier résultat dépend
toutefois des élasticités-prix des importations et exportations3. Aussi, en augmentant
les prix des importations, la dépréciation pourrait se traduire par plus d’inflation à
travers l’effet du “pass-through” (Charfi et Kadria, 2016)). C’est ce qui semble avoir
été le cas en Tunisie où l’inflation est passée de 3.4% à 6.4% de 2010 à 2017.
La détérioration du solde de la balance commerciale et l’augmentation de
l’inflation rendent problématique l’adoption par la Tunisie d’un régime de change
de plus en plus flexible depuis 2011, sous les recommandations du Fonds Monétaire
International4. C’est un choix qui ne se trouve pas nécessairement justifié, en
3

Selon la condition de Marshall-Lerner, la somme en valeur absolue des élasticités-prix des
exportations et des importations doit être supérieure à 1 pour observer une amélioration du
solde de la balance commerciale.
4
Le FMI (2018a) avance que “La réduction des déséquilibres extérieurs repose sur un taux
de change déterminé par le marché ” (P.3).
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particulier par rapport à l’Euro, par certaines théories économiques, telle que celle
des Zones Monétaires Optimales (ZMO). En effet, cette dernière soutient que
l’intensité des échanges commerciaux entre deux partenaires réduit l’option
d’adopter la flexibilité des changes entre leurs monnaies. La fixité du taux de change
réduirait les coûts de transaction associés au commerce bilatéral, ce qui conduirait à
l’augmenter davantage (Mundell, 1961). Aussi, des échanges commerciaux plus
intenses permettraient de mieux synchroniser les cycles économiques des pays
partenaires, réduisant par conséquent la flexibilité du taux de change en tant
qu’instrument d’ajustement (Frankel et Rose, 1997 ; Gruben, Koo et Millis, 2002 ;
Imbs, 2003). Par ailleurs, la libéralisation commerciale pourrait elle aussi
synchroniser davantage les cycles des pays partenaires si elle les conduit à des
échanges plus intenses et davantage concentrés dans le commerce intra-branche
(Calderon, 2003 ; Abdelhafidh et Haddou, 2009).
La structure du commerce international de la Tunisie, sa politique commerciale
vis-à-vis de l’UE, les débats portant sur sa politique de change, ainsi que les
enseignements offerts par la théorie des ZMO justifient le choix de notre
problématique. Cette dernière cherche à examiner empiriquement l’effet de
l’intensité du commerce et de son interaction avec la libéralisation commerciale sur
la synchronisation des cycles de la Tunisie, d’un côté, de l’UE, de l’Allemagne, de
la France, et de l’Italie, d’un autre côté. Elle permettrait en particulier de déduire des
conclusions en termes de politique de change et de contribuer aux débats qui ont
émergé en Tunisie depuis 2011, année de la chute de l’ancien régime politique.
Aussi, elle enrichirait le peu des travaux empiriques portant sur la synchronisation
des cycles et ses déterminants et employant des séries temporelles (Shin et Wang,
2004 ; Alimi, 2007 ; Knani, 2012)5.
Nos estimations portent sur la période 1980-2015 et sont basées sur une stratégie
empirique déduite de l’approche autorégressive à retards échelonnés (ARDL) de

5

La plupart des travaux empiriques ont porté sur des données en coupe transversales ou de
panel (Frankel et Rose, 1997 ; Calderon, Song et Stein, 2006 ; Abdelhafidh et Haddou, 2009 ;
Alimi ,2015 ; Duval et al. 2014).
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Pesaran, Shin et Smith (2001). Cette dernière permettra d’étudier les relations de
long terme entre des variables non nécessairement intégrées au même ordre.
La suite l’article est organisée comme suit. La deuxième section porte sur la
méthodologie empirique adoptée. Les résultats sont présentés et discutés dans la
troisième section et leurs implications en termes de politique économique ainsi que
les conclusions font l’objet de la quatrième section.
2. METHODOLOGIE EMPIRIQUE
2.1. Le modèle
Pour examiner les effets de l’intensité du commerce et de son interaction avec la
libéralisation commerciale sur les corrélations cycliques, nous estimons deux
équations. Dans l’équation (1), la corrélation cyclique est expliquée uniquement par
l’intensité du commerce bilatéral. Dans l’équation (2), une variable d’interaction
entre l’intensité du commerce et l’accord de libre-échange est introduite.
Yt = F(ICBt )

(1)

Yt=F(ICBt;ALICBt)

(2)

Les variables Yt et ICBt sont respectivement le degré de synchronisation du cycle
de la Tunisie et l’intensité de son commerce bilatéral avec chacun de ses partenaires
(l’UE, la France, l’Italie et l’Allemagne) à la période t. La variable ALICBt est une
variable multiplicative entre une variable muette rendant compte de l’accord de libreéchange (prenant la valeur de 1 de 1995 à 2015) et l’intensité du commerce bilatéral.
2.2. Mesures des variables du modèle
La synchronisation cyclique Yt est mesurée par la "quasi-corrélation instantanée"
d’Abiad et al. (2013). Elle permet de calculer la corrélation à chaque instant dans le
temps tout en conservant de bonnes propriétés statistiques. En effet, la moyenne des
corrélations converge vers le coefficient de corrélation de Pearson. Aussi, elle n'est
pas nécessairement comprise entre -1 et 1, auquel cas les résidus seront peu
susceptibles de suivre la loi normale (Otto, Voss et Willard, 2001 ; Inklaar, Jong-A-

2982

Pin et De Haan, 2008). La quasi-corrélation est mesurée comme suit : 
ሺ୧ǡ୨ሻ୲ ൌ

ሺ౪ ି כሻǤሺౠ౪ ିೕ כሻ
 Ǥౠ

ሺ͵ሻ

git et gjt désignent respectivement les taux de croissance des composantes
cycliques du PIB de la Tunisie et de son partenaire j à l'année t. Les variables gi* (gj*)
et σi (σj) sont respectivement la moyenne et l'écart type de ces taux de croissance
pour la Tunisie (le partenaire j) au cours de la période étudiée, 1980-2015.
Les composantes cycliques ont été calculées, comme par exemple chez Duart et
Holdin (2003) et Abdelhafidh et Haddou (2009), en appliquant le filtre de Hodrick
et Prescott (1997)6. Une fois les composantes cycliques du PIB en dollar constant de
2010 sont filtrées, nous calculons leurs corrélations entre la Tunisie et chacun de ses
principaux partenaires européens. Plus les corrélations sont élevées, plus la
synchronisation entre les cycles est importante.
Pour mesurer l’intensité du commerce bilatéral, ICB, nous utilisons l’indicateur
adopté par plusieurs auteurs tels que Frankel et Rose (1997), Calderón (2003) ou
Baxter et Kouparitsas (2006). C’est un indicateur qui reflète l’importance du
commerce entre les deux pays i (la Tunisie) et j (l’un de ses partenaires) dans leurs
échanges internationaux. Lorsqu’il augmente, il traduit un renforcement de
l’intensité de leur commerce bilatéral7. Il est calculé comme suit :
୧୨୲  ൌ

 ୧୨୲    ୧୨୲
ሺͶሻ
 ୧୲     ୨୲    ୧୲   ୨୲

Où Xijt (Mijt) reflète les exportations (importations) du pays i vers (en provenance)
le (du) pays j. Les variables Xit (Xjt) et Mit (Mjt) représentent respectivement les
exportations et les importations totales du pays i (j) à l’année t.

6
D’autres techniques de filtrage existent comme les différences premières, le modèle de
tendance quadratique et le filtre de bande passante (Calderón, Chong et Stein, 2006).
7
Pour les données relatives au PIB, la source est la Banque Mondiale (World Development
Indicators). Pour le commerce bilatéral, la source est le FMI (Direction of Trade Statistics).
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2.3. Les tests de cointégration
L’approche de Pesaran, Shin et Smith (2001) est basée sur l’estimation par la
méthode des Moindres Carrées Ordinaires de modèles de correction d’erreur sans
restriction. Ces derniers correspondent aux équations (5) et (6) en contrepartie
respectivement des équations (1) et (2) :
∆Yt = α1 + σ୪୧ୀଵ Ⱦଵ୧ ο୲ି୧ + σ୫
୧ୀ Ⱦଶ୧ ο ୲ି୧ + ρଵ Yt-1 + ρଶ ୲ିଵ + ɂଵ୲

(5)

∆Yt = α2 + σ୲୧ୀଵ Ⱦଷ୧ ο୲ି୧ + σ୳୧ୀ Ⱦସ୧ ο ୲ି୧ + σ୴୧ୀ Ⱦହ୧ ο ୲ି୧  ρଷ ୲ିଵ 
ρସ ୲ିଵ  ρହ  ୲ିଵ +ɂଶ୲

(6)

Où α, β et μ sont des coefficients à estimer et εit (i=1 ; 2) reflètent les résidus
supposés être des bruits blancs.
Selon cette approche, une relation de long terme entre les variables du modèle
existe lorsqu’on rejette l’hypothèse nulle d’absence de cointégration μ1= μ2 = 0 pour
l’Équation (5) et μ3 = μ4 = μ5 = 0 pour l’équation (6). Cette hypothèse est testée à
travers un test de Fisher dont la valeur calculée est comparée aux valeurs critiques
de Pesaran, Shin et Smith (2001). Si la valeur calculée de la statistique est plus faible
que la limite inférieure on accepte l’hypothèse d’absence de cointégration. En
revanche, si elle est plus élevée que la limite supérieure on rejette l’hypothèse nulle.
Si elle est comprise entre les deux limites, il n’est pas possible de conclure.
Les retards optimaux sont choisis sur la base de la minimisation du critère
d’information d’Akaike (AIC). La validité des modèles choisis et des retards retenus
sont examinés à travers des tests de diagnostic. Il est aussi à souligner que la variable
Yt a été transformée en log pour aplatir ses fluctuations.
2.4. Calculs des effets de long terme
En présence d’une relation de cointégration, des effets de long terme peuvent être
calculés par l’annulation des valeurs de toutes les variables en différence
(Abdelhafidh, 2014). Ceci conduit aux équations (7) et (8) ci-après :
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Les effets de long terme de l’intensité du commerce bilatéral sur la corrélation
des cycles sont déduits à partir des dérivées partielles de Y par rapport à ICB dans
les équations (7) et (8).
Tableau 1. Effets de long terme de l’ICB sur la corrélation des cycles.
Equation (6)
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3. RESULTATS EMPIRIQUES8
3.1. Tests de stationnarité
La stationnarité des variables a été examinée pour respecter la contrainte qu’elles
ne sont pas intégrées à un ordre supérieur à 1. En effet, les valeurs critiques de
Pesaran, Shin et Smith (2001) concernent des variables intégrées d’ordre 0 ou
d’ordre 1. Les tests de stationnarité sont basés sur les trois spécifications du test ADF
(avec constante et sans tendance, avec constante et tendance, sans constante ni
tendance).
Les résultats soutiennent qu’avec chacun des partenaires retenus, la variable
corrélation cyclique est intégrée d’ordre 0 (I(0)) et que toutes les autres variables
sont intégrées d’ordre 1 (I(1)). Par conséquent, l’approche ARDL est applicable car
aucune des variables retenues n’est intégrée à un ordre supérieur à 1. Elle est aussi

8

Pour respecter les consignes aux auteurs en nombre de page, nous nous limitons à une
synthèse des résultats. Le détail des tests et des estimations des différentes équations peut
être communiqué sur demande.
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plus appropriée que les techniques d’intégration concurrentes car les variables ne
sont pas intégrées au même ordre.
3.2. Application de l’approche ARDL et tests de cointégration
Les valeurs du coefficient de détermination ajusté (R̅2) montrent que les
spécifications expliquent entre près de 40% et 70% des corrélations entre les cycles
de la Tunisie et de ses principaux partenaires européens (Tableau 2). Aussi, les
conditions conduisant à des estimateurs efficaces et non biaisés par l’application des
MCO sont satisfaites. En effet, les tests des résidus prouvent qu'ils ne sont pas autocorrélés (test de Breusch-Godfrey) et qu’ils sont homoscédastiques (test ARCH). De
même, les tests de CUSUM et du carré de CUSUM ont montré que les paramètres
estimés sont stables sur la période d’estimation9.
Tableau 2. Résultats de l’application de l’approche ARDL
Equation
[retards]

(3)
[1;1]

α
∆(Y[-1])
∆ICB
∆(ICB[-1])
∆(ICB[-2])
∆(ALICB)
Y[-1]

-0.92
0.06
3.48
-1.43

(4)
[1;0]
UE

1.25***
9.96***

ICB[-1]
ALICB[1]
R2
R̅2
F-stat
***

,

**

et

*

-0.88
0.16
3.31
-2.44
-0.35
-1.45***
10.12***
1.00

0.63
0.56

0.67
0.58

23.0***

17.8***

(3)
[1;1]

(4)
[1;0]
France
0.35
0.01
0.21
0.22
0.53
0.79
-0.42

1.31***
2.3***

0.01
-1.34***
3.04**
-0.21

(3)
(4)
[1;1;0]
[1;1;0]
Italie
0.44
-0.86*
0.01
0.2
-0.08
1.63
-0.60
-2.36**
-1.23
-0.81
-1.84***
1.40***
1.88***
6.11***
-1.56***

0.59
0.6
0.70
0.53
0.49
0.64
Tests de cointégration
20.1***

12.7***

35.0***

(3)
(4)
[1;2;0] [1;1;0]
Allemagne
1.07***
1.07**
0.23
0.22
1.89
2.50

1.22***
1.55

-0.75
-1.21
1.74
-0.31

0.79
0.71

0.53
0.46

0.54
0.43

27.2***

15.3***

9.9***

indiquent que les variables sont significatives à 1%, 5%, et 10%

respectivement. Les valeurs critiques de F (limites supérieure I(1)) à 1% sont de 7.84
et de 6.36 pour les équations (5) et (6). Estimations des auteurs sur Eviews 9

9

Ibid.
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Les tests de cointégration basés sur l’approche ARDL rejettent l’hypothèse
d’absence d’une relation de long terme pour les deux spécifications. En effet, les
valeurs calculées de la statistique F (Tableau 2) sont plus élevées que les limites
supérieures des valeurs critiques de Pesaran, Shin et Smith (2001) au seuil de 1%.
Ceci implique que des relations d’équilibre de long terme peuvent être déduites et
que des effets de long terme de l’intensité du commerce et de son interaction avec la
libéralisation commerciale sur la synchronisation cyclique peuvent être calculés.
3.3. Calculs des effets de long terme
Le calcul des effets de long terme (Tableau 3) sur la base de la démarche décrite
précédemment (paragraphe 3.3) a permis de montrer que :
(i) L’intensité du commerce a renforcé la corrélation des cycles de la Tunisie avec
ses partenaires (équation (1)). Cet effet est le plus important avec l’UE dans son
ensemble (7.12%) suivi par l’Italie (2.12%) et la France (1.68%). Pour l’Allemagne,
même si l’effet est positif (1.64%), il est statistiquement non significatif.
(ii) L’équation (2) montre que l’accord de libre-échange a renforcé l’effet positif
de l’intensité du commerce bilatéral sur la synchronisation des cycles économiques
avec chacun des quatre partenaires.
Tableau 3. Effets de long terme.
Equation

UE

France

Italie

Allemagne

(1)

7.12***

1.68***

2.12***

1.64

(2)

6.18***+0.75*AL

0.56+0.41***AL

3.41***+0.65**AL

4.99***+0.97***AL

***

,

**

et

*

indiquent que les variables sont significatives aux seuils de 1%, 5%, et 10%

respectivement. Estimations des auteurs sur Eviews 9.0.
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4. IMPLICATIONS ET CONCLUSIONS :
En somme, nos résultats empiriques ont montré des effets positifs et significatifs
de l’ICB et de son interaction avec l’accord de libre-échange dans le long terme10.
Par référence à la théorie des ZMO, nos résultats ont des implications en matière
de politique de change. En effet, ladite théorie soutient l’idée que l’adoption d’un
régime de change fixe ou l’adhésion à une union monétaire dépend du degré de
synchronisation des cycles d’un pays avec ceux du pays de la monnaie d’ancrage ou
des pays de l’union. Elle soutient aussi l’idée que l’intensité du commerce et la
libéralisation commerciale sont en mesure de renforcer la synchronisation.
Par conséquent, nos résultats soutiennent l’idée que l’intensité du commerce
bilatéral de la Tunisie avec ses partenaires européens a renforcé l’option d’un
ancrage du Dinar à l’Euro. Cette option est encore plus forte avec l’accord de libreéchange. La pertinence de ce choix pour l’économie tunisienne reste toutefois
discutable.
En effet, il est vrai qu’un ancrage du Dinar à l’Euro permettrait de stabiliser le
taux de change et, par conséquent, d’encourager le commerce international. Il est
aussi vrai qu’il permettrait de réduire le taux d’inflation en exigeant des autorités
monétaires et budgétaires plus de discipline pour pouvoir respecter l’ancrage déclaré.
Cependant, les autorités auront à défendre l’ancrage par le recours aux réserves de
change. Le montant de ces dernières est relativement faible (inférieur à trois
d’importation (FMI, 2018)) pour permettre aux autorités tunisiennes de défendre la
parité déclarée. Aussi, les rigidités caractérisant l’économie tunisienne font que les
autorités auront toujours besoin du taux de change en tant qu’instrument
d’ajustement pour réduire le déficit de la balance commerciale en augmentant la
compétitivité-prix des exportations.

10

Des effets de court terme ont été aussi calculés et ils se sont révélés non significatifs (ils
peuvent être communiqués sur demande). Une explication plausible est qu’une période
relativement longue était nécessaire pour voir des effets positifs de la libéralisation et de
l’intensité des échanges sur la synchronisation des cycles entre la Tunisie et ses partenaires.
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En conclusion, même si nos résultats ont des implications en matière de politique
de change plutôt favorables à un ancrage (dont l’intensité reste à déterminer) du
Dinar à l’Euro, il est prudent de rappeler que d’autres facteurs interviennent dans la
formulation des dites politiques. Comme exemples, nous citons des priorités de
politique économique, des considérations d’économie politique, et des pressions
exercées par le Fonds Monétaire International
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Sosyal Medya ve İşe Alım Süreci Üzerindeki Etkileri
H. Serdar Öge1, Ali Alagöz2, Metin Allahverdi3
Özet
Bu çalışma, sosyal medyanın işe alım süreçleri üzerindeki etkisinin incelenerek bu konuda
işletmeler ve insan kaynakları profesyonellerinin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle sosyal medyanın ortaya çıkışı ve dünya
genelinde kullanımları ile ilgi bilgiler sunulmuştur. Ayrıca çalışmada, sosyal medyanın
işletmelerdeki kullanımı ve etkisi çeşitli istatistiklerle ortaya koyulmuştur. Çalışmanın
sonucunda sosyal medyanın işe alım sürecindeki etkisi çeşitli bilgilerle aktarılmıştır. Buna
göre sosyal medyanın işe alım sürecinde kullanılmasının olumlu ve olumsuz etkileri olduğu,
işletmelerin sosyal medya platformlarının işe alım için sunduğu fırsatları
değerlendirebilmesi için doğru stratejilerle yola çıkması gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımları, İşe Alım
Jel Sınıflama Kodları: M15, M12, M51

Social Media and Its Impact on Recruitment Processes
Abstract
This study aims to raise the awareness of businesses and human resource professionals in
this area by examining the effect of social media on the recruitment process. For this purpose,
information on the emergence of social media and their use in the world was presented
primarily in the study. Also, in this study, the use and impact of social media in business were
revealed with various statistics. As a result of the work, the impact of social media on the
recruitment process has been transferred through various information. Accordingly, it is
stated that the use of social media in the recruitment process has positive and negative effects,
and it is stated that businesses should take the right strategies in order to evaluate
opportunities offered by recruitment of social media platforms.
Keywords— Social Media, Social Media Usages, Recruitment
JEL Classification Codes: M15, M12, M51
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1. GİRİŞ
Günümüzde gelişen bilgi teknolojileri bireysel, grup ve örgütsel karar verme
davranışları üzerinde birçok faktörü etkilemiştir. Özellikle mobil teknolojisi ve
internetin yaygınlaşması sonucu, kişilerin karşılıklı etkileşime girmesine olanak
tanıyan web 2.0 teknolojisi sayesinde sosyal medya ağları ortaya çıkmış̧ ve gündelik
hayatın her alanında kendini göstermeye başlamıştır (Erdal ve Aydıntan, 2018: 729).
Çok yaygın bir kullanımı olan sosyal medya teknolojileri, işletmelere dünyada
nerede olursa olsunlar en iyi adaylara ulaşma imkanı verirken mevcut personeli de
bu kullanımın içerisine katmıştır. Sosyal medya kullanımı işletmelere ve bireylere
birçok avantaj sunarken, eğer dikkat edilmezse oluşabilecek dezavantajları da ortaya
çıkarmaktadır.
Sosyal medyanın iş ortamına girdiği ve özellikle işe alım süreçlerinde ele alındığı
düşünüldüğünde, sosyal medya ile ilgili işe alım eğilimleri hakkında bilginin önemi
hissedilmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan çalışma, sosyal medya ile ilgili bilgiler
sunarken, onun işletme içerisindeki kullanımı ile ilgili eğilimleri de ortaya
koymuştur. Çalışmada sosyal medyanın, işe alım süreçleri üzerindeki rolü
aktarılmıştır.
2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI
Sosyal medyanın ilk ortaya çıkışı Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim
Ellis

tarafından

1979

yılında

internet

kullanıcılarının

genel

mesajları

yayınlamalarına izin veren dünya çapında bir tartışma sistemi olan “Usenet”i
kurması ile başlar. Fakat sosyal medya kavramının bugünkü gibi anlaşılmasını
sağlayanlar ise 1989’da Bruce ve Susan Abelson tarafından çevrimiçi günlük
yazarlarını tek bir toplulukta bir araya getirmesi amacıyla kurulan “Sosyal Ağ
Günlüğü” isimli bir sosyal paylaşım sitesidir. “Weblog” terimi de ilk kez aynı anda
kullanılmaya başlandı ve bir yıl sonra bir blog yazarı “weblog”u “we blog”a
dönüştürdü. Yüksek hızlı internet erişiminin giderek yaygınlaşması, kavramın
popülaritesine daha fazla katkıda bulundu ve MySpace (2003) ve Facebook (2004)
gibi sosyal paylaşım sitelerinin oluşturulmasına yol açtı. Bu da “Sosyal Medya”
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terimini ortaya koydu ve bugün sahip olduğu öneme katkıda bulundu (Kaplan ve
Haenlein, 2010: 60).
Resmi bir tanım olmamasına rağmen, “sosyal medya”, genellikle tüketiciler
tarafından oluşturulan medya içerikli bilgilerin arşivlenmesi veya çevrimiçi
paylaşılması ve yine bu bilgilerin diğer duyarlı tüketiciler tarafından kolay
ulaşılabilir olmasını sağlayan internet tabanlı uygulamalar olarak bilinir (Xiang &
Gretzel, 2010: 180). Bir başka tanımda ise sosyal medya, “bireylerin bilgi ve fikir
üretmelerini, paylaşmalarını ve yaymalarını sağlayan sanal ağlar ve topluluklar”
olarak tanımlanmaktadır (McDonald & Thompson, 2016: 69). Sosyal medya,
bireylerin ve toplulukların kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği paylaştığı, birlikte
oluşturduğu, tartıştığı ve değiştirdiği, etkileşimli platformlar oluşturmak için mobil
ve web tabanlı teknolojileri kullanır. Bugün popüler basının üzerinde sosyal
medyanın muazzam bir şekilde etkin bir olması göz önüne alındığında, tamamen
yeni bir iletişim ortamının ortasında olduğumuz anlaşılıyor (Kietzmann et al., 2011:
241). Yeni iletişim teknolojisi, özel bireylerin çevrimiçi bilgi kaynakları haline
gelmelerine ‘diğerleriyle fikirleri, görüşleri, deneyimleri ve perspektifleri’
paylaşmalarını sağlar (Marken, 2007: 10).
Sosyal medya, Web 2.0'nin teknolojik temellerini kullanan internet tabanlı
uygulamaların ürünüdür (Berthon et al., 2012: 263). Web 2.0 terimi ilk olarak,
teknolojik ticari sergi ve konferans üreticileri tarafından 2004 sonbaharında, ticari
konferansların bir serisi için, bir isim olarak kullanılmıştır (Levy, 2009: 121). Web
1.0 teknolojisinden Web 2.0 teknolojisine 2004 yılında geçilmesi ile dünya
genelinde internet kullanımı yaygın hale gelmiştir. E-posta ve basit internet siteleri
gibi uygulamaları kapsayan Web 1.0 teknolojisi ile karşılaştırıldığında, Web 2.0
teknolojisi kullanıcıların içerik oluşturabilmesine imkân vermektedir (Merolli et al.,
2013: 958; Tengilimoğlu vd., 2015: 78). Web 2.0, içerik ve uygulamaların katılımcı
ve işbirlikçi bir şekilde tüm kullanıcılar tarafından sürekli olarak değiştirildiği, artık
yalnızca bireyler tarafından oluşturulmadığı ve yayınlanmadığı, aksine tüm
kullanıcılar tarafından katılımcı ve işbirlikçi bir şekilde sürekli olarak değiştirildiği
bir platformdur (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Web 2.0 teknolojisi ile birlikte
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Wiki’ler, bloglar, çevrimiçi formlar, etiketleme ve sosyal yer imi gibi yeni sosyal
etkileşim türleri oluşmuştur. Bu tür sistemler ve uygulamalar sosyal ağ sitelerinin
ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir.
Sosyal ağ siteleri bireylere izin veren web tabanlı hizmetler olarak tanımlanır ve
bu tür oluşum için aşağıdaki olayların olması beklenir (Boyd ve Ellison, 2007: 222;
(1) sınırlı bir sistem içerisinde halka açık ya da yarı açık profil oluşturmak,
(2) bağlantı paylaştıkları diğer kullanıcı listesini oluşturabilmek,
(3) kendi bağlantı listesini ve sistemdeki diğer kişiler tarafından yapılan
paylaşımları görüntüleyebilmek ve bunlar arasında geçiş yapabilmek. Bu
bağlantıların niteliği ve isimlendirmesi siteden siteye değişebilir.
Bir sosyal ağ sitesi, kullanıcının bir profil oluşturabileceği ve çeşitli profesyonel
veya kişisel nedenlerle onu başka kullanıcılara bağlayan kişisel bir ağ
oluşturabileceği çevrimiçi bir sitedir (Dawley, 2009: 111). Genel olarak
günümüzdeki sosyal medya türleri ve örnekleri aşağıdaki gibidir (Foreman, 2017):
1. Sosyal ağlar: İnsanlarla (ve markalarla) çevrimiçi bağlantı kurmak için.
Örnekler: Facebook, Twitter, Linkedin
2. Medya paylaşım ağları: Fotoğrafları, videoları, canlı videoları ve diğer
medyaları çevrimiçi bulmak ve paylaşmak için. Örnekler: Instagram, Snapchat,
YouTube.
3. Tartışma forumları: Haberleri, bilgileri ve görüşleri bulmak, tartışmak ve
paylaşmak için. Örnekler: Reddit, Quora, Digg.
4. Yer imi ve içerik oluşturma ağları: Yeni ve trend içerik ve medyaları
keşfetmek, kaydetmek, paylaşmak ve tartışmak için. Örnekler: Pinterest, Flipboard.
5. Tüketici gözden geçirme ağları: Markalar, ürünler ve hizmetler ile
restoranlar, seyahat yerleri ve daha fazlası hakkındaki bilgileri bulmak, incelemek
ve paylaşmak için. Örnekler: Yelp, Zomato, TripAdvisor.
6. Ağları bloglama ve yayınlama: İçeriği çevrimiçi yayınlamak, keşfetmek ve
yorumlamak için. Örnekler: WordPress, Tumblr, Medium.
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7. Sosyal alışveriş ağları: Trendleri belirlemek, markaları takip etmek, harika
buluşları paylaşmak ve satın alımlar yapmak için. Örnekler: Polyvore, Etsy, Fancy.
8. İlgi alanına dayalı ağlar: Paylaşılan ilgi alanı veya hobi etrafında
başkalarıyla bağlantı kurmak için. Örnekler: Goodreads, Houzz, Last.fm.
9. Ekonomi paylaşımı ağları: Akranları arasında ürün ve hizmetlerin
reklamını yapmak, bulmak, paylaşmak, satın almak, satmak ve ticaretini yapmak.
Örnekler: Airbnb, Uber, Taskrabbit.
10. Anonim sosyal ağlar: Dedikodu yapmak, argo, meraklanmak ve bazen
zorbalık etmek. Örnekler: Whisper, Ask.fm, After School.
Bu tür sosyal ağ platformlarının her biri, sosyal medya alanında bireylere ve
kurumlara benzersiz özellikler ve deneyimler sağlamıştır (Lee, 2013: 25). Sosyal
medya günlük iletişimde yeni olanaklar sunan çeşitli teknolojilerle birlikte insanların
kendilerini ifade etme ve ilişki kurabilme yetenekleri artırır. Bu artış yüz yüze
durumlardan daha samimi olan yeni türden ilişkilerin kurulmasını sağlar. Bu özelliği
ile sosyal medya toplum içerisinde resmi ve gayri resmi faaliyetleri sağlayabilecek
potansiyeli taşımaktadır. Bu özellik aynı zamanda, personel alımını kolaylaştırmak;
bireysel, takım ve örgütsel düzeyde öğrenme süreçlerini teşvik etmek; toplumla açık
iletişim yapısı nedeniyle örgüt kültürünü geliştirmek gibi faaliyetlerle işletmeler için
de yararlı olacaktır (Hauptmann & Steger, 2013: 29-30).
2.1. Dünya Üzerindeki Sosyal Medya Kullanımı ve Popüler Ağlar
Sosyal medya, bilgi alışverişinde bulunan insanları bir araya getiren web tabanlı
bir hizmettir. Sosyal medya hiç şüphesiz insanların ilişki kurması ve etkileşimde
bulunmasının daha kolay olduğu modern bir dünyadır.
Şu anda dünya çapında 2,6 milyardan fazla sosyal ağ kullanıcısı vardır ve internet
kullanıcılarının yüzde 64'ünden fazlası sosyal medya hizmetlerine çevrimiçi olarak
erişmektedir (Statista, 2018a). 4 Şubat 2004 yılında kurulan ve internet üzerindeki
en büyük sosyal medya ağı olan “facebook” Nisan 2018 verilerine göre dünya
üzerinde yaklaşık 2.234 milyar kullanıcıya sahiptir. “Facebook”u 1.5 milyar
kullanıcı ile bir medya paylaşım sitesi olan “youtube” ve sesli, görüntülü ve yazılı
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mesajlaşma platformu olan “whatsapp” takip etmektedir (Statista, 2018b).
İstatistiklere göre, sosyal ağlar, çevrimiçi kullanıcıların zamanlarını geçirmeleri için
en popüler yollardan biridir. İnsanların sosyal medyada harcadıkları zaman miktarı
sürekli artmaktadır. PEW araştırma merkezinin 2016 yılında yaptığı araştırmaya
göre “facebook” kullanıcılarının %76’sı hesaplarını günlük kontrol etme ihtiyacı
duymaktadırlar. Daha çok bir iş hayatı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir sosyal
platform olan “linkedin”nin kullanıcıları (%51) ise daha az sıkılık hesaplarını kontrol
etmektedirler (Chaffey, 2018).
Bir başka araştırmaya göre ortalama bir kişi, her gün sosyal medyada yaklaşık
116 dakika harcamaktadır ve bu da insan ömrünün toplam 5 yıl 4 aynın sosyal medya
ile harcadığı anlamına gelmektedir (Asano, 2017). Bu tür durumlar aslında
ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin iş arama için “linkedin”
platformuna üye olan bir kişinin kullanım sıklığı doğal olarak artış gösterecektir.
Sosyal medya uygulamaları için kişinin yaşının hiçbir önemi yoktur. Her yaştan
kişiler kendine en uygun platformu benimseyerek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Yapılan araştırmalara göre 16-24 yaş grubunun sosyal medya platformlarını
kullanım ortalaması %38,86’dır. Onu takip eden ise %35,86 ortalama ile 25-34 yaş
grubudur. Yaş grubu ilerledikçe ortalamalarda düşmektedir. Buna göre 55-64 yaş
grubunun sosyal medya platformlarını kullanma ortalaması %23,64’tür (Global Web
Index, 2018).
Sosyal medyanın bugünkü durumuna gelmesindeki en büyük etken hiç kuşku yok
ki mobil teknolojilerinde meydana gelen yenilikler ve gelişmelerdir. Özellikle
internetin mobil kullanımı, bireysel veya kurumsal olarak hareket halindeyken
bilgilere anında erişim ve paylaşım imkânı vermiştir. Akıllı telefonların ve
tabletlerin yayılması, mobil sosyal ağların artmasına yol açmıştır. Mobil sosyal ağ,
metin mesajlaşma, fotoğraf ve video çekme veya oyun oynama ile birlikte akıllı
telefonlar ve tabletlerdeki en popüler aktivitelerden biridir (Statista, 2018c). Dünya
genelinde yaklaşık 4 milyar kişinin internet kullanıcısı olduğu ve bununda neredeyse
%94’nün mobil internet kullanıcısı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde aktif sosyal
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medya kullanımının da yaklaşık %94’nü yine mobil kullanıcıları oluşturmaktadır
(Statista, 2018d).
Günlük en az 3 uygulama kullanan 511 akıllı telefon sahibi kişiler üzerinde
yapılan araştırmaya göre en sık kullanılan uygulamalar listesinde ilk sırayı sosyal
medya uygulamaları almaktadır (Panko, 2018).

