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Değerli bilim insanları,  

27 - 28 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 
Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı tarafından destelenen 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi’nde 
sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

Öncelikle 46  sözel bildiri sunumunun ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim insanının bir araya gelerek 
bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu ortamın yaratılmasında emeği 
geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aytaç’a, Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr. Erdoğan Güneş ve Prof. 
Dr. İsmail Doğan’a, Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her 
türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

“Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları” başlığı altında analitik yöntemlerden girişimciliğe, işgücü 
piyasasından ticaret hukukuna, tarım politikalarından üretim ekonomisine kadar daha birçok konuya uzanarak 
derinlemesine irdeleme fırsatı elde edilen çok çeşitli alt temalarıyla konu bütününü farklı yönleriyle ele 
alabilen geniş bir kapsamda oluşturulması planlanan kongremiz başarı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 
Katılımcılarımıza oldukça verimli bir içerik sunabilmek hedefi ile hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızın, 
ileri tarihlerde birçok alanda yapılacak olan araştırmalar için de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıdığı 
düşünülmektedir. Bu gururla kongre kitabımızı sizlerle paylaşmanın sevinci ile kongremizi onurlandıran 
tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 5. 
Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle 
sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists, 

We feel the joy of meeting you in the 4th International Conference on Economics Management and Market 
Research organized by İstanbul Association of Science and Academicians on 27-28 December 2018 and 
supported by Çanakkale Onsekiz Mart University, Sakarya University, İstanbul University, Trakya University, 
Yalova University, Ministry of Health, Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Labor, Social 
Services and Family. 

We would like to pay our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Ayhan Aytaç who have worked hard 
on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific and 
cultural knowledge and experiences with 46 verbal presentations and 0 poster presentations, our guest speakers 
Prof. Dr. Erdoğan Güneş and Prof. Dr. İsmail Doğan, to the members of Executive and Organizing Committee 
and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and operational contribution and 
support.

Many various topics from analytical methods to entrepreneurship, from labor market to commercial law, from 
agricultural policies to production economy under the title of “Economy Management and Market Researches” 
have been addressed in our successfully completed congress. Our congress book we have prepared with the 
aim of presenting highly productive content to our participants is thought to be an important source for many 
researches to be performed in the field in the future. With the joy of sharing our congress book with you, 
we express our gratitude to all our participants who have honored our congress. Wish you joyful, happy 
and healthy days until meeting in the 5th International Conference on Economics Management and Market 
Research to be held in 2019. 

Yours Sincerely. 

CONGRESS MANAGEMENT
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Aigul ZABİROVA
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Prof. Dr. Cengiz ANIK
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY
Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Prof. Dr. Fatih YÜCEL
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Ketut ARDHANA
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Muammer CENGİL
Prof. Dr. Mourad MOULAİ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Noziran ABDUL GHANİ
Prof. Dr. Rosita HENRY
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Glenn DAWES
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Doç. Dr. Michael KUYUCU
Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Ayça GÜRKAN
Dr. Yekti MAUNATİ
Dr. Garry COVENTRY
 

YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Çetin YAMAN
Dr. Gökşen ARAS
Dr. Selvinaz SAÇAN
Dr. Sevilay YILDIZ
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
 
KONGRE SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
Öğr. Gör. Yavuz ÖNTÜRK
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BİLİMSEL KURUL

Dr. Ali Serdar YÜCEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Ali DUYMAZ / Balıkesir Üniversitesi
Dr. Atabey KILIÇ / Erciyes Üniversitesi
Dr. Alper ASLAN / Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
Dr. Ayhan DİKİCİ / İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Ahmet ÇETİNKAYA / Marmara Üniversitesi
Dr. Ayça GÜRKAN / Ege Üniversitesi
Dr. Ayşe TÜRKSOY / İstanbul Üniversitesi
Dr. Assem Abdel FATTAH / Minya Üniversitesi
Dr. Ayhan AYTAÇ / Trakya Üniversitesi
Dr. Ahmet Fahri ÖZOK / Okan Üniversitesi
Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Aigul ZABİROVA / United Arab Emirates University
Dr. Bekir ÇINAR / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Bekir KOCATAŞ / Adıyaman Üniversitesi
Dr. Bünyamin AYHAN / Selçuk Üniversitesi
Dr. Clemens BEUNGKUM / Berlin School of Economics and Law
Dr. Cumhur ŞAHİN / Bilecik Üniversitesi
Dr. Çetin YAMAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Doğan GÜRSOY / Washington State University
Dr. Ekrem CAUSEVİC / Zagreb Üniversitesi
Dr. Emre DÜNDER / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkut AKKARTAL / Yeditepe Üniversitesi
Dr. Elşen BAĞIRZADE / Azerbaijan State Üniversitesi of Economy
Dr. Elvan YALÇINKAYA / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Emine DEMİRAY / Anadolu Üniversitesi
Dr. Erdoğan GÜNEŞ / Ankara Üniversitesi
Dr. Enderhan KARAKOÇ / Selçuk Üniversitesi
Dr. Ercan ŞAHBUDAK / Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Fariz AAHMADOV / Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Faruk ANDAÇ / Çağ Üniversitesi
Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / Celal Bayar Üniversitesi
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Dr. Fatih YÜCEL / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Galip GÜNER / Erciyes Üniversitesi
Dr. Gülten HERGÜNER / Sakarya Üniversitesi
Dr. Glenn DAWES / James Cook University
Dr. Giray Saynur DERMAN / Marmara Üniversitesi
Dr. Garry COVENTRY / James Cook Universtiy
Dr. Galina MİŞKİNİENE / Litvan Dili Enstitüsü - Litvanya
Dr. Gökşen ARAS / Atılım Üniversitesi
Dr. Gülsemin HAZER / Sakarya Üniversitesi
Dr. Havva KAÇAN SOFTA / Kastamonu Üniversitesi
Dr. Halis Adnan ASLANTAŞ / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Hayati BEŞİRLİ / Gazi Üniversitesi
Dr. Hasret ÇOMAK / Arel Üniversitesi
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Dr. Haluk ŞENGÜN / Bahçeşehir Üniversitesi
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Dr. Hikmet KORAŞ / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. İbrahim Sena ARVAS / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. İrfan GÜNSEL / Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. İlkay ŞAHİN / Erciyes Üniversitesi
Dr. Kaya YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Kasım KARAMAN / Erciyes Üniversitesi
Dr. Kazım ÖZKAN ERTÜRK / Düzce Üniversitesi
Dr. Kamil KAYA / Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Kübra GÖKALP / Atatürk Üniversitesi
Dr. Ketut ARDHANA / Udayana University
Dr. Korhan MAVNACIOĞLU / Medipol Üniversitesi
Dr. Mustafa TALAS / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Mustafa METE / Gaziantep Üniversitesi
Dr. Mustafa AKTAĞ / Erciyes Üniversitesi
Dr. Michael KUYUCU / İstinye Üniversitesi
Dr. Mükerrem ATALAY ORAL / Akdeniz Üniversitesi
Dr. Mikail TEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
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KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
 

AÇILIŞ / OPENING
27 ARALIK / DECEMBER 2018

 
KAYIT / REGISTRATION : 10:00 -15:30

 
 11:00 – 11:15

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Respect and National Anthem
 

Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS
 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
OTURUM 1

Tarih ve Saat : 11:30 – 12:00
Prof. Dr. İsmail DOĞAN

 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

12:15 – 13:15 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
OTURUM 2

Tarih ve Saat : 13:30 – 14:00
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

 SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 1
Tarih ve Saat / Date and Time : 27.12.2018 – 14:00 – 18:30
Salon A / Saloon A     
Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Michael KUYUCU

Burcu KAVUKCU, Erkut 
AKKARTAL

EVALUATION OF COMMON PRINCIPLES OF FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT
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Derya BAYSAL, Nihan 
YARMACI, Hürriyet ÇİMEN

TURİZMDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KARS ÖRNEĞİ

Ebru TÜMER KABADAYI, 
Alev KOÇAK ALAN, 
Berivan TATAR, Cansu 
GÖKMEN KÖKSAL, Nilşah 
CAVDAR AKSOY

HOW DO CUSTOMERS BECOME A CITIZEN OF A BRAND? THE 
POWER OF EXPERIENCE AND LOVE

Eda PEKAR, Erkan 
ÖZDEMİR

SES VE MÜZİĞE İLİŞKİN OLARAK İŞİTME ALGISININ OTEL 
MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL 
EŞİTLİK MODELLEMESİ ANALİZİ

Eda PEKAR, Erkan 
ÖZDEMİR

GÖRME ALGISININ MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: OTEL HİZMETİ ALAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR 
ARAŞTIRMA

Erdal ŞEN THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT 
AND SELF-MANAGEMENT

Fatih ÇAVDAR VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülşah ŞİŞMAN, Nazmiye 
Ülkü PEKKAN

İŞVEREN MARKALAMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT 
İKLİMİNİN ROLÜ: BİR MODEL ÖNERİSİ

Mehmet Ali POLAT PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA 
ERTKİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Mihalis (Michael) KUYUCU DİJITAL MÜZİK PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI 
UYGULAMALARI

Havva ARABACI DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA 
ETKİSİ

Cliupatra MAHMOUD,  
Bithiah GAMAL

SYTEMATIC RISK FACTORS IN BANKING BANKRUPTCY

Matias ALAMILLO, Nicolas 
CRESPO

MODELING OF GIFT SELECTION: EFFECT OF UNCERTAINTY 
ON PRICE SENSITIVITY

Emine Serap KURT THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE HOTEL 
BUSINESSES

Emine Serap KURT EXTERNAL AUDITING IN HOTEL MANAGEMENT

Kamilah ABBOUD, Akram 
AAMER

CORRUPTION ECONOMIC DEVELOPMENT AND AUTOMATIC 
DEBT PAYMENT: THE CASE OF IRAQ
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Aleksandar DOSDOKİD, 
Desislava GENADİ

INCREASING PROFITABILITY IN RETAIL WITH WINDOW 
DRESSING

Ji Yoo BEOM,  Chung 
BYEON

WIDE RANGE OF ACTIVE INTERNET MEDIA CHOICES AND 
ONLINE DISPLAY ADVERTISING OPTIMIZATION

Faheem MAKURİA, Majeed 
MUDDAHTER

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PRODUCT 
COMPETITION AND CAMPANY VALUE IN THE MARKET

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
 
OTURUM / SESSION : 2
Tarih ve Saat / Date and Time : 27.12.2018 – 14:00 – 16:30
Salon B / Saloon B 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

Hasan Hüseyin YILDIRIM, 
M. Emin AKKILIÇ, M. Selim 
DİKİCİ

DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANININ BIST BANKA ENDEKSİNDE 
YER ALAN BANKALARIN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hakan GÜLER DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ ÜZERİNE 
BAZI DEĞERLENDİRMELER

Hakan GÜLER TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, POLİTİKALAR 
VE GELİŞME OLANAKLARI

Hayrettin UZUNOĞLU FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan 
DAĞDEVİREN, Mikail 
KARA

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

Mehmet Emin AKKILIÇ, 
Mehmet Selim DİKİCİ, Hasan 
Hüseyin YILDIRIM

İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN BANKA MÜŞTERİLERİNİN 
DEĞERLENDİRMELERİ

Mehmet selim DİKİCİ, 
Mehmet Emin AKKILIÇ, 
Hasan Hüseyin YILDIRIM

E-TİCARETE İLİŞKİN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
İŞLETMELERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan 
DAĞDEVİREN, Mikail 
KARA

İŞ GÜVENCESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE 
PERFORMANSA ETKİSİ
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ilker GÜLENÇER, Rabia 
Kübra TÜNEL

İŞLETMELERDE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİ VE 
UYGULAMALARI

Mehmet SARITÜRK BÜROKRASİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

Mehmet SARITÜRK GİRİŞİMCİ KAMU YÖNETİMİ

M. Reha ÖZDER İNOVATİF PAZARLAMA  FİKİRLERİNİN KOBİLERİN 
DEĞİŞİMSEL REKABET STRATEJİLERİNE ETKİLERİ

Tuğba Fatma KARADAĞ, Ali 
Serdar YÜCEL

KLASİK PAZARLAMA VE GERİLLA PAZARLAMA 
YAKLAŞIMLARININ SPOR SEKTÖRÜ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat KORKMAZ KONUT MALİYETİNİN KONUT SATIŞ HIZINA ETKİSİ

Murat KORKMAZ KONUT EDİNMENİN PSİKOLOJİSİ: EKONOMİK FAKTÖRLERİN 
ETKİSİ

Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ, Mustafa TALAS

KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜREL HARCAMALAR

  
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 
OTURUM / SESSION : 3
Tarih ve Saat / Date and Time : 27.12.2018 – 14:00 – 16:30
Salon C / Saloon C 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Dr. Öğr. Üyesi – Yasemin DUMRUL 

Mevhibe AY TÜRKMEN  KFG-AHP YÖNTEMİ İLE ÜRETİM GEREKSİNİMLERİNİN 
BELİRLENMESİ: BİR UYGULAMA

Mohamed İSSE 
ABDULLAHİ

ULUSAL KÜLTÜR VE LİDERLİK TARZLARI SOMALİ ÜZERİNDE

Rabia Kübra TÜNEL, İlker 
GÜLENÇER

YENİLİKÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ VE 
UYGULAMALARI

Sema POYRAZ CAN, Tuğba 
GÜLEN

İFLAS ERTELEMESİNDE DÜNDEN BUGÜNE YENİ YAPILANMA 
KONKORDATO MÜESSESESİ: 7101 SAYILI KANUNLA 
GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Tuğba GÜLEN, Sema 
POYRAZ CAN

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARIM POLİTİKALARININ 
BELİRLENMESİNDE OLDENBURG RAPORU’NUN ROLÜ
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Yasemin DUMRUL ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FİSHER 
HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR TÜRKİYE 
UYGULAMASI

Zerrin KILIÇARSLAN TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞ 
ETKİSİNİN TODA YAMAMOTO TESTİ İLE ANALİZİ

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, 
Gülbin Hilal TİTİZ

BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, 
Gülbin Hilal TİTİZ

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ 
PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE 
BAKIŞ

Şeref DEMİR TMS/TFRS’DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA 
DEĞERLEME VE VERGİSEL DEĞERLEME FARKLILIKLAR

Şeref DEMİR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL 
RAPORLAMA STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE 
VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
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TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN SOSYOLOJİK SÜREÇLERİ ve TÜRK KÜLTÜRÜ TECRÜBESİ

Prof. Dr. İsmail DOĞAN

Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara / Türkiye

“Tüketim, çağdaş toplumun kendisi üstüne bir söz, 

toplumumuzun kendisiyle konuşma tarzıdır” 

Jean Baudrillard

Öz: Tüketim toplumsal bir kabiliyet üzerinden ifadesini bulan insani bir eylemdir. İnsanoğlunun tüketim kül-
türü toplum tiplerine göre evrim geçirmiştir. Bu çerçevede ilkel toplum (avcı toplayıcı toplum), tarım toplu-
mu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu modelleri aynı zamanda tüketim kültürleri açısından da farklılaşırlar. 
Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyine göre tüketim özellikleri de değişiklik göstermekte, üretim ve tüketim 
alışkanlıkları da buna göre değişmektedir. Tüketim toplumu olgusu aktüel değerini sanayileşme ile birlikte 
kazanmıştır. Endüstri devriminin kavramsal kazanımları arasında yer alan bu olgu bizde Tanzimat dönemin-
deki hukuk ve sosyal düzenlemelere bağlı olan gelişmelere dayanır. Ancak batılı anlamda etkin bir sosyolojik 
gerçeklik olarak kabulünün ise seksenlere yaklaşan uzun bir öyküsü vardır. Tüketim toplumu ve tüketim kül-
türü kavramları 1980’li yıllarda daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu bildiride tüketim kültürünün sosyolojik 
süreçleri Batı Avrupa ve Türk kültürü örneklerinde incelenmektedir. Osmanlı-Türk toplumunun Avrupa’da 
sanayileşmenin erken dönemine denk düşen Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki örnek olayların modern 
Türkiye’ye etkilerine ışık tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Tüketim Kültürü, Tarım Toplumu, Feodal Toplum, Sanayi Toplumu, 
Osmanlı Toplumu, Asabiyyet Teorisi

Giriş

İnsan üreten ve tüketen bir varlıktır. Bu temel fonksiyonlar insana özgü alışkanlıkların ve bunun üzerinden 
gelişen kültürün de varlık nedenini teşkil eder. Tüketim doğumdan ölüme kadar süren bir eylemler bütünüdür. 
O halde, tüketmeden yaşamak da, bu eylemden uzak durabilmek de imkânsızdır.

Tüketim kültürü genel olarak iki boyutta tanımlanır:

- Tüketim kültürü, ürün ve hizmetlerin  tüketiciye ulaştırılması için kültürün baskın hale gelmesini ifade 
eder. 

- Tüketim kültürü bireysel  beğeniler, sosyal değerler ve  tüketicilerin bireysel yaşam tarzlarını  ifade eder.
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Kısaca, tüketim kültürü toplumun ve bireyin, bireysel yaşamın alâmet-i fârikasıdır. Bu anlamda, tüketim in-
sanın bütünsel yaşamını ifade eder. Zamanın, hayatın, ilişkilerin, tecrübe ve birikimlerin tüketilmesi günlük 
hayatın her alanında ortaya çıkan fırsat ve imkânların tüketime konu olması tüketimin geniş sınırları içinde yer 
alır.  “Hayatın çarklarını aşk ve açlık döndürür” şeklindeki Shiller’e ait olan ünlü söz tüketimin esasen temel 
hareket noktasına ve toplumsal gerekçelere sahip olduğunu betimler. 

Tüketim kültürü aynı zamanda ve çoğu defa olmak üzere insanoğlunun beslenme biçim ve alışkanlıklarını 
ifade eder. Beslenme gerçeği olarak tüketim kültürü toplumların ekonomik yaşamını da büyük ölçüde be-
lirlemektir. Bu işleviyle tüketim olgusu ekonominin çarklarını döndüren, gidişatını etkileyen ana unsurların 
başında yer alır.

Ekonominin Temel Unsurları Olarak Üretim Ve Tüketim

Ekonomi, sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında denge kurmaktır. Ekonominin unsurları üretim ve 
tüketimdir. Ekonominin temeli üretimdir, ancak tüketim olmadan denge kurmak mümkün değildir. Üretim ile 
tüketim arasında denge olması gerekir. 

Ülke ekonomisinin dengede kalması için üretim en az tüketimi karşılayacak seviyede, ya da tüketimden fazla 
olması gerekir. Üretim tüketimden fazla olup yeterli ihracat yapılamazsa ekonomi için tehlike oluşturur. Üre-
tim tüketimden fazla olduğu zaman ihracat yapılır ve Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH) artar. Bu ekonomi için 
yararlı bir durumdur. Ancak tam tersi durum söz konusu olduğunda ithalat ihracattan fazla hale gelerek cari 
açık oluşur ve böylece GSMH düşüş gösterir. İşte bu durumda fazla tüketim sorun olarak karşımıza çıktığını 
söyleyebiliriz.   

“Tüketici Toplum/Tüketim Toplumu”…

“Tüketim olgusu”  kekre ve muhataralı, bir olgu değildir. Yani tüketim bizatihi sorun değildir. “Tüketici top-
lum” deyimi aslında masum bir deyimdir ve elbette insanlar ve toplumlar tüketecektir. O nedenle böyle bir 
masumiyet üzerinden tüketmenin belirli bir önyargı üzerinden olumsuzluğa konu olması, aşağılayıcı bir eylem 
olarak ön kabulü ve reddedilmesi doğru değildir. Tüketme olmadan üretme, tüketme olmadan gelişme, tüket-
me olmadan kalkınma olmaz. En iyisini, en kalitelisini, en gerekli olanı, en işlevsel olanı tüketmeliyiz, insan 
olarak buna mecburuz. Çünkü insan her şeyin en iyisine layıktır. Sorun ihtiyaç olmaksızın tüketme iştihası 
üzerinden ortaya çıkar ki bu da kişisel ve toplumsal dengenin bozulmasında başlıca faktörlerden biridir. 

Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak girişimcilerinden Nejat Eczacıbaşı’nın bir anısı ihtiyaç ve tüketim denge-
sinin çarpıcı bir örneğidir. İhtiyaç dışı alış veriş ve tüketimin lüks ve pahalı bir seçim olduğuna ilişkin güzel bir 
örnek olan bu kısa ilgili kaynakta  şöyle anlatılır:1* 

1 * İhtiyaç dışı alış veriş ve tüketimin lüks ve pahalı bir seçim olduğuna ilişkin güzel bir örnek olan bu metin için bkz: Nejat Eczaşı-
başı, Kuşaktan Kuşağa, 1982, s.35-6.
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 “...1932 yılının Ekim ayında İzmir’den yola çıktım. O tarihte İzmir’den Avrupa’ya vapurla gidilirdi. İtalyan 
bandıralı Philippo Grimani gemisi on beş günde bir İzmir’den kalkar; Pire, Brindizi ve Bari’ye uğradıktan 
sonra Venedik’e varırdı. İzmir’le Venedik arasındaki yolculuk beş gün sürerdi.

İzmir’den vapura binen dostlar arasında Beresit adında bir de Musevi tanıdık vardı. Pire limanında bazı 
arkadaşlarımız sahile çıkmışlar, orada alış verişte bulunmuşlardı. Bunlar gemiye dönünce, sahile çıkmayan 
bizlerin de çarşıya gitmemizi öneriyor; özellikle de çok ucuz buldukları ayakkabılardan almamızı istiyorlardı. 
Pire’de o tarihte el yapımı en iyi ayakkabı bizim paramızla altı liraydı. Ben de bu ucuz fiyata heyecanlandım 
ve dostum Beresit’e birlikte Pire limanına çıkmayı önerdim.

Beresit, şunu sordu bana:

“- Senin yeteri kadar ayakkabın var mı?”

“- Var...”

“- Şu sırada ve bir süre için ayakkabıya ihtiyacın olacak mı?”

“- Hayır, ama baksanıza, altı lira çok ucuz...”

“- Hayır, mademki ihtiyacın yok, bu ayakkabılar en pahalı ayakkabıdan altı lira daha pahalıdır...”

Asabiyyet duygusu zedelenir 

Abartılı tüketim öncelikle insan kişiliği ve karakterini de bozar. Asabiyyet duygusu ve kabiliyetini tahrip 
eder. Lüks ve israfın insan tabiatına yönelik bu tahribatının toplumun dengesini bozacağına dair öngörü İbn 
Haldun’a aittir. Lüks ve israf İbn Haldun’un sosyolojiye kazandırdığı asabiyyet teorisi gereğince insanların 
tabiat ve karakteri üzerinde menfi etkiler icra eder. İnsan kişiliği üzerindeki bu olumsuz etkiler giderek top-
lumsal sonuçlar doğurur; toplumun bozulma ve yabancılaşmasına neden olur. Gereksiz ve abartılı bir tüketim 
ekonomik yapıyı, onun şahsında toplum ve toplumsal yapıyı bozar. 

Üretim-tüketim ilişkisinde denge üretim aleyhine bozulduğu zaman problem ortaya çıkmaya başlar. Genellikle 
ülkemizin de içinde bulunduğu ürettiğinden çok tüketen dolayısıyla ithalata yönelen toplumlarda tüketim so-
runundan bahsetmek mümkündür.

Tüketimin Sosyolojik Süreçleri 

İnsanoğlunun tüketim kültürü toplum tiplerine göre evrim geçirmiştir. Bu çerçevede ilkel toplum (acı toplayıcı 
toplum), tarım toplumu, sanayi toplumum ve bilgi toplumu modelleri aynı zamanda tüketim kültürleri açısın-
dan da farklılaşırlar. Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyine göre tüketim özellikleri de değişiklik göstermek-
te, üretim ve tüketim alışkanlıkları da buna göre değişmektedir. 

İlkel Toplum/ Avcı Toplayıcı Toplum: “Kas Gücü Ve Savunarak Sosyalleşme”

İlkel toplumda insanlar tüketim ağırlıklı yaşıyorlardı. Sosyal sistem ise küçük gruplardan ve klan ve kabileler-
den oluşurken, aşiretin yaşlılarının ve şefinin çerçevesinde ilkel bir politik sistem vardır. Bu dönemde ekono-
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mik yapıdan bahsetmek mümkün değildir. Sadece yaşamı devam ettirmek için temel ihtiyaçların karşılanması 
şeklindeki etkinlikler olarak ifade edebiliriz.  