Sosyal ağ, mobil internet

kullanıcılarının en popüler aktivitelerinden biridir. Mobil sosyal medya, sosyal ağ ve
mobil mesajlaşma uygulamalarından oluşmaktadır (Statista, 2018e).
Oldukça büyük bir etki alanı olan sosyal medya uygulamaları, sadece kişisel
ihtiyaçlarının karşılanması için değil aynı zamanda kurumsal ihtiyaçların da
karşılanması için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu sebeple günümüzde işletmeler
sosyal medyanın bu etki alanından faydalanmak için faaliyetlerinin ve verdikleri
kararların birçoğunu bu teknolojiye entegre etmek mecburiyetinde kalmıştır.
2.2. İşletmelerde Sosyal Medya Kullanımı
Gelişen teknolojiyle birlikte değişen yaşam standartları, işletme faaliyetlerinin
yürütülmesine yarar sağlayacak birçok yeniliği de kendisiyle birlikte getirmiştir
(Can & Serhateri, 2016: 16). Çağımızın en önemli teknolojik gelişmelerinden biri
olan ve günlük hayatın her anını etkileyen internet kavramının ortaya çıkması, bilgi
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle web 2.0 tabanlı sosyal medya ağları
ve mobil teknolojisindeki önlenemez ilerleyiş işletmeleri bu teknolojileri dikkate
almaya zorunlu kılmıştır.
Eurostat (2017) tarafından yayınlanan ve Avrupa Birliği (AB)’ndeki 159.000
işletme üzerinde yapılan araştırmaya göre AB işletmelerinin yaklaşık %77'sinin bir
web sitesi olduğu tespit edilmiştir. Aynı rapor bu oranın 2013 yılından 4 puan fazla
olduğunu belirtmektedir.
Dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılan sosyal medya
platformları, işletmelerin de her alandaki hedef kitlelerine ulaşabilmesinde önemli
bir araç haline gelmiştir (Newberry, 2018). Ucuz içerik oluşturma, etkileşim ve
birlikte çalışabilirliği kolaylaştıran donanım ve yazılım açısından bir dizi teknolojik
yenilik içeren Web 2.0 teknolojisi (Berthon et al., 2012: 262) ve mobil teknolojisinin
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gelişimiyle birlikte, iş hayatı için sosyal medyanın gücü giderek daha güçlü
hissedilmeye başlanmıştır. Artık sosyal medya platformları bir işletme için iyi bir ün
oluşturma ve kendini tanıtma aracı olarak yardımcı olmaktadır (Edosomwan et al.,
2011: 85). Bu, işletmelerin daha fazla hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktadır.
Dünyada en fazla kullanıcı yelpazesine sahip olan “facebook”, işletmelerin de
istedikleri müşteriyi hedeflemesi için mükemmel bir platformdur. Sosyal medya
yöneticileri üzerinde yapılan araştırmada işletmelerin %89’u “facebook”
uygulamasına değer verdiklerini belirtmişlerdir (Mangles, 2017). 400 milyondan
fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olan, benzer sektörlerdeki insanlarla bağlantı kurmak,
yerel profesyonellerle iletişim kurmak ve aynı zamanda işle ilgili bilgileri ve
istatistikleri görüntülemek isteyen kişiler için 14 Aralık 2002’de kurulan “linkedin”
uygulaması (Maina, 2017) ise işletmelerin en değer verdiği ikinci sosyal medya
platform olmuştur. İşletmelerin en az değer verdikleri platformlar ise daha çok
mesajlaşma uygulaması olan “reddit” ve “snapchat” platformlarıdır (Mangles,
2017).
İşletmelerin sosyal medya ağlarını kullanım oranları ve bu ağlara verdikleri önem
onları kullanım amaçlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sebebi her
bir sosyal medya ağının kullanım amacının farklı olabilmesidir. İşletme kendi
amacına göre en uygun sosyal medya platformunu seçerek kullanabilmektedir. Bu
da işletmelerin sosyal medya istatistiklerindeki değişkenliği ortaya çıkarmaktadır.
AB’de işletmeler üzerinde yapılan “işletmelerde bilgi iletişim teknolojisi kullanımı
ve e-ticaret” araştırmasında, işletmelerin sosyal medya kullanım amaçları 5 grupta
toplanmıştır. Buna göre işletmeler sosyal medyayı en çok “kurum imajını veya pazar
ürününü geliştirmek” amacıyla kullanmaktadır. Bu amacın oranı 2013 yılına göre
%18 artış göstermiştir. Bu gruptan sonra en fazla artış gösteren grup ise %14 ile “işe
eleman alımı” olmuştur (Eurostat, 2017).
İnsan kaynakları yönetiminin bir parçası olarak işe alım, bilişim teknolojileri ve
mobil teknolojilerinin gelişiminden muazzam ölçüde faydalanmıştır. Özellikle son
yıllarda sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte birçok iş arayan kişi
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çevrimiçi profile sahip olmuştur (Vakil & Kasmi, 2017: 59-60). Bu potansiyel
istihdam olanakları işletmeleri işe alım süreçlerinde sosyal medyaya yönlendirmiştir.
3. SOSYAL MEDYANIN İŞE ALIM SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Her işletmenin gelişiminin ardındaki bel kemiği insan gücüdür. İnsan kaynakları
(İK) profesyonellerinin üzerinde piyasadaki en iyi yetenekleri bulmak, taramak ve
çalıştırmak için büyük miktarda baskı vardır. Bir işletme sadece kullandığı kişi kadar
güçlüdür. Bu durum da güçlü ve verimli bir işe alım süreci için hayati bir ihtiyaç
yaratıyor. Bu nedenle işe alım, işletmelerin stratejisi ve uzun vadeli başarısı için çok
önemlidir (Pereless, 2017).
İşe alma, bir iş için en uygun adayın kuruluşun içinden veya dışından, zamanında
ve uygun maliyetli bir şekilde bulunması ve işe alınması süreci olarak tanımlanabilir.
İşe alım süreci, bir işin gereklerini analiz etmeyi, çalışanları bu işe çekmeyi,
başvuruları tarama ve seçme, işe alma ve yeni çalışanı organizasyona entegre etmeyi
içerir (Yaseen & Yussef, 2016: 23).
Geçmişte işletmeler çalışanları işe almak için sadece yerel basında iş ilanları
verirlerdi. Daha yakın zamanda ise profesyonel bir işe alım danışmanı, işletme web
sitesi veya popüler web siteleri üzerinden iş ilanları verilirdi. Bugün ise işe alım
yöneticilileri ve profesyonel işe alımcılar, geniş bir yelpazedeki sosyal ağ
platformlarındaki yeteneklerle uğraşarak daha proaktif yaklaşım sergilenmesi
gerektiği düşüncesindedirler. Bu tür bir yaklaşımın uygulanabilmesi için işletmelerin
ve profesyonel uzmanlarının sosyal medyanın içerisinde olmaları gerekir (Dienst,
2017). Çünkü sosyal medya, daha geniş bir kitleyi hedeflemenize izin verirken, aynı
zamanda istenen beceri, deneyim ve kişilik özellikleri için daha fazla inceleme
olanağı sağlar (Barcelos, 2017).
Sosyal medyanın kullanımı işletmelere kurum kültürünü tanıtma fırsatı verir. Bir
kurumun kültürü, yetenekli ve kaliteli iş adaylarını işletme bünyesine çekmek ve
elde tutmak için önemli bir rol oynamaktadır. İş ilanı sahibi bir işletmenin kültürünü
inceleyen adaylar bu kültürle hem uyum içinde olup olmadığını hem de profesyonel
başarı ve mutluluk için en iyi şansa sahip olup olmadığını anlamaya çalışır. İş
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arayanlar için bu kültürleri incelemek ve bir fikir edinebilmek adına sosyal medya
mükemmel bir araçtır. Çünkü iş arayanlar sosyal medya sayesinde işletmelerin
sosyal medya platformlarına ve profillerine bakacaktır (Pedroncelli, 2018).
Bir işletmenin kendi içinde mükemmel bir kurum kültürü olsa bile, işletmeye
yöneltilen olumsuz sözlerin, yorumların ve diğer sosyal medya içeriklerinin
izlenmesi ve bunlara yanıt verilmesi, iyi bir itibarın korunması ve gelecekteki işe
alım olasılıklarının korunması açısından çok önemlidir. İşletmenin değerlerini ve
kültürünü sosyal medya üzerinden iletmek, İK yöneticilerinin dikkatlice düşünmesi
ve uygulaması gereken önemli bir görevdir. Bir kurumun itibarını başarılı bir şekilde
yönetmek, İK yöneticilerinin görevlerinden bir diğeridir. İşletmenin itibar
yönetimindeki amaçlarından biri, onu yenilikçi ve ilgi çekici sunmaktır. Bu amacı
gerçekleştirebilmenin en önemli araçlarından birisi aktif bir sosyal medya varlığıdır
(Pedroncelli, 2018).
Sosyal medyayı sadece bir özgeçmiş̧ deposu olarak görmek, bu kanalın yetersiz
kullanılması anlamına gelmektedir. Çoğu işletme sosyal medyayı aynı zamanda
adayların profilleri ile özgeçmişlerini kontrol etmek için kullanabilmektedir. Bu,
referans kontrolünden daha zahmetsiz bir metot olarak görülürken, zaman zaman
daha güvenilir olabileceği kabul edilmektedir. Aynı şekilde diğer önemli bir husus
ise adayların kendi profesyonel yaşamları ve özgeçmişleri konusunda en dürüst
oldukları yerlerden birinin sosyal medya olmasıdır. Bu durum işverenleri ve İK
yöneticilerini bu kanala yönlendirmektedir (Arthur, 2012; Yılmaz, 2016: 39).
Sosyal işe alım olarak da bilinen sosyal ağların işe alımlarda kullanılması
yaygınlaşmaktadır (Öz vd., 2015: 593). 2018 yılında 2,5 milyardan fazla kişi
tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya iş arayanlar ve işe alım kararları
veren işletmelerinde bakış açısını değiştirmiştir. Artık günümüzde iş arayanların
%79’u iş aramalarında sosyal medyayı kullanmaktadır (Trifilio, 2017a). İş
arayanların %21’i aradıkları en iyi işi sosyal medyadan bulduklarını belirtmişlerdir
(Jobvite, 2014). İşe alım yapan işletmelerin ise sadece %4’ü iş alımlarında sosyal
medyayı kullanmıyor (Trifilio, 2017a). Ayrıca işletmelerin %69’u sosyal medyanın
çeşitli platformlarında potansiyel adaylar için tarama yapmaktadır (Yougov, 2017).
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Dünya’da işe alım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte işletmelerin bu
teknolojileri kullanma payları da artmaya başlamıştır. Job Board Doctor-Madgex
ortaklığıyla yapılan çalışmada işletmelerin işe alım için yaklaşık %50’sinin “iş
arama motorları”nı ve yaklaşık %40’nın “sosyal medya”yı kullandığını belirtmiştir
(Trifilio, 2017b). Ülkemizde iş ve işçi bulma kurumu olan İŞKUR tarafından her yıl
yapılan araştırmanın 2017 yılı sonuçlarına göre ise, işletmelerin %24’nün internet ve
sosyal medya üzerinden arama yaptıkları tespit edilmiştir (Türkiye İş Kurumu, 2017:
41).
Sosyal medyada adaylara ait bilgilerin kontrolünü yapmak işletmelerin daha
bilinçli kararlar almasına yol açacak verilerin sağlanmasına ve bu verilerden
yararlanmasına yardımcı olabilir (Madera, 2012: 1277). YouGov şirketi tarafından
2058 işletme üzerinden yapılan araştırmada, işletmelerin %69’nun iş arayan adaylara
ait sosyal medyada yer alan bilgilerin kontrol edildiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca
araştırmada işverenlerin neredeyse yarsı adayların “linkedin” ve “facebook”
profillerini kontrol edeceğini belirtmiştir (Smith, 2017).
Bir başka çalışmada işletmelerin, adaylara ait sosyal medya bilgilerinin neden
kontrol edildiği ve sosyal medyanın işe alım kararlarını nasıl etkilediği ortaya
çıkarılmıştır (Morgan, 2017):
x

%61’i iş için aranan niteliklere sahip olup olmadığını ve işe uygunluğunu
kontrol etmek için,

x

%50’si adayın profesyonel kişisel bir hesaba sahip olup olmadığını görmek
için,

x

%37’si başka insanların aday hakkındaki görüşlerini öğrenmek için,

x

%24’ü bir adayı işe alamamak için sebep aradıklarını belirtmişlerdir.

Aynı çalışmada işletmelerin %44’ü bir aday hakkında sosyal medyadan
öğrendikleri bilgilerin onu işe alım kararında olumlu etkilediğini, ancak %54’nün ise
aday hakkında buldukları bilgilerin adayı işe alma kararı üzerinde olumsuz etkileri
olduğunu belirtmiştir (Morgan, 2017).
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Ancak işletmeler tarafından yapılan bu taramalar adayların özel bilgilerini
kontrol etme ve arşivleme şeklinde yapılarak kişisel hakları hiçe sayma girişimi
şeklinde yapılmaması gerekir. Chartered Profesyonel Gelişim Enstitüsü (CIPD)
tarafından yayınlanan “istihdam öncesi kontrol: bir işveren rehberi”nde işletmelere
eğer adayların sosyal medya hesaplarını kontrol edeceklerse bunu önceden haber
etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulmuştur. Yine aynı kılavuzda taramanın
adayların kişisel yetenekleri, becerileri, eğitimi ve deneyimi ile ilgili olduğu sürece
erişilebilir olması gerektiğini belirtmiştir (CIPD, 2013: 8).
Sosyal medya taraması, sadece başvuru sürecindeki adayların negatif yönlerini
tespit ederek eleme yapmak ve pozitif yönlerine göre aday seçme amacıyla
yapılmamaktadır. Ayrıca, bir başvuru sürecinde olmasa bile potansiyel aday
olabilecek kişileri tespit etmek amacıyla da kullanılabilir ve bu tür kararlar işe alım
sürecinde işletmeler için doğru yetenekleri tespit etme gibi bir avantaj sağlayabilir.
Sosyal medya taraması, bir adayın işi yeterince yapabileceğinden emin olmak için
becerilerini kontrol etmenin ötesinde, adayın işletme kültürüne ve işletmede yer
alacağı ekibe uygun olup olmayacağına karar vermek için de kullanılabilir (Harmon,
2016).
Teknolojinin ilerlemesi ve günlük yaşamda her zamankinden daha da fazla
olmaya devam etmesinden dolayı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar iş arayan
adaylara gerçek zamanlı olarak ulaşabilmek için işletmelerin sosyal medya
platformlarında ölçeklenebilir ve sürdürülebilir stratejiler oluşturması gerekir
(Tolan, 2015). Çünkü çevrimiçi bilgiler her zaman doğru olmayabilir ve mutlaka
resmin tamamını göstermez. Bu durum, işletmelerin sosyal medya profilleri
aracılığıyla bir aday hakkında okudukları her şeye inanma konusunda dikkatli
olmaları gerektiğinin göstergesidir (Harmon, 2016). Bu sebeple işe alım kararları
için sosyal medyayı kullanacak olan işletmelerin bir stratejiye sahip olması gerekir.
Bu strateji sosyal medyadaki adaylara ait yanlış bilgilerin elemine edilmesini
sağlayarak doğruya ulaşma konusunda işletmeye yardımcı olacaktır.
Sosyal medyanın işe alım kararlarında başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki
adımların uygulanması işletmelere tavsiye edilir (Chambers and Winter, 2017: 8-9):
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x

Aday seçim sürecinde sosyal medyanın nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak

açıklayan bir sosyal medya politikası geliştirin. Geliştirdiğiniz politikanın
uluslararası hukuk, ulusal veya yerel kanunlara uygun olduğundan ve işletme
genelinde tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yönetim süreçlerinin
mevcut olduğundan emin olun.
x

İşletme olarak açık pozisyonla ilgili bilgileri toplamak için iş analizine

dayanan önceden tanımlanmış kriterleri içeren belirli bir süreç oluşturun ve
belgeleyin. Oluşturulan bu süreç potansiyel tüm adaylara uygulanmalıdır. Eğer
herhangi bir aday bu süreçten dolayı elenmişse nedeni açıkça belirtilmeli ve
belgelendirilmelidir.
x

İşletme karar verme sürecinde, adayların sosyal medya profillerini kendi

kriterlerine göre incelerken standartlaştırılmış derecelendirmeler sağlamak için,
sürece dahil olmayan üçüncü taraf ve çalışan kullanmalıdır. Alternatif olarak
işletme bu süreçte isterse işletme dışından danışmanlık alabilir. Bu destek adayla
ilgili daha fazla verilerin elde edilmesini sağlayarak onun istemeden de olsa
korumacı sınıfında yer almasını engellemiş olur.
x

İşletme olarak bir adayla ilgili sosyal medya profillerinden elde edilen

bilgilerin puanlanması ve derecelendirilmesinin nasıl yapılacağını, bununla ilgili
standartların neler olacağını eğitimle tecrübe edinin. Bunun yapılması hem iş ile
ilgili bilgilerin toplanmasına hem de başvuru sahiplerinin tutarlı bir şekilde
derecelendirilmesine yardımcı olacaktır.
x

Sosyal medya profillerinde tarama yaparak herhangi bir puanlama

yapmadan önce başvuru sahiplerine bunun bildirildiğinden emin olun. Bu bildirim
süreci yazılı olarak yapılmalıdır.
Sosyal medya işe alım amacıyla kullanıldığında işletmelere birtakım avantajlar
sunmaktadır (Parker, 2015):
x

Açık pozisyonun görünürlüğünü artırır.

x

İşe aranan adayların kalitesini artırır.
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x

İşletmenin marka değerine katkı sağlar.

x

Açık pozisyonlar ve potansiyel ilanlar daha fazla tavsiye edilerek şansını

artırır.
x

İşletmelerdeki çalışanları işe alım için katkı yapmasını sağlar.

x

Sosyal medya ile işe alım bu sürecin maliyetini düşürür.

x

Potansiyel çalışan olabilecek kişilerle iletişim kurabilmenizi sağlar.

Sosyal medyanın yanlış bir şekilde kullanılması, bir iş teklifini yok edebilir ve
hatta mevcut var olan işi tehlikeye atabilir. Bu sebeple adayların sosyal medyada
neler yapması gerektiğini düşünmesi, dikkatli olması ve aynı zamanda eğer varsa
kötü alışkanlıklarından kaçınması iş aramasında yardımcı olması açısından
önemlidir (Doyle, 2018).
Sosyal medyanın iş arayanlar açısından yanlış kullanımı ile ilgili bilgiler içeren
araştırmaya göre saldırganlık veya hakaret, en zorlayıcı sosyal medya aktivitesidir.
İşverenlerin dörtte üçü, bu aktivitelerin birinin iş bulmasını engelleyebileceğini
cevabını vermiştir. Ayrıca araştırmada uyuşturucu kullanımı, kötü yazım ya da
dilbilgisi gibi durumlara işletmelerin yarıdan fazlasının kapalı olduğu görülmektedir
(Myers, 2017).
İşe alımda sosyal medyadan yararlanma strateji oluşturulmaması, nitelikli
adaylara erişmek için mevcut en güçlü kaynaklardan birinin yoksun kalınmasına
sebep olur. Fakat bu onlara her zaman ulaşabileceği anlamına gelmemektedir.
Yapılan araştırmaya göre sosyal medyada işe alım, işletmeler için, sosyal medyaya
erişimi olmayan ya da kullanmayan adayları dezavantajlı hale getirme endişesi
(yüzde 50), adayların mahremiyetiyle ilgili kaygılar (yüzde 36), daha fazla sayıda
başvuru sahibine (yüzde 28) yol açabileceği ve adayların kişisel özelliklerine göre
olası ayrımcılığa (yüzde 28) yol açabileceğine ilişkin kaygıları oluşturmuştur
(Broughton, et al., 2013: 24).
Sosyal medya ağları eleman bulma çalışmalarında etkin ve doğru şekilde
kullanıldıklarında işletmelerin işveren çekiciliklerini arttırmakta ve örgüte gelen
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başvuruların nitelik ve niceliğini olumlu yönde etkilemektedir. Adayların işletmenin
sosyal medya hesabı ile tanışması ve bu hesabı takip etmesi aday çekme olarak ifade
edilmektedir. İşletmeler sosyal medya hesaplarından, işletmedeki iş hayatı,
olanaklar, kariyer yolu ve adayların ilgisini çekebilecek ilgili konularda paylaşım
yaptıkça adayların ilgisini canlı tutmakta, bu paylaşımların adaylar tarafından
“paylaşılması”, “beğenilmesi”, “yorum yapılması”nın yarattığı yayılım etkisiyle de
adayların ağlarında bulunan kişilere ulaşmaktadır. Bu etkileşimin sonunda işletmeler
paylaştıkları iş ilanı ile hedef kitlesinde bulunan adaylara ulaşmaktadırlar (Erdal &
Aydıntan, 2018: 731).
Sosyal medya, günümüzün kırılgan ve belirsiz işgücü piyasasında hem yetenek
arayanlar hem de yetenek sağlayıcılar için istihdam bağlamında önemli bir rol
oynamaktadır. Özellikle işe alım yapan kişiler için sosyal medya kullanımının
önemi, tüm kuruluşlar için rekabet avantajı elde etmede insan sermayesinin kilit
rolünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, araştırmacılar ve uygulayıcılar için, bir
yandan işe alımda ve seçimde sosyal medyanın kurumsal olarak benimsenmesinin
ve potansiyel başvuru sahiplerinin iş arama davranışlarının bir parçası olarak onların
kullanımının itici güçlerini anlamaları açısından çok önemlidir. Bu bilgi, rekabetçi
bir pazardaki yetenek arayışını aktif olarak desteklemek için kurumlarında yenilik
belirlemek isteyen yöneticiler için yararlı olacaktır (El Ouirdi, 2016: 2).
4.SONUÇ
Henüz 45-50 yıllık bir teknoloji olan internet ve ona bağlı olarak gelişen diğer
bilişim teknolojileri insanların birbirleriyle etkileşim kurmasında büyük bir
değişikliğe neden olmuştur. İnsan hayatına bu derece etkisi olan bu gücün iş hayatını
da girmesi kaçınılmaz olmuş ve işletme faaliyetlerinde ve kararlarında söz sahibi
olmaya başlamıştır.
Sosyal medya teknolojisi bu etkileşimde bireylerin ve işletmelerin en büyük
destekçisi olmuştur. Çünkü sosyal medya teknolojisi, hedef kitlenin katılımının
olduğu geliştirilebilir, etkileşimli ve içinde toplulukları barındıran ve bu toplulukları
birbirine bağlayan çevrim içi iletişim teknolojileri olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal
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medya aynı zamanda yer ve zaman sınırlaması olmaksızın işletmelere de paylaşım
yapma ve işletme dışı tüm toplulukla etkileşim imkanı da getirmiştir.
Çalışmada sosyal medya teknolojileri kullanımı ve işletmelere etkisi ile ilgili elde
edilen bulgular şöyledir:
-

2017 yılı sonunda yaklaşık olarak 2,46 milyar kişi sosyal ağ sitelerini

kullanmaktadır. Kullanıcı sayısının 2021 yılında %22,76 oranında artış göstererek
yaklaşık olarak 3,02 milyar kişiye ulaşılması beklenmektedir.
-

Dünyada aktif kullanıcı sayısına göre en çok kullanılan sosyal medya

platformları “facebook”, “youtube” ve “whatsapp” olmuştur.
-

İşletmelerin en değer verdiği sosyal medya platformları “facebook”,

“linkedin”, “youtube” ve “twitter” olmuştur.
-

Sosyal medya platformlarında kullanım yaşında en yüksek oran 16-34 yaş

aralığı olurken özellikle işletmelerin önem verdiği platformlarda 16-24 yaş
aralığında ortalama %27’de iken, bu oran aralığının 16-34 yaşa yükseltilmesi
durumunda kullanım oranı ortalama olarak %50’nin üzerinde çıkmaktadır.
-

Sosyal medya platformlarının günlük kullanım süresi ortalama 116

dakikadır. Bu süre platformlar arasında değişkenlik gösterebilir. Örneğin
“facebook”

kullanıcılarının

%76’sı

günlük

giriş

yaparken,

“linkedin”

kullanıcılarının %18’i günlük giriş yapmaktadır.
-

Nisan 2018 verilerine göre internet kullanıcılarının %93,63’ü mobil internet

kullanıcısıdır. Yine aktif sosyal medya kullanıcılarının da %93,71 aktif mobil sosyal
medya kullanıcısıdır.
-

Mobil teknolojilerde en çok kullanılan uygulamaların başında %39’la

sosyal medya uygulamaları gelmektedir.
-

AB’de ve Türkiye’de işletmelerin yaklaşık %45’inin hem bir internet

sayfasına hem de bir sosyal medya platformuna sahiptir. Yine bu işletmelerin
yaklaşık %46,5’u en az bir sosyal medya platformunu kullanmaktadır.
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-

AB’deki işletmeler sosyal medyayı en çok (1) kurum imajını ve pazar

ürününün gelişimi, (2) müşterilerin görüşlerini, yorumlarını, sorularını veya
yanıtlamak ve (3) işe eleman alım amacıyla kullandığını belirtmiştir.
-

İşletme kararlarında bilgi teknolojilerinin kullanımı organizasyonun

yetkinliklerini artırmış ve yaptıkları işlemleri kolaylaştırmıştır. İşletmeler aynı
zamanda sosyal medya teknolojilerini karar verme faaliyetlerinde kullanmaya
başlamışlardır.
Son yıllarda sosyal medya ve ağ kullanımının hızla yaygınlaşması sayesinde
birçok iş arayan kişi çevrimiçi profiller oluşturarak kendini tanıtma fırsatı bulmuştur.
Akıllı telefonların ve diğer mobil teknolojilerinin gelişimi, sosyal medyayı birçok iş
arayan kişi için günlük hayatın bir parçası haline getirmesine yardımcı olmuş ve
potansiyel istihdam olanaklarına ulaşmasına, belki de bir işi güvence altına almasına
olanak tanımıştır. Ancak kullanıcılar, sosyal medyanın bir iş arama aracı olarak
avantajını ve dezavantajını göz önünde bulundurmalıdır. İşletmelerin sosyal medya
teknolojisi sayesinde en nitelikli adayı keşfedebilmesi için gerekli olan stratejik
hamleler, iş arayan adayında kendisi için en uyumlu işi bulması için oluşturması
gerekir.
Sosyal medyanın işe alımla ilgili işletme üzerindeki rolü ile ilgi ilgili çalışmadan
elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
-

Günümüzde iş arayanların büyük bir çoğunluğu (%79) bu konuda sosyal

medyayı kontrol ettiklerini belirtmiştir.
-

İş arayan adaylar gibi elemen arayan işletimlerde (%40) işe alımda sosyal

medyayı kullandıklarını belirtmişlerdir.
-

Türkiye’deki işletmelerin %24’i iş için adaylarını internet ve sosyal

medyadan aramaktadır.
-

İşletmelerin çoğunluğu (%69) sadece ihtiyaç için değil proaktif düşünerek

potansiyel çalışabilecek adayları da sosyal medyadan aramaktadır.
-

İşe alımda en etkin sosyal medya platformlar “linkedin” ve “facebook”tur.
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-

İşletmeler adayların işe uygunluğunu sosyal medyadan kontrol ediyorlar.

Aynı zamanda işe almamak için nedenleri bulmak için de sosyal medya
platformlarını kullanıyorlar.
-

İşletmelerin çoğunluğu (%54) sosyal medya bilgilerinin adayı işe alımda

olumsuz etkilediğini belirtmiştir.
-

Adayların sosyal medyada “saldırganlık/hakaret”, “uyuşturucu kullanımı”

ve “bozuk imla ve gramer” paylaşımları işe alımda kendisini olumsuz yönde
etkileyen en etkili nedenlerdir.
-

İşletmeler hukuki bir sorunla karşılaşmamak için sosyal medya stratejisi

belirlemelidir. Ayrıca işletmeler sosyal medyada bir işletme kültürü oluşturma
çabasında olarak stratejiye yardımcı olabilirler.
-

İşletmeler sosyal medyayı doğru kullandıkları zaman birçok avantajından

faydalanabilirler.
Sosyal medya platformları farklı amaçlar için kullanılabilir. Onun getirdiği
fırsatları bireyler ve işletmeler olarak avantaja çevirmek gerekir. İşverenler ve
bireyler kendi uygulamalarını ve platformlarını oluşturarak bu avantajı
kullanmalıdır. Sosyal medya her geçen gün büyüdükçe, işe alım süreci için de
bundan yararlanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çünkü bu teknolojiyi kullanan
kişiler genç nüfustur ve bu da potansiyel işgücünü ortaya çıkarmaktadır. Eğer
işletmeler işe alımda başarılı olmak istiyorlarsa, sosyal medyada kendi markalarını
inşa etmek, iş fırsatları hakkında bilgi almak ve daha etkin bir şekilde adayları
seçmek için sosyal medyaya giderek daha fazla güvenmek zorundalar.
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Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredileri ve Enflasyon
Arasındaki İlişkinin Analizi
Fatma Temelli1 , Dilek Şahin2

Özet
Bu çalışmanın amacı, 2007:01-2017:12 dönemleri arasında Türkiye’de enflasyon ve
bankacılık sektörü kredileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Değişkenlerin durağanlığı
yapısal kırılmasız birim kök testi (ADF, PP) ve bir yapısal kırılmaya izin veren (ZivotAndrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin
olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır.
Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; değişkenler arasında uzun dönemli
ilişkisi yoktur. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisine yapısal kırılmaları dikkate alan
Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testi ve Balcılar vd. (2010) Boostrap Kayan pencereler
nedensellik testi ile bakılmıştır. Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testinde enflasyondan
bankacılık sektörü kredilerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Balcılar
vd., (2010) Boostrap Kayan pencereler nedensellik testi ile değişkenler arasında farklı aylar
itibariyle nedenselliğin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler— Bankacılık Sektörü Kredileri, Enflasyon, Nedensellik Testi, Türkiye.
JEL Sınıflama Kodları: G17, G21, M41, M49.

Analysis of The Relationship Between The Banking Sector
Credit and Inflation in Turkey
Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationship between banking sector loans and
inflation in Turkey between 2007:01-2017:12 periods. The stability of the variables was
analyzed by without structural break (ADF, PP) and a structural break (Zivot-Andrews) unit
root test. Whether or not there is a long-term relationship between the variables was
investigated by the Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. According to the
Gregory-Hansen cointegration test results; there is no long-lasting relationship between
variables. It was examined that causality relationship between variables by Fourier TodaYamamoto and Balcılar et al. (2010) Boostrap Rolling Windows with causality test. The
Fourier Toda-Yamamoto causality test showed a one-way causality relationship from
inflation to banking sector loans. It is seen that there are causalities between the variables
for different months with Balcılar et al., (2010) Boostrap Rolling Windows causality test.
Keywords— Banking Sector Loans, Inflation, Causality Test, Turkey.
JEL Classification Codes: G17, G21, M41, M49.
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1. GİRİŞ
Bir grup iktisatçı, banka kredi hacmindeki gelişmeleri enflasyon oranını etkileyen
önemli dinamiklerden biri olarak ele almaktadır. Buna göre banka kredi hacmindeki
genişleme mal piyasasında yarattığı talep baskısı yüzünden enflasyonist etkiler
ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan, literatürde banka kredilerindeki gelişmelerin
enflasyon oranındaki değişimlere çok daha duyarlı olduğu da ileri sürülmektedir.
Öyle ki, enflasyondan kaynaklanan riskler bankaların finansal piyasalarda
üstlendikleri aracılık faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Makroekonomik
değişkenler arasındaki etkileşim, iktisat politikalarının tasarlanma sürecini
belirleyen önemli bir faktör olup, bu bakımdan politika yapıcılar uygulamalara
ilişkin tercihlerini makro değişkenler arasındaki etkileşime göre belirlemektedir.
Bununla birlikte, krediler ile enflasyon arasındaki ilişkinin yönü ile ilgili literatürde
tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum, banka kredi hacmini
değiştirmeye yönelik para politikası uygulamalarının tercih edilmesinde farklı
tartışmaların doğmasına neden olmaktadır (Karahan ve Gürbüz, 2017: 411).
Banka kredileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin yönü bir ülkede uygulanacak
politikaların amacı ve etkinliği ile yakından ilişkilidir. Türkiye’de banka dışı mali
aracıların gelişmiş olmaması ve sermaye piyasasının henüz gelişme aşamasında
olması nedeniyle bankalar, mali sisteminin temelini oluşturarak, ekonominin işleyişi
ve halkın tasarrufunun toplanması ve kullanım alanlarına dağıtılması açısından
önemli rol üstlenmektedir. Bu nedenle bankacılık sektörünün sorunsuz bir şekilde
işlemesi, güçlü bir ekonomik yapının varlığına bağlıdır. Enflasyon ve bankacılık
sektörü arasındaki ilişkinin olumlu yönde değişmesi için, etkin bir para politikası
kanalıyla enflasyonun düşürülerek bankacılık sisteminin güçlendirilmesi ve disipline
edilmiş maliye politikaları ile yeni bir ekonomik ortamın oluşturulması son derecede
önemlidir. Tersi durumda ise, enflasyon sorunu, etkin bir ekonomik yapının
oluşmasına ve bankacılık sektörünün gelişmesine engel teşkil ederek banka
kredilerini ve verimli yatırımların yapılmasını olumsuz etkilemektedir (Arslan ve
Yapraklı, 2008: 89). Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007:01-2017:12 dönemleri
arasında enflasyon ve bankacılık kredileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.
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Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde
konu ile ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde veri setine;
dördüncü bölümde ise metodoloji ve analiz bulgularına yer verilmiştir. Çalışma
sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
Aslan ve Yapraklı (2008), Türkiye’de 1983-2007 dönemleri arasında toplam
banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz bulgularına
göre, uzun dönemde enflasyon banka kredilerini negatif etkilerken, banka kredileri
enflasyonu pozitif yönde etkilemektedir. Granger nedensellik testinde, banka
kredileri ve enflasyon arasında iki yönlü nedenselliğin olduğu görülmüştür.
Ziramba (2008), banka kredilerinin enflasyona etkisini Güney Afrika’da 19702005 dönemi yıllık verilerini kullanarak ARDL sınır testi yöntemi ile analiz etmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde banka kredilerinin enflasyon üzerinde
pozitif yönde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Peker ve Canbazoğlu (2011), Türkiye’de banka kredi kanalının işleyişini vektör
otoregresif yöntemi (VAR Modeli) çerçevesinde 1990-2008 dönemi aylık verilerini
kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz bulguları, merkez bankasının kredi kanalını
kullanarak banka kredileri üzerinden Türkiye’deki çıktı miktarı ve enflasyonu etkin
bir biçimde kontrol edilebileceğini göstermiştir.
Gambetti ve Musso (2012), Euro bölgesinde, İngiltere’de ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde kredi arz şoklarının iş çevrimleri üzerindeki etkisini, 1980-2010
dönemine ait verileri kullanarak VAR modeli yardımıyla analiz etmişlerdir. Analiz
sonucunda, kredi arzı şoklarının ekonomik faaliyetler, kredi piyasası ve enflasyon
değişkenleri üzerinde anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Yüksel ve Özsarı (2016), Türkiye’de bireysel krediler ile enflasyon arasındaki
ilişkiyi 1994-2015 dönemi çeyrek verileri kullanarak Johansen eşbütünleşme ve
Toda-Yamamoto nedensellik testleri ile analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları,
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Türkiye’de bireysel kredilerdeki artışın enflasyona yol açtığına yönelik hiçbir kanıt
sunmamıştır. Bunun üzerine, Türkiye’de enflasyon sorunun çözümlenebilmesi için
bireysel kredilerin kısıtlanması dışında farklı çözüm yollarının denenmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Karahan ve Gürbüz (2017), Türkiye’de 2002-2016 dönemleri arasında, bireysel
banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Johansen
eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modelinin kullanıldığı analiz bulgularında,
enflasyondan bireysel banka kredilerine doğru gerçekleşen ilişkinin daha güçlü
olduğu görülmüştür.
3. VERİ SETİ
Bu çalışmada, 2007:01-2017:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak
Türkiye’de bankacılık sektörü kredileri ve enflasyon arasındaki ilişki analiz
edilmiştir. Bağımlı değişken olarak enflasyon (2010=100), açıklayıcı değişken
olarak da bankacılık sektörü (Merkez Bankası dâhil) kredi hacmi değişkeni
kullanılmıştır. Kredi hacmi değişkeni tüfe endeksi kullanılarak reel hale getirilmiştir.
Değişkenler mevsimsel etkilerden arındırılmış ve logaritmik formda analize dâhil
edilmiştir. Veriler TCMB-EVDS’den alınmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler
ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları
Değişken

Kısaltma

Bankacılık Sektörü
Kredileri

Kredi

Enflasyon
(2010=100)

Enflasyon

Kaynak

Dönem

TCMB

2007:012017:12

Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ve korelasyon katsayıları matrisi Tablo
2’de gösterilmektedir. Korelasyon katsayıları matrisine göre her iki değişken
birbirleri ile pozitif bir ilişki içerisindedir. Ancak bu ilişki değişkenler arasında
herhangi bir nedensellik olduğunu ve nedenselliğin yönü hakkında kesin bilgi
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vermemektedir. Ayrıca değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında,
ortalama ve ortanca değerler birbirlerine yakındır.
Tablo 2: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi ve Tanımlayıcı İstatistikleri

Değişkenler

Enflasyon

Kredi

Enflasyon

1.000

0.99

Kredi

0.99

1.000

Ortalama

4.755

5.104

Ortanca

4.746

5.147

Maksimum

5.213

6.222

Minimum

4.327

3.869

Standart Hata

0.247

0.713

Gözlem Sayısı

132

132

4. METODOLOJİ VE ANALİZ BULGULARI
4.1. ADF ve PP Birim Kök Testi
Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen Augmented Dickey Fuller
(ADF) testi zaman serilerinin birim kök içerip içermediğini ölçmeye yarayan, DF
birim kök testinin geliştirilmiş halidir. Bu yöntemde H0 hipotezine göre seriler birim
kök içerirken (durağan değilken); alternatif hipoteze göre seriler birim kök
içermemektedir (durağandır). Phillips ve Perron (1988) tarafından geliştirilen PP
testi ise ADF testinden, hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız olmadığı,
aralarında zayıf bağımlılık olduğu ve homojen dağılım yerine heterojen dağılıma
sahip olmaları gibi özelliklerle farklılaşmaktadır.
Sabitli-trendli modelde ADF ve Philips-Peron test sonuçlarının sunulduğu Tablo
3’e göre, ADF test istatistiğinde enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri birinci
dereceden farkı alındığında durağan hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle enflasyon ve
bankacılık sektörü kredileri değişkeni I(1)’dir. Philips-Peron (PP) testinde de benzer
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şekilde enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri birinci farkı alındığında durağan
hale gelmiştir. Yani değişkenler I(1)’dir.
Tablo 3: Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) Birim Kök Test
Sonuçları
Sabitli-Trendli Model
Değişkenler

ADF Testi

Kritik Değerler
%1

%5

%10

Enflasyon

-2.6784

-4.0301

-3.4447

-3.1472

∆Enflasyon

-7.2322*

-4.0318

-3.4455

-3.1477

Kredi

-2.3127

-4.0318

-3.4455

-3.1477

∆Kredi

-4.3080*

-4.0313

-3.4453

-3.1475

Değişkenler

PP TESTİ

Kritik Değerler
%1

%5

%10

Enflasyon

-2.2230

-4.0295

-3.4444

-3.1470

∆Enflasyon

-9.6940*

-4.03015

-3.4447

-3.1472

Kredi

-1.5361

-4.0295

-3.4444

-3.1470

∆Kredi

-9.8348*

-4.0301

-3.4447

-3.1472

Not: *, **, *** %1, %5, %10 anlamlılık seviyesini görülmektedir. Δ sembolü,
değişkenlerin birinci farkının alındığını belirtir.
4.2. Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Zivot ve Andrews, yapısal kırılmanın testi için üç farklı model geliştirmişlerdir.
Zivot-Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testinde Model A düzeyde tek
kırılmaya, Model B eğimde tek kırılmaya, Model C ise hem eğimde hem de düzeyde
tek kırılmaya izin veren üç model tasarlanmıştır (Zivot ve Andrews, 1992: 254).
Tablo 4’teki Zivot-Andrews Testi sonuçları incelendiğinde, tanımlı modelde yer alan
tüm değişkenlerin Model A ve C’de seviye düzeyinde durağan olmadıkları
görülmektedir. Bu durum Zivot-Andrews testlerinde değişkenler için hesaplanan test
istatistik değerlerinin, kritik tablo değerlerinden mutlak olarak % 1, %5, %10 önem
düzeyinde küçük olmasından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, modelde kullanılan tüm
değişkenler için Zivot-Andrews Birim Kök Testlerinin her birinde fark alma yoluna
gidilerek, % 1, % 5 ve %10 önem düzeyinde tüm değişkenlerin test istatistiklerinin
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kritik tablo değerlerinden mutlak değer olarak büyük olduğu görülmüş ve serilerin
[I(1)] düzeyinde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 4: Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken

Model

Kırılma Dönemi

Test İstatistiği

Kredi

A

2010:08

-4.024

C

2010:08

-3.993

A

2016:10

-4.130

C

2015:12

-4.578

A

2009:10

-9.709

C

2009:07

-10.379

A

2008:09

-5.971

C

2008:03

-7.770

Enflasyon
∆Kredi
∆Enflasyon

Not:. Kritik değerlerin tümü Ziwot ve Andrews (1992)’den alınmıştır: Model A:
%1-5.34; %5,-4.80; %10,-4.58; Model C: %1,-5.57, %5,-5.08; %10,-4.58.
4.3. Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi
Tablo 5’de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı
Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmış ve değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır.
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Tablo 5: Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi
LnEnflasyon-LnKredi

Model

Kırılma Dönemi

ADF İstatistiği

Sabitte Kırılma (C)

2011:03

-2.74

Sabitte ve Trendde Kırılma
(C/T)

2010:08

-3.94

Rejim Değişimi (C/S)

2010:08

-2.68

Not: Sabitte Kırılma için ADF test istatistiği; %1, %5 ve %10 için; -5.13, -4.61, 4.34; Sabit ve trendde kırılma için ADF test istatistiği; %1, %5 ve %10 için; -5.45, 4.99, -4.72; Rejimde değişim için ADF test istatistiği %1, %5 ve %10 için; -5.47, 4.95, -4.68.
4.4. Nedensellik Testi
4.4.1. Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Analiz bulgularında, enflasyondan bankacılık sektörü kredilerine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür. Buna karşılık, bankacılık sektörü
kredilerden enflasyona doğru herhangi bir nedenselliğin olmadığı görülmemiştir.
Tablo 6. Fourier Standart Granger Nedensellik Testi
Nedensellik

Asimptotik P –Değer

Nedensellik

Enflasyon#>Kredi

12.300 (0.031)

Nedensellik Var

Kredi#>Enflasyon

7.773(0.169)

Nedensellik Yok

Not: *, **, *** %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Akaike Bilgi
Kriteri kullanılmış olup, Boostrap p-değeri 1000 deneme ile elde edilmiştir.
4.4.2. Balcılar vd.(2010) Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi
Testin sonuçları; Şekil 1, Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 1’e göre; 2008 EylülAralık; 2009 Ocak-Mart arası; 2009 Haziran-2010 Şubat arası; 2012 Ekim-Kasım
arası; 2013 Ağustos-Aralık arası; 2014 Ocak, 2015 Eylül-Kasım; 2016 Eylül-Aralık
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arasında; 2017 Haziran-Ekim arasında enflasyondan bankacılık sektörü kredilerine
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir.