Tarım Toplumu (Feodal Toplum) Ve Tüketim

Tarım toplumu deyimi ekonomik yapı ve işleyişin tarıma dayalı olduğu bir toplumsal olguyu ifade eder. Tüke-
tim ağırlıklı bir dönemdir. Kendisi için üreten ve tüketen bir toplumdur. Bu dönemde gürlük yaşamda ulaşım 
ihtiyacı at, vagon, yelkenli gemilerle gerçekleştirilir; üretim el sanatları ile yapılırdı. Enerji kaynakları insan, 
hayvan ve rüzgârdır. Malzeme olarak ağaçlar, pamuk, yün gibi yenilenebilir/tüketilebilir maddelerdir. Güçlü 
bir dayanışma duygusunun ve toplumsal kontrolün bulunduğu bir kültüre ait olan tarım toplumunda tüketim 
üretimden fazladır. Kısaca tüketim ağırlıklı bir toplumdur. Üretimin gerçek yükünü çeken kesim tarımda çalı-
şan büyük çoğunluk olarak köylülerdir. 

Felix Hammer, tarıma dayalı bir toplumun karakteristik örneği olan Batı Avrupa’nın feodal yapısının yükünü 
çeken bu köylüyü “De Nobilitate” adlı kitabında 1457 yılında şöyle tarif eder: 

“Bir insan değil, iğrenç bir yaratık; biraz gülünç, biraz korkunç bir hayalet gibi asilzadenin karşısına dikilir. 
Sırtı dağ çıkıntısı gibi kamburlaşmış hali; kirli ve çekingen görünüşü, budalaca bakışlarıyla o tıpkı bir eşeğe 
benzer. Köylü buruşmuş ve örselenmiş alnı, dimdik olmuş kasalı, kırlaşmış ve birbirine dolanmış saçları, çat-
lak göz kapaklarının altında çapaklı gözleri, büyümüş korkunç karnı, normal şekli bozulmuş, sertleşmiş ve sık 
kıllarla kaplı vücudu, kel başı ile bacakları üzerinde güç durabilen insandır. O yamalı, ince ve kirli elbisesiyle, 
rengi kaçmış hayvan derisine dönmüş kıllı göğsünü kapatamazdı”

Ortaçağ köylüsü abartılı bir şekilde zayıf, çirkin ve ilkel figür olarak takdim ediliyor. Köylünün zayıf olma-
larının bu dönemde un, yağ, şeker gibi üretimin temel unsurlarının tüketim imkânlarından büyük ölçüde uzak 
olmaları, bu ayrıcalığın feodal zümrelerin tekelinde olduğu gerçeği ile açıklanabilir.  Çünkü köylüler büyük bir 
vergi yükü altında yeterli düzeyde kendi ürettiklerini, (un, yağ ve şekeri) tüketme imkânlarından yoksundular. 
Buna karşılık feodal zümreler bu üç beyazı fazla tükettiklerinden kilolu ve hatta “obezit tipler” olarak ortaya 
çıktılar.

Sanayi Toplumu Ve Tüketim

Sanayi toplumu bilim ve teknolojideki ilerlemelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.  On sekizinci yüzyıldan orta-
sından itibaren Batı Avrupa’ sanayi ve teknolojide hızla ilerlemeye başladı. İngiltere bu bağlamdaki gelişme-
lerin merkezi olmuştur. 

“İngiltere’de On Sekizinci yüzyılın son çeyreği içinde iplik eğirme makineleri bir iğ yerine birçok iği birden 
çalıştıracak hale geldi. Dokuma tezgâhlarında da otomatikleşmeye doğru gelişmeler gerçekleştirildi. Aynı za-
manda bu gibi makineler el ayaklarla çalıştırılacak yerde su ve buhar gücü ile çalıştırılmaya başlandı. Böylece 
evlerde işletilen tezgâhlar yerlerini işçileri bir araya getiren fabrikalara bırakma durumunda kaldılar. Yani 
endüstri devrimi adıyla anılan büyük dönüşme özellikle İngiltere’de gerçekleştirilmiş oldu ve Batı endüstrisi 
birçok icat ve buluşların yardımıyla muazzam ilerlemeler kaydetti” (Sayılı 1983: 16).
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Dönemin temel özellikleri şöyle betimlenebilir:

- Kas gücü yerini su ve buhar gücüyle çalışan makinelere bırakmıştır.

- Buharlı makinelerin icadıyla üretim süreçlerinde kas gücünün yerini makine gücü aldı. Böylece üretim 
artmaya, köylerden fabrikaların bulunduğu yerlere insanlar göç etmeye başladı. Büyük şehirler kurulma-
ya, toplumda yeni sınıflar, yönetimde yeni anlayışlar, toplumlarda yeni yaşam biçimleri boy göstermeye 
başladı.

Bu dönemde üretim ağırlıklı bir toplumdan söz edilebilir. Sanayinin gelişmesi ile üretimde artış meydana 
geldi. Basit tarım aletleri yerine gelişmiş sanayi makinelerinin kullanımı sonucunda kas gücü ile yapılan üre-
timden kat kat fazla üretim edilmiştir. Fosil yakıtları ve metalin yoğun olarak kullanılması da üretime büyük 
katkı sağlamıştır.

Bilgi Toplumu Ve Tüketim

Bilgi toplumu bilginin bir değer olarak ortaya çıktığı ve bilginin şekillendirdiği bir toplumdur. Sanayi toplu-
munda deniz, kara ve ulaşım vasıtaları ne anlama geliyorsa bilgi toplumunda da dijital santraller ve sanal ağlar 
o anlama gelmektedir. 

Bilgi toplumunda üretim, sektör (profesyoneller)  için değil de birey için (üreten tüketiciler) düşünülmüştür. 

Tarım toplumunda üretimi yapan kişilerle tüketenler aşağı yukarı aynı kişiler olmasına rağmen bu yapı sanayi 
toplumuna doğru, gerek prekapitalist dönemde gerekse sanayi devrinde üretenlerle tüketenler birbirinden ay-
rılmışlardır. Ancak bu dönem bilgi toplumuna kadar devam edebilmiş, bilgi toplumunda, tekrar A sektörüne 
yani tüketim için üretime dönülme eğilimine girilmiştir. Daha on yıl önce Amerika’da elektrikle çalışan testere 
vb. aletlerin yalnız yüzde 30’u kendi işini kendin yap meraklılarına, geri kalan yüzde yetmişiyse marangozlara 
vb. zanaatçılara satılırdı. On yıl gibi kısa bir süre içinde bu sayılar yer değiştirdi. Bu gün yalnız yüzde otuzu 
profesyonellere satılmaktadır. Geri kalan yüzde yetmişi tüketen üreticilere satılmaktadır.

Türk Toplumu Ve Tüketim Kültürü 

Türkiye’de tüketimin Cumhuriyet öncesine giden bir öyküsü vardır.  Osmanlı-Türk toplumu ekonomisi tarı-
ma dayalı bir toplum olarak uzun yıllar – Tanzimat Dönemi’ne- kadar ithalatın üretimle ilişkisindeki denge 
sorunundan söz edilebilecek bir ekonomik yapı özelliği göstermedi. O nedenle bizde uzun yüzyıllar tüketim 
toplumu kavramının kültürü etkileyen sosyolojik değer ve işlevinden söz edilemez. “Tüketim Toplumu” ve 
“Tüketim Kültürü”  kavramları 1980’li yıllardan itibaren dilimizde daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 

Tanzimat dönemi modern anlamda tüketim kültürünün oluşmaya başladığı ilk evredir. Tanzimat, Osmanlı top-
lumunda Batı gibi yaşama hevesinde olan  üst tabakanın  kendisini geleneksel toplumsal tabakalardan ayırmak 
için Batılı ürünleri kullanmaya başladığı  bir dönemdir.
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1838 Ticaret Kanunnamesi 

16.yy’a kadar Osmanlının ekonomik gücü kendi gereksinimlerini karşılayacak durumdadır. Bu dönem için dış 
alım (ithalat) yok denecek kadar son derece sınırlı, dış satım (ihracat) ise sıkı bir denetime tâbiydi. Açıkça, 
kendi yağı ile kavrulan bir ülkeydi Osmanlı. Ancak Batının bilinen gelişmeleri Osmanlı ticaret trafiğini ters 
yüz etti. Tarihi ipek yolu yeni keşfedilen deniz yollarının gölgesinde kaldı. Kuşkusuz bütün aktüalitesini ipek 
yolu trafiğine odaklayan Osmanlı’nın bu şekilde ekonomik dengesi büyük bir darbe almış oluyordu. Bu şekil-
de gelişen Avrupa kapitalizminin Osmanlı üzerindeki ilk önemli yasal denetimine de kavuşuyordu.

Kanunnamenin Osmanlı-Türk Toplumuna Etkileri: Osmanlıyı İştah Kabartan Pazar Haline Getirmek2* 

1838 ticaret sözleşmesi ile; 

- Dışa kapalı olan Osmanlı iç piyasası dışarıya, dış alım satıma açıldı. 

- Sözleşme iç ticaretteki tekel usulünü kaldırdı. 

- İngiliz tüccarlarını ülkenin her tarafında her çeşit tarım ve sanayi ürünlerini alıp satabilecek imtiyazlara ka-
vuşturdu. 

Bu durum Avrupalı tüccarların işine yaradı. Çünkü bunların meslektaşı olan Osmanlı tüccarlarından mesleki 
bilgi ve görgüleri daha fazlaydı. 

İngilizlerle imzalanan ticaret sözleşmesi kısa zamanda diğer Avrupa devletleriyle de gerçekleştirildi. Bundan 
böyle Avrupa mal ve ürünleri Osmanlı pazarlarında yoğun bir şekilde boy göstermeye başladılar: 

“Pamuklu ve yünlü kumaşlar, işlenmiş deriler, mobilya, züccaciye, saat, ıtriyat, demir ve her çeşit mamül mal; 
ordu ve memurlar için kabul edilen yeni kıyafetlerin gereği olan tepeden tırnağa, festen ayakkabıya kadar 
giyim eşyası çarşı ve pazarları işgal etmişti. Osmanlı tüccarları ise yabancı dil ve milletlerarası ticaret mevzu-
atını bilmediklerinden dış ticaret sahasında ciddi bir iş göremiyorlardı. Kaldı ki her tür himayeden de mahrum 
bırakılmışlardı.” (Ayrıntılar için bkz: Karal 1983: 254-260).

Avrupa patentli ürünlerin Osmanlı ülkesine girişinde 1838 tarihli ticaret sözleşmesinin büyük katkısı olduğu 
gelişen olay ve uygulamalarla belirginleşmektedir. Bu sözleşmeyle Avrupalı tüccarların elde ettikleri imtiyaz-
lar, yerli tüccarları kıskandıracak oranlara yükseldiğinde Batılılar “Anadolu’da bir tüketim toplumu yaratmak 
için Avrupa patentli ne varsa gerekli gereksiz bütün malları Osmanlı pazarlarına taşımaya başladılar”  (Çakır 
1997: 21). O kadar ki, “çalı süpürgesi, ağaç kaşık ve tahta taraklara kadar her şey” (Güner 1977:119) Osmanlı 
pazarlarını doldurmaya başladı. Bu şekilde Osmanlı iştah kabartan Pazar haline dönüştü. Pazarda payını artır-
mak isteyenlerin ise alışılmadık yöntem ve tekniklere başvurdukları görüldü. Ürünlerin ilan ve reklam yoluyla 
sunulması bunların başında geliyordu. Batılılar, “kendilerini hedef kitlelerine tanıtmak ve tüketime sundukları 

2 * Bu metin Sokaktaki Yabancı adlı eserimizden aynen alınmıştır; bkz: İsmail Doğan, 1999: 64-68.
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mamüller hakkında olumlu bir imaj oluşturup güven yaratmak için zamanın en etkileyici medyası olan basını 
yoğun bir şekilde reklam aracı olarak kullanmaya başladılar” (Karal 1983: 254-260).

Tüketimin Dili Ve Kültürüne Yansımaları

Dönemin diliyle “ilânât (ilanlar)” yani “gazete reklamları” dilde yabancı kültürlere açılmanın en somut zemi-
nini oluşturur. Çünkü reklama konu olan ürünler yabancıdır ve muhtemelen patentiyle ilgili isimlerle sunul-
maktadır. Osmanlı basınındaki ilk reklam örneklerinden başlayarak yapılan bir tarama bu tezi doğrulayacak 
malzemelerle doludur. 

Bu örneklerde Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden ithal edilen ürünler işlevleri, yararları ve ekonomik oluşla-
rıyla takdim edilmektedir. Duvar kâğıtları, çatal-kaşık, dikiş makinesi, prospektüslü ilaçlar, züccâciye, giyim-
kuşam, mobilya-mefruşat, yeni teknolojik ürünler (fotoğraf makinesi, dürbün, piyano vs.), çikolata gibi yeni 
tüketim ürünleri, aydınlanma araçları reklamlara konu olan çeşitler arasındadır. 

Reklamlar yeni teknolojilerle birlikte yeni yaşama biçimlerini de beraberinde getirmektedir. Reklam aracı 
olarak sunulan ürünlerde bu işlevi görebilmek zor değildir. Duvar kâğıdı, piyano, çamaşır makinesi, fotoğraf 
makinesi, bijuteri, sigorta reklamlarında bu işlev belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ürünler, “Frengistan 
malı”, “Fransa kâri”, “nev icad”, “yeni icat”,  “Avrupa işi”, “Dünyaca ünlü” gibi söylemlerle sunulurlarken 
dolaylı olarak yeniliğin ve farklılığın yönü/istikameti ve kaynağı da işaret edilmektedir. 

Kuşkusuz yenilikleri sunanlar ve yenilerin önderleri de levanten (lévantin)  kesimden ya da bir şekilde ülkeye 
yeni ve özellikle sundukları ürünlerle ilgili olarak gelmiş olan (bir çeşit pazarlamacı) kimselerdir: 

Duvar kağıdı Ohenbaç Bazergan’ın mağazasında, kaliteli ve farklı ayakkabı imalatı Parisli kunduracı 
Lamber’in Beyoğlu’ndaki dükkanında, bijuteri eczacı Kalya’nın dükkanında, saç boyası Antoin Sepot’un ec-
zanesinde, Avrupa standartlarında kaliteli zeytin yağı Haci Yorgi’nin Odunkapısı’ndaki mağazasında, nasır 
ilacı Rodico’nun Beyoğlu’ndaki muayenehanesinde, protez göz “valide hanımın üst tarafında tavus kuşu resmi 
bulunan ecza dükkanında” bulunmaktadır (Ceride-i Havadis, S. 536, 20. 6. 1851, s. 4). 

Piyano, Konak Dinger ve Balati’nin ağa camii şerifi civarındaki 149 no’lu mağazalarında, fotoğraf makinesi 
meraklıların Fransız mösyö Deguerre’in imal ve icat ettiği fotoğraf makinesini öğrencisi mösyö Kampa’nın 
takdimi ile görebilecekleri yer Beyoğlu’nda Belvü’deki lostorya’dır. İtalya, Belçika ve Fransa’yı görmek is-
teyenlerin seyahat organizasyonu İngiliz mösyö Mesiri tarafından organize edilmektedir. Yeni kömür sobası 
mösyö Gatye’nin Perşembe pazarındaki mağazasında, yeni aydınlatma araçları (yağ lambası yerine daha bol 
ışıklı ve kullanışlı gaz lambası vs) mösyö Cazi tarafından Sultanhamam’da teşhir edilmektedir. İngiltere’de üre-
tilen tarım makineleri zengin çeşitleriyle Galata Voyvoda Sokağı 23 numaralı mağazada Mösyö Lotoune’dan 
sorulabilir.

Moda ve  tüketim ürünleri yeni yaşam biçiminin temel unsurları alarak algılanır. Çünkü bir kısmı çok yeni 
olan teknolojik ürün ve aparatlar yeni beceri ve alışkanlıkları da beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır. 
Böylelikle kültürümüze giren bazı Batı kökenli ürünler şunlardır Çakır (Çakır 1997: 184).
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 “Kutu, mıknatıs, lokanta, piyano, panorama, vida, fayton, fanila, kordon, loca, kablo, gümrük, madam, mösyö, 
vapur, gazete, fabrika, tiyatro, fotoğraf, balkon, gazino, abone, sabun, kanape, balon, kumpanya, neft, numara, 
çikolata, sparna, opera, otel, fırça, komisyon, sigara, doktor, lamba, familya, kontrat, pasaport, kronometre, 
celatin, sigorta, makine, acente, pantalon, piyango, lira, milyon, gaz, kasa, tulumba”

Elbette yeni ürenler aynı zamanda yeni tatlar ve yeni lezzetler anlamında da açılım kazandı. Çikolata ve don-
durma bunların başında yer alan iki yeni lezzet ve tat figürüdür. Refik Halit (Karay) Bey de Üç Nesil Üç 
Hayat’ta Sultan Abdülmecit’den başlayarak üç padişah zamanında ne yenip ne içildiğini sayarken Çocuk yi-
yeceklerinden bahseder. Söylediğine göre Sultan Abdülaziz (h. 1861-1876) devrinde çocukların yediği horoz 
ve elma şekeri, pekmezli su muhallebisi, pestil gibi öteden beri bilinen şeylerdir. Sultan Abdülhamit (h.1876-
1909) zamanında bunlara bisküvi ve çikolata gibi “frenk yiyecekleri” eklenir. İki de marka sayar: Meunier 
(asında menier) ve siyahi çocuk resimli Kolonial (Coloniale)” (Özen, 2012:  46-47).

SONUÇ

Tüketim insana özgü doğal ve sosyal bir fonksiyondur; tüketim aynı zamanda bir kültürdür ve bu kültürün 
evrensel düzlemde ortak ve farklı yönleri olduğu göz ardı edilmemelidir, Farklılıklar ürünlerin kullanımı ve 
tüketimi kadar onların dile, günlük hayata intikali hususu da belirli bir özen dikkati gerektirir. Tüketimde ace-
leci bir kültüre yönelmemek gerekir. Hoyrat ve abartılı bir tüketim kişisel olduğu kadar toplumsal sorunları da 
beraberinde getirir.

Ne var ki, tüketmekten de de korkmamalıdır. Çünkü tüketim artmazsa işsizlere iş alanı yaratmak zorlaşır. İş 
alanı genişlemeyince de Hazine’ye, bütçeye para akışı gerçekleşmez. Ekonomide durağanlığı ortadan kaldıra-
cak temel sosyal eylem sağlıklı bir tüketim alışkanlığıdır. Bu da elbette sağlıklı bir üretim tecrübesi ve işleyişi 
ile yakından ilgili bir husustur. Bilinmelidir ki, üretim artmadan, işsiz sayısı azalmadan milli gelir büyümez. 
Milli gelir büyümeden kişi başı gelir büyümez. Kişi başı gelir büyümeden tüketim harcamaları artmaz  (Uras, 
2010:7).
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TÜRKİYE TARIMININ EKONOMİK POLİTİĞİ VE GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı,  Ankara / Türkiye

Öz: İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdanın kaynağı tarımdır. Bunun yanında zengin-
lik üretebilmesi, ülkelerin sanayileşmesinde önemli rol oynaması, sosyal ve ekonomik refahın temelinde yer 
alması tarımdaki gelişmeyi çok önemli hale getirmektedir. Tarım ürünlerinin beslenme ihtiyacını karşılama-
daki alternatifsizliği, gıdaların uzun süre dayanmaları için işlenmeleri, beslenme ihtiyacının karşılanmasında 
tüketicinin önüne gıdaların üretimden doğrudan değil de pazarlama kanallarından geçerek gelmesi, ticarette 
uluslararası bir meta haline dönüşmesi, gıda güvenliğinin gelişimi, ilaç, enerji, sanayi girdisi olarak kullanımı, 
ekolojik dengenin ve tarımsal kaynakların korunması, gen kaynaklarına sahip çıkılması gibi gelişmeler tarımı, 
stratejik öneme sahip bir sektör haline getirmiştir (gthb.org.tr, 2017). Cumhuriyetin ilanından itibaren Türk 
tarımı dönüşüm içinde olagelmiştir. Bu dönüşüm özellikle 2000’li yılların başlamasıyla daha da hissedilir 
olmuştur. Günümüzde tarımdaki bu yapısal değişimin en önemli nedenleri arasında şüphesiz ki teknoloji, 
inovasyon yani yenilik, küreselleşme, kapitalizm ve artan nüfus önde gelmektedir. 2000-2016 yılları arasında 
nüfus artışımıza paralel olarak başta tahıl, meyve ve sebze olmak üzere tarımsal ürün üretiminde ve ekim 
alanında artış meydana gelmesi beklenirken tam tersi bir durum ortaya çıkmıştır.  Bu düşüşün buğday, çeltik, 
baklagiller ve sert kabuklu meyvelerde meydana gelmesi nedeniyle Türkiye ithalata yönelmiş ve dolayısıyla 
hem üretici hem de tüketici zarar görmüştür. Süreç içerisinde tarımın yeniden güçlenmesi ve gelişmesinde 
sürdürülebilir politika uygulamalarının önemi özellikle vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Ekonomi, İşletme, Üretim, İstihdam, Dış Ticaret

GİRİŞ 

Türkiye, özellikle Anadolu, tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Asurlar, Hi-
titler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve özellikle Osmanlılar ’da tarımsal faaliyetler, bölgenin iklim çeşitli-
liği nedeniyle çok çeşitli alanlarda çok çeşitli tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmıştır (Yavuz, 2006). 
Anadolu’da tarımsal üretimin başlangıcının tarihte var olmuş pek çok medeniyetten daha eski olduğu bilin-
mektedir. Yaklaşık olarak bundan 8 bin yıl önce tarımın keşfedildiği bilinmekte ve hatta bazı bilim adamları 
tarafından, Dünya’da tarımın ilk keşfedildiği yerin Anadolu olduğu iddia edilmektedir. Anadolu, tarih boyunca 
pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve hepsinin yaşamında tarımsal üretimin önemli bir yeri olmuştur  
(Yavuz, 2006). Tarım, istihdama, beslenmeye, ticarete, milli gelire ve dolaylı olarak milli güvenliğe yaptığı 
katkı ile Türkiye için önemli bir sektördür. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’in 2016 yılı verilerine göre tarım 
istihdamın %19,5’unu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’nın % 6,2’sini ve ihracatın % 11’ini oluşturmaktadır 
(tuik.org.tr, 2017). Bu çalışma, Türkiye’nin tarımsal yapısı ve gelişiminin değerlendirilmesi, sektörel ve ticari 
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durum, tarım politikası, kırsal kalkınma, sosyal politikalar, tarımsal örgütlenmeler, tarım-çevre politikaları, 
tarımsal araştırma ve yayım bakımından ele alınmıştır.

AMAÇ ve KAPSAM

Çalışmanın kapsamı, tarımın temel konular olarak değerlendirilen üretim ve pazarlama sürecinde karşılaşılan 
sorunları çözmeye yönelik yapılma esaslı konuların incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın amaçlarını şu 
şekilde sıralamak mümkündür: 

 Tarımsal piyasalar ele alınmış ve tarımsal ürünlerin yıllara göre üretimi, ekim alanı ve verimi, fiyat deği-
şimi ve tarımsal yatırımlar üzerinde durulmuş, 

 Türkiye’nin yıllara göre gerçekleştirmiş olduğu tarımsal ihracatı ve ithalatı ve tarımın GSYH’de ki payı 
üzerinde durulmuş, 

 Tarım politikalarının kısa geçmişi, 2000 yılında başlayan tarım reformu ve bunun etkileri, uygulamada 
olan destekleme politikaları ve hazırlanan Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisi çerçevesinde tarım politika-
larının geleceği irdelenmiş, 

 Kırsal kalkınmanın ele alındığı bölümde, önce kırsal yörelerdeki mevcut durum, sonra kırsal kalkınma ile 
ilgili politikalar ve son olarak da Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde Türkiye’nin kırsal kalkınma çalış-
maları ve önündeki gündemi incelenmiş, 

 Tarımda sosyal politikaların incelendiği bölümde, mevcut sosyal güvenlik politikalar, tarım sigortaları ve 
gelecekteki durum ele alınmış,

 Türkiye’deki tarımsal kurumlar, örgütler, kooperatifler ve eğitim kurumları tanıtılmaya çalışılmış,

 Türkiye’de tarımın çevreye etkileri, tarım-çevre politikaları, çevre koruyucu tarım uygulamaları ve tarım-
çevre ilişkilerinin geleceği tartışılmış,

 Tarımsal araştırma ve yayım konusunun incelendiği bölümde Türkiye’de tarımsal araştırma, yayım ve 
kamu dışı yayım konuları ele alınmıştır.