Şekil 1: Balcılar Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi (Enflasyon-Kredi)
Şekil 2’ye göre; 2009 Eylül-Aralık; 2011 Mart-Mayıs; 2013 Mayıs-Ağustos,
2014 Şubat-Nisan; 2016 Temmuz-Eylül aylarında bankacılık kredilerinden
enflasyona doğru nedenselliğin olduğu görülmüştür.

Şekil 2: Balcılar Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi (Kredi-Enflasyon)
5.SONUÇ
Bu çalışmada, bankacılık sektörü kredileri ve enflasyon ilişkisi Türkiye için
2007:01-2017:12 dönemini kapsayan aylık verilerle incelenmiştir. Ampirik analiz
kapsamında uygulanan yapısal kırılmasız ve yapısal kırılmalı birim kök testi
sonucunda, serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında
durağan hale geldikleri, yani I(1) oldukları görülmüştür. Değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme
testi ile araştırılmış ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır.
Değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü Fourier Toda-Yamamato Nedensellik
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Testi ve Balcılar vd., (2010) Kayan Pencereler Nedensellik Testi ile ele alınmıştır.
Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testinde, enflasyondan bankacılık sektörü
kredilerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür. Buna
karşılık, bankacılık sektörü kredilerinden enflasyona doğru herhangi bir
nedenselliğin olmadığı görülmemiştir. Balcılar vd., (2010) Kayan Pencereler
Nedensellik Testinde ise, farklı dönemler itibariyle nedenselliğin olduğu
görülmüştür. Analiz bulgularından yola çıkılarak, Türkiye’de kısa ve uzun dönemde
enflasyonla mücadele politikalarına ağırlık verilerek, banka kredilerinin üretken
yatırım alanlarına yönlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda, kısa dönemde enflasyonla
mücadelede; toplam talebi azaltıcı para ve kredi politikalarının izlenmesi, emisyon
hacminin kontrol altına alınmasına bağlıdır. Uzun dönemde ise, enflasyonla
mücadelede toplam arzı toplam talep düzeyine çıkaracak politikaların tespiti ve
uygulanması son derecede önemlidir.
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Pay Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar Arasındaki
İlişkilerin Analizi: BIST Sigorta Endeksi Uygulaması
Ekrem Meriç1, Serap Kamışlı2, Melik Kamışlı3

Özet
Pay senetlerine yatırım yapan yatırımcılar için en önemli göstergelerden biri pay senedi
fiyatı ve fiyatı etkileyen değişkenlerdir. Yatırımcıların bu varlıkları değerlemede
kullanabilecekleri temel analiz ve teknik analiz gibi yöntemler ve birçok gösterge
bulunmaktadır. Yatırım sürecinde; finansal oranlar ve temel analiz sıklıkla kullanılan
araçlardır. Pay senedi performansının tahmin edilmesinde, özellikle geleneksel finansal
oranlar olan fiyat kazanç oranı ve karpayı verim oranı yatırımcılar tarafından sıklıkla
kullanılan oranlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fiyat kazanç oranı, yatırımcılar ve menkul kıymet analistleri tarafından yatırım yapılacak
pay senetlerini belirlemek amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük fiyat kazanç oranlı pay
senedinin, piyasa fiyatının düşük olması nedeni ile gelecek dönemde daha yüksek getiri
sağlaması beklenmektedir. Karpayı verimi ise, bir işletmenin pay senedinin fiyatına oranla
ne kadar kar payı dağıttığını göstermektedir. Oran, karpayı getirisine ek olarak pay
senedinin değer artışından (alım satım kazancı) elde edilecek kazancı dikkate almamasına
rağmen yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Fiyat kazanç oranı ve karpayı
verimi oranı, hesaplanma ve yorumlama kolaylığı nedeni ile yatırımcıların kullandığı en
temel göstergelerdir.
Araştırmanın temel amacı; BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi
getirisi, fiyat kazanç oranı ve karpayı verimi oranları arasındaki ilişkilerin VAR modeli ile
detaylı olarak analiz edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Pay Senedi Getirileri, Finansal Oranlar, Sigorta Sektörü
Jel Sınıflama Kodları: G11, G32, G22

Analysis of Relations between Stock Returns and Financial Ratios:
BIST Insurance Index Application
Abstract
One of the most important indicators for investors who invest in stock certificates is the
variables affecting the stock price and price. There are many indicators and methods such
as basic analysis and technical analysis that investors can use to evaluate these assets. In the
investment process; financial ratios and basic analysis are frequently used tools. In the
estimation of stock performance, especially the traditional financial ratios, the price earnings
ratio and the dividend yield ratio are frequently used by investors.
The price earnings ratio is frequently used by investors and securities analysts to determine
the stock certificates to be invested. It is expected that the low-cost-stock certificates will
yield higher returns in the upcoming period due to the low market price. Dividend yield shows
how much profit an entity distributes compared to the stock price. Dividend yield ratio is
frequently used by investors even though the dividend yield is not taken into account by the
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gain of the stock value (trading gain). Price earnings ratio and dividend yield ratio are the
most basic indicators used by investors due to their ease of calculation and interpretation.
The main purpose of this research; BIST Insurance sub-sector index of the companies in the
stock return, price earnings ratio and dividend yield rates are analyzed in detail with the
VAR model.
Keywords: Stock Returns, Financial Ratios, Insurance Sector
JEL Classification Codes: G11, G32, G22

1. GİRİŞ
Pay senedi fiyatının belirlenmesi birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve pay
senedi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar önemini
koruyarak devam etmiştir. Pay senetlerine yatırım yapan bireysel ya da kurumsal
yatırımcılar açısından en önemli göstergelerden biri pay senedinin fiyatı ve fiyatı
etkileyen

değişkenlerdir.

Yatırımcıların

pay

senetlerini

değerlemede

yararlanabileceği temel analiz ve teknik analiz gibi yöntemler ile birlikte birçok
gösterge bulunmaktadır.
Temel analiz ve özellikle finansal oranlar, kolay hesaplanabilir oluşu ve basitliği
nedeni ile yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen araçlardır. Bu oranlardan
özellikle fiyat kazanç oranı ve karpayı verim oranının kullanım açısından öne çıktığı
gözlenmektedir.

Fiyat kazanç oranı, yatırımcılar ve menkul kıymet analistleri tarafından
yatırım

yapılacak

pay

senetlerini

belirlemek

amacı

ile

sıklıkla

kullanılmaktadır. Düşük fiyat kazanç oranlı pay senedinin, piyasa fiyatının
düşük olması nedeni ile gelecek dönemde daha yüksek getiri sağlaması
beklenmektedir. Benzer şekilde düşük fiyat kazanç oranına sahip pay
senetlerinden oluşturulacak portföylerin de izleyen dönemlerde daha yüksek
getiri sağlayacağı beklenmektedir.
Karpayı verimi ise, bir işletmenin pay senedinin fiyatına oranla ne kadar
kar payı dağıttığını göstermektedir. Oran, karpayı getirisine ek olarak pay
senedinin değer artışından (alım satım kazancı) elde edilecek kazancı dikkate
almamasına rağmen yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
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2. LİTERATÜR
İlk olarak 1934 yılında Graham ve Dodd tarafından önerilen fiyat kazanç oranı
basit oluşu ve kullanım kolaylığı nedeni ile yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih
edilmektedir. (Graham ve Dodd, 1934:496) Oran yaygın kullanımına bağlı olarak,
alanyazında birçok çalışmaya konu olmuştur. Alanyazında fiyat kazanç oranı ile
karpayı verim oranının karşılaştırıldığı çalışmaların yansıra, birlikte kullanıldığı
çalışmalarda dikkat çekmektedir.
Nicholson yaptığı çalışmada fiyat oranlarının yatırım sonuçları üzerindeki
etkilerini incelemiştir. (Nicholson, 1968:105) Molodovsky çalışmasında pay
değerleri ve pay fiyatları arasındaki ilişkileri incelemiştir. (Molodovsky, 1968:134)
Keown, Pinkerton ve Chen, fiyat kazanç oranı düzeyine göre seçilmiş pay senedi
guruplarından oluşturulan portföylerin verimini araştırdıkları çalışmalarında, düşük
veya yüksek fiyat kazanç oranına göre yapılan pay senedi yatırımlarında sistematik
olmayan risk düzeyine etki edilebileceği bulgusuna ulaşmışlardır. (Keown vd.,
1987:187)
Shen, kar payı verimi ile hazine bonosu faiz oranları arasındaki ilişkileri
değerlendirerek, fiyat kazanç oranın varsayımlarını kanıtlanmayı amaçlamıştır.
(Shen, 2000:23)
Tse karpayı getirisi ve fiyat kazanç oranının piyasa zamanlamasında kullanışlı
araçlar olduğunu belirlemiştir.(Tse, 2002:107)
Imam, karpayı verim oranının ve fiyat kazanç oranının yatırımcılara yararlı
bilgiler sağladığını, bununla birlikte karpayı veriminin işletme değerinden bağımsız
olarak değişebileceğini, fiyat kazanç oranının da uyumsuz olduğunu, her zaman
erken uyarı vermediğini ortaya koymuştur.(Imam, 2004)
Laksman, gelecek getirilerin yönünün tahmininde fiyat kazanç oranı ve karpayı
veriminin yeterliliğini incelemiştir.(Laksman, 2005)
Aras ve Yılmaz gelişmekte olan 12 ülke piyasasına ilişkin toplam getiri, Piyasa
Değeri / Defter Değeri oranları, kar payı verimi ve Fiyat kazanç oranlarını
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inceleyerek, gelişmekte olan ülke piyasaları için Fiyat kazanç oranı, kar payı verimi
ve Piyasa Değeri / Defter Değeri oranları ile pay senedi getirilerini tahmin etmeyi
amaçlamışlardır. (Aras ve Yılmaz, 2008:18)
Arslan ve Zaman karpayı verimi ve fiyat kazanç oranının pay senedi getirilerine
etkilerini incelemişlerdir. (Arslan ve Zaman 2014)
Meriç, Temizel ve Kamışlı, BIST bankacılık sektöründe yer alan 5 banka için pay
senedi fiyatı, fiyat kazanç ve kar payı verim oranı arasındaki ilişkileri araştırmış,
menkul kıymet analistleri ve bireysel yatırımcılar açısından fiyat kazanç oranının
kullanışlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. (Meriç vd., 2017:107)
Bu çalışmada verilen diğer çalışmalardan farklı olarak; pay senedi getirisi, fiyat
kazanç oranı ve karpayı verimi oranları ilk kez bir arada kullanılmış, aralarındaki
ilişkiler BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketler için VAR modeli
yardımıyla incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır.
3. VERİ ve METODOLOJİ
Çalışmanın temel amacı BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin
pay senedi getirisi, fiyat kazanç oranı ve karpayı verim oranları arasındaki ilişkilerin
belirlenmesidir. Bu bağlamda araştırmanın temel hipotezi ise şu şekilde ifade
edilebilir;
H0: BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi getirisi,
fiyat kazanç oranı ve karpayı verimi arasında ilişki bulunmamaktadır.
H1: BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi getirisi,
fiyat kazanç oranı ve karpayı verimi arasında ilişki bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında; BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan Aksigorta
(AKGRT), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), Anadolu Anonim Türk Sigorta
(ANSGR) ve Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVIVASA) şirketlerinin faaliyet
dönemleri temel alınarak, pay senetlerinin aylık getiri ve fiyat kazanç ile karpayı
verim oranları kullanılmıştır. Veriler, Thomson & Reuters DataStream veri
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tabanından elde edilmiştir. Çalışmada söz konusu ilişkilerin belirlenmesi için VAR
analizi uygulanmıştır.
4. ANALİZ SONUÇLARI
Çalışmada öncelikle BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin aylık
getiri, fiyat kazanç ve karpayı verim oranlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler ile
durağanlıklar belirlenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 22. Tanımlayıcı İstatistikler
JarqueBera

ADF

-0.101

5.787*

-15.7*

2.063

1.443

7.860*

-3.59*

17.200

97.98

2.874

9.627*

-3.83*

0.014

0.012

0.145

-0.568

6.110*

-13.2*

ANHYT_DY

3.459

3.070

2.652

2.801

16.42*

-4.67*

ANHYT_PE

16.48

15.300

10.24

1.217

4.598*

-3.72*

ANSGR

0.018

0.014

0.150

0.521

9.826*

-14.6*

ANSGR_DY

2.778

1.940

3.246

1.477

4.558*

-3.25**

ANSGR_PE

11.73

9.700

21.79

8.036

69.78*

-5.18*

AVIVASA

-0.003

0.003

0.064

-0.088

2.771

-6.89*

AVIVASA_DY

1.653

1.400

0.618

0.379

1.822

-0.55

AVIVASA_PE

39.76

35.300

16.78

0.545

2.141

-1.18

Ort.

S.D.

Çarpıklık Basıklık

AKGRT

0.016

0.016

0.152

AKGRT_DY

4.615

4.710

AKGRT_PE

49.36

ANHYT

Tablo 1’den görülebileceği gibi yüksek basıklık ve çarpıklıklar değerleri ile
birlikte standart sapma değerleri büyük şokların olası olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte Jarque-Bera test sonuçları Avivasa Emeklilik ve Hayat getirisi ile
karpayı verim oranı ve fiyat kazanç oranı dışında ele alınan tüm serilerin normal
dağılmadığını göstermektedir.
VAR analizin ön koşulu olarak modelde yer alan değişkenlerin durağan olması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada ele alınan serilerin durağanlığı ADF birim kök
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testi ile sınanmıştır. ADF birim kök testleri ile Avivasa Emeklilik ve Hayat karpayı
verim oranı ile fiyat kazanç oranının durağan olmadığı belirlenmiş, farkları alınarak
durağan hale getirilmiştir. İlerleyen adımda ise BIST Sigorta alt sektöründe yer alan
4 ayrı şirketin aylık getiri, fiyat kazanç ve karpayı verim oranları arasındaki
nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testleri ile sınanmış ve sonuçlar tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 23. Granger Test Sonuçları
AKGRT_PE = > AKGRT

4.25

AKGRT_DY = > AKGRT

9.49

ANHYT_DY = > ANHYT

48.20*

ANHYT_PE = > ANHYT

71.31*

ANSGR_DY = > ANSGR

8.91

ANSGR_PE = > ANSGR

1.52

D(AVIVASA_DY) = > AVIVASA

5.46

D(AVIVASA_PE) = > AVIVASA

1.05

VAR modelinde optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre seçilmiştir.

Granger nedensellik sonuçlarına göre sadece Anadolu Hayat Emeklilik
(ANHYT) pay senedi bazında getiri ve fiyat kazanç ile karpayı verim oranları
arasında nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Ancak AKGRT, ANSGR ve AVIVASA
getirileri ile hem fiyat kazanç hem de karpayı verim oranları arasında nedensellik
ilişkisi tespit edilememiştir.
İlerleyen adımda VAR modelinde yer alan değişkenlerin hata terimlerinde
meydana gelecek şokların, diğer değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek üzere 10
aylık periyotlar için asimetrik etki-tepki fonksiyonları hesaplanmıştır.
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Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Respons e of DLAKGRT to AKGRT_PE

Respons e of DLAKGRT to AKGRT_DY
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Şekil 7. AKGRT Etki Tepki Fonksiyonları
Şekil 1 ‘den görülebileceği gibi AKGRT getirisinde meydana gelen şoka karşılık
karpayı verim oranının tepkisi yaklaşık 6 ay boyunca negatiftir. Diğer yandan
AKGRT karpayı verim oranında meydana gelen şoka karşılık getirinin tepkisi ise
yaklaşık 2 ay boyunca negatiftir.
Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DLANHYT to ANHYT_DY
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Şekil 8. ANHYT Etki Tepki Fonksiyonları
ANHYT getirisinde meydana gelen şoka karşılık karpayı verim oranının tepkisi
yaklaşık 2 ay boyunca negatiftir. Diğer yandan ANHYT fiyat kazanç oranında
meydana gelen şoka karşılık getirinin tepkisi ise yaklaşık 1,5 ay boyunca pozitiftir.
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Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DLANSGR to ANSGR_DY

Response of DLANSGR to ANSGR_PE
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Şekil 9. ANSGR Etki Tepki Fonksiyonları
Şekil 3‘ten görülebileceği gibi sadece ANSGR karpayı verim oranında meydana
gelen şoka karşılık getirinin tepkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre
ANSGR karpayı verim oranında meydana gelen şoka karşılık getirinin tepkisi
yaklaşık 1,5 ay boyunca negatiftir.
Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Res pons e of DLOG(AVIVASA) to D(AVIVASA_DY)
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Şekil 10. AVIVASA Etki Tepki Fonksiyonları
AVIVASA getiri ve finansal oranları arasında ise uzun süreli ve anlamlı etki tepki
fonksiyonları belirlenememiştir.
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Çalışmanın son adımında ise şirket bazında getiride meydana gelecek bir
değişimin yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının ise finansal oranlardan
kaynaklandığı belirlemek üzere varyans ayrıştırması uygulanmış ve sonuçlar özet
olarak Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 24. Varyans Ayrıştırması Sonuçları
AKGRT
LAKGRT
%97

AKGRT_PE
%1
ANHYT

AKGRT_DY
%2

ANHYT
%85

ANHYT_DY
%8
ANSGR

ANHYT_PE
%7

ANSGR
%98

ANSGR_DY
%1
AVIVASA

ANSGR_PE
%1

AVIVASA
%87

D(AVIVASA_DY)
%11

D(AVIVASA_PE)
%2

Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre pay senedi getirisinde meydana gelen
değişimler genel olarak öncelikle kendi iç dinamiklerinden, ardından karpayı verim
oranından kaynaklanmaktadır.
5. SONUÇ
Çalışmada BIST Sigorta alt sektöründe yer alan şirketlerin aylık getiri, fiyat
kazanç ve karpayı verim oranları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzere VAR
analizleri uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda BIST Sigortacılık alt
sektöründe ele alınan fiyat kazanç ile karpayı verim oranlarının pay senedi getirisi
ile ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda BIST Sigorta alt sektör endeksinde
yer alan şirketleri baz alarak yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların, sadece pay
senedi fiyat değişimlerini değil aynı zamanda finansal oranlarda meydana gelen
değişimleri ve aralarındaki ilişkiyi de takip etmeleri gerekmektedir.
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BIST Bankacılık Sektöründe Getiriyi Etkileyen Finansal
Oranlar: Asimetrik Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırması
Analizi
Melik Kamışlı1, Serap Kamışlı2, Ekrem Meriç3

Özet
Finansal oran analizi, işletme mali tablolarının incelenmesinde sıklıkla kullanılan bir
tekniktir. Finansal oran, işletme finansal tablolarında bulunan iki değer arasındaki ilişkinin
sayısal gösterimi olup, değerler arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Finansal oranların
kullanımı ile işletmenin finansal yapısı, likidite ve karlılığı, verimlilik düzeyi, varlıklarının
kullanımı gibi konularda kullanışlı bilgilere ulaşmak olasıdır.
Finans yazınında finansal oranlar ile pay senedi fiyatları arasında kalıplaşmış ve simetrik
ilişkiler bulunduğu varsayılmaktadır. Ancak işletmeler için hesaplanan finansal oranlar
arasında bazı asimetrik ilişkiler bulunmaktadır. Örneğin; yüksek olması arzulanan likidite
oranları ve karlılık oranları arasında bu tür bir ilişki mevcuttur. Likit fonlara ayrılan
tutarların karlılığının düşük olması nedeni ile işletme karlılığı da düşmektedir. Bu nedenle
iki oran arasında asimetrik bir ilişki bulunmaktadır.
Araştırmanın temel amacı; BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin getiri,
Fiyat / Kazanç ve karpayı verim oranları arasındaki asimetrik ilişkilerin detaylı olarak analiz
edilmesidir. Çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda söz konusu endekste yer alan
şirketlerin 2008M10-2017M3 dönemlerini kapsayan aylık getiri ve Fiyat / Kazanç ile karpayı
verim oranları asimetrik etki-tepki ve varyans ayrıştırması yöntemi ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Finansal Oranlar, Asimetrik Etki - Tepki.
Jel Sınıflama Kodları: G11, G21, O16

Financial Ratios Affecting Returns in the BIST Banking Sector:
Analysis of Asymmetric Impact-Response and Variance Decomposition
Abstract
Financial ratio analysis is a technique that is frequently used in the study of financial
statements. The financial ratio is a numerical representation of the relationship between the
two values in the financial statements and investigates the relationship between the values.
With the use of financial ratios, it is possible to find useful information about the financial
structure of the company, liquidity and profitability, efficiency level, usage of assets
In finance literature, it is assumed that there are stereotypes and symmetrical relations
between financial ratios and stock prices. However, there are some asymmetric relations
between the financial ratios for the enterprises. For example; there is such a relationship
between the desired liquidity ratios and the rates of profitability. The profitability of liquid
funds is lower due to lower profitability. Therefore, there is an asymmetric relationship
between the two ratios.
The main purpose of the research; the analysis of the asymmetric relations between the yield,
price earnings and dividend yield ratios of the companies included in the BIST Banking subsector index is detailed. In line with the purpose determined in the study, the monthly return
1
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler YO., Bankacılık
ve Finans Bl., Birim, Türkiye, melik.kamisli@bilecik.edu.tr
2
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler YO., Bankacılık
ve Finans Bl., Birim, Türkiye, serap.kamisli@bilecik.edu.tr
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and price earnings and dividend yield ratios of the companies included in the index for
2008M10-2017M3 were analyzed by asymmetric effect-response and variance
decomposition method.
Keywords Banking, Financial Ratios, Asymmetric Impact - Response.
JEL Classification Codes: G11, G21, O16
1. GİRİŞ

Finansal oran analizi; işletmenin finansal durumunun ortaya konmasında sıklıkla
kullanılan bir tekniktir. Finansal oranlar sadeliği ve hesaplanmasındaki kolaylık
nedeni ile bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar tarafından sıklıkla
kullanılan bir temel analiz tekniğidir.
Finansal oranlar işletme finansal tablolarında yer alan iki değer arasındaki
ilişkinin birbirine oranının sayısal gösterimi olup, incelenen varlık değerleri
arasındaki etkileşimi ve değişimi ortaya koymaktadır. Finansal oranlar işletmenin
finansal yapısı, likidite durumu, karlılığı, verimlilik düzeyi ve varlık kullanımı gibi
konularda kullanışlı bilgiler sunmaktadır.
Finansal oranlar, özellikle işletmenin piyasa değerini ve pay senetlerinin değerini
hesaplamaya yönelik piyasa temelli oranlar ile pay senedi fiyatları arasında
kalıplaşmış ve simetrik ilişkiler bulunduğu varsayılmaktadır. Ancak işletmelerde
hesaplanan finansal oranlar arasında asimetrik ilişkiler olduğu gözlenmektedir.
Örneğin; yüksek olması arzulanan işletmenin likidite oranları ve karlılık arasında bu
tür bir asimetrik ilişki bulunmaktadır. İşletmenin likit fonlarına bağlanan fonların
tutarlarının yüksek olması likiditeyi attırırken, bu fonların karlılığının düşük olması
durumunda işletmenin genel anlamda karlılığına etkisi olumsuz olmaktadır. Benzer
şekilde borç finansmanına ağırlık vererek finansal kaldıraç etkisinden yararlanmak
isteyen bir işletmede risk artmakta, borç oranları artarken, özkaynak karlılık oranı
başlangıçta artmakta, ancak borç miktarının artışına bağlı olarak belli bir düzeyden
sonra düşmektedir. Bu durumda da bir asimetri oluşmaktadır.
Çalışma kapsamında BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan bankaların
getiri, Fiyat / Kazanç ve karpayı verim oranları arasındaki asimetrik ilişkilerin analizi
amaçlanmıştır.
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2. LİTERATÜR
Düşük Fiyat / Kazanç oranına sahip pay senetlerine yapılacak yatırımın daha
yüksek getiri ile sonuçlanacağı yaklaşımı ilk olarak Graham ve Dodd (1934)
tarafından önerilmiştir. Nicholson (1968) Fiyat / Kazanç oranının yatırım sonuçları
üzerindeki etkisini incelerken, Robicheck ve Bogue (1971) Fiyat / Kazanç oranı
üzerinde etkisi olan finansal değişkenleri ortaya koymayı amaçlamştır.
Fiyat/kazanç oranı üzerine yapılan çalışmalarda risk ve getiri ilişkisi ilk olarak
Basu (1977) tarafından ortaya konmuş, düşük Fiyat / Kazanç oranı temelli
portföylerin mutlak olarak daha yüksek ve riske göre düzeltilmiş getiri sağladıkları
ve Sermaye Piyasası Teorisine aykırı olarak bu portföylerin sağladıkları yüksek
getiriye karşın, daha düşük risk içerdikleri ortaya konmuştur.
Fairfield ve Harris (1993) Hisse başına kazanç verilerini kullanarak, Fiyat /
Kazanç Oranı ve Piyasa Değeri / Defter Değeri anomalilerini incelemiş ve getiri
tahmininde her iki oranın kullanışlı olduğunu ortaya koymuştur.
Barker (1999) Fiyat / Kazanç Oranı ve kar payı getirisine bakarak iki oranının
etkisini ölçmeye çalışmıştır.
Cheng ve McNamara (2000) Fiyat / Kazanç oranı ile Piyasa Değeri / Defter
Değeri oranlarını karşılaştırırken, Danielson ve Dowdell (2001) her iki oranı birlikte
kullanarak bir değerleme yöntemi oluşturmuştur.
Aras ve Yılmaz (2008) pay senedi değerlemede, Fiyat / Kazanç oranı, Piyasa
Değeri / Defter Değeri oranı ve karpayı getiri yöntemleri ile yeni bir indeks
oluşturmuşlardır.
Gupta ve Modise (2012) Fiyat /Karpayı ve Fiyat / Kazanç Oranları ile pay senedi
fiyatları arasındaki ilişkileri incelemişlerdir.
3. DATA ve METODOLOJİ
Çalışmanın temel amacı BIST Bankacılık Sektöründe yer alan şirketlerin
2008M10-2017M3 dönemlerini kapsayan aylık getiri ve Fiyat / Kazanç ile karpayı
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verim oranları arasındaki asimetrik ilişkilerin belirlenmesidir. Bu bağlamda
araştırmanın temel hipotezi ise şu şekilde ifade edilebilir;
H0: BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi
getirisi, Fiyat / Kazanç oranı ve karpayı verimi arasında asimetrik ilişkiler
bulunmamaktadır.
H1: BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi
getirisi, Fiyat / Kazanç oranı ve karpayı verimi arasında asimetrik ilişkiler
bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında; BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan Akbank
(AKBNK), Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Türkiye Halk Bankası (HALKB),
Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN) pay
senetlerinin, Thomson & Reuters DataStream veri tabanından elde edilen aylık getiri
ve Fiyat / Kazanç ile karpayı verim oranları kullanılmıştır. Çalışmada söz konusu
asimetrik ilişkilerin belirlenmesi için Hatemi-J (2014) çalışması temel alınmış,
öncelikle getiri ile finansal oranlar negatif ve pozitif bileşenlerine ayrılmıştır.
İlerleyen adımda ise belirlenen her bir banka kapsamında pozitif ve negatif bileşenler
arasında VAR analizi uygulanmıştır.
4. ANALİZ SONUÇLARI
Çalışmada öncelikle BIST Bankacılık Sektöründe yer alan şirketlerin aylık getiri,
Fiyat / Kazanç ve karpayı verim oranlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler ile
durağanlıklar belirlenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 25. Tanımlayıcı İstatistikler

Ort.

S.D.

Çarpıklık

Basıklık

Jarq.-Bera

ADF

AKBNK

0.008

0.078

0.218

4.945

16.71*

-9.12*

AKBNK_DY

1.917

0.809

3.743

17.768

1165.1*

-5.26*

AKBNK_PE

10.209

2.619

1.009

3.528

18.49*

-3.00**
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GARAN

0.013

0.083

0.338

4.748

14.79*

-8.74*

GARAN_DY

1.427

0.743

-0.620

3.140

6.62**

-1.28

GARAN_PE

8.795

2.051

-0.848

4.726

24.89*

-3.43**

0.009

0.093

0.318

3.158

1.803

-9.12*

HALKB_DY

2.645

3.022

4.559

22.957

2045.9*

-5.80*

HALKB_PE

7.724

2.185

0.940

3.765

17.51*

-2.11

0.009

0.082

-0.035

3.453

0.885

-8.41*

ISCTR_DY

2.842

1.026

0.242

3.906

4.48

-4.23*

ISCTR_PE

7.414

1.534

0.790

2.867

10.70*

-3.24**

0.012

0.103

-0.018

4.036

4.524

-8.45*

VAKBN_DY

1.089

0.930

2.920

11.811

474.9*

-5.73*

VAKBN_PE

7.169

2.056

0.530

3.576

6.19**

-3.27**

HALKB

ISCTR

VAKBN

Tablo 1’den görülebileceği gibi yüksek basıklık ve çarpıklıklar değerleri ile
birlikte standart sapma değerleri büyük şokların olası olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte Jarque-Bera test sonuçları Halkbank, İş Bankası ve Vakıflar
Bankası getirisi ile İş Bankası karpayı verim oranı dışında ele alınan tüm serilerin
normal dağılmadığını göstermektedir. Diğer yandan VAR analizin ön koşuluna bağlı
olarak modelde yer alan değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Ayrıca birim
kök içeren seriler kullanılarak yapılan analizler, seriler arasındaki ilişkilerin
belirlenmesinde yanıltıcı sonuçlara neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada
belirlenen serilerin durağanlığı ADF birim kök testi ile sınanmış ve Garanti Bankası
karpayı verim oranı ve Halk bankası Fiyat / Kazanç oranının durağan olmadığı
belirlenmiştir. İlerleyen adımda ise Hatemi-J (2011) çalışması temel alınarak
öncelikle banka bazında getiri ve Fiyat / Kazanç ile karpayı verim oranları negatif
ve pozitif bileşenlerine ayrılmış, ardından durağanlıkları sınanarak birim kök içeren
seriler farkları alınarak durağanlaştırılmış ve VAR analizleri uygulanmıştır.
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BIST Bankacılık Sektöründe yer alan her bir bankanın aylık getiri, Fiyat / Kazanç
ve karpayı verim oranlarının negatif ve pozitif bileşenleri arasındaki nedensellik
ilişkisi Granger nedensellik testleri ile sınanmış ve sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 26. Granger Test Sonuçları

D(N_AKBNK_DY)=>D(N_AKBNK)

38.2*

D(N_AKBNK_PE)=>D(N_AKBNK)

32.9*

P_AKBNK_DY=>P_AKBNK

38.2*

D(P_AKBNK_PE)=>P_AKBNK

32.9**

D(N_GARAN_DY)=>D(N_GARAN)

14.7**

N_GARAN_PE=>D(N_GARAN)

40.5*

D(P_GARAN_DY) =>D(P_GARAN)

25.4*

D(P_GARAN_PE) =>D(P_GARAN)

44.2*

D(N_HALKB_DY)=>D(N_HALKB)

20.7**

N_HALKB_PE=> D(N_HALKB)

36.0*

P_HALKB_DY=>P_HALKB

36.0*

P_HALKB_PE=>P_HALKB

21.4

N_ISCTR_DY =>D(N_ISCTR)

55.4*

D(N_ISCTR_PE) => D(N_ISCTR)

74.0*

D(P_ISCTR_DY)=>D(P_ISCTR)

13.2**

D(P_ISCTR_PE)=>D(P_ISCTR)

43.2*

N_VAKBN_DY =>D(N_VAKBN)

26.1**

D(N_VAKBN_PE) =>D(N_VAKBN)

84.3*

D(P_VAKBN_DY)=>P_VAKBN

24.7**

P_VAKBN_PE=>P_VAKBN

26.0**
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VAR modelinde optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre seçilmiştir.
Granger nedensellik sonuçlarına göre Türkiye Halk Bankası pozitif aylık getirisi
dışında, ele alınan tüm banka finansal oranlarında meydana gelen negatif ve pozitif
şokların, negatif ve pozitif getirilerin nedeni olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen
adımda ilgili VAR modelinde yer alan değişkenlerin hata terimlerinde meydana
gelecek şokların, diğer değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek üzere 10 aylık
periyotlar için asimetrik etki-tepki fonksiyonları hesaplanmış ancak anlamlı sonuçlar
elde edilememiştir. Çalışmanın son adımında ise banka bazında getiride meydana
gelecek bir değişimin yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının ise finansal
oranlardan kaynaklandığı belirlemek üzere varyans ayrıştırması uygulanmış ve
sonuçlar özet olarak Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 27. Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Akbank Negatif Getiri Bileşeni
D(N_AKBNK)

D(N_AKBNK_DY)

D(N_AKBNK_PE)

%71
%13
Akbank Pozitif Getiri Bileşeni

%16

P_AKBNK

D(P_AKBNK_PE)

P_AKBNK_DY

%58
%38
Garanti Negatif Getiri Bileşeni

%4

D(N_GARAN)

N_GARAN_PE

D(N_GARAN_DY)

%62
%21
Garanti Pozitif Getiri Bileşeni

%17

D(P_GARAN)

D(P_GARAN_PE)

D(P_GARAN_DY)

%60
%16
Halk Bank Negatif Getiri Bileşeni
N_HALKB
D(N_HALKB_DY)
%6 0
%20
Halk Bank Pozitif Getiri Bileşeni
P_HALKB
P_HALKB_DY
%76
%14
İş Bankası Negatif Getiri Bileşeni
D(N_ISCTR)
N_ISCTR_DY

3045

%24
N_HALKB_PE
%20
P_HALKB_PE
%10
D(N_ISCTR_PE)

%49
%29
İş Bankası Pozitif Getiri Bileşeni
D(P_ISCTR)
D(P_ISCTR_DY)
%69
%9
Vakıflar Bankası Negatif Getiri Bileşeni
D(N_VAKBN)
N_VAKBN_DY
%49
%29
Vakıflar Bankası Pozitif Getiri Bileşeni
P_VAKBN
D(P_VAKBN_DY)
%55
%24

%22
D(P_ISCTR_PE)
%22
D(N_VAKBN_PE)
%22
P_VAKBN_PE
%21

Asimetrik varyans ayrıştırması sonuçları, negatif ve pozitif getiri bileşenlerinde
meydana gelen değişimlerin, önemli düzeyde finansal oranlarda meydana gelen
negatif ve pozitif şoklardan kaynaklandığını göstermektedir. Örneğin getiride
meydana gelen yükselişler, Akbank ve Halk Bankası özelinde sırasıyla %38 ve %14
düzeyinde karpayı verim oranındaki yükselişlerden kaynaklanmaktadır. Getiride
meydana gelen azalışlar ise Garanti Bankası ve İş Bankası özelinde sırasıyla %17 ve
%22 düzeyinde Fiyat / Kazanç oranındaki azalışlardan kaynaklanmaktadır. Diğer
yandan getiride meydana gelen azalışların bir diğer kaynağı olarak genel anlamda
getiride ve Fiyat / Kazanç oranında meydana gelen azalışların olduğu belirlenmiştir.
5. SONUÇ
Çalışmada BIST Bankacılık Sektöründe yer alan şirketlerin aylık getiri, Fiyat /
Kazanç ve karpayı verim oranları arasındaki asimetrik ilişkilerin belirlenmesi üzere
Hatemi-J (2014) çalışması temel alınarak asimetrik etki-tepki ve varyans
ayrıştırması analizleri uygulanmıştır. Uygulanan analizler ile BIST Bankacılık
sektöründe yer alan 5 ayrı banka özelinde getiri ve belirlenen finansal oranlar
arasında asimetrik ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda BIST
Bankacılık alt sektör endeksi özelinde yatırımcıların, yatırım süreleri boyunca
geleneksel ilişkilerin yanında özellikle finansal oranlarda meydan gelen artış ve
azalışları takip etmeleri gerekmektedir.
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Irak Devletinin Kalkınmasında Petrol Rezervlerinin Önemi
San Salar Sami ALASAADI1, Esra SİVEREKLİ2