YÖNTEM

Araştırma, Cumhuriyet’ten itibaren günümüze kadar tarımsal durumumuzu ele alsa da 2000-2016 yıllarına 
ağırlık verilmiştir. Türkiye’de tarımsal verilerle ilgili olarak son 16 yıl ele alınmıştır. Araştırmada Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ), Dünya Bankası ve diğer araştırma kaynaklarından yararlanılmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve BULGULAR

Tarım ürünlerinin beslenme ihtiyacını karşılamadaki alternatifsizliği, gıdaların uzun süre dayanmaları için 
işlenmeleri, beslenme ihtiyacının karşılanmasında tüketicinin önüne gıdaların üretimden doğrudan değil de 
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pazarlama kanallarından geçerek gelmesi, ticarette uluslararası bir meta haline dönüşmesi, gıda güvenliğinin 
gelişimi, ilaç, enerji, sanayi girdisi olarak kullanımı, ekolojik dengenin ve tarımsal kaynakların korunması, gen 
kaynaklarına sahip çıkılması gibi gelişmeler tarımı, stratejik öneme sahip bir sektör haline getirmiştir (gthb.
org.tr, 2017). Küreselleşme ile birlikte sektörün geleceği için rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan 
kavramlar haline gelirken, iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki değişim, artan nüfus ve uluslararası organi-
zasyonların etkinliğinin artması sektöre yön veren temel faktörler olmaktadır. Tarım sektörünün ekonomik 
gelişmedeki önemi, bu sektörün gelişme sürecine katkılarından kaynaklanmaktadır. Tarımın ekonomik geliş-
me sürecine katkıları dört başlık altında toplanabilir: ürün katkısı, pazar katkısı, üretim faktörü katkısı ve 
döviz katkısı. 

2000-2016 yılları arasında tarımın GSYH’de ki payı incelenmiştir. 2000’de 17 milyon TL olan tarımsal GSYH, 
2016 yılında %837 artarak 161 milyon TL’ye yükselmiştir. Tarımın GSYH’de ki payı 2000 yılında %10,1 iken 
2016’da bu oran %6,2’ye düşmüştür. Tarımın miktar anlamında GSYH katkısı artarken oransal düşüşün nedeni 
sanayi ve hizmet sektörünün oransal katkısının tarıma göre daha fazla oluşudur (tuik.org.tr, 2017). (Tablo 1). 
Ülkemizde tarımsal istihdam ve nüfusun fazlalığına rağmen GSMH’nin düşük olması, tarımla uğraşanların 
kişi başına düşen gelirinin az olduğunu göstermektedir (Turan vd. 2017).

Tablo 1.  2000-2016 Yılları Arasında Üretim Yöntemine Göre Tarımsal GSYH 

Yıllar Toplam GSYH (TL) Tarımsal GSYH(TL) Pay (%) Değişim Oranı (%)
2000 170 666 715 17 205 761 10,1 53,2
2001 245 428 760 21 729 848 8,9 26,3
2002 359 358 871 36 901 720 10,3 69,8
2003 468 015 146 46 249 933 9,9 25,3
2004 577 023 497 54 365 145 9,4 17,5
2005 673 702 943 62 349 598 9,3 14,7
2006 789 227 555 64 415 593 8,2 3,3
2007 880 460 879 66 197 107 7,5 2,8
2008 994 782 858 74 451 345 7,5 12,5
2009 999 191 848 81 234 274 8,1 9,1
2010 1 160 013 978 104 703 635 9,0 28,9
2011 1 394 477 166 114 838 169 8,2 9,7
2012 1 569 672 115 121 692 893 7,8 6,0
2013 1 809 713 087 121 709 079 6,7 0,0
2014 2 044 465 876 134 724 745 6,6 10,7
2015 2 338 647 494 161 447 917 6,9 19,8
2016 2 608 525 749 161 304 618 6,2 -0,1

 Kaynak: TUİK
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Tarımsal işletmeler genellikle örgütsüz, dağınık ve küçük işletmeler biçimindedir. Çünkü tarım işletmelerinde 
insan gücü ve makineler arasındaki iş bölümü sanayi işletmelerindeki kadar yayılmış ve gelişmiş değildir. 
Türkiye’de tarımsal işletmeler TUİK tarafından en son 2001 yılında sayımı gerçekleştirilmiştir. 2001 sayımına 
göre Türkiye’de 3 milyonun biraz üzerinde tarımsal işletme bulunmaktadır (tuik.org.tr 2017). (Tablo 2). 2001 
verilerine göre 3 milyon tarımsal işletmede 8.165.449 kişi çalışmakta olup çalışanların %33’ü 50 yaş ve üzeri-
ni oluşturmaktadır. Bu durum ise tarım sektöründe genç çiftçilerin azınlıkta olduğunu göstermektedir. 9-12 yaş 
arası çalışan sayısı ise 234.895 kişidir. Cinsiyet açısından irdelediğimizde ise 4.448.852 erkek çalışan varken 
3.716.597 kadın çalışan olduğu görülmektedir. TUİK’in yaptığı çalışmada dikkati çeken önemli bir husus ise 
5.265.431 ücretsiz aile işçisi olduğu görülmektedir (tuik.org.tr, 2017).

Sulama yapan işletme sayısının yalnızca 1.295.676 olduğu görülmektedir. Salam sulama sistemini kullanan 
işletme sayısının 1.147.161, yağmurlama sulama yapan 110.895 ve damla sulama yapan işletme sayısının ise 
sadece 37.620 olduğu görülmektedir. Bu işletmelerin sulama yaptığı alan ise 35.057.488 dekar alandır (tuik.
org.tr, 2017). İşletme büyüklüğü ve parça sayısına göre işletme sayısı, arazi parça sayısı ve arazi büyüklüğü 
irdelemek gerekir. TUİK verilerine göre; toplam parsel sayısının 12.323.045 olduğu görülmektedir. 20-49 da 
arası arazi büyüklüğüne sahip işletmelerin en fazla parsele yani en dağınık arazi yapısına sahip olduğu dikkat 
çekmektedir. 50 dekar ve fazlası büyüklüğe sahip işletmelerde parsel sayısındaki düşüş dikkat çekicidir. 5000 
dekar ve üzeri işletmelerin toplam parsel sayısı yalnızca 509’dur (tuik.org.tr, 2017).

Tablo 2. İşletme Sayısı, Arazi Parça Sayısı ve Arazi Büyüklüğü Yapısı (2001)

İşletme Büyüklüğü (da) İşletme Sayısı Parsel Sayısı Toplam Arazi (da)

3 022 127 12 323 405 184 348 223

-5 178 006 292 514 481 987

5-9 290 461 664 173 1 952 471

10-19 539 816 1 650 312 7 378 022

20-49 950 840 3 831 683 29 531 619

50-99 560 049 2 836 069 38 127 032

100-199 327 363 1 881 198 43 884 395

200-499 153 685 997 015 42 075 497

500-999 17 429 135 983 11 218 554

1000-2499 4 199 32 760 5 476 930

2500-4999 222 1 189 695 541

5000+ 57 509 3 526 175

Kaynak: TUİK
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Türkiye, sahip olduğu toprak ve iklim şartlan bakımından birçok tarımsal ürünü yetiştirmekte ve ihraç edebil-
mektedir. Türkiye’de, tarımda üretimin arttırılması, yoğun teknoloji kullanımına bağlıdır. Çünkü ekilebilir ara-
zilerin sınırına ulaşılması, entansif tarım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Geliştirilen teknolojilerin tarımda 
kullanılması suretiyle verimlilikte ve dolayısıyla üretimde sürekli artışlar sağlama yoluna gidilmektedir. Türk 
tarımının tam anlamıyla entansif tarım uyguladığını söylememekteyiz (Tuna, 2014). Ancak verimlilik artışı, 
artan teknoloji ve sertifikalı üretimde yükselmektedir. 2000-2016 yılları arasında arpa, buğday, çeltik, mısır, 
fasulye, mercimek, nohut, soy, ayçiçeği ve pamuğun veriminde artış yaşanmıştır. Verimde yaşanan artışın en 
büyük nedeninin sertifikalı tohum kullanımındaki artış olduğu belirtilmektedir (tuik.org.tr, 2017). Son 16 yılda 
arpa, buğday, fasulye, mercimek, nohut, çay ve üzümün ekim alanında düşüş yaşanırken çeltik, mısır, soya, 
ayçiçeği, korunga, yonca ve kimyon ürünlerinin ekim alanında artış yaşanmıştır. 2008 Küresel Gıda Krizinin 
çıkmasına neden olan kuraklığın etkisini Tablo 3’de görebilmekteyiz. 2008 yılında özellikle buğday ve bakla-
gillerin ekim alanındaki düşüş düşündürücüdür (tuik.org.tr, 2017). 

Türkiye’de tarımsal ürün fiyatları ekonomik prensipler dışında da dalgalanma gösterebilmektedir. Özellikle 
hayvansal ürün grubu içinde kırmızı etteki fiyat artışı dikkat çekicidir. Bu süreçte özellikle tarımsal ithalattaki 
artış da önemlidir. Türkiye’nin son 16 yılda gerçekleştirdiği tarımsal ithalat rakamları yer almaktadır. Tarımsal 
ithalat dalgalı bir seyir izleyerek artış göstermiştir. 2000 yılında 4 milyar $ olan tarımsal ithalat, % 278 arta-
rak 15,6 milyar $’a yükselmiştir. Özellikle 2014 yılında tarımsal ithalatımız 18 milyar $ ile son 16 yılında en 
yüksek miktarına ulaşmıştır (wto.org, 2017). (Tablo 3). 2000-2016 Yılları arasında tarımsal ihracatımızı gös-
termektedir. Tarımsal ihracatımız,  2000 yılında 3,8 milyar $’dan %334 artışla 2016 yılı itibariyle 16,6 milyar 
$’a yükselmiştir. Tarımsal ihracat dalgalı bir seyir izlese de yıllar içinde artmıştır. 2014 yılında tarımsal ihracat 
son 16 yılda en büyük hasılaya ulaşarak 18 milyar $ geride bırakmıştır.

Tablo 3. Türkiye Tarımında 2000-2016 Yılları Arasında Dış Ticaret Değerlerinin Gelişimi (Milyon $)

Yıllar Tarımsal İthalat Toplam İhracat

2000 4133 3828

2001 3079 4265

2002 3981 3910

2003 5265 5113

2004 6059 6304

2005 6480 8093

2006 7286 8364

2007 9812 9488

2008 13037 11204

2009 9624 10958
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2010 12878 12370

2011 17574 14949

2012 16370 15671

2013 16914 17419

2014 18058 18418

2015 16061 17181

2016 15638 16641

Kaynak: DTÖ

Türkiye’de tarım, orman ve balıkçılık sektörüne yurt dışında yerleşenlerin yaptığı yatırımlar 2000 yılında 
45 milyon $ iken 2016 yılı itibariyle bu tutar 778 milyon $’a yükselmiştir. Yurtdışında yerleşik kişilerin gıda, 
içecek ve tütün ürünleri imalatına 2000 yılında 2.1 milyar $’ın üzerinde yatırım yaparken 2016 yılı itibariyle 
bu yatırım tutarı 11 milyar $’a yaklaşmıştır (tcmb.org.tr, 2018). Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki 
tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörüne doğrudan yatırımları 2008 yılı itibariyle gerçekleşmeye başlamıştır. 
2008’de Türkiye’den yurtdışına tarım alt sektörlerine 20 milyon $ yatırım yapılmışken 2016’da bu tutar 9 mil-
yon $’a gerilemiştir. Yine Türkiye’den yurtdışına gıda sektörüne yapılan yatırımlara baktığımızda dalgalı bir 
seyir görmekteyiz. 2010 yılında gıda alanında yapılan yurtdışı yatırım tutarı 845 milyon $ olarak gerçekleşmiş 
2013 ve 2014 yılları arasında bu yatırım miktarı 1 milyar $’ı aşmıştır.  2015 yılında ise yatırım miktarı drama-
tik bir azalış göstererek 179 milyon $’a gerilemiştir (tcmb.org.tr, 2018). 

Sektörün gelişmesinde ve sermaye gereksinimini karşılamada tarımsal kredilerin önemli payı bulunmaktadır. 
Türkiye’de tarımsal kredi sistemi içinde, uzun yıllar boyunca T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle-
ri yer almıştır. Günümüzde kredi piyasası içinde özel bankaların da önemli düzeyde bir payı olmuştur ve toplan 
tarımsal kredilerin %35’ine kadar artış göstermiştir (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK). 
Krediler içerisinde tarım kredilerinin payı %3-4 arasında değişirken, 2017 yılında tarıma yönelik krediler 68.2 
milyar TL düzeyine gelmiştir (https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-rapor-
lar/59)

Türkiye’nin reform niteliğindeki çalışmaları 1945 yılında 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanunu ile başla-
mıştır (Özkaya, 2008). 1973 yılında 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu ka-
nunda verilen görevleri yapmak üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulmuştur. 1984 yılında 3083 
sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. 
1985 yılında da 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 
de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) kurulmuştur (tarim.gov.tr, 2018). Hazine arazilerinin kullanan-
lara satışını düzenleyen 4070 sayılı kanunda 2005 yılında yapılan düzenlemede; daha önce dışarıda bırakılan 
tarım reformu uygulama alanlarını da satışa dahil etmiştir. Ancak Maliye Bakanlığının müdahalesi ile bu ildeki 
satışlar durdurulmuştur (tarim.gov.tr, 2018).
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2000’lerden sonra yapılan tarım reformu, toprak reformundan ziyade destekleyici tedbirler şeklinde gerçek-
leşmiştir. Bunlar; 

•	 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Faaliyetleri,

•	 Pazarlama Faaliyetleri,

•	 Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Faaliyetleri,

•	 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Faaliyetleri,

•	 Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Faaliyetleri,

•	 Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Faaliyetleri,

•	 Tarım Arazileri Değerlendirme Faaliyetleri,

•	 Tarımsal Desteklemeler,

•	 Teşkilatlanma Faaliyetleri,

•	 Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Faaliyetleri olarak sıralanabilir. 

2006 yılında yürürlüğe giren ve Cumhuriyet tarihinde tarımın ve tarımsal destekleme politikasının çerçevesi-
nin çizildiği ilk kanun (Eker, 2015) olan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun uygulama hedefleri geniş olarak çizil-
miştir. 2006-2010 Tarım Stratejisi ile hedefler daha spesifik olarak vurgulan, alt projelere dönüştürülmüştür. 
Tarım ve çevre arasında dengeli bir ilişkinin varlığı “sürdürülebilir tarım” kavramıyla açıklanarak, destekleme-
ler ve teşviklerde doğa dostu üretim ve pazarlama modellerine pozitif ayrımcılık yaratan uygulamalara artan 
oranda yer verilmiştir. 

Yeni Dönemde (2018 Yılı) tarım sektörüne yönelik gelişmelere bakıldığında (Güneş 2018); Türkiye ta-
rımı, sürekli olarak kurumsal kimlik değişimini yaşayan bir sektör olarak dikkati çekmektedir. Özellikle sek-
törün temel politika uygulayıcısı olan kurumu, alışılagelen bir biçimde sürekli isim değişikliği ile faaliyetine 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı ismi ile faaliyetine devam etmiştir. 
Aslında ülkemizde sürekli tarımsal yapının dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve buna uygun stra-
tejiler uygulanmaya çalışılmıştır. Başarı konusunda net bir durum görülmese de beklenen gelişmeye ulaşım 
sağlanmasa da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adıyla bu dönemde yasal anlamda gelişmeler görülmüş,  
“Tarım Kanunu” başta olmak üzere 15 kanun çıkarılmıştır. Türkiye’nin tarımsal geliri 2017 yılında 188,7 mil-
yar liraya ulaşmış, “Milli Tarım Projesi” ile sürdürülebilir tarım ve hayvancılık anlayışına dayalı politikalar 
oluşturulmaya çalışılmış, ancak yönetim bu çalışmaları sürdürememiş ya da bu çalışmaların sonlandırılmasına 
ömür yetmemiştir. Fakat 2003-2017 döneminde 5,6 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanarak 
yapısal dönüşüm üzerine gayret edilmiştir. Tarımsal üretime dönük destekleme 2018 yılı haziran sonuna kadar 
13,1 milyar liraya ulaşmış, genç çiftçilere, küçük aile işletmelerine, çoban istihdamına, tarıma dayalı işletme 
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yatırımlarına özel destekler sağlanmış ve doğal afet ve iklim sorunlarına yönelik tarım sigortalarının kapsamı 
genişletilmiştir. Tarıma sağlanan destek miktarı 2018 yılında 14.5 Milyar TL dir (Tarım ve Orman Bak. 2018). 
Türkiye’de tarımsal desteklerle ulaşılmak istenen hedefler şu şekilde sıralanmaktadır: 

•	 Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

•	 Tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi yükseltmek,

•	 Araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek,

•	 Uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak,

•	 Sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,

•	 Sürdürülebilirliği sağlamak,

•	 Tarımsal kayıtların güncel tutulmasını sağlamak,

•	 Çiftçinin refah düzeyini artırmak, 

•	 Tarımsal küresel rekabette daha fazla söz sahibi olmak. 

Bu arada sürekli sorun alanı olarak görülen hayvancılık sektörüne yönelik olarak da önlemler alınmaya ça-
lışılmış (Çiğ süt fiyatlarının dengelenmesi için müdahale alımları, et fiyatlarını spekülatif hareketlerden ko-
rumak amacıyla da Et ve Süt Kurumunca (ESK) tedarik edilen ithal etlerin marketlerde ucuza satılması vb.), 
fakat piyasalarda beklenen ve özlenen gelişmeler görülmemiştir. Bunun sonucunda gıda enflasyonunun hava 
koşullarının yanı sıra spekülatif hareketlerin ve ürün zincirindeki sorunların etkisiyle aşırı fiyat yükselmesi 
engellememiş, enflasyon oranında artışlar ortaya çıkarak birçok tarımsal üründe Türkiye maalesef ithalatçı 
yapıya dönüşüm sağlamıştır. Süreç, çözümü düşünülen yapısal sorunların ağırlığını artırmış ve yeni sorunlarla 
tarımsal yapı içinde üretimden kopuşlar artırmış, piyasa düzeninden yararlanarak haksız pay almaya çalışan 
spekülatörlerin fırsatçılığını tanımıştır. 

Dünyadaki gelişmeler ve sorunların arttığı bir dönemde tarımda yeni politika arayışları ortaya çıkmış ve doğru/
tutarlı ve sürekli uygulamaların zorunluluğu görülmüştür. Bu alanda başarı, tarımın gelişimi kadar ülke ekono-
misinin ve ekonomik yapının/piyasaların başarısı için de gereklidir. Bu durumda yeni dönem için ortaya çıkan 
beklentiler şu ana başlıklar altında özetlenebilir (Güneş 2018):

•	 Bu dönemde klasik deyişle planlı üretim ve çağdaş, akılcı yatırımların oluşması kaçınılmazdır. 

•	 İşletmelerin güçlendirilmesi ve kollektif anlayışı geliştirme çerçevesinde hayvancılık yatırımları yanında 
entansif üretimi desteklemek verimli ve karlı tarımı yeniden canlandıracaktır. 

•	 Tarımsal destek ve desteklemeler denetim ve izleme ile daha akılcı uygulamalara ve yönelimlere evrilme-
lidir. Geliştirilmesi arzulanan üretim alanları ve uygulamalar sürekli ve aşamalı olarak desteklenmelidir.   
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•	 Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak/geliştirmek amacına yönelik uygulamalar teşvik edilmelidir.

•	 Desteklemelerde kollektif anlayış ve yönelimler yanında modern tesislerin öncülüğü, teknolojik uygula-
maların ve sektörel büyümeyi teşvik eden üretim alanlarının önceliği esas olmalıdır. 

•	 Tarımda kıt kaynakların kullanımında optimizasyon modelleri uygulamaları gereklidir. Optimizasyon top-
rak, su, enerji, işgücü, teknoloji gibi sosyal ve mali sermaye kaynaklarının her alanında düşünülmelidir. 
Doğal kaynakların kullanımında kıtlık ve doğallık esas olmalıdır.

•	 Ürün değerlendirme ve işleme konusunda desteklemelerin yoğunluğu, katma değerin artışına yönelik ça-
lışmaların artırılması önemlidir. 

•	 Sektörün ileri ve geri bağlantıları ve ilişkileri koordineli olarak düzenlenmeli, yatay ve dikey iletişim ağ-
ları profesyonel anlayışla ve makro denetimle sağlanmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni dönemde gıda enflasyonunun dengelenmesi için tarım ürünleri üretim ve 
arzına yönelik önemli adımların atılması, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi büyük yatırımlarda hedef-
lerin hayata geçirilmesi ve tarımda ileri teknolojiye dayalı bir üretim yapısı için destek miktarının artırılması 
beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte çeşitli kararnameler yayınlanarak, her alanda olduğu 
gibi tarım ve gıda konusunda da kadro ve politikaların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmesi esasa kabul 
edilmiştir. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı 1. Kararnamesinin 20. Maddesi’ne göre 9 politika kurulu oluşturul-
muş, bunlardan birisini de Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu adı ile çalışmalara başlamıştır. Kurulun bakan-
lığın üstünde, politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında Cumhurbaşkanı adına belirleyici ve denetleyi-
ci bir kurum olarak yer alacağı uygulamada görülmektedir. Kurulun görev ve yetkileri ise şöyle sıralanmıştır 
(Güneş 2018):

 Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, gıda sağlığı ve güvenliği konusun-
da araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

 Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

 Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika öne-
rilerinde bulunmak,

 Sağlık ve gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

 Tarım sektöründe tüm alt dallarda ve özellikle hayvancılıkta yerli gen kaynaklarının korunması, ıslahı ve 
çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliş-
tirmek,

 Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşların yüklerinin azaltılması ve etkin-
liklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
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 Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak,

 Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek, sonuçları raporlamak,

 Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri oluşturmak,

 Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini sağlamak.

 Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek,

SONUÇ

Tarım, Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eski ve tarihsel bir kalıntı ve izlere sahiptir. Tarım sektörü 
Osmanlı’dan beri ülkenin en önemli ve hayati nitelikteki sektörü olmuştur. Birçok ülke için geçerli olduğu 
varsayılabilecek bu önem, yüzyıllar boyunca, ülke nüfusunun en önemli geçim kaynağı, bunun bir yansıması 
olarak da çok uzun yıllar boyunca popülizmin en rahat hareket alanı olmuştur. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 
ardından tarıma yönelik çalışmalar hızlanmış, her geçen gün artan önemine duyulan farkındalık da aynı oranda 
artmıştır (Naldan, 2015). Türkiye’de tarım politikasının amaçları planlı dönem ile birlikte yazılı hale getiril-
miştir. 1963 yılından beri düzenli olarak hazırlanan kalkınma planları ile tarımsal gelişmenin sağlanmasında 
uygulamalar takip edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından itibaren Türk tarımı dönüşüm içinde olagelmiştir. Bu 
dönüşüm özellikle 2000’li yılların başlamasıyla daha da hissedilir olmuştur. Günümüzde tarımdaki bu yapısal 
değişimin en önemli nedenleri arasında şüphesiz ki teknoloji, inovasyon yani yenilik, küreselleşme, kapitalizm 
ve artan nüfus önde gelmektedir.  

Genel anlamda gelişmiş ülkelerdeki tarım politikaları uygulamada Türkiye’ye göre daha iyileştirici olup, gele-
neksel tarımdan modern tarıma geçişte Türkiye’nin karşılaştığı zorluklar artmış, dışa açılımdaki rekabet gücü 
politikalara rağmen kayda değer bir artış gösterememiştir. Özetle bugüne gelen noktada tarım sektöründe gelir 
dengesizliği giderilememiş ve bu dengesizlik ülkede istihdam sorunları yaratmıştır (Turan vd. 2017).