Özet
Petrol rezervlerine sahip ülkelerin genel olarak ekonomik ve sosyal kalkınmada bu fırsatı
önemli bir araç olarak kullanmaları uluslararası deneyimlerin ortaya koyduğu önemli bir
gerçektir. Irak; Suudi Arabistan ve Amerika'dan sonra, dünyanın en büyük üçüncü petrol
ihracatçısıdır. Aynı zamanda uluslararası şirketlerle yapılan birçok sözleşmenin
imzalanmasından sonra üretimini artıracak kararlılık ve kaynaklara sahiptir. Petrolün genel
olarak üretici ülkeler için ve özellikle de Irak için stratejik bir ticari mal olarak önemi gittikçe
artmaktadır.
Irak, Ortadoğu’nun kanıtlanmış rezervlerinin yaklaşık %18’ini ve küresel rezervlerinin de
neredeyse %11’unu temsil eder. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kanıtlanmış ham petrol
rezervi 144 milyar varildir. Irak petrol kaynakları üç çeşit mezhep ve dört etnik - demografik
hat üzerinde bulunmaktadır. En çok bilinen petrol ve doğal gaz kaynakları Güney Şii
bölgelerinde, kuzeyde az kaynaklara sahip etnik Kürt -Türkmen bölgesinde ve Irak'ın Batı
merkezi çoğu Sünni, Arap ve Türkmen azınlığın kontrolünde yoğunlaşmıştır.
Petrol rezervleri ulusal ekonomilerde önemli bir sabit para kaynağı olduğundan özellikle
cari açığı fazla olan Irak devletinde ödemeler dengesi sağlanabilmesi için en önemli gelir
kaynağıdır. Bu bağlamda, ekonomik kalkınma programlarının güvenilir bir şekilde
uygulanabilmesi, ulusal gelir büyüklüğünü artırılabilmesi ve böylece nüfusun yaşam
standardının yükseltilebilmesi, Irak petrol rezervlerinin ve endüstrisinin geleceğine bağlıdır.
Uluslararası deneyimler; petrolün ekonomik refahı yakalamak için önemli bir aracı
olduğunu ve Irak toplumunun tüm kesimleri için ulusal egemenliği ve birliği sağlamak için
önemli bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Şüphesiz ki petrol Irak için Yoksulluk ve
yoksunluktan ve politik konjonktürel gelişmelerin manipülasyondan kurtulması için çok
önemli bir araçtır, hatta Irak'ın sahip olduğu tarihi statüye uygun, endüstriyel ve tarımsal
ekonomik statü haline dönüşmesine katkıda bulunabilecek özelliğe sahiptir.
Bu çalışmanın amacı; yukarıda yer alan ana tema üzerinden Irak’taki petrol rezervlerini
yıllar itibariyle rakamsal olarak değerlendirdikten sonra, ülkenin kalkınma potansiyeli
içerisindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan yöntem, Irak resmi
makamlarından elde edilecek olan istatistiki verilerden yararlanılarak yapılan
karşılaştırmalı analiz ile petrolün ülkede yarattığı ve/veya yaratmakta yetersiz kaldığı katma
değeri GSMH değerleri üzerinden ortaya koymayı hedefleyen betimsel anlatım yöntemi
olacaktır. Çalışmanın sonucunda elde edilecek olan bulgular Petrol Zengini bir ülke olan
Irak’taki petrol doğal kaynağının ülke kalkınmasındaki ana rolünü çeşitli faktörlerin ışığında
(savaş, ekonomik kalkınma düzeyi, yer şekilleri, petrol dağıtımındaki güçlükler, ihracatın
önündeki engeller vb) ne şekilde etkilediği yönünde olacaktır. Çalışma öz niteliğinde bir
çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol, Irak, Ekonomik Kalkınma
Jel : H27, F63, Q43, Q48,
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The Importance Of Petroleum Reserves In Development Of Iraq
Government
Abstract
Owners of petroleum reserves are an important fact that the experience of international
experiences in an economic and social development. Iraq is the third biggest oil exporter in
the world after Saudi Arabia and American. It also has the quorum to increase production
after signing the contract to international companies. In general, oil is becoming
increasingly important for producing countries and especially for Iraq as a strategic
commercial commodity.
Iraq represents about 18% of the proven reserves of the middle east and almost 11% of its
global reserves. Proven crude oil reserves from January 1, 2015 are 144 billion barrels.
Iraq's oil resources are on three types of sectarian and four ethnic - demographic lines. The
most well-known oil and natural gas resources are concentrated in southern shiite regions,
in the ethnic Kurdish-Turkmen region with little resources in the north, and in the western
part of Iraq, the control of most Sunni, Arab and Turkmen minorities.
Oil reserves is an important source of hard currency in the national economy, particularly
in the Iraqi government to pay more than the current account deficit is the most important
source of income in order to ensure a balance. In this context, the fact that economic
development programs can be implemented reliably, the national income size can be
increased, and thus the living standard of the population, depends on the future of Iraqi oil
reserves and industry.
International experiences; oil has proved to be an important tool for achieving economic
prosperity and is an important tool for ensuring national sovereignty and unity for all
segments of Iraqi society. Undoubtedly, oil is a very important tool for Iraq to get rid of
poverty and deprivation and political conjunctures developments from manipulation. Even
in accordance with the historical status of Iraq, and the property to contribute to the
transformation of Iraq into an industrial and agricultural economic status.
The purpose of this study is; after considering the above mentioned main subjects over the
years oil reserves in Iraq as numerically, it is to reveal the role in the country's development
potential. The method used in this study will be the descriptive analysis method that aims to
reveal the benefit that the oil has not been able to create and / or create in the country through
the comparative analysis based on the statistical data obtained from the official authorities
of Iraq. The findings of the study will show how the petroleum natural resource in Iraq, which
is an oil-rich country, has a major role in the development of the country in the light of
various factors (war, economic development level, landforms, difficulties in oil distribution,
barriers to export, etc.). The study is a core.
Keywords: Oil, Iraq, Economic Development
Jel : H27, F63, Q43, Q48

1.GİRİŞ
Enerji günümüzde toplumsal yaşamların devamında ve güçlü ekonomik yapıların
tesisinde en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Bir taraftan tükenmekte olan
kaynaklar olması yönüyle, diğer yandan da ekonomik büyüme ve kalkınmanın
sağlanmasında taşıdığı büyük önem nedeniyle enerji kaynaklarının korunması ve
bilinçli tüketimi tüm dünya ülkeleri tarafından üzerinde önemle durulan temel
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konular arasında yer almaya başlamıştır. Özellikle doğal kaynakları yeterince
gelişme göstermemiş devletler ile doğal kaynaklar bakımından zengin rezervlere
sahip olan ülkeler arasında da önemli bazı ilişkiler ortaya çıkmış ve bu ilişkiler
ülkelerin ekonomisini ve hatta siyasi yapısını ve diğer devletler üzerindeki etkisini
şekillendirmeye başlamıştır.
En önemli enerji kaynaklarından birini oluşturan perol, az gelişmiş ülkeler
düzeyinde büyük önem taşırken, gelişmiş ülkeler için de ana enerji kaynağını
oluşturur. Özellikle petrol üreten ve ihraç eden az gelişmiş ülkelerde kamu ihtiyaçları
ve kamu harcamalarının neredeyse tek kaynağını petrol oluşturmaktadır. Bu
ülkelerden birisini oluşturan Irak, petrol rezervleri yüksek olmasına rağmen,
petrolün yetersiz yönetimi ve üretim yöntemlerinin gelişmemiş olması nedeniyle
petrolden yeterince yararlanamayan ve bu avantajını katma değere dönüştüremeyen
bir ülke konumundadır. Bu çalışmanın amacı, Irak’taki ham petrol üretimini 2010
dönemi sonrasını başlangıç kabul edecek şekilde ana hatları ile değerlendirmek ve
ülke için bu konuda çıkarımsamalarda bulunmaktır.
2. Irak ve Petrol
Irak’ta petrol rezervlerinin yönetiminden sorumlu birim Petrol Bakanlığı’dır.
İlgili Bakanlık, petrol konusunda ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasından
sorumlu birimdir. Bakanlık, aynı zamanda yatırım şirketleriyle işbirliği içinde,
uluslararası şirketlerin katılım haklarına sahip olduklarını belgelemek ve
değerlendirmek için gerekli çalışmaları da yapmakta ve bunlardan önemli bir kısmı
ile sözleşme imzalamakta ve devamında bu sözleşmelerin Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanmasını sağlamaktadır (El emir, 2012:190). Bu sözleşmelerin
yapılmasındaki en önemli faktör; ülkedeki petrol üretim miktarının iki milyon
varilden fazla seviyeye ulaştırılamaması nedeniyle kurumlar ile uluslararası şirketler
arasında belirli kurallar ve çerçeveler içerisinde ortaklık oluşturma gerekliliği
olmuştur. Ancak bu uygulama, yüksek üretim miktarlarını kabul etmek zorunda
kalan firmaların teknolojik gelişmelerden tam olarak yararlanamadan geniş üretim
ilkesine göre faaliyette bulunması nedeniyle petrol alanlarının olumsuz
etkilenmesine yol açmıştır.
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Irak'ın ülkenin artan ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak ihtiyacının arttığı bir
süreçte, petrol üretiminin genişletilmesi fikrinin benimsenmesi, artan üretim
oranlarıyla orantılı bir yapının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bunun için, yüksek
üretim miktarında petrol ihraç etme konusundaki düzenlemeler büyük öneme
sahiptir. Bununla birlikte, yeni petrol rezervleri için ek mevduat yatırımı ve keşif
çalışmalarını teşvik etmek için uzmanlaşmış petrol şirketlerinin teşvik edilmesini
sağlamak, OPEC içinde Irak'ın ağırlığının artırılması üzerinde olumlu bir etki ortaya
çıkartacaktır. Çünkü üyelerin ihracat payı esas olarak bu ülkelerin sahip olduğu
gerçek dengeyi veya zenginliği temsil eden ve Petrol Bakanlığı’na göre Suudi
Arabistan’dan sonra en büyük rezervlere sahip olduğu kabul edilen Irak’ın mevcut
kanıtlanmış* rezervlerine bağlıdır.
Petrol üretimi için arama faaliyetleri önemli bir unsur olup, yüksek maliyet
gerektiren bir işlemdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmelerine göre
ülke rezervlerinin dünya rezervlerinin yaklaşık % 21’ini oluşturan 214 milyar
varilden oluştuğu tahmin edilmekle birlikte, Sedimantasyon tahminlerini ile birlikte
bu rakamın toplam 400 milyar varile çıkacağı ifade edilmektedir (El mamuri ve Al
cemili, 2001:234).
3. Irak’ta Petrol Sektörünün Ekonomik Görünümü
Irak ekonomisinin öncelikli değeri petrol olmakla birlikte, ülke Körfez
ülkelerinin diğer ülkeleri gibi tedarikçi değil 1925 yılından bu yana ekstraktör
endüstrisini (petrol çıkarma) uygulayan ülke konumundadır. Irak Ulusal Petrol
Şirketi’nin yabancı satışlar da dahil olmak üzere, 1973 yılında üretime başlamasıyla
devletin petrol üzerindeki kontrolü sağlanmış ve bu durum 1990’lı yıllara kadar
devam etmiştir ( Petrol Dünyası Dergisi 1975:22). Irak Kuveyt’i işgal ettikten ve
İkinci Körfez Savaşı’nın başladığı Ocak 1991 tarihinden sonra petrol tesislerinde
önemli oranlarda tahribatlar ortaya çıkmış ve bu durum Birleşmiş Milletler’in
kuşatması ile yaklaşık 13 yıl boyunca etkisini sürdürmüştür (Çelebi, 12: 2005).
2003 yılında rejimin çöküşünden sonra beklenti 2006 yılına kadar günde 3 ila 4
milyon varil arası iken, üretimde beklenti yönünde bir artış meydana gelmemiş ve
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2008 yılında ham petrol üretimi OPEC üretiminin %10.26’sı oranında
gerçekleşmiştir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1: Irak Petrol Üretimi ve OPEC* Ülkelerine Katkısı
Yıl

Irak'ta
Ham
Petrol
üretimi
(Bin varil
/ gün)

OPEC
Ülkelerinde
Ham Petrol
Üretimi
bin (Bin
varil / gün)

1990

2114

15778

1991

279

15141

1992

526

16359

1993

660

16871

1994

749

17236

1995

737

17236

1996

726

17419

1997

1384

18187

1998

2181

19328

1999

2541

18425

2000

2700

19416

2001

2600

19000

2002

2127

17117

2003

1328

18820

2004

2107,2

20730,9

2005

1912,7

21285,9

2006

1963,0

21648,8

2007

1851,0

20855,0

2008

2278,0

22189,1

2009

2336,2

19650,1

2010

2358,1

19733,5

Irak Üretiminin
OPEC Ülkelerine
Katkısının yüzde
oranı (%) **

Irak'ta Beş
Yıl İçinde
Ortalama
Ham Petrol
Üretimi
(Bin varil /
gün)

Irak'ta
Ham
Petrol
Üretiminin
Bileşik
Büyüme
Oranı (%)

13.3984028
1.8426788

865.6

5.3 -

3.2153555
3.9120384
4.3455558
4.2759341

1513.8

15.5

4.1678627
7.6098312
11.2841474
13.7910448
13.9060569

2172.44

- 5.07

12.4262429
7.0563231
10.164537
8.9857605
9.0674772
8.8755694

2116.5

10.2663019
11.8889980
11.9255569
12.4262429

Bileşik büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Ve yazılı form şeklinde olur: Ln y= LnA+ r.t
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Y=A.ert

5.37

Y, yıllık büyüme oranını hesaplamak için değişkeni temsil eder
(A) Sabit limit
(r) Bileşik yıllık büyüme oranı
(T) zaman değişkeni
* Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Irak, Suriye, Mısır, Tunus
** Irak'ta Ham Petrol üretimi (Bin varil / gün)/ OPEC Ülkelerinde Ham Petrol
Üretimi bin (Bin varil / gün) X 100
Kaynak: Arap Petrol İhraç Eden Ülkelerin Organizasyonu, 1997-2011 yılları için
Yıllık İstatistik Raporu, Irak.
Irak'ta kanıtlanmış ve potansiyel petrol rezervlerinin büyüklüğü üzerinde mevcut
olan çelişkilere rağmen, ülke 1970'den 1987'ye kadar olan dönem için Suudi
Arabistan, Kuveyt ve İran’dan sonra dördüncü sırayı işgal ederken, 1987-2005 yılları
arasında Suudi Arabistan’dan sonra ikinci sıraya yükselmiştir. Irak'ta gittikçe artış
gösteren rezervler petrol aramalarının tamamlanmasının ardından dünya ülkelerini
geride bırakmaya devam etmekle birlikte Irak'ın petrol rezervlerinin büyüklüğünü
tahmin etmek için kullanılan teknoloji, değerlendirme tabanları ve sondaj yöntemleri
yalnızca Irak Ulusal Petrol Şirketi'ne sunulan eski üslere bağlı olarak
yürütülmektedir. 1980'li yılların başından bu yana modern teknolojinin kullanımının
söz konusu olmaması ve bu dönemden sonra Irak'ın yaşadığı savaşlar, kuşatmalar ve
zorlu finansal koşullar ve sonrasında Irak tekniklerinin göç ve zayıf eğitimlerden
kaynaklı yetersiz performansı Irak petrol sektörünü olumsuz etkileyen unsurlar
arasında yer almıştır (Çelebi; 12125-124).
Günde en fazla petrol üreten ülkelerin, petrol üreten ve üretmeyen ülkeler
karşılaştırılması yapıldığında en az gelişmiş ülkeler olduğu belirtilmektedir (Nuehid,
1995: 29-34). Irak fiili petrol üretim hacmi açısından göreceli olarak düşük olmasına
rağmen, ham petrol rezervleri en yüksek oranda tahmin edilen ülkeler arasında yer
alır (Bakınız Tablo 2).
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Tablo 2: Irak Ham Petrol Rezervleri ve OPEC* Ülkelerine Katkısı

Yıl

Irak'ın
Ham
Petrol
Rezervleri

OPEC
Ülkelerinde
Ham Petrol
Rezervleri

(Bin varil
/gün)

(Bin varil /
gün)

Irak'taki Ham
Petrol
Rezervlerinin
OPEC
Ülkelerine
Katkısının
yüzde oranı
(%)

Irak'ta Beş
Yıl İçinde
Ham Petrol
Rezervleri
Ortalaması

102.4

0.984

112.3

0.058

114.5

0.191

119.7

5.617

1990

100.0

619.7

16.1368404

1991

100.0

619.7

16.1368404

1992

100.0

620.8

16.1082474

1993

100.0

621.5

16.0901046

1994

112.0

633.9

17.668402

1995

112.0

634.6

17.668402

1996

112.0

634.0

17.6656151

1997

112.5

634.2

17.7388836

1998

112.5

634.0

17.7444795

1999

112.5

621.9

18.089725

2000

112.5

636.7

17.669232

2001

115.0

644.3

17.8488282

2002

115.0

644.3

17.8488282

2003

115.0

644.2

17.8515989

2004

115.0

651.6

17.6488643

2005

115.0

654.6

17.5679804

2006

115.0

654.7

17.5679804

2007

115.0

656.0

17.5652971

2008

115.0

658.6

17.5304878

2009

115.0

670.1

17.4612815

2010

143.1

698.9

20.4750321

Bileşik büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Ve yazılı form şeklinde olur: Ln y= LnA+ r.t
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(Bin varil /
gün)

Y=A.ert

Irak'taki
Ham Petrol
Rezervlerinin
Bileşik
Büyüme
Oranı (%)

Y, yıllık büyüme oranını hesaplamak için değişkeni temsil eder
(A) Sabit limit
(r) Bileşik yıllık büyüme oranı
* Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Irak, Suriye, Mısır, Tunus
Kaynak: Arap Petrol İhraç Eden Ülkelerin Organizasyonu, 1997-2011 yılları için
Yıllık İstatistik Raporu, Irak.
Tablo 3: Irak Ham Petrol İhracatı ve OPEC* Ülkelerine Katkısı

Yıl

Irak’ta Ham
Petrol İhracatı
( bin varil / gün)

OPEC
Ülkelerinde
Ham Petrol
Ihracatı

Irak’ın OPEC
Ülkelerine Yaptığı
Ihracat Payının
yüzde oranı (½)

(Bin varil /
gün)

Irak'ta
Ortalama
Ham Petrol
İhracatı Beş
Yıl İçinde
(Bin varil /
gün)

Irak’ta
Ham
Petrol
Ihracatını
n
Kombine
Büyüme
Oranı%

1990

1596

10764

14.8272018

1991

39

11334

0.3440974

1992

61

12053

0.5060981

1993

59

12406

0.4755763

1994

60

12111

0.4954174

1995

64

12020

0.5324459

1996

88

11897

0.7396823

1997

736

12521

5.8781248

1998

1532

13968

10.9679267

1999

2065

13043

15.8322472

2000

2004

13920

14.3965517

2001

1776

13335

13.3183352

2002

1560

12842

12.1476406

2003

1787

14336

12.4651228

2004

1450.0

14857.8

9.7591837
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363

26.7 -

897

42.6

2.78 1715.4

2005

1472.0

15855.0

9.2841375

2006

1467.8

15939.0

9.2088588

2007

1643.0

16101.3

10.204145

2008

1855.2

16494.9

11.2471127

2009

1905.6

14391.0

13.2416093

2010

1890.0

14716.0

12.8431639

Bileşik büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

1705.6

6.4

Y=A.ert

Ve yazılı form şeklinde olur: Ln y= LnA+ r.t
Y, yıllık büyüme oranını hesaplamak için değişkeni temsil eder
(A) Sabit limit
(r) Bileşik yıllık büyüme oranı
* Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Irak, Suriye, Mısır, Tunus
Kaynak: Arap Petrol İhraç Eden Ülkelerin Organizasyonu, 1997-2011 yılları için
Yıllık İstatistik Raporu, Irak.
Irak'taki petrol ihracatı Tablo 3’de görüldüğü üzere, ilk Körfez Savaşı'nın etkisi
ile keskin bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüş, 1979'da ve 1981'de günde (-2470.2) bin
varile eşdeğer düşüşe karşılık gelmiş ve bu durum 1982 yılında Lübnan'ın Akkar
ilçesinde bulunan Tel Abbass'taki Trablus'tan geçen boru hattının patlaması ile daha
da olumsuz bir seyir izlemiştir (Oil World Magazine, 1982:11). Irak'ın ihracat
kapasitesini artırma yönündeki ilk girişimi, Suudi topraklarından Kızıldeniz'e petrol
ihraç etmek için bir boru hattının inşası için gerçekleştirdiği sözleşme çalışmaları
olmuştur (Oil World Magazine, 1987: 2). 1990 yılında Birleşmiş Milletler bu
dönemde Irak’ın petrol ihracatını durdurmak için ülkeye ekonomik ambargo kararı
uygulamaya karar vermiştir.
4. Sonuç Yerine
Irak dünyanın en yüksek petrol rezervlerine sahip ülkelerinden birisi olmakla
birlikte, bu rezervleri işleyecek ve ülke ekonomisine kazandıracak koşullara sahip
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değildir. Ülkenin uzun yıllar içerisinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık ve savaş,
ekonomik gelişmesi önündeki engeller, kalkınmışlık düzeyindeki yetersizlikler
mevcut petrol rezervlerinin ülkeye katkı sağlamasının önündeki en önemli unsurları
oluşturmuştur. Bu durum, ülkenin petrol yönetimini tam anlamıyla sağlayamamasına
yol açmış ve beraberinde gelen ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar bu sürecin daha
fazla gecikmesine yol açmıştır.
OPEC’in toplam ham petrol rezervlerinin yaklaşık %20’sine sahip olan Irak’ın
bu rezervleri katma değere dönüştürmesi petrol kaynaklarının yönetiminde yüksek
teknolojisi kullanması, ihracatını artıracak önlemler geliştirmesi ve ülkenin siyasi
istikrarını sağlaması ile doğruda bağlantılıdır. Bu durumda, OPEC ülkelerinin Irak’a
destek olmasının da önemli bir rolü olacaktır.

Irak’ın ekonomik büyümesinde önemli bir paya sahip olan Petrol
sektörünün önemli etkisinin ülke olarak farkında olması ve bu yönde
politikalar geliştirerek ihracatı etkili politika aracı olarak teşvik etmesi önemli
bir gerekliliktir. Bu bağlamda, petrol ihracatının artmasıyla oluşan yatırım
fırsatlarından ülkenin yararlanması ve petrol sektörünün büyümesini
engelleyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması ekonomiye itici güç vermek
açısından oldukça önemlidir.
Petrolün işlenmesi ve petrol türevlerine dönüştürülmesi durumunda, ham
petrol üretiminde uzmanlaşmış bir ülke olarak Irak'ın dünya ekonomileri
arasında ekonomik ve hatta politik olarak önemli bir konuma gelmesi
kaçınılmazdır. Nitekim, petrolün, ham halde, endüstriyel işlem görmeden,
değerli malzeme olarak ihraç edilmesi ekonomik olarak Irak ekonomisinde
büyük/önemli katma değerler ortaya çıkarmamaktadır. Diğer yandan, ham
petrol üretimi alanında yatırım yapmak isteyen firmalarla lisans anlaşmaları
yaparak yatırım fırsatlarını değerlendirmek ülke açısından teknoloji
transferinin bu sektöre sağlanması açısından önemlidir. Gelecekteki planların
inşasında ham petrol üretimine ilişkin geleceğe yönelik ekonomik fizibilite
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çalışmalarının hazırlanmasına yeterince dikkat edilmesi de önemli etmenler
arasında yer alır.
Ülkedeki petrol ve gaz kanunu, bu ulusal servetle nasıl başa çıkılacağını
ve nasıl yönetileceğini garanti eden/gösteren en önemli stratejik yasalardan
biridir. Bu bağlamda, petrol üretim oranlarının, ulusal yatırımın ve diğer
ekonomik sektörlerin gelişiminin bir fonksiyonu olması şartıyla, petrol
ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar da hızlandırılmalıdır.
KAYNAKÇA

“Arap Petrol İhraç Eden Ülkelerin Organizasyonu”, 1997-2011 Yılları İçin
Yıllık İstatistik Raporu, Irak
Dr. Abd Ali Kadhim Al-Mamouri- Dr. Malik Mteib Al-Jumaili – “Irak'ta
Petrol ve Meslek” - Bağdat 2011'de Hamorabi Araştırma ve Stratejik
Araştırmalar Merkezi
Essam Çelebi (2005), Irak'ta Petrol Endüstrisi ve Petrol Politikası - İşgalin
Sona Ermesinden Sonra Irak'ın Geleceği İçin Bir Program, Beyrut'ta Arap
Birliği Çalışmaları Merkezi.
Fuad Qasim El-Amir (2012), Irak Petrol Sorununda Yeni, Dar el-Ghad,
Bağdat.
Petrol Dünyası Dergisi, Cilt 14, No. 23, 1982
Petrol Dünyası Dergisi, Cilt 20, Sayı 12, 1987
Petrol Dünyası Dergisi, Cilt.21, No. 3, 1988
Walid Nuehid (1995), Bölgesel Bloklar Döneminde Arap Ekonomisinin
Konumu, Daraben Hazm - Beyrut – Lübnan.
 ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﻮراﺑﻲ. ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮري د.د
٢٠١١ ﺑﻐﺪاد,ﻟﻠﺒﺤﻮ ث واﻟﺪراﺳﺎ ت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
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ﻋﺼﺎم اﻟﺠﻠﺒﻲ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ اﻧﮭﺎء
.اﻻﺣﺘﻼل ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﺑﯿﺮوت،ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻻول،اﻛﺘﻮﺑﺮ٢٠٠٥،
ﻓﺆاد ﻗﺎﺳﻢ اﻻﻣﯿﺮ،اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﮫ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ،دار اﻟﻐﺪ ﺑﻐﺪاد٢٠١٢،
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد١٩٨٨،٣،
.ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ،اﻟﻌﺪد١٩٨٢،٢٣،
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد١٩٨٧،١٢،
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ,اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻨﻮات ٢٠١١ - ١٩٩٧
وﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﮭﺪ،ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ،دار اﺑﻦ ﺣﺎزم،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
ط١٩٩٥،١
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Ekonominin Gıda Güvenliği ve Güvencesi ile Etkileşimleri
Aslıhan TÜĞEN1
Özet
Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynaklar uygun şekillerde
kullanılmamaktadır. Temel ihtiyaçlar arasında yer alan gıda alanında da nüfus artışına bağlı
olarak çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi gıda güvenliği ve
güvencesiyle ilgilidir. Dünyada giderek artan ve küreselleşen bir gıda ticareti mevcuttur.
Ancak artan ticaret hacmi gıda maddelerinin üretimi ve dağıtım kanallarında gıda güvenliği
ve gıda güvencesi yönünden çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Piyasalardaki
rekabet olgusu üreticilerin kâr maksimizasyonu amaçları dikkate alındığında üreticilerin
gıda güvenliği kontrollerine karşı bilerek ya da bilmeyerek tepkisel davranışlarına yol
açabilmektedir. Böylece gıda ürünlerinin sağlıklı şartlarda üretilmemesinin neden olduğu
salgın hastalıklar büyük ekonomik kayıplar doğurabilmektedir. Tebliğimizde gıda güvenliği
ve gıda güvencesinin ekonomi ve sağlık açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Gıda güvencesi, gıda güvenliği, ekonomik etki, tarımsal politika, sağlık
Jel Sınıflaması: A12,Q14,Q18

Economic Issues on Food Security and Food Safety
Abstract
Today, due to population growth, natural resources are not used in appropriate ways. Among
the basic needs, there are various problems in the food sector due to population growth. The
most important of these problems, food security and safety concerns. There is a growing and
globalizing food trade in the world. However, increasing trade volume brings with it a variety
of risks in terms of food security and food safety in the production and distribution channels.
The phenomenon of competition in the markets can result in reactions of producers against
food security control intentionally or unknowingly given the purpose of profit maximization
of producers. Thus, epidemic diseases caused by not producing food products in healthy
conditions can cause great economic losses. In our paper, Food security and safety were
evaluated in terms of economy and health.
Keywords: Food safety, food security, economic impact, agricultural policy, health
Jel Classifications: A12,Q14,Q18
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1.Giriş
Ekonominin gıda güvenliği ve güvencesi ile etkileşimleri geçmişte ve
günümüzde önemini koruyan, gelecekte de önemini koruyacak olan bir konudur.
Günümüzde doğal kaynakların nüfus artışından kaynaklı uygunsuz ve aşırı
kullanımı, kişi başına düşen gıda tüketiminin fazlalaşması, hayvancılık ürünlerine
olan talebin artması ve daha başka değişkenler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar,
özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun en yoksul kesimlerinin
yanı sıra düşük gelişmişlik indeksine sahip ülkelerde gıda güvencesine yönelik bir
tehdit oluşturmaktadır (Abdulkadyrova vd., 2016:5320-5330).
Diğer yandan, küreselleşmenin tüm hızıyla etkinliğini arttırdığı bir dönemde
küresel hale gelmiş gıda ticareti, yaygın üretim ve karmaşık tedarik zincirleri gıda
güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Zira üreticilerin gıda güvenliği kontrolüne karşı
kasıtlı veya istemsiz bir şekilde karşı koymaları, kâr maksimizasyonları uğruna
sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Dawson ve Hussain,
2013: 585-589).
Dünyada gıda ve tarım ürünleri tedarik sistemi ve ticareti Şekil: 1’de (Swiss Re,
2015) gösterilmiştir.
Şekil:1 Global Gıda Ticaret Ağı Yoğunluğu
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Şekil:1’den görüleceği gibi, dünyada gıda ve tarım ürünleri tedarik sistemi,
hareketi ve ticareti oldukça karmaşık bir görünüm ortaya koymaktadır. Bu küresel
mal hareketinde, gıda güvenliğine ilişkin hata olasılıklarının yüksek olması beklenir.
Esasen güvenli gıda tedariki, karmaşık ve gün geçtikçe daha çok büyüyen, lojistik
gerektiren bir süreçtir.

Üreticiler için bu durum, gıda güvenliği sorunlarının

çoğalması ve sonuçta güvensiz ürünlerin geri çağrılması anlamına gelebilmektedir.
Ancak, ilk aşamada mevcut güvenli üretim politikaları ve prosedürler (proaktif)
uygulanabilir ve son aşamada ürün geri çağırma mekanizmaları işletilebilirse
(reaktif) küreselleşmiş bir dünya için güvenli gıdalar üretilmesi mümkündür (Swiss
Re, 2015).
Güvenli gıda üretimi ve gıda güvencesi tüketicilerin sağlığı ve verimli çalışmaları
açısından önemlidir ve konunun ekonomik boyutları bulunmaktadır.
2.Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi
Sıklıkla birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, gıda güvencesi ve gıda
güvenliği birbiriyle bağlantılı fakat farklı kavramlardır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan Gıda Güvenliği tanımı şu
şekildedir:
Gıda güvenliği; tüketicinin sağlığında kronik veya akut tahribat oluşturabilecek
tehlikelerin sınırlandırılması / arındırılmasıdır. Gıda güvenliği bu kapsamda, gıda
üretim ağında enfeksiyon ve kontaminasyonu önleyecek, sağlıklı ve kaliteli gıda
teminine destek vererek sağlığı teşvik edecek üretim, elleçleme, depolama ve
hazırlama süreçlerini ifade etmektedir (WHO 2015).
Centre for Studies in Food Security (CSFS)’e göre de Gıda Güvencesi aşağıdaki
beş unsuru içermektedir:
 Mevcudiyet (availability); herkese her zaman yeterli gıda temini,
 Erişilebilirlik (accessibility); gıdaya her zaman fiziksel ve ekonomik olarak
erişim,
 Yeterlilik (adequacy); besleyici, güvenli ve çevresel açıdan sürdürülebilir
koşullarda üretilen gıdaya erişim,
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 Kabul edilebilirlik (acceptability); insan onuru ve insan hakları ile çelişmeyen
yollarla elde edilen kültürel olarak kabul görmüş gıdalara erişim,
 Kurumsal (agency); gıda güvencesini sağlamakla mükellef mercilerin gerekli
politikaları ve süreçleri yönetmesi (CSFS, 2015).
Görüldüğü gibi gıda güvencesi, gıda güvenliğini de kapsayan geniş bir anlama
sahiptir.
3.Gıda Güvenliğinde Kontaminasyonu Önlemek
Gıda güvenliğinde kontaminasyonun (bulaşmanın) önlenmesi üzerinde durmak
gerekmektedir. Örneğin 2011 yılında Almanya’da Brüksel lahanasına enfekte olmuş
bir Escherichia coli salgınının izine rastlanmış, sonuçta 3 950 kişi enfekte olmuş ve
53 kişi ölmüştür. Aynı yıl ABD’de, kavun tüketimiyle ilişkili bir Listeria
monocytogenes salgını 4, 146 enfeksiyon ve 33 ölümle sonuçlanmıştır. Çin'de ise üre
ve plastik kontaminasyonu ile bozulmuş sütten kaynaklı 300 binden fazla yaralı ve
6’sı bebek ölümü vakası yaşanmıştır. Bu durum, son yıllarda dünya çapında
manşetlere çıkan gıda kontaminasyonlarının bazı sonuçlarıdır. Nedenleri ne olursa
olsun, gıda kaynaklı hastalıklar trajiktir, çünkü insanları ciddi şekilde hasta ederler
ve hayatlarına mal olurlar (Swiss Re, 2015).
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’ye göre her yıl 6 ABD’liden
biri gıda kaynaklı hastalığa maruz kalmaktadır. Yılda yaklaşık 3 milyon kişi
hastaneye kaldırılmakta, 3 bin dolayında insan da hayatını kaybetmektedir (CDC,
2018)
WHO’ya göre zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya kimyasal maddeler
içeren güvenli olmayan gıdalar, diyareden kansere kadar 200'den fazla hastalığa
neden olabilmektedir. Dünya genelinde her yıl kontamine gıda tüketimine bağlı
olarak tahminen 600 milyon insan - yaklaşık 10 kişiden 1’i- hastalanmakta, 420 bin
insan ölmekte ve 33 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybedilmektedir. Özellikle 5 yaşın
altındaki çocuklar için bu durum daha can alıcı olup her yıl 125 bin ölümle
sonuçlanmaktadır (WHO, 2018).
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Verilen örnekler gıda güvenliğinde kontaminasyonun ne derece önem taşıdığını
göstermektedir.
4.Geri Çağırmalar ve Firmalara Etkisi
Gıda geri çağırma; şirketlerin ve devlet otoritelerinin, distribütör/dağıtımcı
envanterlerinden, mağaza rafları ve tüketicilerin mutfaklarından ürünleri çıkararak
gıda güvenliğini artırmaya çalıştıkları reaktif bir yöntemdir. Gıda ürünlerinin geri
çağrılmasının altındaki temel nedenler kontaminasyon, yanlış markalama ve riske
girmiş ürün olarak belirtilebilir. Listeria monocytogenes gibi bir patojen ile
kontaminasyon veya yerfıstığı vb. gibi beyan edilmemiş alerjenlerin varlığı buna
örnek olarak verilebilir (Dawson ve Hussain, 2013: 585-589).
Gıda üreten firmaların markalarının korunması ve yanlış markalamanın
önlenmesi lazımdır. Marka ve şirketin itibarında meydana gelecek zararı telafi etmek
zordur. Yanlış markalamaya da bağlı olarak tüketilmesi risk taşıyan ürünlerin geri
çağrılması kaçınılmazdır.
Şirketler olası tehditlere karşı korunmada, en iyi risk yönetimi standartları ve
sigortama ile proaktiftirler. Altyapı, ekipman, üretim şekilleri, işleme ve kalite
yönetimi

ile

ilgili

kuralları

içerebilen

standartlar,

genellikle

yasaların

gerektirdiğinden daha sıkı gereklilikleri şart koşar ve bu büyük ekonomik
darbelerden kaçınmanın en iyi yoludur (Hammoudi vd., 2009).
5. Gıda Güvencesinde Fiyat ve Satın Alma Gücü
Gıda güvencesinde kırsal alanda ve kentlerde yaşayanların durumları farklılık
arz etmektedir. Kırsal alanlarda yaşayanlar daha çok gıda üreticisi konumunda
olurlarken kentlerde yaşayanlar gıda ürünü tüketicileridir. Bu nedenle gıda
ürünlerindeki fiyat değişkenliğinden en fazla kentlerde yaşayanlar etkilenecektir.
Diğer yandan, artan gıda fiyatları, vasıfsız işgücünün çiftliklerde çalışmasına
yönelik talebi canlandırabilecek, bu da kırsal alandaki ücretlerde artışa yol açarak
geliri emeğe dayalı hane halklarına fayda sağlayacaktır.
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Gıda fiyatlarındaki artışlar karşısında fiyat sübvansiyonları uygulanabilir.
Ancak getirilen sübvansiyonların gerektiğinde kaldırılması politik olarak kolay
değildir.
Kısa vadede, yüksek fiyatların tek artısı, çiftçilere yarar sağlama potansiyelidir.
Öte yandan gıda güvencesizliği ve yoksulluk sorununu daha da kötüleştiren bu
durum aynı zamanda akıllıca yönetilebilirse uzun vadede gıda güvencesizliğini ve
yoksulluğu azaltabilecek bir yatırım ve büyüme fırsatı sunabilmektedir. Uzun
vadede gıda fiyatlarını düşürmenin ve fiyat değişkenliğinden (volatilitesinden)
kaçınmanın en iyi yolu, tarıma teknolojiye dayalı yatırım yapmaktır. Tarım
yatırımları verimi sürdürülebilir bir şekilde arttıracak, girdi maliyetlerini azaltacak,
üretkenliği güçlendirecek, gıda kayıplarını ve israfı azaltacaktır (FAO, 2011).
Tablo: 1’de gıda ürünlerindeki fiyat değişkenliğinin (volatilitesinin) etkileri
gösterilmiştir.
Tablo:1 Fiyat Değişkenliğinin (Volatilitesinin) Etkileri
Kanal

Kim / nasıl etkilenir?

Örnekler

Yoksulluk tuzakları

Tüketiciler ve çiftçiler

Tehlikeli

varlık

satışları

veya kalıcı etkilere yol açan
besleyici

gıdaların

azaltılması gibi geçici başa
çıkma mekanizmaları
Azaltılmış

özel

sektör

Çiftçiler

Daha düşük üretime yol

çiftçilik yatırımları

açacak

daha

az

gübre

kullanımı
Makroekonomik tesirler

Değişken

(Volatil)

gıda

Ekonomik

büyümeyi

fiyatları, fiyatların kaynak

azaltan, ekonominin optimal

tahsisini

sektörlerine

yönlendiren

sinyaller olarak işlev görme
yeteneğini azaltır.
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olmayan yatırımlar

yönelik

Politik süreçler

Demokratik

kurumlar;

Yatırım

uzun

ekonomik

veren

vadeli

büyüme

ortamına
gıda

zarar

sektöründeki

kargaşalar; kamu yararına
yatırım

yapılmasını

engelleyen sübvansiyonlar

Kaynak: FAO, 2011
Yukardaki tablodan görüldüğü gibi, gıda ürünleri fiyatlarındaki istikrarsızlığın
çok yönlü etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin önemlilerinden biri, çiftçilerin
yatırımları üzerinde olabilecektir.
6. Gıda Güvencesi ve Gıda İthalatı
Gıda ithalatının da gıda güvencesi üzerinde etkisi vardır. Etkiler şartlara göre
olumlu ya da olumsuz olabilir.
İthalatın gıda güvencesini arttırabileceğinin en net yorumu, yerli üretim ve stok
düzeltmelerinden sağlanan miktarın üzerindeki gıda temin edilebilirliğini
arttırmasıdır, ancak ithalatın yerli üretim üzerinde önemli olumsuz etkileri olması
halinde bu faydalar tersine dönebilir (Broussard vd., 2017).
7.Gıda Güvencesizliğinin Sağlığa Etkileri
Gıda güvencesizliği ekonomiyi etkilediği gibi, sağlık üzerinde de olumsuz
etkileri vardır.
Düşük gelirli ailelerin çocuklarında gıda güvencesizliği sebebiyle, obezite, kötü
ağız sağlığı, gelişme geriliği, astım, gelişim riski, öğrenme güçlüğü, davranışsal ve
duygusal problemler, istem dışı yaralanma ve fiziksel hareketsizlik olasılığı daha
yüksektir. Çocukluktaki sosyoekonomik durumun düşük olması, kronik hastalık,
zayıf zihinsel sağlık ve yetişkinlikte olumsuz sağlık durumlarıyla karşılaşma ile
ilişkilidir. Çocuklukta yoksulluk daha yüksek sağlık harcamaları, daha düşük eğitim
başarısı (örneğin, lise ve üniversiteyi tamamlayamama gibi), yetişkinlikte
kaybedilen üretkenlik, daha düşük kazanç gibi ciddi ve uzun vadeli ekonomik
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sonuçlara ve daha sonraki yaşamda yoksulluk riskinin artmasına neden olmaktadır
(FRAC 2017).
Gıda güvencesi olmayıp sınırlı finansal bütçelere sahip olanlar- bir hastalığı
olsun veya olmasın- örneğin aşağıda sıralanan bütçe daraltıcı stratejilere
sarılabilirler:


Maliyeti yüksek ilaçların düşük dozlarda kullanılması (örneğin, dozların
atlanması, reçetelenenden daha az ilaç alınması, reçeteyi geciktirme),



Önleyici veya koruyucu gerekli tıbbi bakımı ertelemek veya vazgeçmek,



Özel tıbbi diyetler için gerekli olan yiyecekleri (örneğin, diyabetik diyetler)
sürekli tüketmemek,



Enerjisi yoğun, ancak besleyiciliği fakir gıdalara dayalı düşük maliyetli bir
beslenmeye dönmek,



Bebek mamalarını sulandırmak veya daha fazla öğüne paylaştırmak,



Gıda ile diğer temel ihtiyaçlar (örneğin, konut, kamu hizmetleri, ulaşım)
arasında uygun bir denge kurmak (FRAC 2017).

Tablo: 2’de gıda güvencesizliğinin yol açtığı çoklu kötü beslenme akışı
gösterilmektedir.
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Tablo: 2 Gıda Güvencesizliğinin Yol Açtığı Çoklu Kötü Beslenme Formları

Tablo:2’den izlenebileceği gibi, gıda güvencesizliğine bağlı olarak yetersiz
beslenme bebeklikten itibaren yaşam boyunca önemli sağlık risklerine neden
olmaktadır.
8.Sonuç
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle salgınlara yol açabilecek ölçekte biyolojik
kontaminasyonlar veya kansere yol açabilecek derecede kimyasal kontaminasyonlar
gıda güvenliğini dolayısıyla insan sağlığı ve hayatını daha dramatik bir şekilde
etkilemektedir.
Firmaların kâr maksimizasyonu amaçlarından dolayı standartlara uymayan
üretim biçimlerinden kaynaklanan gıda güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir piyasa
davranışına izin verilmemesi gerektiği açıkça ortadadır. Firmalar esasen gıda
üretimlerinde mümkünse yasaların öngördüğü standartları da aşan bir

üretim

felsefesini benimserlerse, ancak o zaman, hem küresel ölçekte bir rekabet gücü
yakalayacaklar hem de gıda güvensizliğinin yol açtığı hukuki tazminatlardan ve geri
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çağırma gibi ekstra maliyetlerden kurtulacaklardır. Burada devlete düşen görev,
piyasa ve firma denetimlerini sıklaştırması ve daha yüksek standartları öngören
yasalar çıkarmasıdır. Diğer taraftan devletin gıda güvencesi konusunda yerine
getirmesi gereken diğer bir görev de et, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve gibi besin
değeri yüksek gıdaların toplumun büyük bir kısmını oluşturan düşük gelirli hane
halkınca satın alınabilmesini sağlayıcı politikalar oluşturmasıdır. Zira, yoksulluk,
gıda güvencesizliği ve kötü beslenme, kronik hastalık ve ruh sağlığı için büyük
riskler de dahil olmak üzere çocukların, yetişkinlerin ve yaşlı yetişkinlerin sağlığı ve
refahı için ciddi sonuçlar doğurabilir.
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TOPSIS Yöntemi Kullanarak Çimento Sektöründe Faaliyet
Gösteren İşletmelerin 2010-2017 Yılları Arası Finansal
Performans Analizi
Şerife Subaşı1 , Zafer Anadolu 2
Özet
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmelerinin 2010-2017 yıllarına
ilişkin finansal tabloları kullanılarak işletmelerin finansal performansları, çok kriterli karar
verme tekniklerinden TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak şirketlerin
finansal oranları hesaplanmış, daha sonra hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak
genel şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Performans puanları
işletmelerin performanslarının derecelendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
çimento sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin genel performans ortalamalarına
bakılarak en başarılı ve başarısız şirketlerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler— TOPSIS yöntemi, performans analizi, çimento sektörü, çok amaçlı
karar verme teknikleri
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Financial Performance Analysis Between the Years 2010-2017 of the
Companies Operating in the Cement Sector Using TOPSIS Method
Abstract
In this study, the financial performances of the companies of cement which are operating in
Borsa İstanbul were analyzed by TOPSIS method. In the study were used financial statements
of their for the years 2010-2017. Firstly, the financial ratios of the companies were calculated
and then the calculated ratios were converted into a single score showing by using the
TOPSIS method. Finfing performance scores were used to rank the performances of the
companies of cement. As a result of the study, the most successful and unsuccessful
companies have been evaluated by looking at the overall performance averages of
enterprises operating in the cement sector.
Keywords— TOPSIS method, performance analysis, cement sector, multi attribute decision
making methods
JEL Classification Codes: M40, M41, N20
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1. GİRİŞ
İşletmelerle ilgili farklı karar alıcılar için işletmenin finansal performans
göstergeleri önemli bir veri niteliğindedir. Finansal analizler, özellikle de geleceğe
yönelik karar almada önemini devam ettirmektedir. Bir işletmenin finansal
performansının iyi olması işletme için verilecek kararlarda en somut ölçütlerden
biridir. Performans ölçümünde finansal göstergelerin kullanılması subjektifliği ve
göstergelerin sonuçları üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırmaktadır (Yükçü ve
Atağan, 2010). İşletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde kâr zarar
tablosu ile bilanço kalemleri arasında ilişki kuran ve finansal analizde en çok
kullanılan analiz yöntemlerinden biri oran analizidir (Akbulut ve Rençber, 2015).
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmelerinin 2010-2017
yıllarına ilişkin finansal tabloları kullanılarak işletmelerin finansal performansları,
TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir.
2. TOPSİS YÖNTEMİ
TOPSİS yöntemi nicel verilere dayalı çok amaçlı karar verme tekniklerinden bir
tanesidir. Bu tekniğin temelinde, pozitif ideal çözüme en kısa mesafe ve negatif ideal
çözüme en uzak mesafedeki alternatifin seçilmesi yer almaktadır.
Çalışmada kullanılacak olan TOPSİS yöntemi 6 adımdan oluşan bir çözüm
sürecini içermektedir;
Adım 1.

Karar matrisinin oluşturulması

Adım 2.

Normalize edilmiş karar matrisi oluşturma

Adım 3.

Ağırlıklı karar matrisi oluşturma

Adım 4.

Maksimum ve minimum çözüm noktalarının belirlenmesi

Adım 5.

Ayırım ölçülerinin hesaplanması

Adım 6.

İdeal çözüme göreli yakınlıkların hesaplanması
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3. LİTERATÜR TARAMASI
TOPSİS yöntemi daha önce de değinildiği gibi çok farklı alanlarda kullanılmıştır.
Burada

finansal performans ölçümünde TOPSİS yönteminin kullanıldığı

çalışmalara değinilecektir. Finansal performansın ölçümünde TOPSİS yönteminin
kullanılması ile ilgili ulaşılabilen çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Hosseini ve arkadaşları, (2013) Tahran Borsası’nda işlem göre en başarılı 50
firmanın

performansını

AHP

ve

TOPSIS

yöntemlerinden

faydalanarak

değerlendirmiş ve bu şirketlerin mali performanslarının değerlendirilmesinde
kullanılan AHP–TOPSIS yöntemlerinin yeterli olmadığını saptamışlardır.
İç ve arkadaşları (2015), 24 sektördeki şirketin derecelendirmesinde farklı çoklu
karar verme yöntemlerini kullanmışlar ve elde ettikleri bulgulara göre en başarılı
yöntemin TOPSIS yöntemi olduğu sonucuna varmışlardır.
Kim ve Jung, 2011 yılında yaptıkları çalışmada borsada faaliyet gösteren sekiz
şirketin finansal performansını Korelasyon Analizi ve TOPSIS yöntemi ile test
etmişler ve TOPSIS yönteminin yatırım alternatiflerinin belirlenmesinde yeterli bir
yöntem olduğunu tespit etmişlerdir.
Saldanlı ve Sırma (2014) halka açık şirketlere yapılacak yatırımların
belirlenmesinde TOPSIS yönteminin kullanılmasının yardımcı olabilecek nitelikte
olmadığı sonucuna varmışlardır.
Soba ve arkadaşları

(2012) borsada işlem gören işletmelerin etkinlik ve

performans ölçümleri ile ilgili yaptıkları çalışmada etkinlik ölçümü için veri
zarflama analizini, performans ölçümü için de TOPSİS yöntemini kullanmış,
çalışmanın sonucunda işletmelerin performansına bağlı olarak sektörlerin
performansları birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Yükçü ve Atağan (2010) Bir işletmenin farklı illerdeki otellerin performansını
TOPSIS yöntemi de dâhil olmak üzere dört karar verme yöntemini kullanarak
değerlendirmişler ve otellerin sıralanmasında bu yöntemlerin etkili olduğu görüşünü
ortaya koymuşlardır.
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Bu çalışmada da Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmelerinin 2010-2017
yıllarına ilişkin finansal tabloları veri olarak alınmış çok kriterli karar verme
tekniklerinden TOPSIS yöntemi ile analiz edilecektir. Elde edilen bulgular daha
önce aynı sektörde yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılarak ortaya konacaktır.
4. METODOLOJİ
4.1. Araştırmada Kullanılan Veri Seti
Bu çalışma Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmelerinin finansal
performansları TOPSIS yöntemi kullanılarak ortaya konacaktır. Bu çalışmanın veri
setini, 2010-2017 dönemi arasında Borsa İstanbul’da işlem gören çimento
işletmelerinin finansal tabloları oluşturmaktadır.
4.1.1. Araştırmada Kullanılan Performans Ölçüleri

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Oranlar
KOD

Formül

Oranlar
Likidite Oranları

CO

Cari Oran

Dönen varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

NO

Nakit Oran

Nakit ve Benzerleri/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Finansal Yapı Oranı
KO

Kaldıraç Oranı

Yabancı Kaynak Toplamı/Aktif Toplamı

Faaliyet Oranları
SDH

Stok Devir Hızı

Satılan Malın Maliyeti/Ortalama Stok

ÖDH

Özkaynak Devir Hızı

Net Satışlar/Ortalama Özkaynak

Karlılık Oranları
ÖK

Özsermaye Karlılığı

Net Kar/Özkaynak

NKM

Net Kar Marjı

Net Kar/Net Satışlar

SMM

Satılan Malın Maliyeti/Net Satışlar Satılan Malın Maliyeti/Net Satışlar

4.1.2. Araştırma Verisi
Çalışma kapsamına Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmeleri girmektir.
Borsa İstanbul’da işlem gören 16 çimento işletmesi aşağıdaki gibi kodlanmış ve liste
olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Baştaş Başkent Çimento’nun 2010 verileri olmadığı için 2010 hesaplamalarında
dikkate alınmamıştır. Sonraki yıllar için bu işletme de hesaplamalara dâhil edilmiştir.
Tablo 2. BİST’te İşlem Gören Çimento İşletmeleri
Sıra

Kod

Şirket Adı

1

ADANA

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

2

AFYON

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

3

AKCNS

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4

ASLAN

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

5

BASCM

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6

BTCIM

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

7

BSOKE

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

8

BOLUC

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

9

BUCIM

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

10

CMENT

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

11

CIMSA

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12

GOLTS

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

13

KONYA

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

14

MRDIN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

15

NUHCM

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

16

UNYEC

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.1.3. Araştırma Yöntemi (Research Method)
Bu

çalışmada,

TOPSIS

Yöntemi

kullanılarak

işletme

performansı

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede 4 başlıkta toplam 8 finansal oran kriter
kabul edilerek 2010-2017 yılları arasındaki başarı sıralaması yapılmaya çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında sırasıyla aşağıdaki yollar izlenmiştir.
Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması; TOPSIS yöntemine karar matrisinin
oluşturulmasıyla başlanmaktadır. Standart karar matrisi satırlarında alt sektörler,
sütunlarında ise finansal oran verilerinden oluşmaktadır. Bunun için finansal
performans göstergeleri 4 ana grupta toplanmış ve gruplara bağlı 8 alt performans
kriteri belirlenmiştir. Çalışmada her yıl için karar matrisi oluşturulmuştur.
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Adım 2: Karar Matrisinin normalleştirilmesi; sütunlardaki her değer ilgili
sütundaki değerlerin kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle tek paydaya
indirgenerek normalleştirilmiş karar matrisi elde edilmiştir. Bu tabloda karar
matrisinde belirlenmiş her bir rasyonun karekökü alınarak normalize işlemi sonucu
hesaplanan rakamlar bir sonraki tabloda yer almaktadır. Ancak bu tablo yapılan
çalışmalarda verilmemektedir.
Tablo 3. Karar Matrisi (2017)
CO

NO

KO

SDH

ÖDH

ÖK

NKM

SMM

ADANA

1,14

0,21

0,35

3,00

0,41

0,17

0,17

0,74

AFYON

0,56

0,20

0,71

8,74

0,53

0,24

0,32

0,79

AKCNS

1,00

0,07

0,42

5,26

0,88

0,18

0,10

0,80

ASLAN

1,26

0,34

0,46

4,83

0,73

0,13

0,13

0,73

BASCM

1,42

0,19

0,30

4,04

0,75

0,09

0,08

0,82

BTCIM

0,89

0,14

0,56

6,35

0,53

-0,02

-0,03

0,83

BSOKE

0,64

0,02

0,59

3,12

0,25

-0,07

-0,24

0,88

BOLUC

1,22

0,29

0,42

4,49

0,81

0,26

0,22

0,67

BUCIM

2,07

0,24

0,36

3,16

1,15

0,16

0,10

0,78

CMENT

1,70

0,20

0,25

4,06

0,49

0,01

0,01

0,83

CIMSA

0,80

0,17

0,56

4,66

0,71

0,17

0,17

0,74

GOLTS

1,29

0,01

0,60

2,64

0,83

0,03

0,02

0,76

KONYA

3,56

1,14

0,20

2,89

0,66

0,12

0,12

0,77

MRDIN

2,81

0,55

0,19

2,62

0,50

0,19

0,27

0,67

NUHCM

1,69

0,37

0,36

4,01

0,60

0,13

0,15

0,76

UNYEC

3,76

0,75

0,21

2,94

0,57

0,25

0,31

0,71

Aşağıdaki formül yardımıyla standart karar matrisindeki değerler kullanılarak rij
değerleri hesaplanmıştır.
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Adım 3 ve Adım 4: Normalize Matris Aşağıda verilen hesaplanan her bir
finansal oranın çimento sektöründeki önem derecesine göre oluşturulmuş ağırlıkları
yer almaktadır. Finansal oranların ağırlıkları yani önem dereceleri için Merkez
Bankası’nın yayınlamış olduğu sektörel ortalamalar dikkate alınmıştır.
Tablo 5’te verilen ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisi, normalize
edilmiş karar matrisinin sütunlarındaki değerler ile kriterlerin ağırlık değerlerinin
çarpımı ile oluşturulmuştur.
Tablo 4. Normalize Matris
CO

NO

KO

SDH

ÖDH

ÖK

NKM

SMM

ADANA

0,153

0,123

0,198

0,168

0,149

0,258

0,232

0,241

AFYON

0,075

0,118

0,405

0,490

0,195

0,369

0,451

0,257

AKCNS

0,133

0,044

0,241

0,295

0,323

0,288

0,138

0,260

ASLAN

0,168

0,205

0,263

0,271

0,268

0,208

0,178

0,236

BASCM

0,190

0,112

0,174

0,226

0,275

0,144

0,116

0,267

BTCIM

0,119

0,082

0,319

0,356

0,196

-0,031 -0,040 0,270

BSOKE

0,086

0,013

0,340

0,175

0,090

-0,113 -0,331 0,285

BOLUC

0,163

0,175

0,242

0,252

0,297

0,408

0,306

0,217

BUCIM

0,277

0,144

0,205

0,177

0,423

0,255

0,139

0,254

CMENT

0,228

0,120

0,143

0,228

0,181

0,009

0,011

0,271

CIMSA

0,107

0,103

0,321

0,261

0,260

0,272

0,233

0,239

GOLTS

0,172

0,008

0,344

0,148

0,304

0,042

0,031

0,246

KONYA

0,476

0,685

0,113

0,162

0,241

0,189

0,174

0,251

MRDIN

0,376

0,328

0,107

0,147

0,183

0,303

0,372

0,219

NUHCM

0,226

0,222

0,204

0,225

0,219

0,208

0,210

0,247

UNYEC

0,503

0,453

0,118

0,165

0,207

0,398

0,432

0,229

Tablo 5. Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi
CO

NO

KO

SDH

ÖDH

ÖK

NKM

SMM

ADANA

0,015

0,033

0,020

0,008

0,001

0,026

0,026

0,063

AFYON

0,007

0,032

0,041

0,025

0,002

0,037

0,050

0,067

AKCNS

0,013

0,012

0,024

0,015

0,003

0,029

0,015

0,067

ASLAN

0,017

0,055

0,026

0,014

0,003

0,021

0,020

0,061
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BASCM

0,019

0,030

0,017

0,011

0,003

0,014

0,013

0,069

BTCIM

0,012

0,022

0,032

0,018

0,002

-0,003 -0,004 0,070

BSOKE

0,009

0,003

0,034

0,009

0,001

-0,011 -0,036 0,074

BOLUC

0,016

0,047

0,024

0,013

0,003

0,041

0,034

0,056

BUCIM

0,028

0,039

0,021

0,009

0,004

0,026

0,015

0,066

CMENT

0,023

0,032

0,014

0,011

0,002

0,001

0,001

0,070

CIMSA

0,011

0,028

0,032

0,013

0,003

0,027

0,026

0,062

GOLTS

0,017

0,002

0,034

0,007

0,003

0,004

0,003

0,064

KONYA

0,048

0,185

0,011

0,008

0,002

0,019

0,019

0,065

MRDIN

0,038

0,089

0,011

0,007

0,002

0,030

0,041

0,057

NUHCM

0,023

0,060

0,020

0,011

0,002

0,021

0,023

0,064

UNYEC

0,050

0,122

0,012

0,008

0,002

0,040

0,048

0,060

P+

0,050

0,185

0,041

0,025

0,004

0,041

0,050

0,074

P-

0,007

0,002

0,011

0,007

0,001

-0,011 -0,036 0,056

Pozitif ideal seti için matrisin her bir sütununun en büyük değeri, negatif ideal
seti için ise matrisin her bir sütununun en küçük değeri alınmıştır.
Tablo 6. Performans Sıralaması
PUAN

SIRALAMA

KONYA

0,794

1

UNYEC

0,690

2

MRDIN

0,546

3

BOLUC

0,407

4

AFYON

0,407

5

NUHCM

0,403

6

ASLAN

0,380

7

BUCIM

0,333

8

ADANA

0,332

9

CIMSA

0,328

10

BASCM

0,281

11

AKCNS

0,275

12

CMENT

0,242

13
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BTCIM

0,208

14

GOLTS

0,204

15

BSOKE

0,121

16

Çimento sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin 2017 yılı verileri
sıralandığında Konya Çimento’nun ilk sırada olduğu Ünye Çimento’nun onu takip
ettiği görülmektedir. 2010-2017 yılları itibariyle işletmelerin performansları Tablo
8’de gösterilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Baştaş Başkent Çimento’nun 2010
verileri olmadığı için 2010 hesaplamalarında dikkate alınmamıştır.
Yapılan incelemede Borsa’da işlem gören çimento işletmeleri arasından Konya
Çimento, Ünye Çimento ve Söke Çimento’nun genelde ilk 3 şirket arasında olduğu
görülmektedir. Ancak 2012 yılında Aslan Çimento ilk sırada yer alırken 2015 ve
2017 yıllarında Afyon Çimento ilk sırada yer almıştır. Afyon Çimento, 2012 ve 2013
yılları dışında genelde ilk 5 şirket sıralamasına girmektedir. Ancak Aslan Çimento
2012 yılı dışında genelde ilk 5 şirket arasında yer almamaktadır (Tablo 8).

Tablo 7. Borsada İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Puanları ve Sıralamaları

2010
C

2011

Sır
a

C

2012

Sır
a

C

2013

Sır
a

2014

Sır
a

C

C

2015

Sır
a

C

2016

Sır
a

C

2017

Sır
a

C

Sır
a

ADAN
A

0,25
2

6

0,30
9

6

0,41
6

4

0,36
8

5

0,48
2

4

0,42
2

4

0,45
8

4

0,33
2

9

AFYO
N

0,33
5

4

0,36
3

5

0,27
1

15

0,21
9

10

0,34
5

5

0,85
6

1

0,27
5

14

0,40
7

5

AKCN
S

0,17
2

10

0,26
3

15

0,31
0

9

0,18
8

13

0,12
3

15

0,19
0

11

0,36
8

8

0,27
5

12

ASLAN

0,12
6

15

0,26
4

14

0,77
3

1

0,17
5

14

0,13
2

14

0,17
1

13

0,28
2

13

0,38
0

7

0,28
1

11

0,35
4

6

0,45
1

4

0,25
5

7

0,14
6

15

0,28
4

12

0,28
1

11

BASC
M
BTCI
M

0,25
1

7

0,30
8

7

0,28
0

14

0,34
6

6

0,19
7

9

0,21
1

8

0,29
7

9

0,20
8

14

BSOKE

0,47
7

2

0,48
2

3

0,30
3

11

0,71
5

2

0,50
9

2

0,56
5

3

0,29
4

10

0,12
1

16
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BOLU
C

0,15
7

13

0,27
2

13

0,32
5

7

0,21
4

11

0,18
2

11

0,21
5

7

0,72
6

1

0,40
7

4

BUCI
M

0,14
3

14

0,30
4

8

0,30
8

10

0,24
9

9

0,25
5

6

0,19
0

12

0,37
2

7

0,33
3

8

CMEN
T

0,19
4

9

0,27
9

12

0,24
3

16

0,16
2

16

0,13
4

13

0,12
4

16

0,21
8

15

0,24
2

13

CIMSA

0,16
3

11

0,28
4

10

0,30
3

12

0,30
5

8

0,11
0

16

0,21
9

6

0,29
1

11

0,32
8

10

GOLT
S

0,20
6

8

0,29
6

9

0,31
9

8

0,20
3

12

0,20
5

8

0,14
9

14

0,18
9

16

0,20
4

15

KONY
A

0,76
1

1

0,72
6

1

0,76
0

2

0,71
9

1

0,82
5

1

0,59
2

2

0,71
4

2

0,79
4

1

MRDI
N

0,32
6

5

0,48
0

4

0,35
9

5

0,30
6

7

0,19
5

10

0,20
4

9

0,39
1

5

0,54
6

3

NUHC
M

0,16
2

12

0,25
7

16

0,28
1

13

0,16
9

15

0,15
6

12

0,20
1

10

0,38
7

6

0,40
3

6

UNYE
C

0,38
2

3

0,62
1

2

0,50
7

3

0,61
6

3

0,49
4

3

0,39
9

5

0,68
3

3

0,69
0

2

Tablo 8. Yıllar İtibariyle Borsada İşlem Gören Çimento Şirketlerinden
Başarılı Olan İlk Üç Şirket
2010

2011
Sıra

2012
Sıra

2013
Sıra

Sıra

KONYA

1

KONYA

1

ASLAN

1

KONYA

1

BSOKE

2

UNYEC

2

KONYA

2

BSOKE

2

UNYEC

3

BSOKE

3

UNYEC

3

UNYEC

3

2014

2015
Sıra

2016
Sıra

2017
Sıra

Sıra

KONYA

1

AFYON

1

KONYA

1

AFYON

1

BSOKE

2

KONYA

2

BSOKE

2

KONYA

2

UNYEC

3

BSOKE

3

UNYEC

3

BSOKE

3

Dumanoğlu, 2010 yılında gerçekleştirdiği çalışmada Ünye Çimento’nun 2004
yılında alt sıralarda olduğunu, sonraki yıllarda ise yükselişte olduğunu belirtmiştir.
Yaptığımız çalışmada da bu istikrarın sürdüğü görülmüştür.
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Dumanoğlu

çalışmasında Bolu Çimento’nun 2004-2009 yılları arasında ilk iki sırada yer alırken,
çalışmamızda son iki yıl hariç başarı sıralamasında gerilerde olduğu tespit edilmiştir.
5.SONUÇ
Günümüzde rekabet gücüne sahip işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri
görülmektedir. Bir işletmenin maliyet, kâr, üretim, satış gibi performansları rekabet
gücünü etkilemektedir. Bu çerçevede rekabet gücünü ölçmek için başvurulan
yöntemlerden biri oran analizidir. İşletmelerin finansal oranlar yardımıyla
performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesi işletmelerin piyasa değerlerinin
belirlenmesi ve birbiri ile karşılaştırılması başvurulan önemli kaynaklardır.
Bu çalışmada 15 çimento işletmesinin 2010-2017 yılları arasındaki finansal
performansları ortaya konarak bir sıralama yapılmıştır. Borsada çimento sektöründe
işlem gören 15 çimento işletmesi ile ilgili yapılan sıralama sonucu sektörün
öncüsünün Konya Çimento olduğu tespit edilmiştir. Sektörde ilk üç işletme genelde
bir istikrar göstermesine rağmen bazı yıllarda değişikliklerin olduğu da tespit
edilmiştir.
Özetle başarılı kabul edilen işletmelerin istikrarlı bir biçimde sıralamadaki
yerlerini korudukları görülmekle beraber, dönemsel performans başarısı gösteren
şirketler de bulunmaktadır.
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LA MONDIALISATION À L’ASSAUT DES THÉORIES
DES TRENTE GLORIEUSES
Claude ALBAGLI1

Les “Trente Glorieuses” qui ont marqué l’économie mondiale au sortir de la seconde guerre
mondiale, ont été dominée par une régulation keynésienne qui a montré son efficacité, puis
par un retour aux “Classiques” pour donner force au marché par la privatisation et la
dérégulation, avec un consensus planétaire sur les vertus des échanges dans une économie
mondialisée. Or, depuis la crise des subprimes de 2008, les économies occidentales et
particulièrement européennes peinent à renouer avec la croissance et les gouvernements,
faute d’obtenir des résultats par des relances ou des rééquilibrages, s’essaient dans les
difficiles réformes de structures.
Est-ce que les théories keynésiennes sont devenues obsolètes? L’impact de telles mesures en
Chine au moment de la crise, montrent que cela n’est pas le cas. Est-ce que les vertus de
comptes équilibrés dans le budget et les échanges sont passés de mode? L’impact de la dette
et le dévissement des BRICS incitent à la prudence. Alors pourquoi les mécanismes se
crispent pour l’Union Européenne ?
La présentation montre que les postulats ne sont plus remplis ni pour les théories
keynésiennes, ni pour les options classiques. Ce ne sont pas les théories qui sont devenues
obsolètes, mais les hypothèses qui ne sont plus remplies. Ce hiatus explique largement la
faible réactivité européenne alors qu’une mondialisation régulée et dominée par les EtatsUnis est menacée par une mondialisation réticulée et structurée par la Chine.

GLOBALIZATION ON THE ASSAULT OF “THIRTY GLORIOUS”
THEORIES
The "Thirty Glorious" which marked the world economy at the exit of the Second World
War, were dominated by a Keynesian regulation that showed its effectiveness, then by a
return to the "classics" to give force to the market by privatization and deregulation with a
global consensus on the virtues of trade in a globalized economy. Since the subprime crisis
of 2008, Western and particularly European economies must struggle for reconnecting with
growth. The governments, in the absence of results through reminders or rebalancing, are
trying in the difficult structural reforms.
Have Keynesian theories become obsolete? The impact of such measures in China, during
the crisis, shows that this is not the case. Have the virtues of balanced accounts in the budget
and exchanges gone from fashion? The impact of the debt and the undoing of the BRICS
encourage prudence. So why are the mechanisms getting defective for European Union?
The presentation shows that the postulates are no longer fulfilled either for Keynesian
theories neither for conventional options. But, theories do not become obsolete, here are the
assumptions that are not fulfilled. This hiatus largely explains the low European
responsiveness, while a regulated and dominated globalization by United States is threatened
by reticulated and structured globalization by China.
1

Prof. Dr., Président de l’Institut CEDIMES France,Membre de l’Académie des Sciences
de Roumanie, claude.albagli@cedimes.org
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1930’LI PARLAK YILLARIN ÇÖKÜŞÜ ÜZERİNE
KÜRESESELLEŞME
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda dünya ekonomisini etkisi altına alan “Parlak 30’lu yıllar”,
etkinliğini büyük ölçüde gösteren Keynezyen düzenlemelere sahne olmuştur. Ancak daha
sonra küreselleşen ekonomide ticaretin bir ‘erdem’ olduğu konusunda ortaya çıkan küresel
bir konsensus ile birlikte şekillenen özelleştirme ve deregülasyon politikalarıyla piyasa
düzenlemelerine hız veren ‘Klasik’ düzenlemeler dünya ekonomisine hakim olmuştur. 2008
krizinden bu yana Batı ve özellikle Avrupa ülkeleri, tekrar belli bir ekonomik büyüme hızına
ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmışlardır. Uyarı ve yeniden dengeleme
sistemleriyle sonuç elde etme konusunda başarısız olan hükümetler, oldukça zor yapısal
reformlar yapmaya çalışmaktadırlar.
Keynezyen teoriler artık hükümsüz hale mi gelmiştir? Kriz sırasında Çin’de uygulanan
Keynezyen politikalar, durumun böyle olmadığını göstermektedir. Bütçe dengesinin ya da
dış ticaret dengesinin bir ‘erdem’ olduğu görüşü artık önemini yitirmiş midir? Yüksek borç
yükünün ve BRICS ülkelerinin ekonomik açıdan yıkımının etkisi, daha ihtiyatlı ve sağduyulu
davranmaya yöneltmektedir. Öyleyse, bu mekanizmalar AB için neden giderek daha yetersiz
hale gelmektedir?
Bu çalışma, bu varsayımların ne Keynezyen teoriler ne de uzlaşmacı çözümler için artık
geçerli olmadığını göstermektedir. Ancak, teoriler hükümsüz hale gelmez. Burada
varsayımlar geçersiz hale gelmektedir.
Bu eksiklik, ABD tarafından şekillendirilen (regüle edilen) ve sahiplenilen bir küreselleşme
olgusunun, Çin tarafından ağ şeklinde yapılandırılan bir küreselleşme olgusunun varlığı
tarafından tehdit edilmesi halinde bu tehdide Avrupalı kimliğinin karşılık verme yeteneğinin
düşük olmasını büyük ölçüde açıklamaktadır.
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LA MONDIALISATION À L’ASSAUT DES THÉORIES DES TRENTE
GLORIEUSES
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les économies développées ou en
émergence ont été marquées par deux vagues successives de référencements
théoriques. La première s’étend de 1945 jusqu’aux chocs pétroliers des années
soixante-dix. La seconde des années quatre-vingt avec la dynamique anglo-saxonne
jusqu’à la crise des subprimes (2008). Depuis, la plupart des pays développés sont
engoncés dans une croissance atone, un endettement critique et un chômage
persistant. Les tentatives de régulation en recourant à l’une ou l’autre méthode
n’apportent plus les résultats escomptés.
La première période avait été marquée par des références keynésiennes dont le
principe reposait sur une hausse de la demande lorsque la conjoncture semblait
fléchir. La seconde période visait à dégager les économies devenues insuffisamment
réactives, de l’accumulation des réglementations étatiques et de favoriser leur
complémentarité par les échanges. Or, après la dernière crise mondialisée, les
gouvernements s’essaient tant à des relances qu’à des dérégulations sans parvenir à
reprendre le chemin de la croissance, et encore plus particulièrement en Europe. Il
apparaît impossible de renouer avec la dynamique des “Trente Glorieuses”, ni
renouer avec la dynamique mondialiste des années quatre-vingt-dix !
La question est donc de se demander pourquoi ces politiques économiques dont
les effets ont été incontestables, ne parviennent plus à provoquer leurs effets
attendus. Les analyses portées par Keynes ou par Friedman qui avaient corseté les
politiques gouvernementales, seraient-elles devenues obsolètes en devenant
inopérantes ? L’initiative réussie du gouvernement chinois en 2009 pour précisément
se couvrir des conséquences de la récession occidentale, invite à davantage de
prudences. Mais alors pourquoi en Occident, l’application de leurs recommandations
dérape pour les unes, sur des déficits commerciaux et pour les autres, dans une
austérité renforcée. Une troisième voie peut-elle cheminer dans ce contexte de
frustration politique et de désœuvrement social ?
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Les gouvernements n’ont plus qu’une alternative : protéger leur production en
relevant leur dispositif douanier ou s’engager dans des réformes structurelles
susceptible d’amputer la charge des coûts. L’un soulève des appréhensions sur une
dynamique économique privée de celle de son commerce extérieur, l’autre appelle
des prudences pour les répercussions sociales qui pourraient advenir à l’encontre des
avantages sociaux ou des services publics. Tout à ces atermoiements les
gouvernements n’arrivent pas à enrayer le cycle des chutes récurrentes à chaque
élection avec des citoyens ballotés de désenchantements en désenchantements.
Sans être parvenu à réguler ces désordres, voici que se lèvent de nouvelles
données apportant un lot complémentaire d’incertitudes. La première est d’ordre
technique avec l’émergence de la robotisation. Ce nouveau progrès ne semble pas
s’inscrire dans le schéma d’une destruction créatrice schumpetérienne et semble
devoir disloquer le socle de la classe moyenne qui caractérise encore la société
consumériste. La seconde donnée relève d’un contexte géostratégique avec
l’émergence chinoise qui menace le leadership américain, mais également le mantra
occidental liant marché et démocratie comme un bloc.
Si les paramètres de régulation semblent se gripper, le contexte semble devoir
dessiner un nouveau monde en émergence dont il faudra changer le paradigme.
1 – LA DECONVENUE DES OUTILS A DISPOSITION
Les politiques économiques mises en place depuis les années 45 ont reposé
d’abord sur des analyses keynésiennes forgées juste avant le déclenchement de la
guerre mondiale. Elles s’étaient illustrées avec le New Deal consécutif à la grande
dépression. Plus tard, le retour vers des lectures libérales dites néoclassiques
s’inspiraient également de principes forgés dans les précédentes décennies.
L'économiste Autrichien Friedrich Von Hayek affirmait que si l'état cessait de
fournir des services et cessait de réguler les marchés, l'économie pourrait se corriger
d'elle-même. Cette idée fut reprise à la suite des chocs pétroliers par Milton Friedman
et popularisée par les « Chicago Boys ».