Tarımın en önemli sorunu olarak ifade edilen finansman konusunda da etkili önlemler alınmalıdır. Bu yönden 
bakıldığında, tarımsal finansmanda makro düzeyde planlamanın yapılması, küçük aile işletmelerinin finansa 
ulaşmada karşılaştığı zorlukların giderilmesine yönelik çalışmaların artırılması yanında tarımsal kredilerde 
maliyetlerin düşürülmesi ve teminat çeşitliliğinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sübvansiyonlu tarımsal 
kredi uygulamalarının bütün bankalarca uygulanması, tarımsal işletmelerde finansal okur-yazarlığın geliş-
tirilmesi, tarımsal alet ve makine ile ilgili finansmanın geliştirilmesi, tarımsal işletmelerde tarım sigortası 
konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması gerekmektedir (Güneş 2018/a).

Türkiye tarımında 2018 yılı ile birlikte anılan yeni dönemde, tarımsal politikalar nasıl belirlenecek ve etkin 
bir hizmet yapılabilecek mi? Bu konuda fonksiyonel bir yapı oluşturulmak mümkün olacak mı? Bu temel dü-
şünceler yanında temel yapısal sorunların çözümlenmesinde izlenilecek yol ve stratejiler neler olacaktır? Yeni 
sistem politikaların tek bir merkezden belirlenmesi ve yönetilmesi esasına dayalıdır. Bu bakımdan yönetim 
kişilere dayalı olmayarak sisteme dayalı yürütülecektir. Bu durum politikaların özlenen uzun vadeli sürdü-
rülebilirlik beklentisini artırmaktadır. Tarım politikalarının ‘Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nda, yatırım 
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ve desteklerin ise ‘Yatırım Ofisi’nin altında şekillendirilmesi beklenmektedir. Bu yapı içinde nelerin olması 
konusunda gerekli unsurları da şu şekilde ifade etmek mümkündür (Güneş 2018):

 Üretim ekonomisi esaslı kalkınma yoluna sıklıkla başvurulmalıdır. 

•	 Tarımda yöresel ve bölgesel değerleri ön plana çıkaracak uygulamaları yaygınlaştırmak

•	 Tarım işletmelerinin organizasyonuna ve pazar entegrasyonuna yönelik düzenlemeler

•	 Üretimde sürdürülebilirlik esaslı yaklaşımlar ön plana alınmalı ve üretimden vazgeçmeyi engelleyici po-
litikalara öncelik verilmelidir. 

•	 Pazarı ve pazarlamayı güçlendirmek ve geliştirmek

•	 Tekelciliği ve haksız kazanç, spekülatif davranış modellerini önlemek

•	 Kent fedolaizmini yok etmek, pazara girişte serbestlik sağlamak, özgürleşmeyi ve katılımcılığı teşvik 
etmek ve bu süreçte denetim ve planlama esaslarını korumak 

•	 Tarımsal kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek, kooperatifçilik eğitimi yoluyla üreticileri bilinçlen-
dirmek, bireysellikten çoğulculuğa yöneltmek ve organizasyonu güçlü kılmak amaçlı katılımcılığı sağla-
mak

•	 Kooperatif ve birlikteliğe yönelik anti propagandacılığı önlemek, kötü örneklerin oluşmasına kurumsal 
anlamda izin vermemek 

•	 Devlet üretme çiftliklerini yeniden geliştirmek, alt yapı ve araştırma kurum ve kuruluşlarını geliştirmek 
ve organizasyonlarını düzenlemek

•	 Üretim kaynaklarını etkinleştirme amaçlı teşvik sistemlerini kurmak ve geliştirmek

•	 Her bir yörede temel istatistikleri sürekli, düzenli ve sistematik olarak elde etmeye yönelik birimlerin 
kurulmasını sağlamak
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SOMALİ’DEKİ ULUSAL KÜLTÜREL BOYUTLARI İLE ÖRGÜTSEL LİDERLİK TARZLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KEŞFETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mohamed İSSE ABDULLAHİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek  
Lisans  / Türkiye

Öz: Somali ulusal kültürel boyutları ve liderlik tarzlarının ilişlilerinin üzerinde yapılan bir araştırma olup, ge-
nel olarak ulusal kültürün etkileyen faktörler ve her bir faktörün etkilerini bu makalede açıklanacaktır. Somali 
ulusal kültürü Habeşistan gibi kadim medeniyetlere kadar dayanmaktadır. Bu kültürün özgün örf ve adetleri 
vardır. Aynı zamanda Somali kültürüne ait liderlik tarzları vardı. İslamiyet’ten sonra veya Somalililer İslam’a 
gönül verdikten sonra, oların kültürü de İslam’a göre uyarlanmışlardır.  Bu durumda ortaya yeni Somali, yeni 
bir kültür ve liderlik tarzları çıkmasına yol açtı. Ülkedeki kültür saf İslam kültür diyememekle beraber özgün 
Afrika Kültürü de mevcut olduğunu iddia edemeyiz. Fakat ülkenin şuan ki ulusal kültürü tamamen Afrika kül-
türler olduğu gibi ataerkil değil aynı zamanda Suudi Arabistan gibi kati İslami kurallara uygulanan bir kültür 
değildir.  Örneğin Somali kültüründe kadınlar sosyal hayatında çok etkin rol oymakta olup ülkenin ekonomi-
sini de çok büyük bir payı vardır. Somali Kadınlar özgürlük açısından eğitimde, çalışma hayatında ve diğer 
sosyal faaliyetlerde diğer Afrikalı kadınlardan daha şanslı ve daha geniş özgürlüğe sahiptir. Örgütsel liderliğe 
bakıldığında ülkede iki önemli liderlik tarzları var olduğunu görülmektedir; Klan liderlik ve Pastoral liderlik 
tarzları. Somaliler aşiretlerden oluşmaktadır. Her bir aşiretin de bir tane lider vardır. Bu lider aşiret kendi için-
den seçilmektedir. Diğer bir liderlik tarzı da Pastoral liderlik, bu da göçebede yaşayanların liderlik tarzıdır.

Anahtar Kelimeleri: Ulusal Kültür, Örgütsel Liderlik, Somali

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Somali halkı Müslüman olup ortak bir dil, din ve etnik paylaşırlar. Somali halkı yerleşik olarak Somali 
Cumhuriyeti’nin haricinde, kuzey Kenya’da, Doğu Etiyopya’nın Ogaden bölgesinde ve Cibuti’de de yerleş-
mişlerdir. Yapay ulusal sınırlara rağmen, tüm Somalililer kendilerini bir etnik olarak görmektedir. Bu birlik, 
onları Afrika’nın en büyük etnik gruplarından biri yapmaktadır.1 Somalililer klanlardan ve alt üyelerden oluş-
maktadır. Bu klanlar ve alt klanların her biri tek bir erkek soyundan geldiği söylenen hiyerarşik yapılardır. Bu 
hiyerarşik gruplar Somali yaşamının merkezi bir unsurudur. Somali toplumunda klanlar, aralarındaki çatışma-
nın yanı sıra büyük bir dayanışma kaynağı olarak hizmet etmektedir. (Putman & Noor, 2010: 3)

Somali halkı, 8.000 yıllık tarihi boyunca, dünyanın en önde gelen demokratik halkı olmuştur. Binlerce yıldır, 
Somali’deki pastoral göçebeler, açık ve büyük ağaçların altında demokratik olarak kişisel ve aşiret tartışmala-
rını tartışıyorlarmış (Duyvesteyn, 2005: 77).

1  (http://www.everyculture.com/Sa-Th/Somalia.html)



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

25

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Somaliler Şafi Mezhebine sahip olup Müslüman’dır. Karşılaşınca  “Nabad” veya “Alaikum salaamı” ve ellerin 
dokunuşuyla selamlaşırlar. Erkekler neredeyse hepsi, farklı derecelerde beyaz tabakadan, kahverengiden göz 
kamaştırıcı beyaza kadar “tobes” giyer; Tobelerinin (uzun ve geniş elbiseler) bir kısmı kırmızı çamur içine 
bandırılmış ve parlak bir yanık-sienna (Kırmızı-Kahverengi karışımı) rengindedir, bunu da giyenlere Burma 
papazları gibi görünürler (Swayne, 1903: 9). 

SOMALİ’DE HÂKİM OLAN LİDERLİK TARZLARI

Somali Tarihi Habeşistan İmparatorluğu gibi eski medeniyetlere dayanmakla beraber yerel ve ilkel kültürlerin 
liderlik anlamında şimdiye kadar etkilerinin mevcut olduğu söylenebilir. Bunlarda biraz liderlik tarzını ince-
lediğimizde, Somalilerin bir arada yaşama ve güçlü liderlik kültürün varlığı tarihte görünmektedir. Bu liderlik 
tarzlarının şunlardır: Ugaas/Suldaan liderliği, Pastoral liderliği. çok güçlü olduğunu ve hem sosyal hayat hem 
de liderlik üzerinde etkisi çok açık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bu liderlik tarzları ve özelliklerini açıkla-
maya çalışacağız.

KLAN LİDERLİĞİ

Somaliler geleneksel olarak bağımsız ve demokratik insanlardır ama klanlarına ve onunla bağlantılı siyasi par-
tiye şiddetle sadık kalırlar2. Somali’de Geleneksel liderliğe Boqor (Sultan) denir. Bu da insanları ve klanların 
birbirine bağlamaya atıfta bulunur. 

Klan sisteminin jüri-politik otorite yapısında, farklı yaşlı heyetleri vardır. En üst düzey yaşlılar genellikle Bo-
qor, Ugaas veya benzerleri olarak adlandırılırlar ve esasen yargısal bir role sahiptirler ve gerçek siyasi gücü 
eksikken klan üyelerini sembolik olarak temsil ederler. Yaşlıların en alt tabakaları genellikle kan tazminatını 
beraber ödeyen grup temsil eder (küçük aşiretler). Aynı zamanda klan yaşlıların rolü, yasa yapıcılar, yürütücü-
ler ve yargıçlar olarak aynı anda hareket ederler dense abartılmış olamaz(Gundel, 32: 2006). 

PASTORAL LİDERLİK

Pastoral kelime anlamıyla genelde kırsalda yaşayanlara atfedilir, Kırsalda yaşayanlar hayvanla uğraşanlardan 
oluşmaktadır, Somali halkının % 60-70i hayvancılıkla uğraşmaktadır, küçükbaş veya büyükbaş inek ve deve 
gibi. Somalili çobanlar genelde deve yetiştiriciliğini yapmakta ve onlara göre deve en itibarlı hayvandır. Deve 
Somali’de ekonomik anlamda çok önemli rol oynamaktadır. Deve sadece ekonomik değil ayna zamanda zen-
ginlik işareti, kan davaları ödemeleri, başlık parası gibi sosyal faaliyetlerini en önemli kaynağıdır.

Somali’nin çoğunluğu geleneksel olarak bir pastoral göçebe kültürüne aittir, develeri (geleneksel prestij zen-
ginliği), koyu,  keçilere ve sığırlara elverişli bölgelerde yetiştirirler (Lewis, 2008: 27).

Pastoral bir kadın, toplumdaki temel üretim birimi ve üreme birimi olan bir hane halkı kuramaz veya bağım-
sız olarak idare edemezdi. Toplum çalışmalarını çok önemli kabul etse de, Onun emeği ve doğurganlığı, bir 
erkeğin başında olduğu bir eve hizmet etmekti. Teorik olarak siyasi ya da dini bir lider olamaz, kendi adına 

2  (http://www.everyculture.com/Sa-Th/Somalia.html erişim 18.04.2018.
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biriktirebileceği servetle sınırlanır ve cinsiyetinden dolayı farklı ahlaki ve sosyal standartlara göre yargılanırdı. 
(Kapteijns with Ali, 1999:19).

Pastoral veya göçebeler kültür olarak aralarında bir lider seçerler. Bir Pastoral lider genelde bazı özelliklere sahip 
olmalıdır. Bunlardan bazıları: cesaret, konuşma ve ikna becerileri yüksel, cömert, kararlı ve sert bir kişiliğe sahip 
olmasıdır. Bu gibi özelliklerin aranması, belki de onların yaşam biçimlerinden ve Somali’de doğa şartlarından 
kaynaklıdır. Pastoraller, lideri seçerken bugünkü modern seçimlere benzeyen ve demokratik bir yola izlerler. Pas-
toral lider olacak kişi bazen belli bir aşirette mensup olması gerekebilir ve aşiretin erkeklerin arasında toplantı 
yapıp liderliğe en uygun gördükleri kişileri öne sürerler, sonunda da en çok öneri alan kişi aşiret reisi olur. 

Bunun gibi seçimlerde antropolog İ. M. Lewis (1957) Pastoral demokrasi diye adlandırmaktadır. Bu tarz lider-
lerin görevleri ölümle biter veya kendi isteğiyle bırakır. Pastoral lideri liderliği bırakırken aşiret büyükleriyle 
istişare eder ve aşiretin içinde en uygun gördüğü kişiye işaret eder.

Pastoral liderler aşiret üyeleri ile bir araya gelerek, dışarıdan gelenlere karşı kendilerini korumak veya intika-
mını almak, kan davaları ödemelerini karşılamada birbirlerine yardım etmek ve (yönettiklerini) yurttaşların 
gayri resmi konseylerinin kararlarına uyarak barışçıl bir şekilde iç anlaşmazlıkları çözme sözü verirler. Soma-
lili sosyal örgütlenmenin en çarpıcı yönlerinden biri, Somali’deki erkeklik idealini pastoral göçebenin temsil 
ettiğidir, bu da pastoralin Somali’nin ekonomik ve siyasal yaşamında sadece bir meslek unsuru olmasına rağ-
men ne kadar önemli (en önemlisi de olsa) olduğunun göstergesidir (Herbert, 1963: 716) 

Pastoral liderlerinin asıl rollerinden ve hala devam eden görevlerin birisi otlatma alanları ve su gibi paylaşılan 
kaynaklara erişimi sağlamaktır

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, ulusal kültürün örgütsel liderlik üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu konu çok geniş 
ve her kültüre uyarlanmış olduğundan, bu yazı için seçilen odak nokta Somali’dir. Somali’de yer alan köklü 
geleneklerin ve değerlerin (örn. Aile, İslam), liderlik perspektifine olan etkileriyle ilgili bir araştırma yapılmış-
tır. Bu araştırma, yalnızca Somali’de bir iş kurmayı planlayan bir girişimci için değil, aynı zamanda Somali 
örgütleri içindeki örgütsel liderlik rolünü yönetmek zorunda olan bireylere yöneliktir. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bu çalışmanın kapsamı ve amacı, liderlik gelişiminin bir veya daha fazla yönüne dâhil olan herkes için önem-
lidir. Hem öğretim (öğrencilere) hem de (kurumsal müşterilere) tavsiye veren akademisyenler, idarecileri ge-
liştirmek için sorumlu olan iş liderleri, yöneticiler ve en önemlisi toplumun her kesiminden gelişmeye ve 
öğrenmeye istekli olan bireyler için değerli bilgiler içermektedir. 

Liderlik gelişimi ile ilgili geniş çaplı faaliyetler göz önüne alındığında, bu çalışmanın odak noktası temel olarak 
Ulusal kültür ve örgütsel liderlik ilişkisi üzerinedir. Büyük belirsizliklerin yaşandığı şu modern dünyada, ulu-
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sal kültürün ve liderlik ilişkisinin araştırılması iş ve ticari hayat açısından da çok önemli bir rol oynamaktadır.  
Bu nedenle, ulusal kültür ve liderlik arasındaki ilişkinin gelişimi her örgüt için temel bir metodu oluşturmalıdır. 

Bu çalışmanın kapsamını ele alırken, Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik ilişkisi üzerinde durmaktayım. 
Somali’ye özgün liderlik tarzları ve özelliklerini, aynı zamanda bu liderliğin varoluş formunu ve önemini göz 
önünde bulundurmaya çalışmaktayım. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma, Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik tarzları arasındaki etkileşimi anlamayı amaçlamakta-
dır. Ulusal kültür ve örgütsel liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi anlamak için, bu olguya ilişkin gerçek durumu 
salt olarak gerçek hayatta resmetmeliyim. Böylece, liderlerin ve işçilerin görüşlerini incelemeli, yaşadıkları 
deneyimleri öğrenmeli ve durumu melekelerinden anlamalıyım. Araştırmanın özü, çalışmayı sayılarla sınırlan-
dırarak araştırılamayan yaşanmış vakalarda yatmaktadır. Bu nedenle, araştırma sorularımı, cevaplandırılabil-
diğim tek yolun nitel araştırma yoluyla olacağını şekilde nitelendirebilmek için nitel araştırmaları baz aldım. 
Niteliksel araştırmanın amacı, bazı fenomenleri anlamaktır. Örneğin bir araştırmacı fabrika ya da organizasyon 
çalışması yaptıktan sonra bir fenomen hakkında pek çok bilgi edinebilir. Nitel araştırma, araştırmacının ger-
çekliği anlamlandırmasını ve açıklayıcı modelleri geliştirmesini sağlar. Niteliksel araştırma, araştırmacıların 
ve ya katılımcıların içsel deneyimlerine ulaşmalarını, kavramlara dair anlamların kültür yoluyla nasıl oluştu-
ğunu ve bunları test değişkenlerinden ziyade keşfedebilmelerini sağlar (Ünal, 2017: 55).

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu araştırma yaparken Somali Ulusal kültürel ve örgütsel liderlik tarzları gözden geçirilip bu bulgular elde 
edilmiştir. Sonuç, analiz edilen birçok kültürel yönün Somali liderliği kavramına yansımasıdır. Örneğin: Aile-
nin merkeziliği ve aşirete olan sadakat ve bağlılık ataerkil liderliği öne çıkarmaktadır. Aynı zamanda bunu da 
söylemek mümkündür. Somali ataerkil ve anaerkil bir kültüre sahiptir. Çünkü Somali kültüründe kadınların 
rolü, iktisadı, siyasi ve sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir. Ancak bunu Batı’daki işleyiş ile aynı derecede 
olduğunu iddia edemeyiz. Aslında Somali ailesini oluşturan saygı, hiyerarşi, güven ve koruma kavramları hem 
Arap ve İslam kültüründe hem de yerel ve Afrika’nın paternalist liderlik anlayışına yansıtılmıştır.

Örgütsel Liderliğin tanımında ulusal kültürün ana rolü açıktır. Liderlik anlayışı, kültürel bir değişim olduğu 
için kesin olarak etkilenmekte olup, etkili bir liderlik için gerekli görülen özellikler de değişmeye eğilimlidir. 
Örgütsel Liderlerin eylemlerinin ve davranışlarının kabul edilebilirliği ulusal kültürel sınırlar içindedir ve 
aynı zamanda milletin veya toplumun kültürel değerleri tarafından belirlenir. Bir kuruluşa liderlik etmenin, 
hem örgütsel hem de ulusal olmak üzere iki tür kültürün anlaşılmasını gerektirdiğini söylemek mümkündür. 
Bu çalışmada elde edilen bulgular temel olarak Somali ulusal kültürel ve örgütsel liderlik tarzları arasındaki 
ilişki ile ilgilidir, ancak hem sosyolojik hem de kurumsal bir bakış açısıyla ele alınabilir. Bu bulgular, Somali 
menşei olan örgütlerde veya Somalili üyelerin bulunduğu çok uluslu şirketlerde uygulanacak etkin bir liderlik 
stilinin inşasında liderlere yardımcı olmak için yararlı olabilir. Sosyolojik yönler söz konusu olduğunda, bu 
ülkenin gerçek doğasının şu olduğu çıkarımına vardık; Somalililer aslında hiyerarşik bir toplum olmalarına 
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rağmen hem ataerkil hem de anaerkil olarak görülüyor. Aynı zamanda lider ve çalışanların arasındaki mesafe 
bir aileninkine benzemektedir. Bulguları arasında Somali ulusal kültüründe merhametin ve şefkatin çok yaygın 
olduğu görülmekte, bu da İslam’ın ve Dini öğretilerin Somali ulusal kültürünün üzerindeki etkisinin ne ölçüde 
olduğuyla ilgili yakın ilişki içermektedir. 

Ayrıca, politik, liderlik, ekonomik ve teknolojik değişikliklerin tüm dünyayı son yıllarda etkilemesine rağmen, 
geleneksel Somali kültür değerlerinin neredeyse değişmeden, özüne sabit kaldığını söyleyebiliriz.

Örgütsel liderlik perspektifinde Somali’nin gelenek ve alışkanlıklarına atıfta bulunarak, ülkenin ortak liderlik 
stillerine yansıyan bazı kültürel özellikleri var gibi görünmektedir (ör: klana sıkı sadakat, katı klan kıdem kav-
ramı, pasif dikey hiyerarşi ve aileye derin bağlılık).

Böylece, bir Somali menşei olan örgütüne liderlik etmek aynı zamanda yerel geleneklerin ve alışkanlıkların 
birçok yönünü uyarlamak ve anlamak gerekmektedir. Bunun ise modern ve uluslararası standartlarda kabul 
etmesi olumsuz ve zor görünmektedir. Örneğin, bir Batılı lider, Somali’de yaygın olan lider/yönetici ve çalı-
şanların arasındaki ilişkiye kolaylıkla uyum sağlayamaz. İnsanlar arasındaki münasebetler, çalışan ve liderle-
rin Batıda olduğu gibi belirgin olmayan iletişim ve hiyerarşikleri bulunmaktadır. Batıda hâkim olan ideolojiye 
çok uzak bir kavramdır.

SONUÇ 

Son dönemde bütün dünyada yaşanan globalleşme ve getirdiği benzerleşme kültürü, teknoloji açısından ge-
lişmemiş ülkeleri, henüz hâkimiyeti altına alamadığını görmek mümkündür. Bu konuda Somali’yi örnek gös-
termek yanlış bir ifade olmayacaktır. Teknolojinin beraberinde getirdiği Küreselleşme aynı zamanda modern 
dünya üzerinde “tek tipçilik” kültürünü dayatmaktadır. 

Somali kültürünü ve tarihini araştıran ilk Batılılardan Drake-Brockman. Somalililerin karakterleri ile ilgili in-
celemesindeki şu ifadesi; “Somali’nin karakterindeki takdire şayan bir özellik, onun kindarlık eksikliğidir. Bir 
gün onu ciddi bir şekilde cezalandırabilirsin ve bir sonraki günde sanki seninle aranızda hiç bir şey olmamış 
gibi gülümsemeye başlarlar; cezalandırıldığı sürece, onu bir erkek gibi alacak ve her şeyi unutacaktır, (1912).”  
konunun açıklığa kavuşmasına verilecek güzel bir örnektir. 

 Bizim araştırmalarımızda ve yönetici/çalışan katılımcılardan da benzer ifadeler ile karşılaştık. Çünkü katılım-
cıların en çok ifade ettikleri hususlardan birisi de, sabırdır.  

Karşılaştığımız diğer çok dikkat çekici noktalardan biri de; çalışanların ve liderlerin aynı şekilde vurguladığı 
adalet ve eşitlik isteğiydi. Bu konuda Batılı sosyolog ve antropolog İ. M. Lewis, şöyle ifade etmektedir, “So-
malililer eşitlikçiliği, Somali’deki toplumun her yönüne nüfuzludur, (1967)”. 

Lewis’in ifade ettiği de böyle ifade etmektedir, ““Tüm Somalililer meclis üyeleridir (özürlük anlamda) ve 
hepsi politikacılardır” diye işaret ediyor. Elimizde olan bulgulara göre bu konuda, Lewis’e katılmayacağız. 
Çünkü sosyal ve kültürel anlamda Drake-Brockman’nın bulgularına benzer sonuçlara ulaşmaktayız, Drake-
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Brockman, aşirete olan bağlılığı şöyle ifade etmektedir, “Bireyin sadakatin ait olduğu soydaş kesime dayandığı 
hak ve yükümlülükleri olduğu bir örgütle, Somali kabilesi elbette kamu sorumluluğu bilincinde değildir ve gö-
revini hissetmez. Suçlulara ihanet etmek ve onları adalete teslim etmek, onları ona bağlayan kabile sadakatleri 
yüzünden yapmaz”.

Temas etmek istediğimiz ve bu araştırmalarında karşılaştığımız diğer bir husus ise, Somali örgütsel lider-
lik tarzlarında ağır basan kolektivizm kültürüdür. Lewis’e göre, Somalililer çok bireyselci ve özgürlükçüdür 
(1994). Bizim tez araştırmalarımızda karşılaştığımız sonuçlardan biri de, örgütsel liderlik anlayışında Somali 
halkının bireyselcilikten daha çok kolektivizme eğimli olduğudur. Bunun nedeni olarak benim kanaatim, son 
dönemlerde ortaya çıkan ve artış gösteren siyasi istikrarsızlık ve beraberindeki işsizlik oranını artması gerçeği-
dir. Çünkü yoksulluk ve işsizlik neticesinde herkes aşiretine ve ailesine veya yönetici/liderine bağlı kalmıştır. 
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TURİZMDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KARS ÖRNEĞİ

Derya BAYSAL1, Nihan YARMACI2, Hürriyet ÇİMEN3

1-2-3Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Y.O, Ardahan / Türkiye

Öz: Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımı yaygınlaşmış özellikle sosyal med-
ya kullanım oranı yükselmiştir. Tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal 
medya kullanımı önem arz etmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin kullanım sürelerinin art-
ması sonucunda bireylerin yaptıkları aktiviteler internet aracılığı ile büyük kitlelere ulaşmaktadır. Bunlardan 
ilgi görenler, beğenilenler, tavsiye edilenler daha büyük kitlelere ve daha hızlı ulaşmaktadır. Turistik içeriği 
olan aktiviteler ise turizm hareketini tetiklemektedir. Bunlardan birisi de Kars ilinin kendisi ve doğu ekspresi 
ile Kars iline yapılan seyahattir. Turistik ürün ve destinasyon tercihinde sosyal medyanın belirleyici değişken-
lerden olduğu bilinmektedir. 2017-2018 yılları göz önünde bulundurulduğunda Kars ilinin özellikle sosyal 
medya ve kitle iletişim araçları aracılığı ile bilinirlik düzeyinin arttığı gözlenmektedir. Çalışmanın amacı, kış 
turizmi kapsamında Kars ilinin popüler hale gelmesinde sosyal medyanın varlığını incelemek ve belirleyici 
olup olmadığını araştırmaktır. Doğu ekspresi Ankara ilinden hareket ederek yaklaşık 1100 km yolun ve 24 
saatin sonunda Kars iline varmaktadır. Yerleşim yerlerinden uzak, dar vadilerden ağır ağır giden tren içinde 
yeme içme imkanları ile ve yataklı vagonlarında uyku deneyimi ile turistlere çekici gelmektedir. Özellikle kış 
aylarında tercih edilen seyahat manzara açısından da doyurucudur. Seyahatin sonunda birçok romana konu 
olmuş ihtişamlı kente ulaşmak ve bu kenti tanımakta bu seyahati daha cazip hale getirmektedir. Araştırmada 
sosyal medya araçlarından instegram, youtube, kişisel blog, facebook ve tiwiter başta olmak üzere Kars iline 
yönelik paylaşımlar incelenmiştir. Bu paylaşımların sayısı ve takipçi sayılarından yola çıkarak ile yönelik 
turizm talebinin artığı gözlenmiştir. Bu durumda sosyal medyanın turizm hareketinin artmasına neden olduğu 
görülmüştür. Buradan hareketle bir destinasyonun turizm talebinin arması için yöreye özgün değerlerin sosyal 
medyada yer alması yararlı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Etkisi, Kış Turizmi, Kars, Kars Turizmi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Boş zaman uğraşı olmaktan çıkıp zorunlu bir aktivite olan turizm hareketinin bireysel ve kitlesel faydaları 
çok fazladır. Bunların arasında sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve sağlık etkileri başta gelmektedir. Turizm 
hareketine katılmak sosyal, kültürel bir olgu olmanın yanında parasal boyutu olan durumdur. Turizme katılmak 
için zamanında gerekliği kaçınılmazdır. Ancak ihtiyacı olan birey ne yapar eder tatil için zaman ayırır. Zama-
nı olmayan ise kısa süreli ya da az sayıda seyahate çıkar ama çıkar (çıkmalı). Özellikle Avrupa kökenli olup 
otostop, sırt çantası ve kamp çadırı temelli sıfır maliyetli seyahatler bunun en güzel örneğini oluşturmaktadır.
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Seyahat davranışı bir kültürün alışkanlığın sonucudur. Bununla tanışmamış kültürler uzak kalmakta ancak 
bir kez başlayanlar ise yaşamlarının parçası haline getirmektedir. Seyahatin sonunda alınan tatmin oldukça 
doyurucudur. Bu nedenle tekrarlanması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle üçüncü yaş turistler bu doyumun en 
üst düzeyini yaşamaktadır. İnsanları seyahate iten motivasyonlar arasında taklitçilik te yaygınlaşmıştır. Birey 
sosyal çevresinin gezdiği ve gördüğü yeri görmekten kendini alıkoyamaz. Bu nedenle ilk fırsatta bireysel ol-
masına karşın geniş guruplar içinde yer alan bireyler bir birlerinden bağımsız aynı yerler seyahat ederler.

Seyahat motivasyonu zengin bir konudur. Bunun itici ve çekici olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. “Kü-
reselleşen dünya” da yaşayanlarımız için her yere gitmek ve her şeyden haberdar olmak oldukça kolay hale 
gelmiştir. Herhangi bir seyahate çıkmak için planlama yapmak maliyetini hesaplamak beklentilerin karşılana-
bilme olasılığı gözler önündedir. Bu da seyahat etmeyi kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında bireyleri seyahate 
iten unsurlara bakıldığında seyahatten beklenen kişisel beklentilerin yanında seyahate çıkmış olmanın verdiği 
kişisel tatminler de bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere tek başına seyahate çıkmış olmak bile bir tatmin aracı 
olabilmektedir. Bunun yanında dinlenme, rahatlama temelli seyahatler çoğunluktadır. Sosyal bir varlık olan 
insan hem yakın çevresinde hem de sosyal medya aracılığı ile seyahate çıkmış olması ile paylaştığı görsel 
öğeleri ile sosyal çevresinden beğeni almakta ve tatmin yaratmaktadır.

Küreselleşme varlığının hissedilmesiyle birlikte dünya sınırları ortadan kalkmaya başlamış ve kişiler bilgiye 
ulaşma noktasında büyük kolaylıklar elde etmişlerdir. Küreselleşme sürecinin tetikleyicilerinden olan tekno-
loji sınırların ortadan kalkmasına yardımcı olurken farklı pazarlama kanallarının gelişmesini de sağlamıştır. 
Turizm sektörü küreselleşmeden fazlaca etkilenen sektörlerdendir. Günümüzde, bireyler planladıkları ya da 
gerçekleştirdikleri tatil, seyahat, eğlence, gezi gibi turizm etkinliklerini sosyal medya aracılığı ile öğrenme, 
satın alma ya da olumlu olumsuz bildirimlerde bulunma gibi alışkanlıklar edinmişlerdir. Dolayısıyla bireylerin 
turizm ürün ya da hizmetlerini satın alma/almama durumlarını belirleyen değişkenlerden birinin de sosyal 
medya olduğunu söylemek mümkündür. 

Sosyal medya, kullanıcılarının deneyimlerini, bilgilerini, ortak tercih ya da zevklerini paylaştıkları sosyal kul-
lanım alanı olarak tanımlanabilir. Sosyal medya platformları, bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, etkinlik site-
leri, sosyal haber, sosyal imleme, fotoğraf, video, canlı yayın ve müzik paylaşımı, ürün eleştirileri, şirket eleş-
tirileri, soru ve cevaplar, görsel dünyalar ve oyun paylaşımı olarak sınıflandırılmaktadır (Mediaclick,2017). 
Gerek ulusal gerekse uluslararası işletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmek ve arttırabilmek adına sosyal 
medya kullanımını sıklıkla tercih ettikleri gözlenmektedir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, hem küçük hem 
de büyük firmaların sosyal medyaya fazlaca kaynak ayırdığını göstermektedir (Kirtiş ve Karahan,2011: 261).

Sosyal medya günümüzde her alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Organizasyonlar tertip ederken, özel grup-
lara bilgi aktarmada, fanların takibinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Turizmle ilişkisi de bu araştırmada 
özellikle youtubers, ünlülerin blog ve instegram hesapları göz önünde tutularak Kars iline yönelik turistik ilgi-
nin artmasında etkisi incelenmektedir. 2016-2017 yıllarında sosyal medyada Kars ilinin işlenmesi 2018 yılında 
Kars’a doğu ekspresiyle yolculuğun patlamasına ve trenlere ek vagon kanmasına neden olmuştur. Özellikle kış 
aylarında Kars şehir merkezinde konaklama tesisleri tamamen dolmuştur.
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Çalışmada, sosyal medya, turizmde internet ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verilmekte ardından 
Kars ili için sosyal medyada sıkça rastlanan Doğu Ekpresi seyahatleri çıkış noktası kabul edilerek Kişisel 
Bloglar, Instagram, Twitter ve Facebook hesapları üzerinden belirlenen etiketler ile tarama yapılacaktır. 

Sosyal Medya: Sosyal medya yakın geçmişte insanların gündemine gelmiş olmasına karşın hızlıca kabul 
görmüş ve herhangi bir ayrım olmaksızın kullanıma sunulmuştur. Bu durum, içerisinde bulunduğumuz bilgi 
çağının gerekliliği olarak varsayılmış ve sosyal medya bireyler tarafından çabucak benimsenmiştir.

Kullanıcılarına birçok yenilik ve avantaj sağlayan sosyal medya güçlü bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır 
(Dirik, 2012:2).

Sosyal medya, geleneksel medya olarak bilinen uygulamalarla kıyaslandığında, kullanım sıklığı giderek artan 
bir medya alanıdır (Kılıç, 2015). İletişim (bloglar), işbirliği (wiki), topluluklar (facebook), yorumlar (amazon 
okuyucu yorumları), multimedya (youtube) gibi araçlar sosyal medya teriminin içinde yer almaktadır (Bo-
zarth, 2010:8).

Sosyal medya, insanların bilgi, görüş, faaliyetler, etkinlikler, uygulama ve davranışları paylaştıkları platform-
lar (Erdoğmuş ve Çiçek, 2012:1354), kişilerin internet kullanımı ile birbirleriyle iletişim halinde olması, çev-
rimiçi paylaşım, yorum gibi aktiviteler yapmalarına fırsat sunan sosyal ağlar olarak tanımlanmaktadır (Kirtiş 
ve Karahan,2011).

İyiler sosyal medyayı, içerik ile veri arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve farklı iş biçimlerini, sosyal yapıları 
teşvik edici teknoloji ve uygulamalar düzeni olarak tanımlamaktadır (2009: 9). Safko ve Brake, sosyal med-
yayı, topluluklar arasındaki faaliyetleri, uygulamaları ve davranışları ifade eden, karşılıklı konuşma ortamı 
yaratarak bireyler arası bilgi ve düşünce paylaşımını sağlayan, fotoğraf, video, ses biçiminde iletilerin payla-
şılmasını sağlayan web tabanlı uygulamalardır şeklinde tanımlamıştır. 

Sosyal medya kullanıcıları kullanım amaçlarına göre beş farklı şekilde bir araya gelmektedirler (aktaran Öz-
demir vd, 2014:59);

•	 Karşılıklı bilgi alışverişi yapmak amacı ile, (Bilgi Paylaşım Toplulukları)

•	 Eğlence ve fantezi deneyimleri yaşamak amacı ile, (Fantezi Toplulukları)

•	 Duyguların paylaşılması amacı ile, (İlişki Toplulukları)

•	 Bir konu hakkında tartışma açmak ya da tartışmayı izlemek amacı ile (Tartışma Toplulukları)

•	 Özel ilgi sebebi ile (İlgi Toplulukları)

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımı son derece yüksektir. 2012 yılı verilerine göre Dünyada inter-
net kullanıcı sayısı 2.3 milyar kişi, Türkiye’de internet kullanıcı sayısı ise 36.7 milyon kişi olarak belirlenmiş-
tir. Bu rakam Türkiye nüfusunun %50’sinin internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Türkiye’de internet 
kullanıcılarının 31.25 milyonu Facebook üyesi olup toplam kullanıcılar içerisinde %42’lik bir paya sahiptir. 
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Türkiye bu rakamlar ile 2012 yılında dünyada 15. Avrupa’da ise 7. sırada yer almıştır. İnternet kullanıcılarının 
%95’lik kısmının sosyal medya ağlarına üye oldukları belirlenmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının marka 
veya herhangi bir ürün ile ilgili düşüncelerini paylaşma oranları ise %25 olup sosyal medya kullanıcılarının 
%80’inin diğer tüketici görüşlerine önem verdikleri saptanmıştır (Batal, 2016). 

We Are Social ve Hootsuite tarafından 238 ülke verileri göz önüne alınarak yapılan “Digital in 2017 Global 
Overview” raporuna göre; 2016 yılı itibari ile internet kullanıcı sayısı 2015 yılına kıyasla 354 milyon kişi art-
mış ve 3.773 milyar kişiye ulaşmıştır. Sosyal medya kullanıcı sayısı ise 482 milyon kişi artarak 2.8 milyar kişi 
olarak tespit edilmiştir. Kullanıcıların 2.56 milyarı sosyal medyaya cep telefonundan bağlanmakta, bu rakam 
ise %30’luk bir artış olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya göre; dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamakta, nüfusun yarıdan fazlası en az bir adet akıllı 
telefon kullanmaktadır (wearesocial.com). 

“Digital in 2017 Global Overview” raporuna göre Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 2016 yılı Ocak ayına 
göre 2 milyon kişi, sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon kişi artmıştır. Sosyal medyayı mobil kullanan 
kişi sayısında ise %17’lik bir artış söz konusu olmuştur. Rapora göre Türkiye nüfusunun %60’lık kısmı inter-
nete bağlanmaktadır. Mobil kullanıcı sayısının ise 71 milyona ulaştığı tespit edilmiştir. Kullanıcılar günde or-
talama 2 saatlerini televizyon karşısında, 3 saatlerini sosyal medya hesaplarında geçirdiklerini belirtmişlerdir. 
Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya kanalı Facebook iken ülkemizde en çok kullanılan sosyal 
medya kanalı Youtube olmuş Intagram 3. ve Twitter 4. sırada yer almıştır (Türkay,2017).

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal medya popülerliği birçok sektörde etkisini göstermiş ve göster-
mektedir. Bu sektörlerden biri de turizm sektörüdür (Eşitti ve Işık,2015: 18). Sosyal medyada yer alan bilgiler 
geleneksel yöntemlerin teknoloji ile gelişmiş halidir ancak yayılma oranı geleneksel araçlara göre çok daha 
hızlı olmaktadır (Aymankuy, 2011:224). Sunmakta olduğu, görsellik, etkileşim, hızlı iletişim, arama gibi ne-
denlerden dolayı turizm destinasyonu seçiminde sosyal medya önemli araçlardan biri halini almıştır (Virgilio 
ve Pantano, 2011).

Günümüzde bireylerin karar alma sürecinde farklı kanallar yer almaktadır. Turizmde tüketici davranışları çoğu 
zaman bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkilenmektedir (Aymankuy vd,2013:378). Özellikle tatil satın alma 
karar sürecinde kişiler birçok kanal tarafından etkilenmektedir. Kitle iletişim araçları bunların başında gel-
mekte, görsel ve işitsel araçlar, yazılı ve basılı araçlar ve internet kişilerin karar verme sürecinde aktif rol 
oynamaktadır.

Bireyler farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları internet ve mobil cihazlarını destinasyon ve turistik 
ürünler hakkında bilgi almak amacı ile de kullanmakta ve sosyal medyada yer alan bilgi ve yorumlardan etki-
lenmektedirler (Çiftçi, 2016:545). Turistik ürün ve hizmetler üretildiği yerde tüketilmek zorundadır ve ürün ya 
da hizmeti satın almadan önce edinebilmek mümkün olmamaktadır ancak internet/sosyal medya aracılığı ile 
bu zorunluluk ortadan kalkmış durumdadır (Keskinkılıç vd, 2016).
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Bireyler, yaşadıkları deneyimleri sosyal medya aracılığı ile paylaşmakta ve paylaşımın muhatabı olan kimseler 
bu deneyimlere güvenmektedirler (Aymankuy vd.20013:378). Turizmde internet kullanımı, turistik ürün ve 
hizmet kullanıcılarına, erişim ve kullanım kısıtlılığının ortadan kaldırılması, ürünün somut hale getirilip su-
nulması, tüketici işlerinin kolaylaştırılması, üretici ile tüketici arasındaki iletişimin kolaylaştırılması noktasına 
avantajlar sağlamaktadır (Dirik,2012:33). 

Günümüz turizm dünyasında birçok farklı işletme ve destinasyon sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak 
kullanmakta hedef kitleye ulaşabilmek amacı ile Facebook, Twitter, Instagram hesapları kullanmakta bloglar 
hazırlamaktadır (Çiftçi, 2016).

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçlarının Doğu Ekspres ile Kars destinasyo-
nuna yönelik turizm talebine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya araçlarından; youtu-
be, facebook, tiwiter, instagram ve kişisel blogler incelenerek Kars ilinin yer alma düzeyi ortaya çıkarılmıştır.

KAPSAM

Araştırma, belirtilen sosyal medya araçlarında Doğu Ekspres ve Kars sözcükleri başlıklı paylaşımları kapsa-
maktadır. Bu başlıklar altında yer alan paylaşımların adedi, izlenme ya da takip sayıları ve beğenilme düzey-
lerini incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırma yöntemi olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yönteminde bilgisayar ve internet kullanıla-
rak sosyal medya araçları incelenerek araştırma konusuna ilişkin veriler toplanmıştır.

BULGULAR

Sosyal Medya Araçlarında Kars 

Kars ili Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan ortalama 2000 m irtifaya sahip bir şehirdir. İklimsel olarak kara-
sal özellikler göstermektedir. Bu durum şehrin kış turizmi için uygun olabileceğinin ve kış turizmi şartlarının 
geliştirilmesi gerektiğinin göstergesi niteliğindedir. Kars sahip olduğu iklim özellikleri nedeni ile Türkiye hatta 
Ön Asya’nın kışları en uzun ve sert geçen bölgesi sayılmaktadır (Koşan ve Erdoğan, 2008: 471). 

Kars, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. İlgili tabloda 
da gösterildiği üzere ilde birçok taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bu durum ilin görmesi gereken turistik 
ilginin odağını oluşturmalıdır.  

Kars iline gelen turist sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. 2015 yılı verilerine göre Kars’ı yaklaşık 
250.000 turist ziyaret etmiş ziyaretçilerin 230.000’i yerli 19.000’inin yabancı turist olduğu kaydedilmiştir (De-
mir,2017:134). Son yıllarda turist sayısında yaşanan değişikliğin bir nedeninin de sosyal medya olduğu düşü-
nülmektedir zira Youtube, Facebook,  Twitter ve Instagram gibi sosyal medya araçlarında ve kişisel bloglarda 
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özellikle Doğu Expresi’ni kullanarak Kars’a yapılan seyahatler yerli ve yabancı turistin cazibe merkezine olan 
ilgisinin artmasına sebep olmuş ayrıca kış dönemi boyunca bu ilginin sürekli olması sağlanmıştır. 

Tablo1. Kars İli Taşınmaz Kültür Varlıkları

Eserler Adet

Kale 16

Tabya 28

Cami 29

Kilise 32

Köprü 45

Konut hamam kışla 610

Şehitlik 41

Türbe 3

Sit alanı 45

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018

23 Aralık 2017 tarihinde Kanal D ana haber programında yapılan ‘Haydi! Doğu Ekspresi ile Kars’a’ başlıklı 
haberine göre 13.000 kişi Doğu Ekspresi ile yataklı vagonda seyahat etmek için sıra beklemekte olduğu TCDD 
üzerinden satışı yapılan biletlerin 2 dakika içerisinde tükendiği, Ankara-Kars bileti bulamayan seyahat sever-
lerin seyahatlerini Erzurum’a kadar uçakla Erzurum-Kars arasında ise Doğu Ekspresi ile gerçekleştirdikleri 
belirtilmektedir. 

Anadolu Ajansının 23.01.2018 tarihli ‘Doğu Ekspresi’ Kars turizmine canlılık getirdi başlıklı haberine göre ise 
Doğu Ekspresi ile bölgeye 20.000 kişinin geldiği bilgisi paylaşılmaktadır. Yerel basında yer alan bilgilere göre 
ise 2018 yılının ilk 15 gününde 14.165 kişinin Kars’a geldiği belirtilmektedir (Karsmanset,2018).

Youtube Üzerinde Doğu Ekspresi

Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya kanalının Youtube olduğu belirtilmektedir (wearesocial.com). Bi-
reylerin kişisel deneyimlerini paylaşmak ya da tanıtım yapmak amacıyla birçok video çekip Youtube üzerinde 
paylaştıkları görülmektedir. Youtube’da Kars ili için 2018 yılına ait 43.100 sonuç bulunmaktadır. Doğu Eks-
presi için yapılan aramada ise 1.400.000 sonuca ulaşılmıştır. 

Kişisel Bloglarda Doğu Ekspresi

Kişiler tıpkı Youtube üzerinde yaptıkları paylaşımlara benzer paylaşımları kişisel bloglarında da yapmaktadır-
lar.  Blog yazılarında Doğu Ekspresi ile ilgili paylaşım ilk olarak 18 Ocak 2010 tarihinde yapılmış sonrasında 
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paylaşımlar 2016 yılı itibari ile tekrar başlamıştır. 2016-2018 tarihleri arasında Doğu Ekspresi ile ilgili 92.100 
blog yazısı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Blog yazılarında genellikle, tren duraklama noktaları, yolculuk esnasında çekilen fotoğraflar, tren bilet ücret-
leri, yolculuk sırasında yanınızda bulunması gerekenler, konaklama önerileri, görülmesi gereken yerler, yenil-
mesi tavsiye edilen yemeklerden bahsedilmektedir. 

Facebook Üzerinde Doğu Ekspresi 

Facebook günümüzde hemen herkesin hesap oluşturduğu ve aktif olarak kullandığı sosyal paylaşım araçla-
rından biri olarak bilinmektedir. Facebook üzerinde ‘#DoğuEkspresi, #Karsrail’ etiketi kullanılarak yapılan 
araştırmada 2018 yılı itibari ile 72 video paylaşıldığı görülmektedir. Video içeriklerini ise genel olarak donmuş 
Çıldır Gölü, Unesco tarafından 2016 yılında Dünya Kültür Miras Listesin’e alınan Ani Arkeolojik Alanı, tren 
içerisinde yapılan etkinlikler ve manzara görüntüleri oluşturmaktadır. 2017 yılında Facebook üzerinde Doğu 
Ekspresi ile ilgili 13 video paylaşılmış, 2016 yılında ise herhangi bir video paylaşımına rastlanmamıştır.

Instagram Üzerinde Doğu Ekspresi 

Instagram, kişilerin fotoğraf ve video paylaşatıkları, canlı yayın yapabildikleri sosyal medya aracı olarak kul-
lanılmaktadır. 2017 ve 2018 yıllarında ‘#doğuekpresi, #doğuekpresikarsturu, #doğuekpresitreni, #doğuekp-
resikars,  #doğuekpresigünlükleri, #doğuekpresindenmanzaralar, #doğuekpresiilekarsa, #doğuekpresi2017 
#doğuekpresivagonlar, #doğuekpresinde’ etiketleri ile yapılan 42.481 paylaşım bulunmaktadır. Ayrıca instag-
ram üzerinde ‘doğuekspresi’ ismi kullanılarak açılmış 22 farklı hesap bulunmakta ve bu hesaplarda Kars ili, 
Çıldır Gölü, Ani Arkeolojik Alanı’na ait fotoğraf ve videolar ile tren yolculuğu süresince çekilen fotoğrafla-
ra bulunmaktadır. Trende çekilen kompartıman fotoğraflarında birçok görsel öğeye yer verilmekte, yolculuk 
gerek geçilen şehirlerin manzarası gerekse zengin kompozisyonlar oluşturularak çekici hale getirilmektedir. 
Görselliğin önemli olduğu sosyal medyada, bu paylaşımlar daha fazla insanın Doğu Ekspresini merak ve tercih 
etmesine sebep olmakta ve satın alma kararlarını etkilemektedir. 