Chacune reposait sur des postulats

différenciés qui répondaient au contexte économique. Leur rappel nous permettra de
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vérifier ensuite si les structures économiques actuelles répondent aux schémas
d’analyses proposées.
A - La relance de keynes – Les oscillations cycliques de l’économie du XIXème
siècle avaient fait observer que lorsqu’une crise apparaissait, son déroulement
tendait à en accentuer les effets. Ainsi, si un fléchissement de la demande était
constaté, on procédait à la contraction de l’offre de production qui, à son tour,
provoquait un resserrement de l’emploi. La réduction des effectifs d’employés et
d’ouvriers entraînait une baisse de la masse salariale qui à son tour déprimait la
demande. Nous avions l’engrenage d’un processus qui ne faisait qu’approfondir la
crise.
L’idée de Keynes était d’inciter l’Etat à provoquer un supplément de demande
soit directement par ses dépenses, soit par des distributions de revenus
complémentaires pour enrayer la spirale de réduction de la demande. Du fait que des
ouvriers venaient d’être mis au chômage et que l’appareil productif se retrouvait sous
employé, un surcroît de demande pouvait être immédiatement satisfait. Les
chômeurs disponibles pouvaient être employés et les machines sous-utilisées
pouvaient reprendre la production. La relance initiée par l’Etat était en mesure de
conjurer les menaces de récession. Durant une triple décennie ce réglage
accompagna l’émergence de la société consumériste et l’on finit par ranger les
théories des cycles dans les rubriques de l’histoire de la pensée.
Mais le succès de ce mécanisme reposait sur quelques hypothèses qui répondaient
aux structures économiques du moment. Il fallait d’abord, venons-nous de rappeler,
que des facteurs de production soient disponibles sinon une injection de demande
supplémentaire déraperait sur de l’inflation ou un surcroît d’importations. Mais cela
incluait également une autre hypothèse, à savoir que la demande allait être satisfaite
par la production nationale. Ceci conditionnait la réussite du mécanisme puisque
l’augmentation des dépenses devaient naturellement se porter sur les offres des
producteurs locaux, rendant possible la reprise d’activités. Au lendemain de la guerre
cette condition était remplie puisque les tarifs douaniers étaient de l’ordre de 40 %
et que les négociations successives du GATT laissèrent des barrières douanières et
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réglementaires longuement dissuasive. Cela permit aux « Trente glorieuses » de
connaître des inflexions de croissance, mais les protégea de toute récession.
B – Le libre marché d’Hayek – L’analyse néoclassique se défie des
interventions étatiques qu’elle accuse de provoquer des distorsions artificielles.
Celles-ci induisent les acteurs économiques à prendre des décisions erronées puisque
le marché a été faussé. La régulation du marché du logement locatif en est une
illustration. Pour induire une politique sociale, on pourra réglementer et bloquer les
loyers. La protection et la satisfaction des locataires sont alors assurés dans cette
première étape. Mais cette décision décourage le secteur du bâtiment qui constate
une baisse de rentabilité. L’offre de nouveaux logements va se raréfiait et conduire
à une pénurie créatrice de nouvelles distorsions… Pour les néoclassiques, la liberté
du marché est la seule susceptible de le réguler en fournissant les signaux corrects
de l’état du marché. Les agents économiques pourront alors prendre les meilleures
décisions qui répondront à l’état du marché. Donc, en cas de déséquilibre, il est
recommandé de revenir aux équilibres fondamentaux avec cette triple exigence
relative au budget, à la balance commerciale et à celle des paiements. Mais revenir
à l’équilibre budgétaire nécessite de restreindre les dépenses de l’Etat et d’accroître
les prélèvements avec la pression fiscale. Mais l’endossement de cette politique
économique met le gouvernement à la merci d’apparaître comme l’agent d’une
austérité aggravée. Effectivement, la réduction des dépenses de l’Etat et
l’accroissement de la fiscalité réduisent la demande publique et restreint le revenu
disponible des autres agents. Ces prescriptions semblent aller à l’encontre d’un
redémarrage économique.
Les néoclassiques avaient tout à fait perçu les limites de ces mesures si on les
restreignait à ces seules décisions. Il fallait donc induire ailleurs une relance de la
demande qui ne pouvait survenir sur le territoire national. Ils préconisaient donc un
réajustement monétaire, c’est-à-dire une dévaluation compétitive. Elle devait être
suffisamment forte pour qu’elle soit significative du point de vue de la compétitivité
internationale, mais suffisamment mesurée pour qu’elle n’incite pas les pays
concurrents à s’engager à leur tour dans des ajustements monétaires qui annulerait
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l’avantage pris. C’est la demande extérieure qui devait stimuler l’économie et initier
le cycle vertueux de la reprise. L’accroissement d’activités provoqué par le
commerce extérieur, suscite de nouvelles embauches, réactive l’outil de production
qui engagent à leur tour une nouvelle demande intérieure, amorce d’un cycle
vertueux de reprise. Le fonctionnement de ce mécanisme nécessite une ouverture
aux échanges extérieurs et une maitrise de la monnaie nationale. Le contexte de la
mondialisation engagé dans la dérégulation, la privatisation et la libéralisation
offraient le cadre structurel favorable à ce type de mesures.
C – Le dérèglement successif des mécanismes – Les deux mécanismes se sont
pourtant délités, l’un après les chocs pétroliers, l’autre après la crise des
« subprimes ».
Dès que la conjoncture donnait quelques signes d’essoufflement, les
gouvernements engageaient des relances pour stimuler l’activité. La croissance était
ainsi entretenue. Mais chacune de ces relances était accompagnée de quelques
mesures réglementaires qui corsetaient au fur et à mesure l’appareil productif. De
relance en relance, la réactivité économique se fait moins incisive et les effets plus
incertains. Par ailleurs, les structures du marché se sont considérablement modifiées
depuis les premières mesures de relance. Les modifications relèvent de deux points
essentiels relativement liés. Le premier est la baisse continue des protections
douanières passées d’une taxation de l’ordre de 40 % après-guerre à quelque 4 % à
l’aube des années 2000. Les marchés n’étaient plus protégés. Second point, les
consommateurs se portent aujourd’hui massivement sur des produits importés ou qui
ont une part conséquente de valeur ajoutée effectuée « ailleurs », à l’étranger. La
conséquence la plus directe, est que l’accroissement de la consommation provoque
l’augmentation des importations au lieu de stimuler les productions nationales et la
reprise de l’emploi. Cela explique le dérapage des relances engagées dans ce
contexte. Tout se passe comme si l’accroissement du pouvoir d’achat fonctionnait
comme une prime aux exportateurs étrangers. Les coups de pouce engagés dans la
demande dérapent vers la détérioration de la balance commerciale. La Chine
montrera, a contrario, que les relances keynésiennes restent opérationnelles si les
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postulats sont vérifiés sur le terrain. Pour contrer la perte de ses marchés occidentaux
consécutifs à la dépression issue de la faillite de Lehman Brother (2007), la Chine
engage une vaste relance de 400 milliards de dollars engagés dans les infrastructures.
Elle espère compenser par cette mesure les mises à pied des industries exportatrices.
Elle est un vrai succès. La raison fondamentale est que le marché chinois, malgré
son entrée à l’OMC, reste relativement protégé par des dispositifs réglementaires et
que les Chinois consomment… chinois ! Mais en Europe, l’ouverture des frontières
et la modification des structures de consommation ont fait perdre déjà depuis
longtemps, une bonne partie de leur pertinence aux recettes keynésiennes.
C’est en effet au cours des années quatre-vingt que cette prise de conscience
commence à émerger. De nouvelles politiques sont suggérées par Milton Friedman
dont les hérauts en seront pour la Grande-Bretagne, Margareth Thatcher, et aux
Etats-Unis, Ronald Reagan. La vague libérale a notamment pour objectif de nettoyer
le fonctionnement du marché du dispositif règlementaire qui l’enserre et des
barrières tarifaires qui restreignent l’échange international. Cinq éléments ont
convergé pour relancer la dynamique économique et fournir un contexte
particulièrement favorable : 1) consensus universel en faveur de l’économie de
marché ; 2) appréciation convergente du commerce extérieur faisant des
coéchangistes des gagnants ; 3) révolution des transports par la généralisation du
container qui entraîne un effondrement des coûts d’acheminement ; 4) Emergence
des nouvelles techniques de communication (NTCI) rendant instantanée la
circulation de l’information ; 5) Disponibilité des capitaux très favorable grâce à des
taux d’intérêts particulièrement bas. Cela va permettre de délocaliser les productions.
L’entreprise soumise aux lois du marché, la facilité des échanges, la faiblesse des
coûts de transport, la capacité de communication entre les entreprises et les capacités
financières pour créer par le monde des unités de production bouleverse
l’organisation du système productif et provoque un réel essor économique qui va
contaminer une large partie de la planète et extraire de surcroit plus d’un milliard
d’individus de l’extrême pauvreté.
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La mondialisation incite à la délocalisation pour implanter la production là où
l’offre des facteurs de production est la plus favorable. Le système industriel s’affine
même. La chaine de production se segmente et ce ne sont plus les filières qui se
délocalisent, mais chaque segment de la chaîne qui s’autonomise pour constituer un
puzzle international. Mais la logique la mondialisation vide peu à peu les pays
avancés de leurs industries. Les gouvernements et l’opinion tente d’en restreindre le
flux. Mais les entreprises commencent alors par sous-traiter certaines de leurs
activités, puis bientôt changent de fournisseur en choisissant un producteur étranger
plus compétitif. La délocalisation a été accomplie. Mais ce mouvement prend des
proportions considérables dans les pays industrialisés. Les emplois s’envolent au fur
et à mesure. Certes les produits reviennent moins chers et font gagner du pouvoir
d’achat, encore faut-il qu’il y ait des revenus pour permettre leur acquisition. Les
clients potentiels disparaissent avec les emplois, mais les produits sont offerts à des
tarifs davantage compétitifs. Le système bute sur ses limites.
A cette première limite s’ajoute une spécificité plus européenne issue de son
choix pour une monnaie unique commune. Celle-ci donnait l’avantage de supprimer
les risques de change au sein de la zone où se constituaient les deux tiers des
échanges et cherche à s’imposer comme une monnaie de réserve en se substituant
aux monnaies dont elle est l’héritière. On ne parvenait pas toutefois à stabiliser sa
valeur vis-à-vis du dollar avec des oscillations de parité du simple au double depuis
sa création. La crise grecque allait révéler un autre biais qui n’avait pas été pris en
compte. Lorsqu’un pays perdait sa compétitivité (décrochage de l’ordre de 25 %
pour ce cas) et qu’il était contraint d’appliquer une politique de rigueur budgétaire,
on provoquait des effets déflationnistes susceptibles d’accroître la crise si elle n’était
compensée par une dévaluation simultanée redonnant de la compétitivité. Or,
l’appartenance à une monnaie commune prive précisément de toutes possibilités
d’ajustement monétaire pour ses membres. Le résultat était que les préconisations
des néoclassiques pour le retour aux équilibres, ne prenait en compte que les
restrictions budgétaires de l’Etat et éliminait leur second volet, à savoir, le
réajustement monétaire. L’application partielle du dispositif n’éliminait pas la crise,
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mais accentuait les difficultés sociales de la population. Les politiques néoclassiques
devenaient aux yeux des populations un renforcement des difficultés par ses effets
d’austérité. Les gouvernements engagés dans ces mesures se sont vite heurtés aux
réprobations populaires. Or, les autorités monétaires européennes ont des marges de
variation très réduites du fait de la diversité des intérêts des pays membres. Mais à
cette difficulté s’en ajoute une autre avec la prépondérance du dollar qui ne permet
pas de mener de façon autonome, une politique de change. Or, la crise grecque est
précisément survenue dans un contexte où la cotation internationale de l’euro était
élevée, ce qui renforçait les difficultés. Non seulement les pays en difficulté ne
pouvaient pas dévaluer, mais encore les cotations monétaires donnaient pour cette
crise, un euro fort. Les populations n’ont perçu dans le dispositif néoclassique qu’un
approfondissement de l’austérité.
Les gouvernements se sont montrés en définitive très désarmés pour conjurer une
crise persistante de chômage persistant et de croissance atone. Les échecs récurrents
des politiques qu’ils mettaient en place, ont entraîné des sanctions électorales qui se
sont révélées quasi systématiques à chaque suffrage des urnes. Ce jeu de chaises
musicales appelait d’autres pistes pour conjurer cette impuissance. Mais que
pouvait-il être fait ? Trouver une autre base théorique conforme aux nouvelles
donnes du jeu économique ? Elle n’apparaît pas encore. Rétablir des structures en
conformité aux postulats théoriques ? Mais le libre-échange et la monnaie unique
sont présentés comme des acquisitions positives. A contrario, le protectionnisme
soulève de véhémentes controverses et le retour aux monnaies nationales enflamme
les débats. Il faut prendre acte d’un monde qui n’est plus ce qu’il fut.
2 – LES ENJEUX DU PRESENTS ET LES INCERTITUDES DES
ESQUISSES
Ayant épuisé les expériences d’ajustements automatiques, les gouvernements
proposent alors des réformes de structures susceptibles de redynamiser le tissu
économique. Il ne s’agit plus ni de procéder à des relances aux impacts commerciaux
dirimants, ni s’engager dans des rééquilibres budgétaires déflationnistes sous le seul
aspect comptable. Ce recours est dorénavant d’actualité, mais l’évaluation des
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impacts laisse les gouvernants dans l’expectative. Pendant ce temps, la carte des
principales puissances se modifie sensiblement, de nouvelles puissances viennent
disputer aux Européens leurs premières places. L’opinion incrédule ne sait plus si la
promotion du vélo relève d’une maitrise écologique ou d’un habillage circonstanciel
pour l’acceptation d’une vie économique plus frugale, reflet du déclin. Mais le
brouillage des perspectives est accru par deux situations qui commencent à prendre
pied : l’une est d’ordre technique et relève de la troisième révolution portée par les
algorithmes, les robots et l’automation. Faudra-t-il choisir entre les boulots ou les
robots ? ; l’autre est d’ordre géopolitique et concerne l’émergence de la Chine
comme première puissance économique. On la croyait en phase de rattrapage pour
rejoindre le concert des nations industrialisées comme l’avait fait le Japon. La voici
esquissant pour un leadership convoité, un autre cheminement pour un nouvel ordre
international.
A – La dynamique contrariée des réformes structurelles – Pour rendre son
économie à nouveau compétitive, il faut recréer une polarité productive qui puisse
compenser toute la vague des délocalisations. Si l’action consiste à réduire l’écart
des coûts du travail, il y a peu de chance d’y parvenir, même en procédant aux coupes
les plus sévères tant les écarts sont grands. Le résultat n’est pas davantage acquis en
modulant ces résultats par la productivité. C’est par l’innovation, l’affirmation de
marques, l’environnement des affaires, les infrastructures adjacentes et la logistique
que l’avantage peut être préservé ou reconquis. Le réaménagement des services
publics peut conduire à des économies, mais généralement cela menace directement
la structure hospitalière et le maillage scolaire par une politique de regroupement et
de concentration. Les regroupements éliminent des coûts, mais éloignent les
infrastructures des usagers et reportent sur ceux-ci les coûts de déplacement.
Les actions sur les infrastructures doivent être accomplies, non pas dans le seul
objectif de réduire l’emploi puisque la finalité est de renouer avec des politiques de
résorption du chômage, mais de parvenir à produire différemment pour reconquérir
des parts de marché. Les recommandations de Bruxelles en matière de réformes de
structures ne sont guère explicites. La plupart des chapitres relèvent des exercices
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budgétaires : correction durable du déficit, accentuation de la revue des dépenses,
amélioration de l’efficacité du système fiscal, réduction des coûts du travail et pour
finir, réforme du droit du travail et élimination des obstacles réglementaires à la
croissance des entreprises. Il n’y a pas dans ce train de mesure de véritables chapitres
portant sur les réformes structurelles. Néanmoins, les gouvernements hésitent à
s’engager dans des réformes qui pourraient déclencher des revendications sociales
liées au non remplacement des postes, à la suppression d’avantages de niches, à
l’accentuation des prélèvements ou à la réduction de services publics.
Pourtant quelques initiatives concourent à cet effort. La simplification de la carte
des Régions en est une illustration. Au 1er janvier 2016, le nombre de régions est
passé en France de 22 à 13 avec pour objectif la réduction des coûts et la
simplification des services. L’une des marques repose alors sur le changement des
structures de l’Etat. Un slogan étrange les accompagnait « créer des régions à échelle
européenne » sans remarquer que leur taille dépassait celle de certains pays
membres ! Mais le résultat est emblématique : deux ans plus tard, il apparait que le
budget de la nouvelle entité régionale est devenu plus élevé que la somme de ses
anciennes composantes. Les dépenses régionales se sont partout accrues sauf celle
de l’Ile de France (Région parisienne) dont le périmètre est resté inchangé ! Ainsi,
non seulement, les gouvernements restent prudents et souvent frileux à effectuer des
réformes profondes, mais encore, les résultats sont incertains, même quand la
réduction des coûts semble relever de l’évidence. La croissance reste encalminée
dans des structures qui ont beaucoup de difficultés à répondre à des besoins
nouveaux malgré bien sûr quelques éléments mis en vitrine, mais qui ne sont pas
pour autant représentatifs de la mutation nécessaire pour compenser l’efficacité
émoussée des approches des deux grandes écoles. Or, pendant le temps où les outils
de régulation perdent de leur pertinence faute de conformité des postulats aux
nouvelles réalités, se lèvent deux éléments qui vont bousculer tous les paramètres.
B – La troisième révolution technologique – Deux révolutions techniques ont
précédé celle qui se met en place, la première s’identifie à la machine à vapeur et le
chemin de fer, la seconde se cale sur l’électricité. Après James Watt, puis Thomas
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Edison, voici Bill Gates et internet d’où va découler l’intelligence artificielle,
l’automatisation, les algorithmes, l’homme « augmenté » et la robotisation. Quelles
perspectives ouvre cette nouvelle révolution ? Chacune représente singulièrement
une mise en réseau, réseau ferré, réseau électrique, réseau internet. La multiplicité
des applications correspond à chaque fois au souci de réduire les coûts et d’accroître
son positionnement concurrentiel. Les nouvelles techniques semblent à chaque fois
broyer les emplois. Mais elles en créent et les démultiplient ailleurs. Les postillons
perdent leur place avec la disparition des diligences, mais le nombre de cheminots
s’accroit avec le développement des chemins de fer. C’est la fameuse destruction
créatrice de Schumpeter. Pourtant, la nature du nouveau progrès constitué sur la base
de l’intelligence artificielle ne s’insère plus dans les logiques des précédents. Les
apports de la robotisation sont en rupture. Jusque-là, les progrès techniques
satisfaisaient deux exigences : accroître les capacités de la force musculaire et
accélérer la rapidité d’exécution des tâches. Le nouveau progrès présente un atout
inédit, il peut se substituer à l’homme. Mais non seulement, il remplace l’homme,
mais il va élargir sa capacité d’action à tout ce qui est répétitif. Le champ est
immense. Le risque de nouvelles destructions d’emplois est considérable. Après le
dévidement des emplois par la délocalisation, le mouvement peut reprendre et
poursuivre la dislocation de la classe moyenne. Mais il y a encore pire. Les
délocalisations ont aidé à l’émergence de pays pauvres qui n’avaient au départ que
leur faible rémunération du travail à offrir comme avantage comparatif. Dans
l’hypothèse d’une robotisation, il apparaît que les coûts seraient encore plus
compétitifs que les salaires les plus bas. Cela signifie en clair que ces pays perdraient
leurs avantages comparatifs et que les usines pourraient être rapatriées dans les pays
maitrisant algorithmes et automatisation. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les
pays pauvres. Mais cela ne le serait pas davantage pour les pays avancés qui ne
retrouveraient pas les emplois de leur classe moyenne. Nous voyons apparaître un
système où le nombre d’hommes associés à la cohérence du système productif
n’aurait plus besoin d’une mobilisation de masse pour satisfaire une production à
grande échelle. Aux désordres d’une perte de maîtrise des outils économiques
pourraient donc s’ajouter la dérive d’un système productif qui devrait inventer un
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revenu universel pour écarter les orages sociaux. Il devient alors évident que si les
réformes structurelles ont du mal à se mettre en place dans les pays avancés, pour
conjurer des régulations devenues inefficaces, les mutations techniques annoncées
pourraient bien aggraver la paupérisation sociale et les inégalités. Mais un autre
bouleversement se profile à l’horizon. Il est d’ordre géostratégique et ses
conséquences ne sont pas moins redoutables.
C – L’émergence d’un nouveau leadership – L’Occident a ponctué un cycle de
cinq siècles de civilisation en en entretenant la dynamique par le renouvellement de
ses pôles moteurs : partage ibérique, rivalité franco-britannique, domination
américaine. Pourtant, il y avait peu de chance que les explorations initiées à la fin du
XVème siècle débouchent sur une domination planétaire avec des effectifs si
réduits : quelques navires et deux ou trois cents hommes tout au plus. Un historien
dira : « Ils l’ont fait parce qu’ils ne savaient pas que c’était impossible ». L’Empire
ottoman n’a pas joué un rôle mineur dans cette projection puisqu’en contrôlant la
Méditerranée orientale, il a provoqué la recherche de nouvelles voies commerciales
en cherchant plein Ouest ou en contournant l’Afrique. L’Europe a fait du Progrès,
un accomplissement social (Denis Diderot) et de la Consommation, l’expression du
Bonheur (Jean-Baptiste Say). Son système économique, fondé sur le marché (Adam
Smith), a structuré la société sur la base du choix consumériste rendu possible par
l’avantage d’un revenu discrétionnaire et croissant. L’assujetissement de l’homme à
la cohésion de son groupe a laissé émerger la notion d’individu autonome dans ses
arbitrages, responsable de son Salut et sacralisé dans sa personne. L’avancée ultime
en a été proposée plus récemment par Francis Fukuyama avec « la fin de l’Histoire »,
non pas bien sûr dans le sens du récit évènementiel, mais dans sa forme
organisationnelle : le Marché et la Démocratie. L’homme adopte des institutions qui
lui permettent de choisir autant ses consommations que ses gouvernants. Ces valeurs
paraissent indépassables et universelles.
C’est dans ce contexte qu’émerge la Chine en reprenant une place équivalente à
celle qu’elle occupa dans l’Histoire. Mais un point l’en distingue radicalement : par
le passé, les peuples organisaient des économies-mondes sans guère de connexions,
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cette fois-ci il est question de régenter la planète. Dans un premier temps, les pays
avancés s’étaient félicités de voir la Chine, composant le cinquième de l’humanité,
se lancer dans un processus de « rattrapage ». En s’appuyant sur l’élan engagé par
Deng Xiaoping, la Chine anime durant trois décennies une croissance
exceptionnelle. C’était inédit, car jamais une croissance n’avait été si importante
(environ 10 %), pour une durée aussi longue concernant une population aussi dense.
Cette réussite devait fatalement la mener à adopter, après le marché, des institutions
calquées sur les démocraties occidentales. Mais cette avancée reposait sur un
malentendu.
En introduisant la Chine à l’OMC (2001), l’Occident était convaincu que la Chine
après s’être convertie au marché, adopterait ses institutions politiques. Mais la
réussite de la Chine est une combinaison d’un marché dynamique et d’un Etat intrusif
sous l’égide d’un Pouvoir puissant et stabilisé dont les tenants sont compétents,
filtrés et cooptés. La Chine met en place un système économique différencié et une
organisation des pouvoirs relevant d’une autre légitimité. Mais Confucius comme
Aristote a la même profondeur historique. Lorsqu’en 2013, la Chine initie son projet
« One Belt, One Road », les observateurs croient voir simplement une résurgence de
la vieille « route de la soie ». Cinq ans plus tard, il faut constater que c’est un
formidable maillage qui s’étend de la Nouvelle Zélande à l’Argentine qui a pour
objet de mettre en place une autre gouvernance internationale, en même temps que
sécuriser ses marchés autant ses ressources minérales et énergétiques que ses
débouchés. La liaison entre l’Asie et l’Europe mobilise à elle-seule un budget de
1.000 milliards. La cagnotte issue de ses excédents commerciaux lui permet de
financer ports, voies ferrées, aéroports, oléoducs et gazoducs… En 2014, elle
atteignit le montant faramineux de 4.000 milliards.

Les Etats-Unis sentent leur

suprématie contestée pour une mondialisation dont ils avaient entrepris la régulation
(voir sa dérégulation comme lors de l’épisode des subprimes) mais sous leur
domination incontestable. Désormais, la Chine avance méthodiquement par un
maillage réticulaire qui structure cette nouvelle mondialisation dont elle aspire à être
le pivot. L’organisation planétaire semble promise à un nouveau leadership qui

3099

viendrait clore une séquence occidentale d’un demi-millénaire. Mais ce sont aussi
les règles qui risquent d’être sérieusement amendées.
* * *
Ainsi, un monde nouveau semble émerger en concomitance avec la perte
d’efficacités des outils économiques traditionnels. Les nouvelles structures privent
les théories de la pertinence de leurs postulats. Les tentatives de remodelage des
structures n’ont pas donné les résultats escomptés ou font l’objet de controverses tant
leur impact semble remettre en cause des avantages supposés acquis ou menacer des
services publics érodés. Les populations ne trouvent dans la méthode du retour aux
équilibres, que des mesures d’austérité et se désespèrent de voir que toute relance ne
fait que dynamiser les fournisseurs étrangers. Les gouvernements sont rejetés dans
une alternance électorale hoquetant de désillusions en déceptions. Mais en définitive,
ils n’y peuvent pas grand-chose, car les outils qu’on leur offre, sont devenus
inopérant dans le nouveau contexte. Le constat d’une croissance atone et d’un
chômage incompressible ne semblent plus devoir être conjurés. L’Europe accumule
des menaces d’orages, non plus par une belligérance nationaliste, mais par des
impatiences sociales. Pourtant d’autres menaces s’inscrivent à l’horizon : les progrès
liés à la troisième révolution technologique suscitent l’enthousiasme pour les
nouvelles capacités qu’ils libèrent, mais ils induisent les craintes les plus vives sur
l’impact social qui risque d’être désastreux. Le chambardement géopolitique qui s’y
superpose, par l’émergence soudaine de la Chine au premier rang des puissances
économiques, bouscule les attentes. Elle ne montre aucune intention d’inscrire ses
pas dans le sillon engagé : sa taille lui donne la crédibilité de ses ambitions, ses
succès récents attestent de son efficience et lui donnent l’assurance.
Mais d’autres orages sont de nature à brouiller encore davantage les perspectives.
Les données démographiques accusent des bouleversements vertigineux. Le
multiplicateur démographique s’est soudainement emballé. La productivité agricole
en avait fixé le seuil séculaire. Il a doublé en France, mais il a été multiplié par 14
en Chine et on annonce un multiplicateur astronomique pour l’Afrique de 40 pour la
fin du siècle. Le progrès économique est appelé pour résoudre les aspirations de
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peuples de plus en plus dense, il est dorénavant redouté par les contraintes
écologiques qu’il ferait peser avec de tels niveaux de peuplement. Porter le
développement de la planète aux standards californiens nécessiterait de multiplier
par 6 la production mondiale, partager le PIB équitablement entre tous les habitants
replacerait les européens sous le seuil de pauvreté… C’est assurément un nouveau
monde qui est en gestation dont il va falloir réinventer les règles et réguler les écarts.
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The Research Methodology of Prof. Richard Mattessich
Giuseppe Galassi1
1)

This presentation wants to be a tribute to prof. Richard Mattessich; it is

written through the eyes of a researcher who has worked closely with him over a
period of 42 years, starting attending his courses of “Income Determination
Theory” and “Research Methodology” at the University of British Columbia in
1975.
Among his huge scientific research and publications, I intend to stress and underline
three major contributions:
a) Accounting metrics and other mathematical instruments which anticipated
computer spreadsheet by 30 years.
b) The preparation of accountants for information economics by means of analytical
methods.
c) The proposition of the “onion model of reality” to distinguish different Kind of
reality.
Over a career extending back to the beginning 1940s Professor Richard Mattessich
has published books and articles in the field of accounting, management
science, behavioral sciences, epistemology, philosophy and history, reflecting
wide interdisciplinary scholarship. To celebrate his ninety–fifth birthday in 2017,
this paper aims to highlight specifically his “research methodology”, in the
particular historical context, starting from the so called “golden age of a priori
research in accounting”.

1

Professor of Economia Aziendale, University of Parma, Italy
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The focus is not so much on the individual book and article but on the overview of
researches which involve dynamic patterns and resulting contributions.2
2)

The late fifties and early sixties regarded the conceptual

clarification and, above all, the rigorous formulation of the very foundations on
which accounting rests. For Mattessich it was mainly methodological and
analytical research and he never claimed to be an empirical scholar. But this was
the preparatory phase, through the attempts of formulating accounting theory by
means of a general and axiomatic framework, for the empirical research of the
seventies and eighties.
The “professional oriented research” lacked the rigour needed to offer a foundation
for scientific generalization and testing how far extensions might be affected
beyond the realm of particular problems. The “golden age of a priori research in
accounting” supplied this Kind of rigour, but in a way that often seems remote
from practice; the general and rigorous terms allows a kind of inter-science
cross-fertilization. The potential application is driven by problems of actual practice
with a solution that is also extended and stated with sufficient rigour and
generality to be understood by other disciplines.
Accounting is a methodologically oriented discipline already in Pacioli’s book
on mathematics and double – entry bookkeeping, know as the Italian method.
The opportunities for methodologically oriented research are also far from
exhausted; let us think (a) for instance at the quasi-axiomatic method by
Mattessich (1964). Chambers (1966), Ijiri (1967), Moonitz (1961) – they shared
a concern for identifying a basic theoretical structure for accounting – and (b)
to the needs now becoming apparent for more rigorous treatment of topics like
complexity, flexibility and and so on, which are increasingly being encountered in
dealing with accounting and management problems in high-tech. industries.

2

The main pubblications of Prof. Mattessich up to 2016 are in the References. For a complete list of

research and publications since 1943 up to 2015 see Mattessich (2015 : 145 – 167).
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Richard Mattessich has offered a relevant contribution by considering a series of
events to be a “flow” and with the help of some axioms, definitions and
requirements, built an axiomatic structure for accounting. If Mattessich, Chambers,
Ijiri, Moonitz, were successful in fitting the objectives of accounting into an
axiomatic framework and employing the methods of logic and algebra, many
implications not then suspected could be brought to light. For instance, if it can be
established that accounting or any portion of it meets the definition of a
mathematical “group”, all the previously developed or proved theorems that apply
to “group theory” must be true also for the “interpretation in accounting”.
The real value of Accounting and Analytical Method – Measurement and
Projection of Income and Wealth in the Micro- and Macro-Economy (AAM) is
in examining which hypotheses must be accepted before any accounting system,
micro or macro, can be outlined. It clearly states also that these basic assumptions
require specific purpose-oriented interpretations (cf. Mattessich 1972)3. The
increasing application for accounting tools, the variety of micro- and particularly
macro-accounting systems, were the justification for investigating accounting in a
more general perspective and from a developed analytical standpoint. This was
possible by incorporating contributions of sister disciplines, specifically economics,
management science, symbolic logic and electronic data processing. AAM says
of a keen awareness of accounting as an applied discipline and of its
epistemological and methodological problems in order to reach its instrumental
purposes.
Accounting Systems (pp. 339-30) introduced great generality which produced
highly economic working in setting up of accounting models. This work liberates
the structure from the façade, opening new perspectives. Features which have
been hidden behind the technical language are revealed by the much more general
3

The set of eighteen assumptions, nineteen in the German version (1970), “form the key to a general
theory of accounting: a meta‐theory which provides a frame for alternative hypotheses tailor‐made for
individual olipectives” (AAM:426). He distinguished in its set of basic assumptions (the majority of
which are, contrary to common belief, of empirical nature) a separate category (surrogate assumptions)
which are empirically empty but hold the place for specific pragmatic or instrumental hypotheses
(formalized means‐end relations).
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and foundamental language of mathematics. It forces into the area of
interpretation, semantics (the basic efficacy of reorienting accounting systems
toward a more semantic base), and thereby banished most psychological
ambiguites from logic, i.e., the syntactical area4.
He stressed formal postulates and the need for logical deduction, and in the same
time he was concerned with traditional economics and the need for surrogates
to represent the “values systems” that must guide activities. Together with
Chambers, Ijiri and Moonitz he employed basic statements from which further
theoretical structures are derived. The additional device for moving from these
general (exogenous) propositions to his own specific guidelines is said to be one
of deduction or, in Mattessich framework, interpretation.
In other words, one of his chief contribution to accounting theory is the
separation of the formal theoretic model based on scientific aspects that deals
with values and purposes. Thus his first step is the construction of a general model
(uninterpreted or semi interpreted calculus) through basic assumptions that is
value free; in the second step users may apply their own specific objectives and
then the general theory points at the appropriate consequent procedures interpretation through instrumental hypotheses (Mattessich 1972:484-85)5.
Altough AAM offered some methodological insights, a systematic interpretation of
the general accountinfg theory requires further analytical as well as empirical
research. On the other hand Mattessich fully created such a base in his book on
Instrumental Reasoning and Systems Methodology (IRSM, 1978a). The paper by
Balzer and Mattessich (1991) is an attempt of a more rigorous structuralist
reconstruction of accounting theory and its net. Such an interdisciplinary effort

4

The concept of facade, is opposed in some way to the “substance”, a reality or essence behind the
facade,qualified as meta‐theory (Mattessich 1978°:53‐4).
5
This is in the sense of Sneed (1971), Stegmuller (1973, 1975, 1979, 1986) and Lakatos (1978). The
combination of their views confirms the scientific approach to accounting by Richard Mattessich and
can explain the methodologyof science in general on a more rational basis. Cf. Mattessih (1978a:265‐
72), Balzer, Moulines nand Sneed (1987),Bunge (1967:402‐403), Galassi (1978 : passim).
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shows an appropriate axiomatization of accounting theory by revealing its logical
structure as well as its empirical claims in a clearer and more acceptable way.
Mattessich approached deduction by separating positive elements from the elements
calling for more value assessments. In his later years he pays more attention to values
and objectives, but his framework was essentially that of Carnap and the logical
empiricists. His belief in the construction of a general theory of accounting, in the
relevance of an uninterpreted or a semi-interpreted calculus, is firmly rooted in the
works of the Vienna Circle philosophers and others to developing their ideas, but he
never considered himself to be a positivist. And to-day his philosophical as well as
scientific orientation does not fit that pattern.
3) His first observing area was the field of economics interconnected with
accounting, twins disciplines, with the same objective of cognition, parts of a more
comprehensive body of “economic science” (Mattessich 1956). The field of national
income accounting and measurement along with Vatter’s fund accounting theory
offered a fertile investigation soil. The national income accounting, the input-output
analysis of Leontieff not to be restricted to the macro-economy (Mattessich 1957),
the primitive distribution framework of Quesnay and the usual scheme for handling
international payments provided further grounds. No doubt his early training in
engineering sharpened his interest in these mathematical models. In the early works
his Viennese education seemed to drive him strongly to logical positivism and to the
works of Rudolf Carnap and others of the Vienna Circle. His later work at Berkeley
with that university well developed computer centre no doubt reinforced his interest
in mathematical modeling and the need for tight structures that fit the new computer
age. The broadening influence at Berkeley probably came from Churchman (1948,
1961), whose most relevant contribution may have been towards the need to assess
values decision models and operating systems. In any case Mattessich’s work at the
University of British Columbia indicate more interest in extending his early models
into the area of values (Mattessich 1974a, 1978a, 1984). Yet he never lost his point
that basing a general accounting framework on observed postulates from outside
milieu is a necessary requirement for theorizing in any discipline. In spite of the
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influence at the beginning of the logical positivism he rejected later “positive
accounting theory” in favour of an instrumental approach. Anyway his early
philosophical base in logical positivism helps him avoid metaphysical issues 6
and keeps his searching prospective on entities that satisfy scientific and
measurement criteria. These entities are found not only but primarily in the economic
sector; actually Mattessich does “prove” various theorems that can be given
interpretations in the field of traditional accounting.
In Mattessich’s earlier work, such as AAM, he was not concerned directly with
ethics. There is fragmentary mention of ethics or value judgements except for a sharp
analysis of the “values system” implied in the field of management science. His early
ethical views must be inferred from his admiration of the sciences. His faith is in the
traditional, hypothetico-deductive methodology of science and his general
acceptance of the objectives of economic and accounting systems (cfr.Mattessich,
IRSM, 1978a, particularly chapt. 4).
The logical and deductive side of his arguments undoubtedly developed from his
interest in the Vienna circle. For this group, led by Carnap, proposition about ethics
could be verified and discussed rationally in the tradition of metaethics; in fact it
held generally that the propositions of ethics are nonsense statements devoid of any
means for verification, empirical confirmation or refutation.
Also in one of his recent books (Mattessich 2014a) he is concerned primarily in
ontological rather than ethical issues, limiting himself to a few relevant aspects
(about “environmental ethics”, “evolutionary ethics” and related topics) of this vast
subject matter; where he tries to indicate the relationships betwean ethics and
ontology, casting a glance at the cultural and ethical mission of our disciplines (see
also Mattessich 1995).
Mattessich’s Accounting and Analytical Methods (see chapt. 10 and passim) is
devoted to assembling inductive evidence by examining existing systems. In this