Twitter Üzerinde Doğu Ekspresi 

Twiiter’da, 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında ‘#doğuekpresi’ etiketi ile atılmış 776, #karsrail etiketi ile atıl-
mış 697 tweet bulunmaktadır. Tweetlerin hemen hepsi kişilerin özel sayfalarından atılmış olmakla birlikte, 
genellikle Doğu Ekspresi ile yapılan seyahatlere ilişkin fotoğraflar ve tren içerisinden görüntüler ile yolcuların 
yanlarında bulundurması gereken araçlara ilişkin paylaşımları içermektedir.

SONUÇ

Küreselleşme ile birlikte teknolojinin artan bir hızla gelişiyor olması ve bireylerin aktif olarak teknolojiyi 
kullanması beraberinde bir takım gelişmeleri getirmiştir. Bu gelişmelerden önemli bir başlığı da sosyal medya 
oluşturmaktadır. Sosyal medyanın bireylerin hayatında önemli bir yer tuttuğu yapılan araştırmalar neticesinde 
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de ortaya konmuştur. Sosyal medya sahibi olan kimseler sanal ortamda ilgi alanlarına göre farklı hesapları 
takip edebilmekte bu hesaplar aracılığı ile keşiflerde bulunabilmektedirler. 

Çalışmada, özellikle 2017-2018 yıllarında sıklıkla bahsedilen Doğu Ekspresi ile Kars’a yapılan yolculuklarda 
en çok kullanılan sosyal medya araçlarına yer verilmiş ve bu araçlarda konu ile ilgili yapılan paylaşımlar be-
lirlenmiştir. Yapılan araştırmalar ülkemizde en çok Youtube, Instagram ve Twitter hesaplarının kullanıldığını 
göstermektedir. Bu araçlarda ‘#doğuekpresi, #doğuekpresikarsturu, #doğuekpresitreni , #doğuekpresikars, , 
#doğuekpresigünlükleri, #doğuekpresindenmanzaralar, #doğuekpresiilekarsa, #doğuekpresi2017, #doğuekp-
resivagonlar, #doğuekpresinde , #karsrail’  etiketleri ile yapılan aramalarda özellikle 2017 yılı kış aylarında 
başlayan ilgilinin 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında artarak devam ettiği gözlenmiştir.

Doğu Ekspresi uzun yıllardır varlığını sürdüren bir hat olmakla birlikte bilinirliği son dönemde hayli artmıştır. 
Bu artışın sebeplerini yazılı ve görsel medya haberleri ve sosyal medya paylaşımları oluşturmaktadır. Sosyal 
medyada Doğu Ekspresi ile Kars’a yapılan yolculuklar adeta kartopu gibi büyüyerek özellikle üniversite genç-
lerinin ve seyahat şirketlerinin gözdesi haline gelmiştir. 

Özellikle 2017 yılı itibari ile Kişisel Bloglarda, Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter’da konu ile ilgili bir-
çok görsel paylaşılmış, yayınlar yapılmıştır. Neticesinde birçok insan bireysel olarak veya bir aracı vasıtasıyla 
şehri ziyaret etmiş ve şehrin turizm hareketliliğine katkıda bulunmuştur.  

Önemli olan nokta hizmet sürekliliği olan Doğu Ekspresini iyi bir turizm aracı olarak kullanabilmek ve şehre 
olan ilgiyi devamlı kılabilmektir. Verilen turizm hizmetlerinin sadece mevsimsel özellik göstermeyip tüm yıla 
yayılması şehrin turizme bağlı kalkınmasında önemli role sahip olacaktır. 

Çalışma sonucunda görülmektedir ki, sosyal medya şehrin tanıtımı ve dolayısıyla şehre olan turizm talebinin 
artışında direkt olarak etkide bulunmaktadır. Kars ili özelinde elde edilen bilinirliğin devamlılığının sağlan-
ması önem arz etmektedir ayrıca kış turizminin yanı sıra bölgede var olan çekici turistik unsurların tanıtımı da 
önemli görünmektedir. 
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SÖZLEŞMELİ TARIMSAL ÜRETİM MODELİ: UYGULAMALAR VE GÖRÜŞLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkan KARAKAŞ1,  Erdoğan GÜNEŞ2

1-2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara /Türkiye

Öz: Sözleşmeli tarım, çiftçinin belirli bir ürünü üretmeyi taahhüt ettiği ve alıcının bunu satın almayı taahhüt 
ettiği yapılan anlaşma çerçevesinde yürütülen bir üretim modeli olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeli tarımsal 
üretim modeli, Dünyada ve Türkiye’ye çeşitli tarımsal ürünlerde üretim ve çiftçi geliri yanında yoksulluk 
üzerine etkili olmaktadır. Model, tarafların yapısal durumuna, ürün türüne, çiftçi ve alıcı arasındaki dikey koor-
dinasyonun yoğunluğuna ve ilgili paydaşların sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada sözleşmeli 
tarımın farklı uygulamaları ve değerlendirmeler, farklı ülke modelleriyle ve çalışmalarla ortaya konulmuş-
tur. Yapılan çalışmalar; sözleşme tarım uygulamalarının çiftçi gelirine ve yaşam koşullarına etkisi, çiftçilerin 
sözleşmeli tarıma karşı tutumu, sözleşmeli üretimin ekonomik yapısı ve sorunları, sistemdeki paydaşların 
karşılaştığı temel fırsatlar ve riskler, fiyat ve verime etki gibi konular üzerine yoğunlaştığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sözleşme, Tarım, Ekonomi, Gıda, Piyasa, Arz, Talep

GİRİŞ 

Sözleşmeli tarım, çiftçinin belirli bir ürünü üretmeyi taahhüt ettiği ve alıcının bunu satın almayı taahhüt ettiği 
önceki bir anlaşmaya göre yürütülen tarımsal üretim olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman, alıcı çiftçiye teknik 
yardım, tohum, gübre ve diğer girdilerle kredi sağlar ve çıktı için garantili bir fiyat sunar. Sözleşmeli tarımın 
savunucuları, küçük ölçekli çiftçileri karlı piyasalara bağladığını ve küçük ölçekli çiftçilerin yüksek değerli 
ürünlere çeşitlendirmede karşılaştıkları bir dizi sorunu çözdüğünü savunurlar. Muhalifler, alıcı (çoğu zaman 
büyük bir tarım şirketi) ve çiftçi arasındaki güç dengesizliğinin çiftçiyi elverişsiz bir anlaşmaya götürdüğünü 
savunur. Ayrıca küçük çiftçilerin, çoğu zaman sözleşme çiftçiliği programlarından dışlandıklarını ve bunun 
da kırsal alanda daha fazla gelir eşitsizliği ve sosyal gerilimlere yol açtığını iddia ederler. Sözleşmeli tarımın 
mantığının anlaşılması için, spot piyasalar arasında (arz ve talebin tek başına fiyatlarla koordine edildiği) dikey 
arzın ve dikey entegrasyonun bir biçimi olarak görmek faydalı olacaktır (Minot, 2007).

Etkili bir tarım-sanayii ilişkisi için sözleşmeli tarım modeli genel anlamda uygun olarak görülmektedir. Nite-
kim Awotide ve ark. (2015) yaptığı çalışmada, tarım-sanayi stratejisinin sözleşme çiftliği düzenlemesini, katı-
lımcı çiftçilerin Nijerya’da üretkenlik, gelir ve yoksulluk üzerindeki etkisi bağlamında değerlendirmiş, yapılan 
ampirik etki değerlendirmesi sonucunda sözleşmeli tarımsal üretim düzenlemesinin çiftçi çıktısına %80 ora-
nında katkı sağladığı ve çiftçilerin pirinç üretiminden daha yüksek ortalama verim ve kişi başına düşen gelire 
sahip olduklarını, yoksulluğun da %14 oranında azaldığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Bellemare ve No-
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vak (2016) sözleşmeli çiftçiliğin geliri artırdığını Madagaskar’da yapılan bir çalışmada ortaya koymuşlardır. 
Sözleşmeli üretim modelinde Meizen-Dick (2016)’ya göre, kadın üreticilerin sözleşmelere ve grup üyeliğine 
dahil edilmesi ile doğrudan kadınlara ödeme yapılması suretiyle kadın satın alma gücünün artışına ve toplum-
sal statüde yerini almasına olumlu yol açtığı belirtilmiştir. Nagaraj ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada, 
çiftçileri sözleşmeye teşvik eden faktörlerin sabit yatırım azlığı, ürün için daha iyi fiyat, pazara giriş, teknik 
destek uygulama paketi, girdilere erişim ve kolay ulaşım olanakları olduğu, kısıtlamalar arasında ise ödeme ve 
tesliminde gecikme, ürünün kaldırılmasında gecikme, tohumlara erişim, alıcılar tarafından sistemin manipüle 
edilmesi ve sözleşmeli tarımda girdilerin yüksek maliyeti olarak sıralanmıştır. 

Sözleşmeli tarım modeli, üretici ve işleyici taraflarının yapısal durumuna, ürün türüne, çiftçi ve alıcı arasındaki 
dikey koordinasyonun yoğunluğuna ve ilgili paydaşların sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık 
ülke ve ürün bazında da devam etmektedir. Sistem içinde çoğu zaman, alıcı çiftçiye teknik yardım, tohum, 
gübre ve diğer girdilerle kredi sağlamakta ve çıktı için garantili bir fiyat sunmakta, çiftçide istenilen miktar, 
kalite ve fiyatta ürünü teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Süreç içerisinde yaşanan kimi olumsuzluklar da gö-
rülmektedir. 

Sözleşmeli tarımın bağımsız üretimden daha karlı olduğu da bazı çalışmalarda değerlendirilebilmektedir. Ni-
tekim Birthal ve ark. (2008) tarafından Hindistan’da süt işletmeleri üzerine yapılan bir çalışmada, üreticilerin 
pazarlama ve işlem maliyetlerindeki düşüş nedeniyle önemli faydalar elde ettikleri belirlemiştir. Sözleşmeli 
tarım, üçüncü dünya tarımında dinamizmi aşılamak için yeni bir umut olarak görülmüştür (Sivramkrishna and 
Jyotishi 2008). Ancak, küçük köylülerin bu sistemden faydalanıp yararlanamayacağı konusunda ciddi endişe-
lerin olduğu, özellikle alıcıların genellikle tek bir büyük ya da birkaç büyük şirket yapısıyla tipik bir monop-
sonluk vakasının gerçekleşebileceği, bu nedenle de sözleşmeli tarımda monopson gücü ile etkin bir şekilde 
başa çıkabilecek bir üretici işbirliği stratejisini oluşmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

AMAÇ ve KAPSAM

Çalışmanın temel amacı, farklı ürünlerde ve ülkelerde uygulanan sözleşmeli tarımsal üretim modelinin eko-
nomik etkisi ortaya koymak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Çalışma, sözleşmeli tarımsal üretim alanında 
yapılan çalışmaları değerlendirmeyi kapsam altında almıştır. İçerik yönüyle tarım-gıda sanayii ilişkisini bu 
yolla incelemeyi esas almaktadır. Sistemin faydalarını ortaya koymada, yapılan alan araştırmalarının incelen-
mesi yöntemi benimsenerek, kapsamın farklı ülkelerle genişletilmesi düşünülmüştür. Bu yolla sistemin yerel 
ölçekli yapısından küresel yapısına kadar değişimi ve yönelimler ortaya konulmuştur. 

YÖNTEM

Çalışma, sözleşmeli tarım ve üretim alanında yapılan ulusla ve uluslararası araştırmaların dikkate alınarak de-
ğerlendirildiği bir literatür çalışması kimliğindedir. Bu bakımdan yapılan çalışmaların sonuçları ortaya konu-
larak, geleceğe ilişkin olası çalışma konuları belirlenmeye çalışılmıştır.  Sözleşmeli tarımda kırsal kazanımlar, 
çiftçi geliri ve yaşam koşulları yanında ülkesel gelişim konularında yapılan değerlendirmelerle sistemin yararlı 
ve olumsuz yanları analiz edilmiştir. 
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KURUMSAL TEMELLER ve BULGULAR

Sözleşmeli tarım, çiftçinin belirli bir ürünü üretmeyi taahhüt ettiği ve alıcının bunu satın almayı taahhüt ettiği 
önceki bir anlaşmaya göre yürütülen tarımsal üretim olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman, alıcı çiftçiye teknik 
yardım, tohum, gübre ve diğer girdilerle kredi sağlar ve çıktı için garantili bir fiyat sunmaktadır. Eaton ve 
Shepherd (2001)’a göre sözleşmeli tarım, ürünlerin çok uluslu şirketler, küçük şirketler, devlet kurumları, 
çiftçi kooperatifleri veya bireysel girişimciler tarafından satın alınmasına bakılmaksızın, tarım işletmesinin gi-
derek daha önemli bir yönü haline gelmektedir. FAO El kitabında avantaj ve problemler, başarılı sözleşmeli ta-
rım için anahtar koşullar, kontratlar ve özellikleri ile kontrat modelleri açıklanmıştır. Beş model arasında ayrım 
yaparlar. Bu modeller, yüklenicinin türüne, ürün türüne, çiftçi ve yüklenici arasındaki dikey koordinasyonun 
yoğunluğuna ve ilgili paydaşların sayısına göre farklılık göstermektedir. Nagaraj ve ark. (2008) tarafından 
yapılan çalışmada, sözleşmeli çiftçiliğin ekonomik analizi, gelir karşılaştırması, teknolojiye erişim ve söz-
leşme kredisi ile sözleşmeli olmayan çiftçilerin karşılaştırılması üzerine odaklanmıştır. Küçük işletmeler için 
sözleşmeli çiftçiliğin avantajları da değerlendirilmiştir. Çiftçileri sözleşmeye teşvik eden faktörler şunlardır: 
düşük başlangıç yatırımı, ürün için daha iyi fiyat, pazara giriş, teknik destek uygulama paketi, girdilere erişim 
ve kolay ulaşım olanakları. Çalışmada tespit edilen kısıtlamalar arasında, ödemelerin ödeme ve tesliminde 
gecikme, ürünün kaldırılmasında gecikme, tohumlara erişim, alıcılar tarafından notların manipüle edilmesi ve 
sözleşmeli tarımda girdilerin yüksek maliyeti sayılabilir. Birthal ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada 
Hindistan’ın batısındaki Rajasthan eyaletindeki saha araştırmaları yoluyla elde edilen bilgiler kullanılarak süt 
çiftçiliğinde sözleşmeli tarımın maliyet ve faydalarının ampirik bir değerlendirmesi yapılmıştır. Sözleşmeli ta-
rımın bağımsız üretimden daha karlı olduğu değerlendirilmiştir. Başlıca avantajları, açık piyasalarda çok daha 
yüksek olan pazarlama ve işlem maliyetlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Sözleşmeli tarım da önemli 
ölçüde olmasa da, süt verimini iyileştirmeye ve üretim maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunmaktadır. Süt 
üreticileri aynı zamanda çiftçilerden süt tedarikini güvence altına alan firmalar tarafından hizmet ve teknik da-
nışmanlık hizmetlerinden faydalanırlar. Sözleşme çiftçiliğinin yararları, operasyon ölçeğine göre değişir. Öl-
çek ekonomileri aynı zamanda, büyük çiftliklerin (hem sözleşmeli hem de bağımsız), girdilerin toplu alımlarda 
ve piyasalara daha fazla erişimden dolayı birim başına maliyet daha düşük olduğu, rekabet gücünün önemli 
belirleyicileridir. Küçük işletmeler ise, sözleşmeli tarıma katılımlarından dolayı pazarlama ve işlem maliyetle-
rindeki düşüşten önemli faydalar elde etmektedir. Sivramkrishna ve Jyotishi (2008)’e göre sözleşmeli tarım, 
üçüncü dünya tarımında dinamizmi aşılamak için yeni bir umut olarak görülmüştür. Ancak, küçük köylülerin 
bu sistemden faydalanıp yararlanamayacağı konusunda ciddi endişeler vardır, çünkü alıcılar genellikle tek 
bir büyük ya da en büyük birkaç büyük şirket, tipik bir monopsonluk vakası olabilir. Çalışmada literatürde 
sıklıkla dile getirilen korkuların temelini sorgulanmıştır. Monopson’un ekonomik anlamını anlamak için açık 
bir analitik yaklaşım, sözleşmeli tarımda monopson gücü ile etkin bir şekilde başa çıkabilecek bir üretici iş-
birliği stratejisini ifade etmeye yardımcı olur. Bijman (2008), sözleşmeli tarımın ekonomik etkileri üzerine 
yeni ampirik araştırmalara odaklanan sözleşmeli tarım ile ilgili literatürün gözden geçirilmesini sunmaktadır. 
Rapor, tanımlar, tipolojiler, modeller ve hedefler sağlayarak ST olgusunun bir açıklamasıyla başlar. Bir İşlem 
Maliyetleri Ekonomisi çerçevesini kullanarak, çalışma hangi ürünlerin ve sözleşmeli tarımın en uygun görü-
neceği pazar olduğunu açıklar. Ampirik literatür, üç soruyu cevaplayarak değerlendirilmektedir: Küçük işlet-



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

43

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

meler sözleşmeli tarıma neden katılmaktadır? Küçük işletmeler sözleşmeli tarım düzenlemelerine dahil edilip 
edilmemiş mi? Sözleşmeli tarımın küçük işletme gelir ve kırsal kalkınma üzerindeki etkisi nedir? Amaç küçük 
işletmelerin sözleşmeli tarımı şemalarından yararlanma olasılığı en yüksek olan koşulları belirlemektedir.