6

At that time “logical positivism”, which rejected metaphysics, was still the standard model
in the philosophy of science.
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area he is similar to Moonitz in not questioning seriously the ethical values of those
who practice. He is also an inductivist for he begins his inquiry by observing
economists, management scientists, their behavior and their models. He then
generalized these behaviors through a scientific approach to form a “pure” scientific
structure.
Mattessich, Chambers, Churchman have suggested that the aims of an entity and the
objectives of a profession are exogenous and determined largely, if not entirely, by
the objectives of outsiders groups and their prevailing hierarchy of values; the needs
of the “economic order” are given to the profession and the information requirements
cannot be determined by accountants. Finally, Mattessich, Moonitz and Chambers
came up with specific recommendations for the profession. Mattessich (1957,1964a,
1964b) presented the matrix notion as a convenient means for representing the
duality aspects of accounting, that could be adopted to all sorts of social goals and
objectives. The many applications of the matrix mode brought to the computerized
spreadsheets, preparing the ground for the spreadsheets programs.
Throught such best-selling spreadsheet computer programs as Visi- Calc, SuperCalc,
various versions of lotus 1-2-3 and Microsoft Excel (see also Falcon/Forecast timesharing system and Plusplan by Deloitte, Haskins & Sells) the matrix approach
combined with the simulation aspect (as first presented in Mattessich 1961, 1964a
and 1964b) may have been the most successful contribution of modern accounting
theory to actual practice7 .
A scholar or a reader of Mattessich’s Budget Models and System Simulation or of
Accounting and Analytical Methods and Simulation of the Firm through a Budget
Computer Program could with difficulty have anticipated more than fifty years ago
the many students and practitioners using nowdays computers and programs

7

The LANPAR electronic spreadsheet was presented by Pardo and Landaw at Random Corporation
and was also used on main‐frame computers for budgeting at Bell Canada, AT&T, Bell operating
companies and General Motors. Bricklin and Frankston introduced Visi‐Calc, the first commercialized
spredsheet program for personal deskstop (Apple) computers.
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pioneered by himself --- for details see Mattessich and Galassi 2000; Galassi and
Mattessich 2015.
4) The developments of information economics under Butterworth, Feltham, Demski
and their followers were with mathematical model building with modifications to
incorporate rationality, modern probability theory, conditional values and a set of
similar concepts. In this way their output has been more in the tradition of early
Mattessich with his emphasis on meta- models and abstraction from the particular
application of accounting. This trend is towards a management science that
emphasizes the construction of simulated models, which is the antithesis of
deconstructionism. To equate the assumptions of information economics – based
apparently on observations – to a priori research8 is to use the term in its later
Kantian sense. Mattessich denies the a priori Kind of his own foundations and asserts
they were arrived at by observation of economic and accounting models. All research
has an element of a prioriness, so a classification of a priori and non a priori research
has serious defects. Nor is a distinction based on value accepted and value released
a useful division (Mattessich 1980 a :160-65; Galassi 2003:488-94).
The information economics accountants of the late sixties and seventies are the direct
descendants of the more rigorous among the postulational accountants of the fifties
and early sixties, such as Richard Mattessich, Raymond Chambers, and Yuji Ijiri and
Maurice Moonitz. The information economics approach and related attempts have
grown on this soil (for further details see Mattessich 1974, 1975a, 1975b,1978b).
Mattessich’s approach was not empty formalism without empirical substance. He
tried to induce the structures behind such empirical phenomena as economic
transactions. That such endeavours were not invain, proved itself best on the
practical side, such as the simulation of budgeting and accounting matrix models that
led ultimately to a series of best selling spread-sheet computer simulation models.
There is further evidence from accounting practice that AAM has been seminal. It
can be found in the long-standing search of the Financial Accounting Standard Board
8

Carl Nelson (1973) characterized the pre‐1960’s research as a priori as opposed to the
behavioral and market oriented investigations of later decades.
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(FASB) for a conceptual framework of accounting, as well as in FASB’s provisional
“legislation” for supplementary income statements with price-level adjusted values,
temporarily introduced in the UK and Canada; as a matter of fact such regulations
expressed the need of multiple accounting models; it is one of the major but also
most difficult tasks of academic accounting to find out which model fits which
situation.
The conceptual Framework publications of the FASB (1974, 1976a, 1976b, 1978,
1980) may be regarded as the major practical consequence of all the earlier
postulational and axiomatization attempts. The FASB conceptual framework has
been criticized from lacking a formalized approach, for the exclusion of managerial
as well as macro-accounting and other sub-areas, limiting this undertaking to
financial accounting and for not expressing any awareness of the problems
involved in means-end relations. Where no “general theory”, the quintessence of
the scientific approach, is available, all the endeavors, such as better
conceptualization and interpretation or rigorous employment of scientific
methodology, lose a great deal of their ultimate power.
There are many present and future needs that may encourage the application of a
conditional-normative accounting methodology such as those expressed by the
FASB: “closing the gap between practice and theory, ethical considerations, greater
emphasis of policy research, the endeavor to construct accounting and auditing
expert systems9, the quest for the most realistic representations permitted under a
cost-benefit criterion, the revelation of hidden value judgement in standard setting,
and so on” (Mattessich 1995:209). And the objectives would range for beyond those
presented by FASB and preceding studies, such as the “Trueblood report” of the
American Institute of Certified Public Accountants (1973).
5) The faith in hierarchical models is expressed by management scientists, such as
Richard Mattessich, who use many levels of interacting substructures to form
hierarchies of many kinds. This approach is treated greatly in Instrumental
9

The advent of expert systems in accounting may impart particular urgency to the search
for the underlying norms and means‐end relations.This book offers an integrated
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Reasoning and Systems Methodology. An Epistemology of the Applied and Social
Sciences. (Mattessich 1978a)10 . Properties for admittance to each level, and
instructions for relating the levels to one another and to the enclosing structure are
to be defined (AAA 1971:5-12). In some ways a general system versus disjointedincrementalism opposition is related to the general-purpose, specific purpose
controversy. Due to the enormonsly increased potential of modern quantum
computers, many new and estremely complex models can be implemented, with
prompt adequate answer to the information requirements.
As to the relationships of needs, values, from a host system to guidelines, principals,
in the accounting subsystem, Mattessich has suggested that value judgements may
be excluded from any system by reformulating until they appear as exogenous
factors. He calls instrumental hypotheses the statements which connect value
judgements. It has to be emphasized his long-held distinction between instrumental
and scientific hypotheses as well as between non-subjective and subjective value
judgements( Mattessich 1978a: 141;187 ).
Churchman’s and Mattessich’s commitment to total systems that insist everything is
tightly interconnected has been a fruitful position for scientific inquiry. They stressed
that interconnectivity within and sharp separation of the system from the
environment constitute the significant defining properties of the systems approach,
even if the latter moment is not generally accepted.
Mattessich believes that this limit of model building, atomism, can be overcome by
enbedding a group of similar models into a common super- model and by
10

This book offers an integrated picture of the foundations on which the applied and social science
research rests. It tries to outline a framework suitable for sketching means‐and relationships in a more
comprehensive or holistic point of view, the structure of instrumental hypotheses and their difference
to positivistic‐scientific hypotheses. From the very beginning Mattessich pleaded for analyzing these
relationships. One of the main purposes of IRSM was an attempt to point out relations between logic
and mathematics, deductive and inductive inferences, induction and probability, probability theory and
modal logic, decision theory and information economics, Gestalt theory and structuralism, systems
methodology and ontology and so on. It is a totally new work, a milestone in the development of applied
sciences. A fundamental message is that the “analytical sciences “ deal with statements irrefutable by
experience, because most of them consist of nothing but tautologies (true by necessity), whereas
“empirical sciences” deal with statements, in principle at least, refutable by experience; their “truth” is
a provvisional one and grounded on the strength of the relative evidence. The “assumption” of the truth
is derived from a sufficient degree of corroboration, confirmation, non refutation.
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recombining similar super-models into a pattern of still higher order and soon, until
a general theory, embracing all the ultimate and specific models, is formulated
(Mattessich 1978a: chapt. 7; 2014a: chapt. 9).
It is likely that some value-choices are necessary in order to establish the structure.
Mattessich (1974a, 1978a:17-52, 1995a: 161,192) may object that choices are not
value judgements with regard to instrumental hypotheses, which are concerned with
the selection of the best means and are judged by their fitness to reach a definite
purpose. A valutation of a theory predictability is similar to the valuation of
efficiency of an instrumental hypothesis, that is a judgment as to the desirability of
alternative means.
Mattessich emphasizes that accounting is, by its very nature, an applied or
instrumental science as directly pursues practical ends, such as measuring aggregates
and flows of income and wealth attributed to some micro- or macro-entity to help
decision and choices11 . Of course there areattempts, in different disciplines such as
jurisprudence and operations research. Normative or deontic logic includes the logic
of actions, imperatives, commands and others normative statements such as means‐
end relations. Modal and deontic logic, which concerns itself with parallels with
pure sciences; the boundary is fairly arbitrary and the distinction between both is a
issue of semantics. Mattessich’s (1978a:6-10) own conception is that we cannot
escape the fact that value judgements, so obvions also in accounting and
management science, are enbedded in a “hierarchy of norms” penetrating right down

11 A discussion on accounting reality particularly with reference to standard setting activity of the
Financial Accounting Standard Board (and possibly other international organizations, legislative and
quasi‐legislative bodies) can be found in Lee (2006a, 2006b, 2009), Macintosh (2006), Mattesich
(2009), Williams (2006). This debate is a critique directed towards the FASB, which has been more
concerned with “comparability and consistency “ than with identifying improved ways of recognizing
and presenting social reality. In the wake of Enron and other scandals, as well as the financial crisis of
2008 onwards it seems that this debate is trying to convince the FASB to adapt an ontological
perspective in the present efforts to revise its “conceptual framework” for setting accounting and
auditing stendards.This debate gave rise to a further analysis of Searle’s (1995) social ontology and its
application in accounting. Thus it seems that the metholodology of the “onion model of reality”
developed by Mattessich (1991a, 1991b, 1995a, 2003) offers several advantages over Searle’s approach
(Cfr. Mattessich, 2014, chapt. 6).
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to the applied sciences12.

He asserts that accounting, with the recording and

analysing of interections involved in the creation, distribution and destruction of
values, deals with such phenomena from a normative prospect and under
consideration of an economic or cost-benefit criterion. The reason is that values are
part of the realm of mind, information and purpose and become meaningless without
a teleologic frame of reference, i.e. a fairly specific purpose in mind. The degree of
reality and accuracy are here not decisive and are overruled by the degrees of
efficiency and effectiveness at which the information goals are accomplished.
6)Mattessich (1980b) pays great attention to the problems and prospects of
management accounting. The most appropriate frame of analysis seems to be that of
system theory and its underlying instrumental methodology; in management
accounting definitions and measurements can be done correctly only when
comprehending the norms and purposes of the larger social system in which
management is embedded. He has adopted a philosophic framework that enables to
reconcile the goals of a specific system with the goals of the super-systems in which
the former is embedded. He presents a realistic solution of the fragments of
management accounting distinguishing two major areas, the “object area”
(efficiency control objectives, optimizing and satisficing aims, budgeting and budget
simulation and so on, under a given set of environmental constraints) and the “metaarea” of management accounting. The “meta- area” deals with the normative as well
as positive aspects of the environment in which the object models are incorporated.
The two areas are complementary and this allows the derivation of management
accounting models (basically atomistic object models) from the basic assumptions
of a general flexible unifying theory of accounting, comprising all micro- and macroareas, through specific interpretations of those basic assumptions.

12

Further onsideration has been given to the present status of “conditional normative accounting
methodology” and its relation to the search for a logic of norms, deontology or related attempts, in
different disciplines such as jurisprudence and operations research. Normative or deontic logic includes
the logic of actions, imperatives, commands and others normative statements such as means‐end
relations. Modal and deontic logic, which concerns itself with necessity, permissibility, possibility and
so on, has relevant applications to ethical problems, ,to accounting and management science work (cfr.
Mattessich 1978a: 24‐26, 121‐28).For normative accounting theories, “ethical‐normative”, “pragmatic‐
normative”, “conditional‐normative” see the same Author (1995: chapts 10‐11).
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Prof. Mattessich regards accounting a branch of management science, conceived as
a superdisclipline that employs the quantitative methods of the economic sciences13.
AAM can be better understood in the light of the book Critique of Accounting (1995)
and the latter certainly can be comprehended better in the light of AAM. The Critique
makes it possible to better explain and integrate the idea of conditional-normative
accounting methodology, CONAM, with ideas developed in 1960s and 1970s. This
methodology insists on revealing the goals pursued and their underlying value
judgments and it recommends the search for empirical evidence supporting meansend relations.
Depending on the objective each value basis could be acceptable (historical values,
current entry values, current exit values, present values, fair values and so on)14 as
shown in the Critique for different capital maintenance objectives. In CONAM value
judgments could be incorporated into the theory proper, which in turn is the
prerequisite for any applied science.
The demand is for devising certain conditions or common traits for the concepts of
income, wealth, value and so on, to create general uninterpreted concepts -- e.g.
Felham and Olson’s (1995) “clean surplus” notion

--

and

then

rules

of

interpretations for specific needs. As to Mattessich (1995: 69-70) the above
mentioned valuation basis are not interpretations of a general uninterpreted value
concept because the distinction “between uninterpreted and interpreted concepts and
theories lies in the specification of conditions characterizing every uninterpreted
concept”.

13
This resembles the typical Italian research program of Economia Aziendale, entity economics, in
which accounting theory is embedded (see Accademia Italiana di Economia Aziendale 1980, Amaduzzi
1967, Amodeo 1965, Azzini 1982, Ferrero 1968, Galassi 1984, Masini 1979, Onida 1965, Zappa 1937,
1956‐57).
14
For certain purpose sthe correct value bases is the acquisition cost (Littleton, Kohler, Cooper and
Ijiri), for others current entry value (Moonitz, Edwards and Bell) and exit value (Chambers and
Sterling), for others the present value (Fisher, Canning, Nelson), and so on; the present value method,
discounted net future income flows or cash flows, in other words fair value, is rational also for
investments and management accounting decisions. For some purpose two or more values derived from
different bases have to be supplemented.
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The Critique presents also some historical topics, reaching from the very beginning
of token accounting, with the discoveries of Schmandt- Besserat (some eightthousand years B.C)15 to contemporary history of research arguments, such as
“reality issues” in accounting and the related representation, taking into account that
such representation is always a pragmatic one, i.e., constrained by a series of value
judgements -- considerations of cost-benefit, conservatorism and others, such as the
differences and connections between a “positive” representation of values and
similar realities and a “pragmatic” one, the norms or value judgments introduced by
the pragmatic process and its means-and relations. This leads to the insight that
pragmatic representations in financial statements can offer only purpose-oriented
values. The fundamental unresolved problems of this methodology is the empirical
determination and testing of instrumental hypotheses, something that requires not
simply the expertise of empirical accountants but a second empirical revolution.
After all the first empirical revolution was but one of the “economics of accounting”
something similar to what happened in Continental Europe in the last century.
The Critique constitutes a critical analysis, in Kantian sense of critically examining
the extent to which a discipline can represent the pertinent reality, with the obvious
need for putting greater emphasis on ethical and other value judgements such as
moral ones. Its main aims are the comprehension of the foundations, structure and
possibilities of accounting as an applied discipline and the search for the appropriate
methodology. A conditional-normative framework could be applied equally well to
ethical as well as to pragmatic goals, thus clarifying the means-end relations in both
areas.
A conditional-normative approach is also the syntheses proposed by Mattessich
between “positive accounting theory” and the “critical- interpretive approach”, a
basis for combining the desirable features of both approaches and minimize their
limits. The theory is “conditional” in so far as the norms, to be incorporated and
15

Her work on prehistoric writing, counting and record presented evidence that record for
legal and commercial purposes preceded writing and even abstract counting. Mattessich
tried new inferences from an accounting and philosophical point of view and demonstrated
the particular way in which the duality principle manifested itself.
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clearly revealed, constitute the conditions under which such a theory is valid. There
is no contradiction between the “conditional-normative” and the “scientificempirical” approach; though the latter can be carried out without the former, the
reverse is not true, because conditional value judgements are introduced only on this
second level.
7)Starting from the issues that the major task of science is to represent reality, though
in an approximate way -- and this can only be done in classifying ”what represent”
from “what is to be represented -- Mattessich (1991a,1991b) distinguishes between
physical reality versus social reality and developed the “onion model of reality”
based on the crucial notion of “emergent properties”, already present in Instrumental
Reasoning and Systems Methodology (1978a, chapt.7); it regards reality as a
hierarchy of many levels from ultimate reality (by way of physical, chemical,
biological and mental reality) to social reality (including that of jurisprudence,
economics and accounting) or beyond, whitin the context of a philosophy of
(external) realism.16 He pointed out that income, debt as well as ownership claims
belong to social reality and are empirical, even observational variables; they are by
no means empty concepts or mere names. Each layer and sublayer -- from ultimate
to physical, chemical, biological, mental and social reality -- is characterized by its
emergent properties, whereby a lower or more basic layer is enveloped by the next
higher layer, as in an onion. A pertinent fundamental question in accounting
concerns the extent to which accountants can and do represent segments of reality;
accountants actually represent economic reality pragmatically this is possible with
the intention to realize such accounting representation in terms of means-end
relations and with the assurance that the chosen objectives are those of the public at
large. Mattessich (2014a:181-2) states “that reality has a complex structure and
possesses aspects not yet sufficiently explored in the philosophical literature…What
we need is a picture that reveals the intricacy of the notion of reality; a vision that

16

This vision was inspired to Mattessich by Lorenz(1973), as well as by Hartmann’s (1940) “categories
of being” and Bunge’s (1977,1979) “scientific ontology”. He suggested this model even before the
publication of Searle (1995) and is not in fundamental desagreement with Lee (2009), Mouck (2004)
and Williams (2006).
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discloses common roots as well as diverse aspect”. All this may be envisaged in an
onion-like structure, from the most basic to the highest level of reality.
For accounting the distinction between the physical reality of commodities, plants,
buildings and so on versus the social reality of debts and ownership claims seems to
be relevant; it contributes also to solve the problem of values and valutation in
accounting, as Mattessich point out: because it interpretes subjective values as
conceptual representations of personal preferences (belonging to psychic reality) and
objective values as market manifestations, hence representing a social reality. The
existence if those values is independent of the skill or refinement with which they
are determined; hence the claim that the values contained in financial statements do
not represent anything real is based in the confusion between the ontological issue
of weather something is real (e.g. the price one paid or the preference one possesses)
and the methodological issue concerning the accuracy with which those values can
be determined (Mattessich 1995: 213).
Economic valuation is primarily an epistemological and, above all, methodological
rather than an ontological problem. Value, both in economic and accounting sense,
then becomes the monetary expression of either a personal preference, e.g. a “present
value” or of an objectified interpersonal preference, e.g. a “current market value”.
Therefore accounting can only be represented pragmatically, based on the costbenefit criterion and other value judgments, but not in precise scientific terms. Some
assertions that income and capital are purely abstract notions that have no reality
behind them come from the confusion of taking the dichotomy of “physical versus
social” for that of “real versus conceptual” (concepts themselves may assume a
reality status, e.g. in mathematics); so the point is that the methodological problems
of representation, interpretation, classification and measurement, must be separated
from the ontological problem of existence. There are many definitions of income,
none of them absolute. If we employ the non-inclusive or the all-inclusive income
definition is a problem of partition this reality differently according to different
needs.
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Hence the model not only relates the ontological aspects, e.g. of income and wealth,
to the epistemological ones, i.e. the concepts behind those entities, it also creates a
bridge to the methodological aspects of measuring or estimating the values
temporarily attributed to such concepts. All this implies a supplementary purpose
oriented model of representation. Thus the determination of the values of income
and capital is a separate methodological as well pragmatic issue. The identify of
income does not depend on size or source, nor the fact it may be subject to a sudden
decline in purchasing power, nor the fact that may be roughly measured, nor the
allocation procedure by distributing it over several years; in other words, the reality
of income and capital is unaffected by methodological issues.
According to Mattessich’s “onion model of reality”, each layer has a
multidimensional perspective that includes time and other dimensions; although
reality is ever changing, the core layer, whatever the ultimate form it may assume,
can be regarded more permanent than the things, events, properties and other
relations on the higher levels, e.g. the social, legal and economic level, which are
more volatile. These surface realities seem to be increasingly transient the higher one
climbs the hierarchy. The model imposes of clearly identifying on which level or
levels something is considered to be real and on which it is not.
Mattessich (2014a:181) emphasizes that, beyond a “general onthology”, there is a
need for many “domain ontologies”. The ultimate goal of a general, or domainindependent ontology, is to provide a conceptual foundation valid for all possible
domain ontologies, which “are more specifically oriented towards major academic
disciplines and even to more specific goals as manifested in the numerous ontologies
for information and systems science”. He stresses also the logical, semantic and
syntactic complexities to reach such a purpose.
All these efforts show that information science, as applied to any discipline, is
confronted with the task of designing computers capable of providing information
for a great variety of aims among which the representation of a presumed reality
ranks foremost.
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The question about the constituents of reality is an old one. The Greek philosopher
Parmenides held that reality is the substance of unchanging being. Heraclitus on the
other hand argued that there is nothing permanent and everything is in flux.17
Perhaps there is a solution to the dilemma and it may even be an accounting solution
proposed by Mattessich (2014a: chapt.9): the reference is not only to the doubleentry accounting methodology but to a dualism more deeply rooted at the very core
of how accounting analyses reality. We cannot concentrate simply on what exists,
i.e. on the Balance Sheet items, we must also understand the changes in those items
over time, represented by the Income Statement. Only both aspects of reality reveals
a comprehensive picture of reality, specifically a concrete reality. The conclusion for
Mattessich is that substance and process are two aspects of one and the same
ontological phenomenon.
However Mattessich (2014b: 1-35) presents a relevant extension from substance and
process to “energy”, without which neither substance nor process could exist; so the
basis of reality is neither one “substance” or “process” nor two, but three inseparable
elements: substance, process and energy. Furthermore with extension of basic
elements other notions should be considered as basic to reality, e.g. time and space(
see Mattessich and Galassi, 2015:1-17). The conclusion is that space and time are as
tightly connected with substance, process and energy as the latter three are with each
other; so there are not different levels of basic concepts but their equality and
interdependence.
What is to be considered Reality, and Science as well, is seriously affected by
exciting “theoretical” questions. It seems that scholars of such disciplines as
quantum

theory, cosmology, economics and finance increasingly rely on

mathematical consistencies and dubious assumptions rather than factual
confirmation and empirical evidence (cf. Mattessich and Galassi, 2016: 20, ff.).
Mattessich is universally recognized as an academic leader. He is one of the few
intellectual giants of our discipline who offered tremendous contributions to
17 It is continually amazing at how modern problems of knowledge representation return to the same
philosophical questions that Greeks grappled with.
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accounting, business economics, management science and other disciplines, such as
epistemology. His pioneering contributions have an enduring legacy with particular
impact on business education and research. This celebration of his ninety-fifth
birthday intends to be a special tribute for his many advances which has brought the
realm of accounting to new levels, laying and clarifying the foundations for
developing accounting analysis and its applications.
Some readers, who in good faith do not share the same outlook, will disagree with
Prof. Mattessich’s epistemology. The acceptance of a methodology is after all a
personal fact, but they will do no more than recognize his high accomplishments and
dedication to the advancement of accounting and management science.
REFERENCES
Accademia Italiana di Economia Aziendale, ed. (1980) Gino Zappa founder of
concern economics, Bologna: AIDEA.
Amaduzzi, A. (1967) L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni,
Turin: Utet.
American Accounting Association (1971) “ Report of the Committee on Foundations
of Accounting Measurement” (Ijiri, Mattessich. Rappaport, Summers, Thomas), The
Accounting Review 46 (Supplement): 1-48.
Amodeo, D. (1965) Ragioneria generale delle imprese, Napoli: Giannini (1st ed.
1964).
Azzini, L. (1982) Istituzioni di economia d’azienda, Milan: Giuffrè (1st ed. 1980).
Balzer, W., Moulines, C.U. and Sneed, J.D. (1987) An architecture for science,
Boston: Reidel.
Bunge, M.(1967) Scientific research, I: the search for system, New York: Springer
Verlag.
Bunge, M. (1977) Treatise on basic philosophy, vol. 3, Ontology I: the furniture of
the world, Dordrecht: Reidel.

3121

Bunge, M. (1979) Treatise on basic philosophy, vol.4, Ontology II: a world of
systems, Dordrecht: Reidel.
Chambers, R.J. (1966) Accounting, evaluation and economic behavior, Englewood
Cliffs: Prentice-Hall.
Churchman, C.W. (1948) Theory of experimental inference, New York: Macmillan.
Churchman, C.W. (1961) Prediction and optimal decision. Philosophical issues of a
science of values, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Cooper, W.W. and Ijiri Y., eds. (1983) Kohler’s dictionary for accountants,
Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
Ferrero, G. (1968) Istituzioni di economia d’azienda, Milan: Giuffrè.
FASB (1974) Conceptual framework for accounting and reporting. Considerations
of the report of the study group on objectives of financial statements, Stamford, CT:
FASB.
FASB (1976a) Conceptual framework for financial accounting and reporting.
Elements of financial statements and their measurements, Stamford, CT: FASB.
FASB (1976b) Tentative conclusions on objectives of financial statements,
Stamford, CT: FASB.
FASB (1978) Objectives of financial reporting by business enterprises, Stamford
CT: FASB.
FASB (1980) Objectives of financial reporting by nonbusiness organizations,
Stamford, CT:FASB.
Feltham, G.A. and Ohlson, J.A. (1995) “ Valuation and clean surplus accounting for
operating and financial activities”, Contemporary Accounting Research 11: 689-731.
Galassi, G. (1978) Sistemi contabili assiomatici e sistemi teorici deduttivi, Bologna:
Patron.
Galassi, G. (1984) “ Accounting research in Italy: past, present and future”, in A.G.
Hopwood and H. Schreuder, eds., European contributions to accounting research.

3122

The achievements of the last decade, Amsterdam: VU, Uitgeveriy / Free University
Press: 163-168.
Galassi, G. (2003) “ The ‘golden age of a-priori research in accounting’ and the
research of Economia Aziendale”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale 11-12: 488-99.
Galassi, G. and Mattessich, R. (2015) “Some clarification on the evolution of the
electronic spreadsheet”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, AAA
Digital Library, Published Online: vol.12: 1-6.
Hartmann, N. (1940) Der aufbau der realen welt, Berlin: De Gruyter.
Ijiri,Y. (1967) The foundations of accounting measurement, Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
LaKatos, I. (1978) “The methodology of scientific research programmes”, in
J.Worzal, and G.Currie, eds., Collected philosophical papers, vol.I, Cambridge:
Cambridge University Press.
Lee, T. (2006a) “ The FASB and accounting for economic reality”,
Accounting and the Public Interest, 6:1-21.
Lee,T. (2006b) “Cunning plans, spinners, and ideologues: Blackadder and Baldrick
try accounting for economic reality”, Accounting and the Public Interest 6 : 45-50.
Lee,T. (2009) “The ontology and epistemology of social reality in accounting
according to Mattessich”, Accounting and the Public Interest, vol.9: 65-72.
Lorenz, K. (1973) Die rückseite des spiegels-versuch einer naturgeschichte
menschlicher Erkenntnis, Munich: Piper.
Macintosh, N.B. (2006) “Accounting-truth, lies, or ‘bullshit’- a philosophical
investigation”, Accounting and the public Interest 6: 22- 36.
Masini, C. (1979) Lavoro e risparmio. Economia aziendale, Turin: Utet (1st
ed.1970).

3123

Mattessich, R. (1956) “The constellation of accounting and economics”,The
Accounting Review 4: 551-564.
Mattessich, R. (1957) “Towards a general and axiomatic foundation of accounting.
With an introduction to the matrix formulation of accounting systems”, Accounting
Research 4 :328-355.
Mattessich, R. (1961) “Budgeting Models and System simulation”,
The Accounting Review 36: 384-397.
Mattessich, R. (1964a) Accounting and analytical methods. Measurement and
projection of income and wealth in the micro- and macro-economy, Homewood, ill.:
R.D. Irwin (also translations in Japanese, German and Spanish).
Mattessich, R. (1964b) Simulation of the firm through a budget computer program,
Homewood: R.D. Irwin.
Mattessich, R. (1970) Die wissenschaftlichen grundlagen des rechnungswesens,
Dusseldorf: Bertelsmann Universitätsverlag.
Mattessich, R. (1972) “Methodological preconditions and problems of general
theory of accounting”, The Accounting Review 47: 469-487.
Mattessich, R. (1974) “Informations und erkenntisoconomic: Treffpunk von
philosophie und wirtschaftswissenschaft”, Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche
Forschung 26, Dec.: 777- 84.
Mattessich, R. (1974a) “The incorporation and reduction of value judgements in
systems”, Management Science 1:1-9.
Mattessich, R. (1975a) “Information economics and the notion of ‘management
information system’, in E. Grochla and N.Szyperski, eds., Information systems and
organizational structure, Berlin- NewYork: De Gruyter: 342- 64.
Mattessich, R. (1975b) “Rechnungstheorie”, in E.Grochla and W. Wittmann, eds.,
Handworterbuch der Betriebswirtschaft, Stuttgart: Poeschel Verlag: 3.332-3.343.

3124

Mattessich, R. (1978a) Instrumental Reasoning and systems methodology. An
epistemology of the applied and social sciences, Dordrecht-Holland / Boston, MA:
Reidel.
Mattessich, R. (1978b) “Instrumentelle bilanztheorie: voraussetzungen und erste
ansätze”, Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung 30, oct.-nov.: 792-800.
Mattessich, R. (1980a) “On the Evolution of Theory Construnction in accounting: a
personal account”, Accounting and Business Research, Special Accounting History
Issue: 158-173.
Mattessich, R. (1980b) “Management accounting: Past, present and future”, in
P.Holzer, ed., Management accounting 1980, Champaign, University of Illinois:
209-240.
Mattessich, R. (1982) “On the evolution of inflation accounting. With a comparison
of seven models”, Economia Aziendale 1 (3): 349 - 81.
Mattessich, R. ed. (1984) Modern Accounting Research: history, survey and guide,
Vancouver: Canadian Certified General Accountants Research Foundation.
Mattessich, (1986) “Fritz Schmidt (1882-1950) and his pioneering work in current
value accounting in comparison to Edwards and Bell’s theory”, Contemporary
Accounting Research 2: 157-78.
Mattessich, R. (1991a) “Social reality and the measurement of its phenomena”,
Advances in Accounting 9: 3-17.
Mattessich, R. (1991b) “Social versus physical reality in accounting, and the
measurement of its phenomena”, in B.Banerjee, ed., Contemporary issues of
accounting research, Calcutta: Indian Accounting Association Research Foundation:
1-30.
Mattessich, R. (1995) Critique of accounting. Examination of the foundations and
normative structure of an applied discipline, Westport, CT: Quorum Books.

3125

Mattessich, R. (2003) “Accounting representation and the Onion Model of Reality:
A comparison with Baudrillard’s Orders of Simulacra and his Hyperreality”,
Accounting, Organizations and Society 28(5): 443-70.
Mattessich, R. (2008) Two hundred years of accounting research. An international
survey of personalities, ideas and publications (from the beginning of the nineteenth
century to the beginning of the twenty- first century), London and New York:
Routledge.
Mattessich, R. (2009) ”FASB and social reality- an alternative realist view”,
Accounting and the Public Interest 9: 39-64.
Mattessich, R. (2014a) Reality and Accounting. Ontological explorations in the
economic and social sciences, London and New York: Routledge.
Mattessich, R. (2014b) “No substance without process, no process without
substance, and neither without energy: some thoughts and extensions on Whitehead
and the endurants (continuants) v. perdurants (occurents) controversy”, Process
Studies, Supplements 19:1-36.
Mattessich, R. (2015) “Foundational research in accounting: professional memoirs
and beyond”, De Computis 22: I-XX;1-194 (2015 Revision and Extension of the De
Computis Edition of 2006). First edition 1995, Tokyo: Chuo University Press.
Mattessich, R. and Galassi, G. (2000) “History of the spreadsheet. From matrix
accounting to budget simulation and computerization”, in Accounting and History.
A selection of the papers presented at the 8th World Congress of Accounting
Historians, Madrid: Asociaciòn Española de Contabilidad y Administraciòn de
Empresas: 203-32.
Mattessich, R. and Galassi, G. (2015) “On the interdependence of basic concepts:
substance and space, time and change, and consciousness”, Process Studies
Supplement 20: 1-17.

3126

Mattessich, R. and Galassi, G. (2016) “Speculative Science (“fairy tale science”) in
physics, cosmology, and economics”, De Computis. Spanish Journal of Accounting
History 25: 20-34.
Moonitz, M. (1961) The basic postulates of accounting, Accounting Research study
No.1, New York: American Institute of Certified Public Accountants.
Mouck, T. (2004) “Institutional reality, financial reporting and the rules of the
game”, Accounting, Organizations and Society 13(5): 487-508.
Nelson, C.L. (1973) “A priori research in accounting”, in N. Dopuch and L. Revsine,
eds., Accounting research 1960-1970: a critical evaluation, Urban: Center for
International Education and Research in Accounting: 3-19.
Onida, P. (1965) Economia d’azienda, Turin: Utet (1st ed.1960).
Searle, J.R. (1995) The construction of social reality, New York: Free Press
Sneed, J.D. (1971) The logical structure of mathematical physics, Dordrecht: Reidel.
Stegmuller, W. (1973) Theorie und erfarung-zweiter halbband: theorien struktur und
theorien dynamik, Heidelberg: Springer Verlag.
Stegmuller, W. (1975) The structure and dynamics of theories, New York: Springer
Verlag
Stegmuller, W. (1979) The structuralist view of theories, New York: Springer
Verlag.
Stegmuller, W. (1986) Theorie und erfarung, vol.2, part 3-Die entwiklung des neuen
strukturalisms seit 1973, Berlin: Springer- Verlag.
Williams, P.F. (2006) “Accounting for economic reality: whose reality, which
justice?”, Accounting and the Public Interest 6: 37-44.
Zappa, G. (1937) Il reddito d’impresa, 2nd ed., Milan: Giuffrè Editore.
Zappa, G. (1956-57) Le produzioni nell’economia delle imprese, 3 voll., Milan:
Giuffrè Editore.