Çiftçinin bakış açısına göre, sözleşmeli tarım istikrarlı pazar erişimi, kredi, uzatma hizmetleri, altyapı ve diğer 
faydalar sağlar, ancak çiftçilik ve pazarlamanın esnekliğini sınırlamak gibi dezavantajlara sahiptir. Kamboçya’da 
ihracat için pirinç kontratı çiftçiliği anketine dayanan bu çalışma, çiftçilerin performansları üzerinde sözleşme 
çiftçiliğinin etkisini değerlendirmek için basit ortalama karşılaştırma, eğilim skoru karşılaştırması ve geçiş 
regresyon karşılaştırması kullanmaktadır. Daha büyük aile boyutları, daha genç ve daha eğitimli haneler, daha 
az varlık değerine sahip çiftçiler ve karayoluna daha yakın olan çiftlik yerleri olan çiftçiler sözleşmeye daha 
fazla katılmaktadır. Sonuçlar, sertifikasız organik pirincin sözleşmeli çiftçiliğinin, çiftçilerin karlılığı üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca, otoyolun yakınında yaşayan ilerici çiftçilerin ilk olarak 
sözleşmeye katılma eğiliminde olduklarını, ancak daha uzak bölgelerde çiftçilerin sözleşmeye bağlı kaldıkları 
bir dönemde, sözleşmenin çiftçiye erken ayrıldığını ileri sürüyorlar. Örnek sözleşmeli çiftçilerin karlılıklarının 
sözleşme çiftçiliğinden ayrıldıktan sonra düşüş göstermediği anlaşılmaktadır. Sözleşmeli çiftçi, çiftçilerin ba-
ğımsız ticari çiftçilere dönüşmesine yardımcı olma sürecine dahil olabilir (Cai ve ark. 2008). Miyata ve ark. 
(2009) Çin’deki Shandong Eyaleti’ndeki elma ve yeşil soğanların sözleşmeli ve sözleşmesiz yetiştiricilerini, 
katılım kısıtlamaları ve sözleşme çiftçiliğinin gelir üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla karşılaştırmıştır. 
Bölgedeki tüm çiftliklerin oldukça küçük olması ile birlikte, firmaların daha büyük çiftlikler ile çalışmayı ter-
cih ettiğine dair çok az kanıt bulunmuştur. Bir Heckman seçim düzeltme modeli kullanarak, sözleşmeli çiftçi-
liğin gözlenebilir ve gözlenemeyen hane halkı özelliklerini kontrol ettikten sonra bile geliri arttırdığı görül-
müştür. Bu sonuçlar, sözleşmeli çiftçiliğin, bu tür planlara getirilebilecek çiftçi sayısına ilişkin sorulara rağ-
men, küçük çiftçi gelirlerini artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bolwig ve ark. (2009) tarafın-
dan yapılan çalışmada, sertifikalı organik sözleşme çiftçiliğinin küçük işletmeler için gelir etkileri ve organik 
tarımsal tarım yöntemlerinin tropikal Afrika bağlamında benimsenmesi ele alınmıştır. Her iki durumda da 
karşılaştırma, “varsayılan olarak organik” olan tarım sistemleriyle ilgilidir. Uganda’daki büyük bir organik 
kahve sözleşmeli tarım planından yapılan anket verileri rapor edilmiş ve standart bir OLS regresyonu ve tam 
bilgi maksimum olasılık (FIML) tahmini Heckman seçim modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz, çeşitli 
faktörleri kontrol etmenin, hem programa katılımdan hem de daha ılımlı bir şekilde organik tarım tekniklerinin 
uygulanmasından olumlu gelir etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bellemare (2010)’a göre sözleşmeli ta-
rım, gelişmekte olan ülkelerde refahı arttırmanın bir aracı olarak yaygın olarak algılanmaktadır. Ancak, sözleş-
meli çiftçiliğin kendi kendini seçmesi nedeniyle, sözleşmeli çiftçiliğin aslında üretici refahını arttırıp artırma-
dığı açık değildir. Sözleşmeli çiftçiliğin refah etkilerinin mevcut tahminlerini geliştirmek için yapılan çalışma-
sında, küçük kişiler arasında gözlemlenmemiş heterojenliği kontrol etmek için bir koşullu değerleme deneyi-
nin sonuçlarını kullanılmaktadır. Madagaskar’daki çeşitli bölgeler, firmalar ve ürünlere ilişkin verileri kulla-
narak, sonuçlar, sözleşmeli çiftçiliğe katılma olasılığındaki yüzde 1’lik bir artışın, diğer pozitif etkilerin yanı 
sıra, hane halkı gelirindeki yüzde 0,5’lik bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Abebe ve ark., (2010) 
sözleşmeli tarım gelişmekte olan ülkelerdeki küçük işletmelerin gelirlerini artırabilirken, küçük işletmelerin 
sözleşmeli tarıma katılma motivasyonuna ilişkin ampirik araştırmaların azlığından yola çıkarak yaptıkları ça-
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lışmada, belirli sözleşme tasarım özellikleri için çiftçi tercihlerini araştırmaktadır. Sözleşme tasarım özellikle-
rinin önemini araştırmak için analitik hiyerarşi sürecini ve ayrık seçim deneyleri birleştirilmiştir. Etiyopya’da 
patates çiftçileri arasında toplanan verilere dayanarak, giriş piyasası belirsizliğinin, küçüklerin katılma kararın-
daki piyasa belirsizliğinden daha önemli olduğunu görülmüştür. Çiftçiler, alıcı firmayı devlet ve sivil toplum 
kuruluşlarının üzerinde tohum, girdi ve teknik yardım sağlayıcı olarak seçerek risklerini en aza indirgemekte-
dirler. Sonuçlar, bir sözleşmeli tarım programının başarısının, firmanın tercih edilen sözleşme tasarım nitelik-
lerini dahil etme isteğine bağlı olduğunu ima etmektedir. Girdi piyasasında kurumsal müdahale, tarım işletme-
lerini küçük ölçekli şirketler için cazip sözleşmeler sunmaya teşvik edebilir. Bahaman ve ark. (2010), kırsal 
ve kentsel gençlerin sözleşmeli çiftçiliğe yönelik kabul, tutum ve bilgi konusunda bir fark olup olmadığını 
araştırmıştır. Tarım, Malezya’da kalkınma için önemli bir faktör olmuştur. Sözleşmeli tarım, Malezya’da hala 
emekleme aşamasında olan ve ilgili taraflara büyük faydalar sağlayan tarımsal faaliyetlerden biridir. Gençlerin 
kabulü, tutum ve bilgisi, bu yeni sanayinin sürdürülmesinin anahtarı olarak düşünülebilir, ancak Malezya’daki 
gençlik, sözleşmeli çiftçiliğe yönelik iyi bir kabul, tutum ve bilgi düzeyine sahip midir? Kentsel ve kırsal genç-
ler, sözleşmeli çiftçiliğe karşı benzer düzeyde kabul, tutum ve bilgi düzeyine sahiptir. Bağımsız örneklem 
t-testine dayanarak, kırsal ve kentsel gençler arasındaki sözleşme çiftçiliği ile ilgili kabul, tutum ve bilgi açı-
sından önemli bir fark yoktur. Sonuçlara göre, sözleşmeli çiftçiliğin, daha fazla kentsel ve kırsal gençliği Ma-
lezya’daki tarım toplumunun bir parçası haline getirecek bir mekanizma olabileceği sonucuna varılabilir. Bunu 
yapmak için, sözleşmeli çiftçiliğe daha fazla destek ve bilgilendirme gençlere açık olmalıdır. Tarım işletmele-
rinin ve tarımla ilgili üniversitelerin sözleşmeli tarım kavramını gençlere tanıtmanın sorumluluklarını üstlen-
meleri tavsiye edilmektedir. Arumugam ve ark. (2011), sözleşmeli çiftçiliğe katılımlarından etkilenen sosyo-
ekonomik özellikleri belirlemek amacıyla Malezya’da sözleşmeli üretim yapan yüz altmış yedi taze sebze ve 
meyve çiftçisi ile anket yapmıştır. Mülkiyet, arazi büyüklüğü, eğitim durumu, algılanan fayda, fırsatlardan ve 
fiyat riskinden yoksun olma, taze sebze ve meyve çiftçisinin sözleşmeli çiftçiliğe katılma isteğini etkileyen 
baskın değişkenler olarak belirlenmiştir. Arazi mülkiyeti, arazi büyüklüğü, eğitim ve algılanan fayda, taze 
sebze ve meyve çiftçilerini sözleşmeli çiftçiliğe katılmaya olumlu yönde etkileyen baskın değişkenlerdir. Kar-
maşık süreç, fırsat eksikliği ve fiyat riski taze sebze ve meyve çiftçisinin sözleşmeli çiftçiliğe katılımını olum-
suz yönde etkilemiştir. Jones and Gibbon (2011) yapılan çalışmada, geleneksel bir Afrika ihracat pazarında, 
Uganda kırsalında organik kakao için sözleşme çiftçiliğine odaklanan kalkınma sürecini incelenmiştir. Tekrar-
lanan hane halkı anketine dayanarak, programın katılımcıların geliri üzerindeki etkisini ve bu etkilerin arkasın-
daki ekonomik mekanizmalar ölçülmüştür. Öncelikli olarak, çiftçilerin kakao kalitesini geliştiren teknolojiler 
benimsemelerine yönelik güvenilir teşviklerin kurulmasına dayanan programdan önemli faydalar görülmüştür. 
Muhtemelen olumlu yayılmalardan dolayı daha geniş pazar derinliği eğilimleri ve artan verimlilik ile ilgili 
kanıtlar da olduğu değerlendirilmiştir. 2005-2009 yıllarında verim, fiyat ve gelir artışı olduğu belirlenmiştir. 
Barrett ve ark., (2012) süpermarketler, uzmanlaşmış toptancılar, işlemciler ve tarımsal ihracatçılar, küçük 
ölçekli çiftçilerin düşük gelirli ekonomilerde ürün sattığı pazarlama kanallarını dönüştürdüğünden hareketle 
küçük işletmeler ile bir meta işleme firması arasındaki sözleşmeyi incelemek için kavramsal bir çerçeve geliş-
tirmişlerdir. Daha sonra beş ülkede (Gana, Hindistan, Madagaskar, Mozambik ve Nikaragua) sözleşmeli tarım 
düzenlemelerinin ampirik çalışmalarından elde edilen sonuçları sentezlenmiştir. Ortaya çıkan meta-anlatı, ka-
tılım kalıpları, katılımla ilgili refah kazanımları, katılmama nedenleri, sözleşme uyumsuzluğunun önemli ölçü-
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de oluşu ve çiftçiler ve firmalar sık sık girip çıktıkça bu değer zincirlerinin kayda değer dinamizmi göstermiş-
tir. Wainaina ve ark. (2012) sözleşme çiftçiliği, büyük ölçüde, yetersiz bilgi nedeniyle ortaya çıkan spot piya-
salarla ilgili piyasa başarısızlığını düzeltmeyi amaçlayan dikey bir koordinasyon biçimidir. Ancak, sözleşmeli 
çiftçiliğin Kenya’daki küçük çiftçilerin refahı üzerindeki etkisi iyi anlaşılmamıştır. Bazı yazarlar, sözleşmeli 
çiftçiliğin çiftçiler tarafından hazır pazarlara erişimi geliştirdiğini ileri sürerken, diğer çalışmalar, sözleşmeli 
çiftçinin çiftçiler üzerinde daha büyük bir pazar gücü sağlaması nedeniyle, sözleşmeli çiftçiliğin küçük çiftçi-
lerin gelirlerini düşürdüğünü ileri sürmektedir. Sonuç olarak, bazıları tarafından bir nimet ve başkaları tarafın-
dan gerekli bir kötülük olarak görülür. Çalışma, küçük çiftçiler üzerindeki sözleşmeli çiftçiliğin etkisine ışık 
tutmak için bir eğilim skorlama tekniği kullanmaktadır. Çalışma ayrıca, sözleşmeli çiftçiliğe katılım koşulları-
nı incelemektedir. Sözleşme üretimine katılarak katmanlaştırılan 180 küçükbaş hayvancılık çiftçisinden topla-
nan verileri kullanır. Çalışmada, ortalama olarak, sözleşmeli çiftçilerin, bağımsız çiftçilere kıyasla daha fazla 
net gelir elde ettikleri, yaklaşık yüzde 27 oranında olduğu ve sözleşmeli çiftçiliğe katılan bu küçük çaplı kümes 
hayvanı çiftçilerinin refahını artırabildiği anlaşılmaktadır. Bu bulgu, küçükbaş ticari kümes hayvanı çiftçileri-
nin sözleşmeli çiftçiliğe katılmasının, bu kuşların ve bunların gelirlerinin net gelirlerinin artırılması yoluyla 
refahlarının iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kalamkar (2012) makalede, broiler çiftçiliğinin sözleşmeli ve bağımsız yönetim altındaki üretimiyle ilgili 
yönlerini analiz etmiş ve girdi ve hizmet sunum düzenlemelerini incelemiştir. Sözleşmelerin yaklaşık üçte ikisi 
uzun süreli üç yıl olup, kalanlar iki yıl veya on bir aylık sürelerdir. Sözleşmeli çiftçinin hiçbiri anlaşmanın bir 
kopyasına sahip değildir. Piliç başına olduğu kadar canlı ağırlığın kilogramı başına ortalama net getiri sözleş-
meli çiftçilerden daha yüksek bulunmuştur. Piliç başına ortalama net geri dönüşler, her iki grup için de çiftlik 
büyüklüğündeki artışla birlikte artar. Giriş ve girdi tedariki sözleşmesine rağmen, sözleşmeli çiftçiler girdilerin 
tedarikinde gecikme, yüksek yem fiyatları, ürünü kaldırmada gecikme, ödemede gecikme, düşük fiyat ve ba-
zen de üretimin reddedilmesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların yanı sıra, düşük büyüme ücretleri, 
piliç tedarikinde gecikme, veteriner hizmetleri sağlamada gecikme, yüksek ziyaretçi ücretleri ve kaynağında 
vergi indirimi, sözleşmeli çiftçiler tarafından karşı karşıya kalınan diğer problemlerdir. 

Prowse (2012) çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerde sözleşmeli çiftçiliği teşvik eden küresel ve bölgesel 
eğilimleri tartışmakta ve sözleşmeli tarımın neden giderek daha çok tercih edildiğini açıklamaya yardımcı olan 
işlem-maliyet yaklaşımlarından değer zinciri yönetişimine kadar, makro ve mikro düzey kavramsal ve teo-
rik perspektifleri tanımlamaktadır. Otuz beş “başarılı” vaka ve dokuz “başarısız” olgunun karşılaştırılmasına 
dayanan sözleşmeli çiftçilik girişimlerinin geçici tipolojisi sunulmuştur.  Saenger ve ark. (2013)’e göre, ge-
lişmekte olan ülkelerde yüksek değerli gıda ürünleri için gelişmekte olan pazarlarda, işleme şirketleri yüksek 
kalitede hammadde kaynaklarının verimli yollarını araştırmaktadır. Yaygın olarak benimsenen bir yaklaşım 
sözleşmeli çiftçiliktir. Ancak küçük bir çiftlik bağlamında mali teşviklerin uygun tasarımı hakkında nispeten 
az şey bilinmektedir. Yüksek kaliteli süt üretimini teşvik etmek açısından bir işlemeci ve küçük çiftçiler arasın-
daki mevcut sözleşmelerin etkinliğini analiz etmek için Vietnam süt ürünleri sektörü örneği kullanılmıştır. İki 
teşvik aracının etkisini, düşük kaliteye yönelik bir fiyat cezası ve yüksek kaliteli süt için bir ödülü değerlendir-
mek üzere çiftçiliğin kalite iyileştirme girdilerine yaptığı yatırımın değerlendirilmesi için çerçeveli bir alan de-
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neyi gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz, cezaların çiftçileri daha yüksek girdi kullanımına yönlendirdiğini 
ve bunun daha iyi çıktı kalitesi ile sonuçlandığını göstermektedir. Bonus ödeme daha yüksek kaliteli süt üretir. 
Ayrıca, girdi seçimi seviyelerinin, çiftçilerin sosyo-ekonomik özellikler, örneğin, bireysel risk tercihleri daha 
az önemli gibi göründüğüne inanılmıştır. Küçük ortaklı sözleşmelerin tasarımı için çıkarımlar tartışılmaktadır.

Wang ve ark., (2014) çiftçilere sözleşmeli çiftçiliğin, gelişmekte olan ülkelerde çiftçilere olan ilgisinin, söz-
leşmeli çiftçiliğin modern tarıma geçişini sağladığı inancından hareketle kayda değer bir ilgi gördüğünü be-
lirtmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, Çin’i özel bir durum olarak kullanarak çiftçilik 
sözleşmesi üzerine ampirik literatür gözden geçirilmiştir. İlk olarak, deneysel çalışmaların, sözleşmeli çiftçili-
ğin üretim ve tedarik zinciri verimliliğine olumlu katkısını sürekli olarak desteklediğini görülmüş ayrıca, çoğu 
ampirik çalışmanın, sözleşmeli çiftçiliğin çiftçi refahı üzerindeki olumlu ve anlamlı bir etkisini belirlediğini, 
ancak çoğu kez, sözleşme katılımının önemli korelasyonları hakkında tutarlı sonuçlara ulaşamadığı bulunmuş-
tur. Minot ve Ronchi (2014)’e göre sözleşmeli çiftçilik düzenlemesi, küçük ölçekli çiftçileri modern tarımsal 
değer zincirlerine entegre etme, onlara girdiler, teknik yardım ve güvence piyasaları sunma konusunda yar-
dımcı olabilir. Eleştirmenler, sözleşme ortaklarının çiftçileri suistimallere maruz bırakabileceğini iddia eder. 
Ancak literatür, aslında sözleşmeli çiftçiliğin esas olarak yüksek değerli ürünler için çiftlik gelirlerini artıra-
bileceğini göstermektedir Ayrıca, çoğu durumda şirketlerin küçük çiftlikler ile çalışmaya istekli olduklarını 
göstermektedir. Anlaşmazlıkların alıcılar ve çiftçiler arasında yaygın olduğunu ve alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinin bunları çözmeye yardımcı olabileceğini sonucuna varılmıştır. Anahtar ürünler için mevcut ve 
potansiyel sözleşme prevalansı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Narayanan (2014) Hindistan’ın güneyindeki sözleşmeli tarım düzenlemeleri yoluyla yüksek değerli tarıma 
katılımın değişken etkisini değerlendirmektedir. Dört adet emtia sektöründe, papatya, gherkin (bir çeşit hıyar), 
marigold ve broyler grubunda 474 çiftçi için anket verilerinin kullanılması neticesinde, katılımın net karlarını 
tahmin etmek için endojen bir anahtarlama modeli kullanılmıştır. Bulgular, uygulama etkilerinin, emtia malları 
arasında büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir. Papaya ve broyler sözleşmesi, katılımcılar için net kazançlar 
sağlarken, marigold sözleşmesi katılımcıları daha da kötü duruma düşürür. Hıyar için, bazı firmalar ile yapı-
lan sözleşmelerde geçerli olmak üzere, genel olarak katılımcı çiftçiler için net kazançlar bulunur. Ortalama 
uygulama etkilerinin belirtisine bakılmaksızın, sözleşmeli tarım düzenlemelerinin bireysel çiftçiler için gelir 
üzerinde farklı etkileri vardır ve bunların çiftçilerin tarımda sürdürülebilir katılımı için etkileri olabilir. Cem-
balo ve ark. (2014) çalışmasında, biyo-enerji tedarik zincirlerinde entegrasyon, koordinasyon ve işbirliğinin 
nasıl geliştirileceği ve yönetileceği tartışılmaktadır. Özellikle sözleşme nitelikleri ile bunların katılma olasılı-
ğı üzerindeki etkileri arasındaki değişikliklerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşmeli çiftçilik programına 
katılıp katılmama konusunda çiftçilerin kararları incelenmiştir. Katılımcıların değişkenlerle alternatif sözleş-
meler arasında seçim yapmaları istendiğinde, biyokütle ekimini başlatmak için özellik seviyeleri belirtilen bir 
tercih modeli uygulanmıştır. Sonuçlar, katılımın esas olarak bir sözleşmenin bitiminden önce garanti edilen 
minimum fiyat, sözleşme uzunluğu ve yeniden müzakereden etkilendiğini göstermektedir.

Trifkovic (2014), Vietnam yayın balığı sektöründen orijinal bir veri seti kullanarak, dikey koordinasyon se-
çeneklerinin hanehalkı refahı üzerindeki etkisini ve tüm sektörün başarısı için dikey koordinasyonun farklı 
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aşamalarının etkilerini incelemiştir. Sözleşmeli çiftçilikten elde edilen refah artışı ve işlemeci mülkiyetindeki 
çiftliklerde istihdam, maksimum benzetim olasılığı tahmincisi kullanılarak tahmin edilmektedir. Sonuçlar, söz-
leşmeli çiftçilere katılmanın olumlu etkilerini göstermektedir, ancak bu, işlemeci mülkiyetindeki çiftliklerde 
istihdam edilenler için geçerli değildir. Sonuçlar, sözleşmeli çiftçiliğin ekonomik büyüme için fırsatlar sundu-
ğunu, ancak sözleşmelerin küçük ölçekli çiftçiler için daha erişilebilir hale getirilmesi için ek çaba gerektir-
diğini göstermektedir. Awotide ve ark. (2015) yaptığı çalışmada, tarım-sanayi stratejisinin sözleşme çiftliği 
düzenlemesini, katılımcı çiftçilerin Nijerya’da üretkenlik, gelir ve yoksulluk üzerindeki etkisi bağlamında de-
ğerlendirmektedir. Bu çalışma için veriler, 2014 yılında 300 kırsal çift hanenin çok aşamalı rasgele örnekleme 
teknikleri kullanılarak toplanmıştır. PSM’ye ek olarak, çalışma örnek seçim modeliyle Endojen Anahtarlama 
Regresyonunu (ESR) kullanmaktadır. Ampirik etki değerlendirmesi, sözleşme çiftliği düzenlemesinin katılım-
cı çiftçilerin çıktısını %80 oranında artırdığını göstermektedir. Çalışma ayrıca, sözleşmeli çiftçilerin, pirinç 
üretiminden daha yüksek ortalama verim ve kişi başına düşen gelire sahip olmalarını, eğer sözleşme çiftliğine 
katılmamışlarsa, kazanacaklarından daha fazla olduğunu göstermektedir. Yoksulluk da % 14 oranında azalmış-
tır. Bu, sözleşme çiftliğinin etkili bir tarım-sanayi geliştirme stratejisi olduğunu ve refahı arttırmak için önemli 
bir politika çıkarımına sahip olduğunu gösterdiği şeklinde değerlendirilmiştir.

Bellemare ve Novak (2016) sözleşmeli çiftçiliğin gelirleri artırdığını ancak katılımcı hane halkının diğer refah 
yönlerinden etkilerinin belirsizliğini koruduğundan yola çıkarak Madagaskar’dan alınan 1,200 hane halkı ve-
rileri ile ortalama için sözleşmeli çiftçiliğe katılan hane halkının yaşadığı aç sezonu yaklaşık 10 gün kısalttığı 
belirlenmiştir. Zambiya’da ihracat odaklı sözleşmeli çiftçilik değer zincirinde her bir paydaşın karşılaştığı 
temel fırsatları ve riskleri tespit etmektir. Deterministik bir maliyet-fayda analizi, bu dışlayıcı programların 
oldukça kabul edilebilir bir net bugünkü değere sahip olacağını göstermesine rağmen, entegre bir finansal-eko-
nomik-paydaş modeli kullanan bir Monte Carlo analizi, bu sistemi sürdürülemez hale getirebilecek sayısız risk 
değişkenini tespit eder. Bazı temel riskler, reel döviz kuru, emtianın global fiyatı ve çiftlik verim oranlarının 
öngörülemezliğidir.  Bu analiz, sulama sistemlerinin hem stabilizasyonu hem de üretimi arttırmak için çok 
önemli olduğuna işaret etmektedir (Kabunko, 2016).  Meizen-Dick (2016)’ya göre, kadın üreticileri sözleşme-
lere ve grup üyeliğine dahil edilmeli ve doğrudan kadınlara ödeme yapılmadır.

Türkiye’de sözleşmeli tarım alanında yapılan çalışmalar da giderek artmaktadır. Özcan (1992) tekno-
lojik ve yapısal olarak tamamen farklı olan Türkiye ve İngiltere’nin süt sanayisini anket çalışmalarından elde 
edilen bulgularla karşılaştırmıştır. Sözleşmeli üretim de incelenerek süt endüstrisinin benzer tarafı ve tezat 
tarafı ortaya konulmuştur.

Güneş (1999), sözleşmeli sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bursa ilinde tarım işletmeleri ve sebze iş-
leme firmalarının faaliyetlerini incelemiştir. Bölgede 1970’li yıllardan beri yapılan sözleşmeli üretimde, sulu 
arazi varlığı, sanayi firmalarının üreticilere yönelik girdi ve avans destekleri ve üreticilerin gelir düzeyle-
rinin etkili olduğu ekonometrik yöntemlerle belirlenmiştir. Çobanbaş (1999), Bursa ve Balıkesir illerinde 
sözleşmeli ve serbest olarak broiler üretimi yapan işletmelerin ekonomik yapısı ve sorunları, sözleşmeli olarak 
broiler üretimi yapan işletmeler ile karşılaştırılmıştır. Sözleşmeli üretim yapan işletmelerde piliç maliyetinin 
daha yüksek ve saf hasıla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Günalp (1999) sözleşmeli etlik piliç üretim or-
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ganizasyonunun işleyiş biçimi, taraflar arasındaki uyumu, aksayan yönleri ve bu sistemin uygulanabilirliği 
araştırıldığı çalışmada, sözleşmeli üretim yapan üreticilerin girdi ve pazarlama konusunda herhangi bir sıkıntı 
yaşamadığı, buna karşılık üretim riskinin tamamıyla kendilerine ait olduğu saptanmıştır. 

Özgül (2006) tarafından, Bolu ili Göynük ilçesi etlik piliç üretiminden hareketle etlik piliç üretiminde mevcut 
durum ortaya konulmuş, sosyo-ekonomik boyut incelenmiş, örgütlenme, özellikle sözleşmeli üretim üzerinde 
durulmuş, Araştırmanın odak noktasını etlik piliç üretiminde model örgütlenme biçimi olarak kabul edilen 
sözleşmeli üretimin avantaj ve dezavantajları oluşturmaktadır. Sözleşmeli üretimin avantajlarının yanında söz-
leşmede üretici çiftçinin söz hakkının bulunup bulunmadığı hususları incelenmiş ve sektör etlik piliç üreticisi 
çiftçiler açısından değerlendirilmiştir.  Ulukan (2009) Türkiye tarımındaki yapısal dönüşümü sözleşmeli çift-
çilik özelinde incelemek ve sözleşmeli çiftçiliğin tarımsal yapıya etkilerini açığa çıkarmak amacıyla yaptığı 
çalışmada Sultaniye’deki sözleşmeli üreticiler arasındaki farklılaşma olduğu sonucuna varmıştır. 

Zararsız (2010) İzmir ilinde mısır tohumluğu üretiminin mevcut durumunu, sistemin işleyişini ortaya koy-
mak, sözleşmeli mısır tohumluğu üretimi, uygulamalarını incelemek, mısır tohumluğu üretimi uygulamala-
rında karşılaşılan izolasyon, fiyat politikaları gibi sorunları belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak, bu 
üretim dalını ekonomik olarak değerlendirmek ve bölgede üretimi yapılan diğer ürünlerle karşılaştırmak ama-
cıyla yaptığı çalışmada sözleşmeli üretimin faydalı yönleri belirlenmiş, sözleşmeli üretimdeki bazı aksaklıklar 
ortaya konmuştur. Özyurt (2012) Tokat ili merkez ilçesinde sanayilik sebze üretiminin benimsenmesinde 
Tarım ve Orman Bakanlığının rolü konulu araştırmasında sanayi kuruluşlarının tam kapasite sağlayamadıkları 
sanayilik sebzelerin benimsenmesi ve sözleşmeli üretimle ilgili üreticilere yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri 
bulunmadığını tespit etmiştir.