3127

3128

Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesinin
Finansal Raporlama Standartları (Tms/Tfrs – Bobi Frs) İle
Vergi Sistemi Kapsamında İncelenmesi Ve Örnek Uygulama
Semra YILMAZ UZUN1, İlker KIYMETLİ ŞEN2
Özet
Ülkemizin kalkınması, uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve ekonomik istikrarın
sağlanması için devlet tarafından çeşitli teşvik ve yardımlar uygulanmaktadır. Bu teşvikler
dikkate alındığında işletmeler için teşviklerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarda
raporlanması gibi önemli bir husus ortaya çıkmaktadır. Teşviklerin doğru - anlaşılır bir
şekilde kayıt altına alınması ve bu kayıtların finansal tablolara uygun yansıtılması hem
teşvikin yıllar itibariyle performansının ölçülmesinde hem de ekonomik fayda sağlayıp doğru
kararlar alınabilmesi için önemlidir. Devlet teşvik ve yardımlarının muhasebeleştirilmesine
ilişkin olarak ülkemizde Vergi Kanunları, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları (TMS/TFRS) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama
Standardı (BOBİ FRS) kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, devlet teşvik ve yardımlarının
muhasebeleştirilmesinde ve finansal tablolara yansıtılmasında mevcut muhasebe ve vergi
uygulamaları ile finansal raporlama standartlarının (TMS/TFRS – BOBİ FRS)
karşılaştırılarak bir uygulama üzerinde farklılıkların gösterilmesidir.
Anahtar Kelimeler— Teşvik, Yardım, TMS/TFRS, BOBİ FRS, Muhasebe
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Investıgatıon On The Accountıng Of Government Incentıves And
Fınancıal Reportıng Standards (Tms / Tfrs - Bobi Frs) And Tax System
And Examples Of Applıcatıon
Abstract
Various incentives and subsidies are being implemented by the government for the
development of our country, the international competitiveness and economic stability. When
these incentives are taken into consideration, an important issue arises, such as accounting
for incentives for businesses and reporting on financial statements. Recognition of incentives
in a clear and understandable manner and proper reflection of these records in the financial
statements is important both for measuring the performance of the incentive over the years
and for making economic decisions and making the right decisions. Government incentives
and assistance regarding the accounting for tax purposes in our country, Turkey Accounting
and Financial Reporting Standards (IAS / IFRS) and the Financial Reporting Standard for
Large and Medium-Sized Businesses (BOBI FRS) is being used. The purpose of this study is
to demonstrate the differences on an application by comparing the existing accounting and
taxation practices with the financial reporting standards (TAS / TFRS - BOBI FRS) in
accounting for state incentives and grants and in the presentation of financial statements.
Keywords— Incentive, Assistance, TMS / TFRS, BOBI FRS, Accounting
JEL Classification Codes: M40, M41
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1. GİRİŞ
Bir bilgi sistemi olarak muhasebe, işletme faaliyetlerine ait ihtiyaca uygun,
gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikteki bilgilerin belli
standartlara göre hazırlanmış finansal tablo ve raporlarla ilgililere sunulmasıdır. Öte
yandan küreselleşme ve beraberinde yabancı sermayeli iştiraklerin artması,
uluslararası denetim firmalarının kurulması muhasebe ve denetim standartlarının
ulusal sınırların dışına taşmasına neden olmuştur. Farklı ülkelerde faaliyette bulunan
şirketlerin finansal tablolarının karşılaştırılabilmesi, uluslararası yatırımcılara doğru
ve güvenilir bilgiler sunulabilmesi için uyumlaştırılması gerekmektedir (Kızıl, 1997:
403).
Ülkemizde muhasebe ve finansal raporlamalar genel olarak vergi mevzuatına
göre ve vergi matrahını tespit etmeye yöneliktir. Ancak küreselleşme ile birlikte
şirketlerin finansal tablolarını büyüklüklerine göre TMS/TFRS, BOBİ FRS,
MSUGT gibi bir çok muhasebe sistemine göre hazırlanmasını beraberinde
getirmiştir.
KGK’nın 19.09.2018 tarihli kurul kararında, TMS/TFRS’lerin uygulanma
kapsamının belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Münferit ve konsolide
finansal tablolarının hazırlanmasında; KAYİK’lerin kapsamı genişletilerek
TMS/TFRS’leri uygulayacağını, bağımsız denetime tabi olup, KAYİK kapsamında
yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayacağını; ancak
söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TMS/TFRS’leri
uygulayabileceğini, bunların dışındaki kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum
tarafından henüz bir TMS/TFRS yayınlanmadığından bunların yürürlükteki
mevzuatın uygulayabileceği ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin
münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak
TMS/TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceği belirtilmiştir (BOBİ
FRS.2018:03/161kr).
Ülkemizin kalkınması için tarımsal faaliyetlere, ihracata, yatırıma, turizme vs
alanlara yönelik teşvikler uygulanmaktadır. Devlet tarafından işletmelere sağlanan
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teşviklerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarda raporlanması ve bu raporların
dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın
amacı, devlet teşvik ve yardımlarının muhasebeleştirilmesinde ve finansal tablolara
yansıtılmasında

MSUGT

ve

vergi

uygulamaları

ile

finansal

raporlama

standartlarının (TMS/TFRS – BOBİ FRS) karşılaştırılarak bir uygulama üzerinde
farklılıkların gösterilmesidir.
2. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Teşvik, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı
gelişmesini sağlamak amacıyla devlet tarafından çeşitli yöntemlerle verilen nakdi ve
nakdi olmayan destek ve özendirmelerdir (Ulusan, 2008: 416).
Teşvik kavramı bir bütün olarak; büyümesi, geliştirilmesi hedeflenen bölgelerin
veya ekonomik faaliyetlerin diğerlerine göre daha fazla ve hızlı gelişmesini
sağlamak amacıyla kamu tarafından verilen maddi ve gayri maddi yardım, destek ve
özendirmelerdir (Ünsaldı, 2006: 123).
OECD’nin tanımına göre teşvik, bir yatırımın finansal yerini veya potansiyel
karını etkileyerek veya yatırımla ilgili riskleri azaltarak, yatırımın büyüklüğünü,
bölgesini ve sektörünü etkilemek amacıyla hazırlanan hükümet önlemleridir (Duran,
2003: 6).
Teşvikler özellikle de özel sektörün yatırımlarını artırması ile ekonomik büyüme
ve istikrar gibi konularda kullanılan ekonomik bir araçtır. Yatırımların sağlanması
için teşvikler büyük önem arz etmektedir. Teşviklerin ekonomik amaçlar dışında
aynı zamanda sosyal amaçları da söz konusudur. Teşvikler birçok ülkede; çevre, göç,
bölgesel kalkınma gibi sosyal amaçlar için de uygulanabilmektedir (Çiloğlu, 2000:
31).
Teşvik kavramına benzeyen, bir diğer kavram da devlet yardımıdır. Devlet
yardımı kavramı teşvik, destekleme önlemi ve sübvansiyon kavramını içine alan bir
tanımdır. Kamu kaynaklarının kullanılarak belirli bir bölgeye, işletmeye veya belirli
mal ve hizmetlerin üretimine yönelik verilen desteklemeleri ifade eder (Erdem,
2004: 2).
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Devlet yardımlarının standart bir tanımı bulunmamakla birlikte, TMS 20’de
Devlet Yardımları; “belirli koşulları yerine getiren bir işletme veya işletmeler
grubuna bir ekonomik fayda sağlamak üzere devlet tarafından yapılan
faaliyetlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır (TMS 20, p.3).
3. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Çalışmanın bu bölümünde, devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal
tablolara aktarılması konusu bir örnek uygulama üzerinde anlatılarak, MSUGT,
Vergi Mevzuatı ve finansal raporlama standartları (TMS/TFRS, BOBİ FRS)
arasındaki farklar ortaya konulacaktır.
3.1. MSUGT ve Vergi Mevzuatı
MSUGT’de, devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda
raporlanması ile ilgili “Diğer Gelirler Hesabı”nın kullanılması gerektiği “Muhasebe
Usul ve Esasları” bölümünün, “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap
Planı Açıklamaları” kısmında belirtilmiş ve başka bir açıklamada bulunulmamıştır.
Teşvikler, işletmenin ticari kazanç elde etmesi ve ticari faaliyetini sürdürmesi için
yapılan faaliyetlerdir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda ticari kazanç ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/1. maddesinde işletme tarafından indirim
konusu yapılacak giderler “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yapılan genel giderler safi kurum kazancının hesaplanması aşamasında indirilir”
şekilde tanımlanmıştır.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 6/1. Maddesinde safi kurum kazancı
“Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanır” şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle teşvik gelirleri
ve teşvik nedeniyle katlanılan giderler dönem gelir tablosuna dahil edilmekte ve
vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmaktadır.
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3.2. Muhasebe Standartları
TMS 20’ye göre gerçeğe uygun değerleriyle izlenen tüm devlet teşvikleri,
işletmenin teşvikin elde edilmesi için gerekli bütün koşulları yerine getireceğine ve
teşvikin elde edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara alınamaz
(Epstein ve Mirza, 2003: 847).
TMS 20’de devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin iki genel yaklaşım
bulunmaktadır: Teşvikin kâr ya da zarar dışında muhasebeleştirildiği “sermaye
yaklaşımı” ve teşvikin bir veya daha fazla dönemde kâr ya da zararda
muhasebeleştirildiği “gelir yaklaşımı” (TMS 20, p. 13). Amortismana tabi
varlıklarda teşvik varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir biçimde ertelenmiş
gelir olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilmekte ya da varlığın defter değerinin
hesaplanması sırasında indirilmektedir (TMS 20, p. 24).
BOBİ FRS’ye göre devlet teşvikleri iki şekilde kayıtlara alınmaktadır: İşletmenin
gelecekte herhangi bir performans şartını yerine getirmesini gerektirmeyen ya da
performans şartını önceden yerine getirdiği teşvikler, alındıkları anda kâr veya zarara
yansıtılır. İşletmenin gelecekte belirli performans şartlarını yerine getirmesini
gerektiren teşvikler, performans şartları karşılandığı anda kâr veya zarara yansıtılır.
Bu teşvikler alındıkları andan kâr veya zarara yansıtılıncaya ya da performans
şartları karşılanamadığı için iade edilene kadar Finansal Durum Tablosunda
“Ertelenmiş Gelirler” kalemi içerisinde gösterilir (BOBİ FRS, p. 16.7).
4. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
VE ÖRNEK UYGULAMA
Çalışmanın bu bölümünde devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde ve
Finansal tablolara yansıtılmasında TMS 20, BOBİ FRS ve MSUGT açısından usul
ve esaslar örnek uygulama üzerinde anlatılacaktır.
SYİU Ltd. Şti. Adana ilinde tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesi işini yapmaktadır. Firma işlerini geliştirmek, yurt içi ve yurt dışında
pazar payını artırmak için Kırsal Kalkınma Destekleri - Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Projesi kapsamında 100.000.00 TL + %18 KDV tutarında makine
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satın almıştır. Makinenin faydalı ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir (kalıntı değer
yoktur). Devlet, Kırsal Kalkınma Destekleri - Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi kapsamında esas proje tutarının (KDV hariç) %50’sine hibe yoluyla
destek verilecektir.
Makinenin ilk muhasebeleştirilmesi TMS/TFRS, BOBİ FRS, MSUGT
kapsamında aynıdır:
/
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.

100.000,00

İNDİRİLECEK KDV HS.

18.000,00

SATICILAR HS.

118.000,00

Makinenin teşvik bedeli devlet tarafından satıcı firmaya ödendiğinde muhasebe
kayıtlarında TMS/TFRS, BOBİ FRS, MSUGT açısından farklılıklar oluşmaktadır.
Proje teşvik bedeli 100.000.00 TL makine tutarının %50’si yani 50.000.00 TL’dir.
4.1. MSUGT’ye Göre Muhasebeleştirme
MSUGT açısından, devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal
tablolarda

raporlanması

için

“Diğer

Gelirler

Hesabı”nın

kullanılması

gerekmektedir.
Makinenin teşvik bedeli devlet tarafından firmaya ödendiğinde muhasebe kaydı
aşağıdaki şekilde olacaktır:

SATICILAR HS.

50.000,00

DİĞER GELİRLER HS.

50.000,00

-Kalkınma Projesi
Dönem sonunda alınan makine için yapılacak amortisman kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır:
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/
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.

20.000,00

BİRİKMİŞ AMORTİSMANL.HS.

20.000,00

-Makine
4.2. TMS 20’ye Göre Muhasebeleştirme
TMS 20’ye göre bu teşvik iki yönteme göre muhasebeleştirilmektedir.
a) Yöntemlerden birisinde teşvik, varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir
biçimde ertelenmiş gelir olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilir (TMS 20, p.26).
Makinenin teşvik bedelinin devlet tarafından firmaya ödendiğinde muhasebe
kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır:
/
SATICILAR HS.
50.000,00

ERTELENMİŞ GELİRLER HS.

50.000,00

Amortisman kaydıyla birlikte “Ertelenmiş Gelirler” olarak bilançoya alınan
teşvik tutarının makinenin faydalı ömrü kadarı bilanço hesabından Kar/Zarar
Hesabına alınır. Dönem sonunda alınan makine ve ertelenmiş gelirin Kar/Zarar
hesabına aktarımı için yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır:
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/
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.

20.000,00

ERTELENMİŞ GELİRLER HS.

10.000,00

BİRİKMİŞ AMORTİSMANL. HS.

20.000,00

-Makine

DİĞER OL.GELİR VE KARLAR H.

10.000,00

b) Diğer yöntemde ise teşvik, varlığın defter değerinin hesaplanması sırasında
indirilir. Amortismana tabi varlığın faydalı ömrü boyunca amortisman giderinin
azaltılması yoluyla teşvik, kâr ya da zararda muhasebeleştirilmiş olur (TMS 20, p.27)
/
SATICILAR HS.

50.000,00

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

50.000,00

Dönem sonunda alınan makine için yapılacak amortisman kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır:
/
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.
BİRİKMİŞ AMORTİSMANL. HS.

-Makine
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10.000,00
10.000,00

4.3. BOBİ FRS’ye Göre Muhasebeleştirme

İşletmenin belirli bir performans şartı olmadığı için alınan teşvik direkt
olarak kar veya zarara yansıtılır. Makinenin teşvik bedeli devlet tarafından
firmaya ödendiğinde muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır:
/
SATICILAR HS.

50.000,00

DİĞER OL.GELİR VE KARLAR H.

50.000,00

Dönem sonunda alınan makine için yapılacak amortisman kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.
/
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS

20.000,00

BİRİKMİŞ AMORTİSMANL. HS.

20.000,00

-Makine
5. SONUÇ
Küreselleşme

ile

birlikte

ülkelerin

ekonomik

kalkınmalarını

gerçekleştirmelerinde teşviklerin önemi artmıştır.
Ülkemizde yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıran bazı teşvik araçları
uygulanmaktadır. İşletmeler için teşviklerin doğru ve anlaşılır bir şekilde kayıt altına
alınması, bu kayıtların finansal tablolara uygun şekilde yansıtılması ve verilerin
karşılaştırılabilir nitelikte olması önemlidir.
MSUGT'ye göre teşvik tutarının tamamı gelir tablosunda, gelir olarak “Diğer
Gelirler Hesabı”nda raporlanmaktadır. “Diğer Gelirler Hesabı” gelir tablosunun Brüt
Satışlar Hesap Grubunda yer almakta olup, devlet teşviklerinin bu hesapta
muhasebeleştirilmesi halinde, TMS/TFRS ve BOBİ FRS’den farklı olarak,
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işletmenin ilgili dönemdeki brüt karı olduğundan yüksek raporlanacak, bu da
finansal tablo bilgi kullanıcılarına yanlış bilgi sunulmasına neden olacaktır.
TMS 20’ye göre devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin iki genel
yaklaşım bulunmaktadır: Sermaye yaklaşımında teşvik kâr ya da zarar dışında
muhasebeleştirilmekte; gelir yaklaşımında ise teşvikin bir veya daha fazla dönemde
kâr ya da zararda muhasebeleştirilmesi söz konusudur. Amortismana tabi varlıklarda
teşvik varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir biçimde ertelenmiş gelir olarak
kâr veya zararda muhasebeleştirilmekte ya da varlığın defter değerinin hesaplanması
sırasında indirilmektedir. Amortismana tabi varlığın faydalı ömrü boyunca
amortisman

giderinin

azaltılması

yoluyla

teşvik,

kâr

ya

da

zararda

muhasebeleştirilmiş olmaktadır.
BOBİ FRS’de parasal ve parasal olmayan teşvik ayrımı yapılmamıştır. İşletmenin
gelecekte herhangi bir performans şartını yerine getirmesini gerektirmeyen ya da
performans şartını önceden yerine getirdiği teşvikler, alındıkları anda, belirli
performans şartlarını yerine getirmesini gerektiren teşvikler, performans şartları
karşılandığında kâr veya zarara yansıtılır. Teşvikler, kar veya zarara yansıtılıncaya
kadar, finansal durum tablosunda ertelenmiş gelirler kaleminde raporlanır (Kıymetli
Şen, Özbirecikli, 2018: 475).
Finansal tabloların en önemli özelliği karşılaştırılabilir, anlaşılır ve ihtiyaca
uygun ve tutarlı olmasıdır. Bunun için devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde
ve finansal tablolara yansıtılmasında MSUGT’de yer alan düzenlemelerin TMS 20
ve BOBİ FRS ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
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AKTARMA MERKEZLERİNDE
OTOMASYONUN VERİMLİLİĞE ETKİSİ
Selva STAUB1,2, Tayfun AKKAYA3
Özet
Günümüzde artan e-ticaret uygulamaları sevkiyat (outbound) lojistiği faaliyetleri
kapsamında olan dağıtım lojistiğini önemli hale getirmiştir. Dağıtım lojistiği içinde tüketici
ve müşteri yönü en fazla olan kargo taşımacılığı günümüzde hizmet sektörü içinde büyüyen
bir pazar payına sahiptir. Son yıllarda tüketici pazarında internet üzerinden alışverişin
yoğunluk kazanması kargo sektörü firmalarının müşteri memnuniyetini arttırmak, operasyon
faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliği arttırmak için otomasyon yatırımları yapmalarını
gerektirmiştir. Bu çalışmada bir kargo firmasının 2015-2016 yılları arasında aktarma
merkezlerindeki ayrıştırıcı yatırım kararı almasına hizmet eden işlevsel değerler
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Elde edilen veriler bizzat bu kargo firması finans bölümü
ile görüşülerek elde edilen verilerdir. Bu yatırım kararının verilmesi ile yatırım bedelinin
hangi tasarruflar ile karşılanacağı ve yapılan ayrıştırıcı (sorter) yatırımı ile ortaya çıkan
faydalar ve elleçleme maliyetindeki avantajlar çalışmanın sonuç bölümünde açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler— Kargo, Süreç Yönetimi, Ayrıştırıcı, Kapasite, Verimlilik
JEL Sınflama Kodları: L16, O14, M19

EFFECT OF AUTOMATION ON EFFICIENCY OF
TRANSMISSION CENTERS
Abstract
The continuous increase/growth in e-commerce applications in outbound logistics activity is
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LOJİSTİK VE SÜREÇLER
Globalleşen dünyada ses ve görüntü iletişimi kadar ürünlerin ilişkisi de
önemlidir. Ürünlerin yer değişimi ve istenilen zamanda istenilen yerde bulunması
lojistik faaliyetlerinin ana odağını oluşturur. Ancak, tanımlarla lojistik kavramını
sınırlamak lojistiğin gelişimini göremeyerek sadece tanıma odaklanmamızı sağlar.
Askeri yönetimlerden ve faaliyetlerden doğan lojistik faaliyetleri değişen koşullarda
nasıl mekân, fonksiyon ve süre olarak değiştiyse tanım olarak da sınırlandırıldığında
çizilen çerçevesine uymamaya başlayacaktır.
Lojistik faaliyetleri endüstri mühendislik hesapları ile alt yapısını oluşturan
bir süreçler planlamasıdır. Her ürün tipi için gidecek güzergâha ve ulaşım şekline
göre farklı bir planlama ve verimlilik ölçümü yapılır. Yapılan tüm hesaplama ve
alınan kararlarda analitik ölçümler ve gözlemler önem kazanmıştır. Lojistik, bu
hesaplar ile nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama
bilgilerinin birleştirilmesini kapsar (Christopher,2016).
Temel lojistik faaliyetleri sırasıyla; Taşımacılık, Envanter Yönetimi, Talep
Tahmini, Satın Alma, Sipariş İşleme, Materyal Elleçleme, Koruyucu Paketleme,
Bilgi Yönetimi, Malzeme Yönetimi olarak sıralayabiliriz (Gündoğan ve Güner,
2018). Lojistik faaliyetlerinin her biri ayrı ayrı verimlilik ve etkinlik esaslarına göre
müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Müşteri memnuniyeti
firmaların birbirini taklit edemeyeceği ve benzer memnuniyet stratejilerini kurmakta
zorlanacakları bir süreçtir. Yüksek rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını
sürdürebilmeleri için kalite, verimlilik ve maliyet üstünlüklerine sahip olmaları
gerekmektedir. Bu noktada tüm kaynakların en uygun kullanımı esastır. (Ayanoğlu
ve Şakar, 2015). Lojistik yönetiminde süreçler en genel bakış ile işlevsel ve destek
süreçleri ile ilgilenir (Dolgui ve Ould-Louly, 2002). İş süreçlerini; temel süreçler;
dış müşteriyi memnun etmeye odaklanan süreçler, destek süreçler; iç müşteriyi
memnun etmeye yönelik süreçler, yönetim süreçleri ve temel ve destek süreçleri
yönetmeye ve iş planlarını yapmaya yönelik süreçler şeklinde bir sınıflandırmaya
gitmiştir.

3142

Bu süreçlerin etkin olması müşteri talebini ne derecede karşıladığı ile
ilgilidir. Etkililik sürecin sonunda elde edilen çıktının hedefimizi, müşteri ve
tedarikçi ihtiyaçlarını hangi oranda karşıladığıdır.
Şekil 1: Süreç Etkililiği

Kaynak: Erturan, 2008
Süreç etkililiğinin elde edilmesi temel olarak müşterinin faydalanacağı bir
konudur, ama süreç verimliliği doğrudan süreç sahibinin ilgi alanına girer. Çünkü
verimlilik, her birim çıktıda ilgili girdiden kaç birim bulunduğu ile ilgilidir.
Verimlilik her birimin işlem süresinde, çıktı için kullanılan kaynak miktarın da,
çıktıda ki kalitesizlik maliyeti ile ilgilidir.
Tanyaş’a

(2006)

göre

lojistik

yönetimi,

müşteri

gereksinmeleri

doğrultusunda sevkiyat noktası/noktaları ile teslimat nokta/noktaları arasındaki
malzemelerin iki yönlü akışı boyunca yer alan faaliyetlerin bilgi tabanlı bütünsel
yönetimidir. Lojistik yönetimi faaliyetleri kapsamı içerisinde tipik olarak geliş
(inbound) ve çıkış (outbound) taşıma yönetimi, filo yönetimi, depolama, sipariş
gerçekleştirme, lojistik şebeke tasarımı, envanter yönetimi, arz/talep planlaması ve
üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların yönetimi bulunmaktadır. Kaynak bulma,
tedarik, satın alma, üretim planlama ve programlama, montaj ve ambalajlama ile
müşteri hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. (Murat ve Çancı, 2003)
Diğeri ise, üretim sonrası faaliyetleri süreç olarak işleyen outbound lojistik (çıkış
lojistiği) olarak isimlendirilir. Outbound faaliyetler üreticilerden mamullerin
toplanarak stoklanması ve müşterilere dağıtılmasını sağlayan faaliyetlerdir. Lojistik
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faaliyetlerinin outbound süreçlerinde tüketici ve insan odaklı memnuniyetler hizmet
sektörünü ve e ticaretin gelişmesine paralel olarak kargo faaliyetlerini akla getirir
(Chandra, vd. 2016).
Kargo taşımacılığı, taşımacılık sektörünün içinden gelişerek başlı başına bir
sektör haline gelmiştir. Teknoloji ile bilgiyi birleştiren kargo firmaları, küreselleşen
dünya ekonomisine ayak uydurarak kargo taşımacılığının gelişmesine katkıda
bulunmuşlardır (T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kargo Şirketleri
Çalışanları Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Sonuç Raporu, 2014, s:13)
Bir kargo firmasında faaliyetler ortalama taşınan paket adetlerine göre
planlanan filo, operasyon ve insan kaynakları süreçlerinin koordinesi ile verimli
sonuçlara ulaşır. Amaç, eldeki bu kaynaklarla ek maliyet yaratmadan daha fazla
paket taşımak ve daha fazla kazanç elde etmektir. Bu da iyi bir planlama
gerektirmekte iyi bir planlama yapılmadığı takdirde ise, ek olarak çok fazla paket
taşıma sıkıntı oluşturabilmektedir. Ortaya çıkacak yeni yatırım maliyeti ek kapasite
gelirinden düşük çıkabileceği için organizasyona zarar da getirebilmektedir. Bu
sebeple eldeki kaynakları sonuna kadar kullanabilmek esastır (Hsu, vd. 2016).
Dağıtım lojistiğinin ana odağında olan kargo firmalarının faaliyetlerinin önemli
bölümü sektör yazınında operasyon merkezi, dağıtım merkezi, aktarma merkezi ve
transfer merkezi olarak adlandırılan fiziksel mekânlarda kurgulanır. Biz
çalışmamızda Türkçe karşılık olarak daha anlamlı olduğunu değerlendirdiğimiz
aktarma merkezi tanımını kullanacağız.
Aktarma merkezlerinde indirme, bindirme, taşıma, yükleme, boşaltma,
tasnif ve optimizasyon faaliyetleri yapılır. Aktarma merkezlerinde araçların yükleme
ve boşaltma öncesi ve sonrasında park etmesi güvenliği ve trafik hizmetleri de
yapılır. Çıkış şubelerinden ve acentelerden gün içerisinde toplanan veya adresten
teslim alınan kargolar aktarma merkezlerine getirilir ve varış merkezlerine toplu
olarak sevk işlemi yapılır.
Yapılan faaliyetleri değerlendirdiğimizde aktarma merkezi tanımını şu
şekilde ifade edebiliriz; Lojistik faaliyetleri içinde dağıtım sektöründe faaliyet
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gösteren başta kargo firmalarının müşteriler arasında değişim yapacağı malları
ayrıştırma, yükleme, boşaltma ve optimize etme süreçlerini ifa ettiği fiziksel
mekânlardır. Aktarma merkezleri iş planlamaları ağırlıklı olarak gece saatlerinde ifa
edilir. Gündüz müşterilerden araçlar vasıtasıyla alınan kargolar gün içinde şubelerde
karekodlanarak (barkodlanarak) birleştirilir. İşlemler sırası itibariyle;
1. Şubelerde toplanan kargolar, kargo alım sürecinin sona ermesi ile aktarma
merkezine gönderilmek üzere şubelerden araçlara yüklenir.
2. Aktarma merkezine akşam 19:00’dan itibaren gelen paketleler bantlara iner.
3. Bant üzerinde hareket ederken ölçüm&tartım yapılır ve gideceği yere göre
bölgelere ayrılır yani sınıflandırma yapılır.
4. Paketler araca yüklenir.
5. Genelde aktarma merkezi gece 00:00’a kadar yüklemeleri yapar. Diğer
aktarma merkezlerine gidecek uzun hat araçları 00.00’dan itibaren yola
çıkar.
6. Araç dolunca hareket eder ve ilgili şehirdeki aktarma merkezine gider. (90
km hızla ulaşabileceği yere ertesi gün veya bir sonraki gün)
7. Kalkış noktalarından hareket eden uzun hat araçları gece boyunca varış
aktarma merkezine gelir ve 05:00 ten sabah 08:00 e kadar paketler işlenir.
8. Aktarma merkezinde, paketler tekrar banda indirilir.
9. Tekrar ölçüm ve tartım yapılır ve şubelere göre ayrılır.
10. Şubeler ayrılırken, o şehirde dağıtılacağı yere göre daha küçük araçlara
bindirilir.
11. Sonra şubeye gider.
12. Şubede indirilir orada da daha küçük araçlarla gideceği yere götürülür ve
dağıtılır.
13. Paketler teslim edilir, teslimat tutanakları (cihazlara)kaydedilir.
14. Teslimat bilgisi sisteme düşer. İnternetten de görülebilir hale gelir.
Lojistik sektörünün odaklanacağı ve sektörel gelişimini rekabet içinde
tamamlayabileceği en önemli konulardan biri interaktif ve otomasyon destekli
depolama olacaktır (Babacan, 2003).
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Otomasyon sistemiyle donatılan teknolojik transfer merkezlerinde kargo
işlemleri otomatik ve hızlı, tam zamanında, hatasız, hasarsız teslim edilmeye
çalışılır. Kargo taşımacılık faaliyetlerinde bulunan firmaların kurdukları tüm transfer
merkezleri teknolojik olmamakla birlikte, teknolojik kargo aktarma merkezlerinin
kargo işleme hacmi oldukça yüksektir ve bu sayede kargo işleme hızı ve kapasitesi
artmıştır. Teknolojik aktarma merkezlerinde bilgisayar destekli tasnif teknolojisiyle,
saatte 65 bin adet kargo el değmeden ve yüksek hızda ayrıştırılıp hasarsız bir şekilde
gideceği hatlardaki araçlara yüklenir. (Akbulut, 2016)
Otomasyon tanım olarak iş süreçlerinin bilgisayar destekli olarak otomatik hale
getirilmesidir. Aktarma merkezlerinde yapılan işler emek yoğun olarak manuel
yöntemler ile çözülebildiği gibi yarı otomatik konveyör sistemleri ile de çözülebilir.
Firmanın yatırım gücüne, günlük işleyeceği kargo sayısına, müşteri taleplerine göre
yarı otomatik sistemler yerini ayrıştırma sistemleri ile tam otomasyonlu sistemlere
bırakır.
Yarı otomasyon olarak konveyör sistemleri kullanılır bunlar standart, bantlı,
teleskobik ve rulolu olarak üretilirler. Konveyör tipleri boylarının ve yerleşim
planının fiziksel ortama, yatırım maliyetine ve özellikle verim, güvenli taşıma,
araçların hızlı dolması ve boşalması gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.
Tam

otomasyon

olarak

aktarma

merkezlerinde

ayrıştırma

sistemleri

kullanılmaktadır. Bunlar konveyör sistemlerine göre günlük kargo işleme kapasitesi
olarak hem daha verimli hem de daha hızlı olan sistemlerdir.
Ayrıştırma sistemeleri çeşitleri;
x

Küçük ve orta ölçekli ayrıştırma sistemleri

x

Dikey ve yatay tepsili ayrıştırma sistemleri

x

Özel amaçlı ayrıştırma sistemleri (entegrasyon)

x

Orta ve büyük ölçekli ayrıştırma sistemleri
Çapraz bant ayrıştırma sistemleri.

Ayrıştırma sistemleri yatırım maliyeti olarak konveyör sistemlerine göre daha
pahalı bir meblağa ihtiyaç duyar.
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AKTARMA MERKEZLERİNDE OTOMASYON SİSTEMİN VERİMLİLİK
ÖLÇÜMÜ
Bu çalışma için bir kargo şirketinin İstanbul’un Avrupa yakasında olan bir
aktarma merkezi incelemeye alınmış ve ölçümler burada yapılmıştır. İlgili merkez
toplam 13.000 m2 üzerine kurulmuş tam otomatik bir ayrıştırma sistemi ve ölçüm
tartım sistemleri ile donatılmıştır. Kargo şirketinin 2015 yılı için İstanbul Avrupa
yakasında iki farklı aktarma merkezinde yarı otomatik bantlı konveyör sistemi ile
yaptığı operasyonun veri tablosu aşağıdadır.

Tablo 1: Yarı Otomatik Bantlı Konveyör Sistemi Verileri

1.grup
2015

En

En

yüksek

yüksek

Adam

vardiya Kapasite

başına

kapasite kapasite Kullanımı

parça

Bant

Şube

Desi

Parça

Mavi

82

935.000

84.000

191

5000

60000

140%

440

Merkezi

79

765.000

69.000

140

5000

60000

115%

493

Toplam

161

1.700.000 153.000

331

A Aktarma
Merkezi
B Aktarma

2016 yılı için öngörülen desi ve parça adet artışı ile artan kapasite mevcut A
ve B aktarma merkezlerinde yarı otomatik bantlı konveyör sistemi ile operasyona
devam edeceği durumda ki veriler aşağıdadır.
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Tablo 2: Yarı Otomatik Bantlı Konveyör Sistemi İle Operasyona Devam Edeceği
Durumdaki Veriler
1.grup
Mavi
(olması
2016

Şube

Desi

En
yüksek
Bant

En yüksek

Parça gereken) kapasite

vardiya

Kapasite

Adam

Kullanımı başına parça

A Aktarma
82

Merkezi

1.167.100 100.800

230

5000

60000

168%

440

5000

60000

144%

493

B Aktarma
Merkezi

79

954.900

86.200

175

Toplam

161 2.122.000 187.000

405

2016 yılı için A ve B transfer merkezi kapasite artışını mevcut yapısı ile
işletmesi durumunda 74 personel artışı ve %150 kapasite artışı hesaplanmıştır.
Şekil 2: Parça ve Desi Grafiği
2.122.000
1.700.000

187.000

153.000
Parça

Desi
2015
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2016

Şekil 3: Personel Grafiği
405

331

Personel
2015

2016

Eksen Başlığı

Şekil 4: Kapasite Kullanımı Grafiği
140

A

144

168
115

B

A
2015

B

2016

2016 yılında ki öngörülen kapasite artışının iki farklı aktarma merkezi yerine
3 farklı aktarma merkezinde bantlı konveyör sistemi ile icra edilerek karşılanması
durumunda operasyon verileri aşağıdadır.
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Tablo 3: Bantlı Konveyör Sistemi İle İcra Edilerek Karşılanması Durumunda
Operasyon
1.grup
Mavi
2016 bantlı
sistem

En yüksek

(olması

Bant

En
yüksek Kapasite Adam başına

Şube

Desi

Parça gereken) kapasite vardiya Kullanımı

parça

A TM

58

684.000

68.000

170

5000

60000

113%

400

B TM

61

632.000

61.000

136

5000

60000

102%

450

C TM

42

806.000

58.000

145

5000

60000

97%

400

Toplam

161 2.122.000 187.000

451

Mevcut operasyon aynı şube sayısı ile farklı üç aktarma merkezi ile bantlı konveyör
sistemi ile icra edilmesi durumunda 120 ilave personel ve %100 kapasite aşımı
hesaplanmaktadır.

Şekil 5: Personel Grafiği
451
331

Personel
2015

2016
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Şekil 6: Kapasite Kullanımı Grafiği
%140
%113

A

%115

%102

A

B

%97

B
2015

C

2016

Şekil 7: Parça / Desi Grafiği
2.122.000
1.700.000

187.000

153.000
Parça

Desi
2015

2016

2016 yılı içinde X firması aldığı karar ile 6.000.000€ yatırımla A aktarma
merkezinde ayrıştırma yaparak diğer B ve C aktarma merkezlerinde ise bantlı
konveyör sistemi ile operasyonun devam kararını almıştır. Bu durumdaki operasyon
veri tablosu aşağıdadır.
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Tablo 4: Operasyonun Devam Kararı Durumdaki Operasyon Verileri
En

Planlanan

1.grup yüksek
2016

Mavi

mevut

Şube

Desi

Bant

En

Adam

Adam Planlanan

yüksek Kapasite başına başına

Parça Mevcut kapasite vardiya kullanımı parça

1. grup

parça

Mavi

İkitelliayrıştırıcı

58

684.000 68.000

141

12000 144000

47%

482

600

130

Boğaziçi

61

632.000 61.000

131

5000

60000

102%

466

450

125

Hadımköy 42

806.000 58.000

155

5000

60000

97%

374

400

145

Toplam

2.122.000 187.000 427

400

Yapılan yatırım ile A aktarma merkezi ayrıştırma sistemine kavuşmuş ve diğer B ve
C aktarma merkezleri yarı otomatik bantlı konveyör sistemi ile operasyonlarına
devam etmektedir. Bu durumda en son yapılan personel verimliliği ile ulaşılan
kapasite kullanımları ve personel durum grafikleri aşağıdadır.
Şekil 8: Personel Durum Grafiği

Personel
441

451
427
400

2016 2 TM bantlı
sistem

2016 3 TM bantlı 2016 Mevcut Sorter
sistem
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2016 Planlanan

Şekil 9: Kapasite Kullanımı Grafiği

Kapasite Kullanımı
%113

%102

%102

%97

%97

% 47

İkitelli

Boğaziçi
2016 Bantlı sistem

Hadımköy

2016 Mevcut Sorter

2017 Yılı başında A aktarma merkezinin atıl olan kapasitesinin kullanımı için alınan
karar ile C aktarma merkezi kapatılmış ve mevcut operasyon ayrıştırma sistemi
kurulmuş olan A aktarma merkezi ile yarı otomatik bantlı konveyör olan B aktarma
merkezi ile yürütülmesi planlanmıştır.
Tablo 5: Operasyon Verileri
En
1.grup Mavi yüksek
2016

Şube

Desi

Parça

Planlanan

En
yüksek Kapasite

kapasite vardiya

Adam

aşımı

başına parça

İkitelliAyrıştırıcı

90

Boğaziçi

71
161

1.261.379 117.000

150

12000

144000

81%

600

70.000

156

5000

60000

117%

450

2.122.000 187.000

306

860.621

Operasyonun ayrıştırıcı sistem ile yürütülmesi ile bir aktarma merkezindeki
faaliyetler sonlandırılmış ve işletme giderlerinde maliyet avantajı sağlanmıştır.
Ayrıca bu alınan karar ile tasarruf edilen personel ve son durum kapasite kulanım
grafikleri aşağıdadır.
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Şekil 10: Personel Grafiği
400
306

3 TM

2 TM

C aktarma merkezinin kapanması ile 94 kişilik personel tasarrufu sağlanacaktır.
Şekil 11: Kapasite Kullanım Grafiği
%117
% 81

C aktarma merkezinin kapanması ile B aktarma merkezinde kapasite artışı olmuştur.
Bu kapasite artışı fazla mesai ve geçici çalışacak elemanlar ile karşılanabilir.
Tablo 6: Kargo İşleme Hızı

Zamanında Teslimat Performansı
93,14%
89,42%
2015 Ekim

2016 Ekim
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Tablo 7: Kargo Devir Oranı

Devir Kargo Oranı
13,50%
8,35%

2015 Ekim

2016 Ekim

Tablo 8: Hasar Tazmin Gideri

Hasar Tazmin Gideri
558.383

465.116

2015 Ekim

2016 Ekim

Ayrıştırıcı yatırımına bağlı olarak mevcut durumda bir ayrıştırıcı ve bir yarı
otomatik bantlı konveyör sistemi ile yapılan kargo operasyonu ayrıca yukarıdaki
grafiklerde gösterilen kargo işleme hızı, kargo devir oranı ve hasar tazmin
giderlerinin azalması yönünde de müşteri memnuniyetine direk etki eden faydalar
ve maliyeti düşüren etkiler sağlamıştır.
SONUÇ
Teknolojinin son evrelerinden olan otomasyonlu sistemler sosyal adalet
problemlerine ve iş kayıplarına neden olsa da günümüz rekabet şartlarına uyum
karşısında kullanılması gereken sistemler olmuştur. Çalışmada incelediğimiz kargo
şirketi 2015 yılı için aktarma merkezlerinde ki operasyon faaliyetlerini 2016 yılı
büyüme öngörüsüne göre ayrıştırıcı yatırımı ile farklılaştırma kararı vermiştir.
Başlangıçta iki aktarma merkezinde bantlı konveyör sistemi ile yapılan
kargo aktarma faaliyetleri 2016 yılı büyümesini karşılamak için üç aktarma
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merkezinde benzer şekilde yapılması öncelikle planlanmıştır. Daha sonra 6.000.000
EURO bedelle A aktarma merkezine ayrıştırıcı yatırımı yapılması ile aynı şube sayısı
korunmuş ve bantlı konveyör sistemi ile iki aktarma merkezi ile operasyona devam
edilmiştir.
Aylık tasarruf edilen 94 personelin her biri için 2016 yılı asgari ücretin
işverene

maliyeti

üzerinden

1935

TL

(https://www.csgb.gov.tr/media/1692/2016_onikiay.pdf) maliyete katlanmaktadır.
Bu toplam ayda 181.890 TL bir maliyete denk gelmektedir. Bu maliyetlerin yanında
azalan hasar tazmin maliyeti yıllık 93.267 TL’dir. Kapatılan C aktarma merkezinin
aylık gideri yaklaşık olarak 50.000 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm bu kalemlerin
yıllık toplamı 2.875.947 TL olup yatırımın TL karşılığı 2016 yılı EKİM ayı euro
bedeli 3,41 TL (http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihlidoviz/2016/euro) üzerinden 20.460.000 TL’dir. Yatırımın geri dönüşümü 7 yıl
olarak hesaplanmıştır. Ayrıştırıcı yatırımının sağladığı maliyet tasarrufu yanında
müşteriye yönelik rekabetçi piyasada avantajlı fiyat verme imkânı da sağlar. Zira
otomasyonlu yapılarda azalan maliyetler elleçleme maliyetlerini de azaltacaktır.
Kargo şirketinin 2015 yılı desi başı elleçleme maliyeti 0,022 TL/desi iken 2016 yılı
Ekim ayında 0,015 TL/desi gerilemiştir. Elleçleme içindeki personel maliyeti 2016
yılı verileri ile hesaplanmıştır.
Otomasyonlu sistemlerin sağladığı faydalardan bir diğeri de hızlanan
operasyon süresi ile müşteri kargolarının daha hızlı ulaştırılması, müşteriye teslim
edilemeyip devir eden kargo oranının düşmesi ve azalan hasar tazmin ile artan
müşteri memnuniyetini sıralayabiliriz.
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