SONUÇ

Tarım ve gıda sanayii arasında gelişen sözleşmeli tarımsal üretim modeli, dünyada geniş çapta tartışılmaya 
devam etmektedir (Silva ve Rankin 2013). Tartışmalar son birkaç on yıl boyunca ekonomik, kurumsal, sosyal, 
hukuki, vb. dikkate alınması gereken çeşitli hususları içerir. Küçük çiftçilere yardım için sözleşmenin potansi-
yel faydaları, ürün kategorisine ve son pazarın gereklerine bağlıdır. Potansiyel faydalardaki farklılıklar, sektör 
politikası ve hizmetlerin kullanılabilirliği gibi faktörler de dahil olmak üzere, ülke ve yerel koşullara da bağlı-
dır. Minot ve Ronchi (2014)’nin belirttiği üzere sözleşmeli tarım ile ilgili ekonometrik çalışmalarının çoğunda, 
katılımcı çiftçilerin gelirleri, dışarıdaki benzer çiftçilerinkilere göre yüzde 25 ila 75 oranında artmaktadır. 
Minot (2007) belirtildiği üzere sözleşmeli tarımın savunucuları, küçük ölçekli çiftçileri karlı piyasalara bağla-
dığını ve küçük ölçekli çiftçilerin yüksek değerli ürünlere çeşitlendirmede karşılaştıkları bir dizi sorunu çözdü-
ğünü savunurlar. Muhalifler, alıcı (çoğu zaman büyük bir tarım şirketi) ve çiftçi arasındaki güç dengesizliğinin 
çiftçiye elverişsiz bir anlaşmaya yol açtığını savunmaktadır. Minot ve Ronchi (2014)’nin de belirttiği üzere 
kilit ürünler için mevcut ve potansiyel durum sözleşme yaygınlığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Önceki çalışmalar, sözleşmeli tarımın çiftçilerin gelirlerine etkisi, yaşam koşullarına etkisi, çiftçilerin sözleş-
meli tarıma karşı tutumu, sözleşmeli üretimin ekonomik yapısı ve sorunları, sistemdeki paydaşların karşılaştığı 
temel fırsatlar ve riskler, fiyat ve verime etki gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. İleriki çalışmalarda organik 
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tarım, iyi tarım, coğrafi işaret gibi sertifika sahibi ve ülke için stratejik bir üründe sözleşmeli üretim sistemi 
çalışılarak sistemin iyi işleyen yönlerinin yaygınlaştırılması, aksayan yönlerinin giderilmesi için çalışmalara 
öncülük yapılabilir. 
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TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE GELİŞİMİ

Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Güvenli gıdalara erişim son yıllarda hükümetler için öncelikli Konulardan birisi olmuştur. Her ülkede, 
tarım ve gıda endüstrisi doğrudan gıda güvenliği ile ilgilidir. Türkiye ekonomisinde her iki sektör de zaman 
içinde gelişmiştir. Tarım, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada gıda sektöründe tica-
ret hacmi artarak devam etmektedir. 2000’li yıllarda Türk gıda sektöründeki özelleştirme döneminden sonra, 
mülkiyete dayalı özel işletmeler baskın hale gelmiştir. İç ve dış gelişime dayanan faktörler, Türkiye’deki gıda 
endüstrisini etkilemiştir. Ülkemizde genç ve hızlı bir şekilde artan nüfusun gelir seviyesini yükselterek, yaşam 
standardını iyileştirmeye ve daha sağlıklı beslenmeye yönelik eğilim devam etmektedir. Ayrıca, artan turizm, 
gıda üretiminde modern üretim tesisleri, bu sektördeki kadın işçi sayısının artması ve paketlenmiş taze tarım 
ürünlerine yönelik tüketici talebinin yükselmesi, yeni üretim ve pazarlama eğilimlerini artırmaktadır. Bu sü-
reçte, gıda sektöründeki firmaların çoğunluğu büyümeyi hedefleyerek, pazar alanlarını geliştirmeyi hedefle-
mektedir. Süreç içinde çok sayıda tüketici, Türkiye’de gıda güvenliğine büyük ilgi göstermeye başlamış ve 
sektörün güvenli üretimine katkı sağlayama devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Gıda, Sanayi, Gıda Güvenliği, Türkiye

GİRİŞ

Günümüzde tüketicilerin ve üreticilerin çoğu gıda kalitesi ve güvenlik kurallarına daha fazla önem vermek-
tedir. Ancak, Türkiye geniş bir coğrafyada yer almaktadır ve farklı gıda güvenliği seviyelerine sahip birçok 
üretim tesisi yapısına sahip olmaktadır. Gıda endüstrisindeki bazı tesisler, AB’nin bile ötesinde sağlıklı üretime 
dayalı olarak çalışsa da, ne yazık ki, “tezgâh altında” üretimde bulunan işletmeler de kimi pazarlarda etkili 
olmaktadır. Böylece, farklı gıda güvenliği seviyesine sahip bir ürünü aynı anda pazarda bulmak mümkün 
olmakta, kısacası pazarda rekabetin olumsuz şekilde oluşmasına rastlanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 
gıda endüstrisinin gelişimi ekonomik ve sosyal yönlere göre değerlendirilecektir. Araştırma, Türkiye’deki üre-
ticiler ve tüketiciler için gıda sektörünü geliştirmek için gelişmeleri ortaya çıkarmayı ve önerilerde bulunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada gıda güvenliği uygulamaları üreticiler, tüketiciler, işleme sektörü ve 
ekonomi açısından da değerlendirilecektir.

KURAMSAL TEMELLER 

Son yıllarda, dünyadaki gıda kaynaklı sağlık sorunlarının artması nedeniyle tüm ürünlerde gıda güvenliği kav-
ramı öne çıkmıştır. Günümüzde gıda güvenliği, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle tüm ülkeler için 
önemli bir konu haline gelmiştir. Bu alanda çeşitli çalışmalar, farklı yönlerden analizlerin yapıldığı çalışmalar 
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bulunmaktadır. Gıda güvenliği ile ilgili teknik ve teknolojik çalışmaların yanı sıra, tüketici algısı ile ilgili bul-
gular, işletmelerde gıda güvenliği uygulamaları ve turizm, toplu tüketim yerleri gibi alanlarda gıda güvenliği 
araştırmaları literatürde görülmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların artması ile birlikte ulusal ve uluslararası 
önlemlerin alındığı ve kalite güvenlik sistemlerinin oluştuğu da bu alanda ilerlemeler olarak dikkati çekmek-
tedir. 

Son yıllarda, tarımsal ve hayvansal ürünlere dayalı gıda ürünlerine taklit ve bununla ilgili konulardaki artış, 
tüketicilerin daha doğal olduğunu düşündükleri bölgesel ürünlere yönelimi de artırmaktadır. Bu bağlamda, 
tüketicilerin geleneksel ürünlere yönelimleri, yerel ürün algısı ve satın alma davranışları üzerine çeşitli araştır-
malar yapılmıştır (Jekanowski vd 2000; Brown 2003; Carpio ve Massa 2008; Pieniak vd. 2009).

Türkiye’de bölgesel ürünlerin tüketimine ilişkin önceki çalışmalarda tüketici davranışları ve eğilimini belirle-
mek amaçlanmaktadır (Şahin ve diğerleri, 2001, Tümer vd, 2010, Çoksoyler 2011, Delice vd., 2013, Kadanalı 
ve Dağdemir 2016, Altuntaş ve Gülçubuk 2014, Kuşat 2012). Ayrıca bölgesel ürünler ve coğrafi endikasyonlar 
(Tekelioğlu ve Demirer 2008, Şahin ve Meral 2012), geleneksel gıdaların yerel kalkınmadaki önemi de yapılan 
çalışmalar arasındadır (Demirtaş vd. 2006, Kan et al., 2010.) Son yıllarda çeşitli sektörlerde gıda güvenliği ve 
kalite sistemlerine ilişkin görüşleri içeren sektörel araştırmalar da tespit edilmiştir (Tunalıoğlu 2010, Çukur vd. 
2014, Özdikmenli ve Zorba 2015).

Çeşitli bitki koruma uygulamalarının tarım sektöründe gıda güvenliği sağladığı görülmüştür. Bu bağlamda, 
iyi tarım, organik tarım, titiz girdilerin kullanımı, üretim ve taşıma sırasında kalıntı ve kirlenmeyi önleme 
tedbirleri ve tarımda gıda güvenliğini arttırma önlemleri alınmaktadır. Ayrıca, tarımsal ürünlere zarar ver-
meden yapılan zararlı-haşere yönetimi, bu bağlamda yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada IPM (Integrated pest management) uygulamalı ürünlerde pestisit kullanımında% 48 azalma olduğu 
bildirilmiştir (Tiryaki 2016).

Türkiye’de gıda güvenliği sağlanmasında, tarım sektöründen kaynaklanan sorunların çözülmesi gerekmek-
tedir. İşletmelerin tescilli ve izlenebilir olmasını sağlamak bu açıdan gereklidir. Özellikle güvenli et üretimi 
için, hayvancılık sektörünün, hayvan yemlerinin, hayvan hastalıklarının izlenebilirliği sürecinde uygulanan 
tedaviler ve ilaçlar kaydedilmelidir (Tosun ve Demirbas 2012).

Genel olarak, gıda güvenliğinin çiftlikten sofraya birçok süreçle ilgili olduğu görülmektedir. Bu döngüde, hü-
kümet, özellikle gıda güvenliği ve kalitesi konusunda eğitim ve seminerleri artırarak tüketici bilincindeki artışa 
paralel önlemler de almaktadır. Kurallara uymayan işletmelerin rapor edildiği, yasadışı olanların cezalandırıl-
dığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde işletmelerin iç sorunlarını çözerek gıda güvenliğini artırmak için 
adımlar atacağı beklenmektedir.  

TARIM SEKTÖRÜ: GIDA SANAYİİNDE EĞİLİMLER VE GÜVENLİĞİN GELİŞİMİ

Gıda güvenliği sistemleri, gıda kaynaklı tehlikelerin azaltılmasında etkili bir yöntem olan “tarladan çatala” 
yaklaşımını vurgulamaktadır. Güvenli gıdanın ilk aşaması, güvenli ham maddeden yani tarımsal üründen geç-
mektedir. Birincil üretimden gıdaya, tüketiciye ulaşmak için gerekli tüm adımları atmak önemlidir.
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Tarım, sosyal ve ekonomik değerler açısından Türkiye için önemli bir sektördür. Güvenli ve sürdürülebilir gıda 
üretimi için tarımda kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir. Türkiye, dünyanın en büyük 7. 
tarımsal ürün üreticisidir ve 62 milyar ABD doları üretim değeri ile Avrupa’nın en büyüğüdür. Dünyada ka-
yısı, fındık, incir, ayva, tatlı ve ekşi kiraz gibi birçok tarımsal üründe liderdir. Sektör milli gelirin %7,4’ünü, 
toplam işgücünün yaklaşık %20’sini ve yerel gıda endüstrisinin en önemli tedarikçisidir. Tarım arazilerinin 
yapısı bakımından çoğu işletme, küçük ölçekli aile çiftlikleri yapısındadır, parçalanmış ve dağınıktır. Türki-
ye’deki ortalama işletme büyüklüğü 1991’de 5.9 hektardı ve 2001 yılında 6.1 hektara ulaşmıştır. Bu rakam, 
son nüfus sayımına göre, on yılda yalnızca % 3,2 artış göstermiştir (Anonim 2009). Ülkenin yaklaşık% 35.5’i 
ekilebilir,% 15’i ise ormanlardan oluşmaktadır. Ekili arazi yaklaşık 24 milyon hektardır ve ekili arazinin yak-
laşık %18,4’ü sulanmaktadır (http: tuik.gov.tr). Türkiye, dünyanın en büyük fındık, incir, kayısı ve kuru üzüm 
üreticisi, en büyük dördüncü taze sebze ve üzüm üreticisi, en büyük altıncı tütün üreticisi, en büyük 8. buğday 
üreticisi ve en büyük onuncu pamuk üreticisidir.3

Türkiye gıda sanayii ise içecek sektörü ile birlikte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %18.9’unu oluşturmak-
tadır. Türkiye ekonomisinin GSYİH açısından 821,9 milyar ABD dolar değeri içinde gıda sektöründe ticaret 
hacmi artış göstermektedir. 2014 yılında, Türkiye’nin gıda ve içki ihracatı 11.1 milyar dolara ulaşırken, gıda 
ithalatı 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Türkiye gıda perakende sektörü hipermarket, süpermar-
ket, bakkal vb. ciro değeri artış trendi içindedir (72,3 milyar ABD dolar). Perakende sektörü toplam üretimin 
%3,5’ini ve istihdamın % 12’sini (http://www.food-exhibitions.com/) oluşturmaktadır. İklim değişikliği ve 
tarımsal üretim faaliyetleri nedeniyle, gıda imalat sanayii ve gıda perakendeciliği, Türkiye’de farklı oranlarda 
artmıştır. Bu sektörde, gıda güvenliği özellikle soğuk hava depoları, nakliye, lojistik, üretim, perakende satışla 
ilgili konularda önemlidir. Teknolojik gelişmeler ve teknolojinin işletmeler tarafından benimsenmesi, bu alan-
da gıda güvenliği konusunda çalışmayı kolaylaştırmaktadır.

Toplumların yemek seçenekleri fizyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerden etkilenir (Birkenhead ve 
Slater, 2015). Özellikle son yıllarda tüketici bilincindeki gelişim ve gelir artışı güvenli gıdaya öncülük etmek-
tedir. Daha sağlıklı bir yaşam süren insanlar için çeşitli alanlarda yeni gıdalar üretilmeye ve tüketilmeye baş-
lanılmış, fonksiyonel yiyecekler ön plana çıkmış, probiyotik yoğurtlar, omega-3 içeren yumurtalar üretilmeye 
başlanılmıştır. 

Yeni yüzyılda gıda sektöründeki üretimi, tüketimi ve yatırımları etkileyen eğilimler beş ana grupta incelenme-
ye başlanmıştır: Bunlar sağlık, rahatlık, keyif, sürdürülebilirlik ve özgünlük olarak tanımlanmaktadır (Tudoran 
ve diğerleri, 2012; Mehmeti ve Xhoxhi, 2014). Yiyeceklere harcanan hane halkı harcamalarının oranı son 
on yılda % 27’den % 20’ye düşmüş, ancak harcanan miktar 2003’te 59 milyar ABD dolarından 2013’te 116 
milyar ABD dolarına yükselmiştir.4 Günümüzde tüketici bilinci hızla geliştikçe, gıda güvenliği alanı, turizm 
gibi insan ağırlıklı sektörler de daha da özel önem taşımaya başlamıştır (Tavmergen 2002). Türkiye, yılda 20 
milyondan fazla turist alan bir ülkedir. Bu bağlamda, gıda üretimi, depolanması, hijyen, ve tüketiminin önemi 

3  http://www.allaboutturkey.com/agriculture.htm). Türkiye’nin tarımsal ihracatı son yıllarda sabitlenerek 16-17 milyar ABD dolara 
(toplam tarımsal GSYH’nin % 35’i), görülmüş olup, ithalat-ihracat oranı ise% 104,9’dur (http: tuik.gov.tr)

4  https://www.flandersinvestmentandtrade.com/
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artış göstermektedir. Günümüzdeki HACCP sistemi ile üretim ve tüketimde gıda güvenliğini sağlamak en yay-
gın kullanılan sistemlerden biri olmuştur. Turizm ve diğer tüketim sektörlerinde gıda maddelerinin kimyasal, 
fiziksel ve biyolojik risklere karşı korunması bu sistemler tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de 
gıda sektöründe yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların çoğunluğunun HACCP sistemi konusunda yeterli 
bilgiye sahip olunmadığını ortaya koymuştur. Bu arada sistemin yaygınlaşamamasında çalışanların hijyen bil-
gisinin yetersizliği, düşük eğitim, aşırı iş yükü, motivasyon eksikliği, ekonomik kaynak eksikliği ve ekipman 
ve fiziki koşullar gibi unsurların olduğu bildirilmektedir (Baş vd., 2006) Ancak, bugünlerde işletme eğitimi ve 
personel problemleriyle ilgili önlemlerin eğitimlerle alınarak işletme ve çalışanların artan ölçüde bilgilendir-
diği görülmektedir. Türkiye’de gıda güvenliğine verilen önlemin artışında, ekonomik şartlar etkili olmaktadır 
(Kılıçalp 2011). Bu nedenle sektörel gelişim sağlanmasında restoranlar, oteller, gıda fabrikaları vb. üretim ve 
satış alanlarında, kalite kriterleri ve güvenlik konusunda eğitimlerin artırılması ve denetimlerin çoğaltılması 
zorunlu olmaktadır (Şanlıer ve Memiş 2011).

TÜRKİYE’NİN AB İLE UYUM KONUSUNDA GIDA GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ REFORM-
LARI

Türkiye’de “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” adı verilen birçok yeni uygulama olmuştur. İyi Tarım Uy-
gulamaları (GAP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Laboratuvar Uygu-
lamaları (GLP) ve Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizi (Tehlikeli Analiz ve Kritik Kontrol Noktaları 
- HACCP) gıda güvenliğini sağlayan sistemlerdir. Söz konusu sistemler uluslararası kabul görmüş ve ülke 
ülkelerinde uygulanmaya başlamıştır (Kırdar ve Kursun 2008, Sezgin ve Artık 2015).

Gıda güvenliği sürecinin bileşenleri sanayi, tüketici ve devletten oluşmaktadır. Gıda sisteminde tüketici sos-
yo-ekonomik yapısı göze çarparken, sanayi kuruluşları hükümetin yasal kurallarına uygun olarak kalite yö-
netim sistemlerini uygulamaktadır. Aynı zamanda, başvurular, devlet bakanlıkları veya atadıkları kurumlar 
aracılığıyla denetlenmektedir.

Dünyanın ilk Gıda güvenliği mevzuatını 1502’de Sultan Beyazıt yayınlanıştır. 1952’de gıda maddeleri yönet-
meliği yürürlüğe girmiş ve gıda katkı maddeleri yönetmeliği 1983’te ilk kez yayınlanmıştır. Üretim, tüketim 
ve gıda maddelerinin kontrolü 1995 yılında başlatılmıştır. 2004 yılında, 5179 nolu kanunla risk analizi, kriz 
yönetimi, izlenebilirlik, tüketici sağlığı ve korunması ile işyeri sorumlulukları ele alınmıştır. Bu kanun AB 
uyum sürecinde birçok düzenlemeyle uygulanmaktadır (Demirdağ ve Yılmaz 2010). AB ile uyum konusunda-
ki düzenlemeler, Türkiye gıda güvenliği sistemini şekillendirmiş ve ileri götürmüştür. Ancak, bu düzenlemeler 
ve gıda güvenliğine ilişkin uygulamalar tamamlanmamış olup, gelişmeler devam etmektedir.

Türkiye’de gıda güvenliği alanındaki düzenlemelere dayanarak, 5996 sayılı kanunla 2010 yılında AB uyum 
mevzuatı için çıkarılmıştır. Gıda güvenliği ile ilgili 5996 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi, gıda güvenliği için 
yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu düzenlemeler, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda güvenliği ve yem 
konusunda AB standartlarını karşılamak için yeni yasal düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği siste-
mindeki en belirgin değişiklikler, gıda işletmeleri için getirilen yasal düzenlemelerdir. Aslında Türkiye, tarım 
ürünlerinin %50’sini AB’ye, % 10’unu ABD’ye ihraç etmektedir. Bunun anlamı, AB ve ABD gibi gelişmiş pa-
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zarların iç pazarlarında katı kurallarla büyük ölçüde düzenlendiği ve bu kurallara uymanın bu ülkelerle ihracat 
yapmak için bir ön şart olduğu anlamına gelmektedir. Bu aşamada, tüm gıda işletmelerine tescil ve onaylanma 
zorunluluğu getirilmiş ve küçük gıda işletmelerinin HACCP uygulamalarına geçiş aşamasını yönlendirmek 
için “İyi Hijyen Uygulamaları Rehberleri” hazırlanmıştır. Uygun koşullar altında, gıda üretiminin üretimi, 
taşınması, depolanması ve pazarlanmasını içeren “Türk Gıda Kodeksi” hazırlanmıştır. 

Türkiye’de Gıda Güvenliğine Yönelik Ampirik Çalışmalar ve Bulguların Tartışılması 

Gıda güvenliği konusu, üreticinin, tüketicinin ve işletmecileri çok yönlü olarak ilgilendirmektedir. Bu boyutlar 
çeşitli çalışmalarda öne sürülmüştür. Kadanalı ve Dağdemir (2016), Erzurum’da yaşayan tüketicilerin yerel 
gıda ürünleri satın alma istekliliğini öngörmedeki, demografik ve davranışsal faktörlerin etkisinin olduğunu 
belirtmiştir. 288 tüketiciyle yapılan görüşmelerde, bu ürünlerin satın alma kararlarında önemli olan unsurları 
probit modeliyle ortaya koyarak, bu unsurların kalite, fiyat ve tazelik beklentileri olduğunu açıklamıştır. 

Gıda güvenliği, geleneksel ürünler üreten işletmeler için de önemlidir. Taşdan vd. (2015), gıda güvenliğinin 
geleneksel gıdalar açısından önemini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre; gıda güvenliği, sadece gele-
neksel gıdaları değil, tüm gıda ürünlerinin tüketimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Ayrıca, 
tüketicilerin çoğunun, geleneksel gıdaların üretim tesisleri, nakliyesi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 
açısından olumlu yönde ve güvenilirlikte bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği söz konusu oldu-
ğunda, tüketicilerin geleneksel gıda satın alma davranışı için gelir ve eğitim alt grupları açısından farklı algı ve 
davranışlara sahip oldukları da çalışmada ortaya konulmuştur. 

Gıda güvenliği işletmelerde gideren artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu yapı içinde gıda güvenliği sistemleri 
ve uygulamaları artmaktadır. Özdikmenli ve Zorba (2015), kavrulmuş kırmızıbiber üretiminde gıda güvenliği 
yönetim sistemi uygulamalarının incelendiği çalışmasında, gıda güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olan 
HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensiplerinin örneklerle uygulanmadığı açıklanmıştır. 
İşletmelerin HACCP sistemini uygulamak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip olmalarının zorunluluğu 
da çalışmada ve diğer araştırmalarda belirtilmiştir (Topoyan 2003). Çukur vd. (2014), zeytinyağı fabrikala-
rında işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine genel bir bakış değerlendirmiş, araştırmada 
işletmelerin genel olarak gıda güvenliği ve kalite sistemleri ile ilgili kavramlar hakkında bilgisi olmadığını, 
eğitim ve seminerlerle bilgilerini arttırmayı amaçladıklarını belirlenmiştir. Çünkü müşteri talebi, ihracat ola-
naklarının ve rakip firmaların eğilimlerinin, işletmelerin kalite sistemlerine başvurma nedenleri arasında oldu-
ğu ifade edilmektedir.

Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamaları işletmelerde maliyetleri artırmakta ve personel ve sis-
tem değişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Teknoloji değişimi ve yeniliği işletmeler için kolay değildir, 
uyum sorunu yaşanabilmektedir. Gıda güvenliğine sistemlerin işletmelerde uygulanmasında yasal önlemlerin 
yanında, finansal kaynaklar, teknik yapı, altyapı ve işletmelerdeki ölçüm ve analiz tekniklerinin uygulana-
bilirliği dikkate alınarak çalışmalar yapılmalıdır (Dalgıç ve Belibağlı 2006). Bu süreçte, Türkiye’deki gıda 
işletmelerinin başarılı olmasında teşvikler ve destekler sağlanmaktadır. 
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Gıda sisteminin uygulanmasının avantajları genellikle uluslararası ticarette görülmektedir. Tunalıoğlu (2010), 
zeytinyağı pazarlamasında uygulanan sorumlu kurumların gıda güvenliği ve kalite güvence sistemlerini, mev-
zuatını ve faaliyetlerini incelemiştir. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini arttırmak için 
gıda güvenliği ve kalite güvence sistemindeki mevzuatın sistematik olarak uygulanması ihtiyacı belirlenmiştir.

Gıda işletmelerinde uyulması gereken kurallara ek olarak, kaynak güvenliği de önemlidir. Bu bakımdan, su hij-
yeni, hijyenik olarak güvenli yiyecek üretmek için hammadde, kişisel ve proses hijyeninin sağlanması önemli 
birer parametre olarak değerlendirilmektedir (Çetin vd. 2016). Kullanılan suyun kalitesi, mevsim ve kaynağa 
göre değişmektedir. Mikrobiyolojik faaliyetlerin yanı sıra, bulanıklık ve koku çoğu zaman kalite sorunu olarak 
görülmekte ve hijyen yanında güvenlilik açısından da önem kazanmaktadır. 

Gıda güvenliği, kamu otoritesinin kontrolünde olduğu kadar kişisel gelişim ve eğitim ile de ilgilidir. Bu şe-
kilde, tüm ürünler ev, alışveriş, sokak, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlere bağlı olarak oluşan etmenler 
gıda güvenliğini etkilemektedir. Gıda güvenliği sürecinde, sokaklarda hijyen ve temizliğin önemi, toplu tüke-
tim alanlarında temizlik, ürünlerin depolanması ve ürünün sunumu önemli olarak değerlendirilmektedir. Ev 
üretimine ek olarak, gıdaların olumsuz etkilerinden korunmak için yasal ve kurumsal önlemler alınmaktadır. 
Tüketici ve ürün pazarları bu koşullar altında korunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de gıda gü-
venliğinden sorumlu birincil kurum olarak hareket etmektedir. 2017 yılında Bakanlığın verilerine göre 72.405 
gıda üretim tesisi, 310.889 satış noktası ve 252.267 ortak tüketim yeri Bakanlık ve özel kontrol laboratuvarları 
tarafından tescil edilerek denetlenmektedir (GTHB 2017). Uyum yasasının temelini oluşturan AB üye ülkele-
rinde devlet sadece kontrol ve denetimde % 56, kamu ve yerel yönetimlerde% 96 ve yerel yönetimlerde% 4 
oranında etkilidir (GTHB 2017). Gıda güvenliği sistemi içindeki risk değerlendirmesi EFSA, ulusal makam-
larla yakın çalışmakta, AB ülkelerinde ise Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) ile sistem yürütülmektedir. 
Öte yandan, Türkiye AB’de uygulanan çeşitli projelere katılarak EFSA kurallarına uyum sağlamaya çalışmak-
tadır. Bakanlık, merkezi gıda laboratuvarları ile ulusal risk değerlendirmeleri yapmaktadır (Kaya 2011).

Nüfusun gıda güvenliğine ilişkin bilgisi, tutumu ve davranışsal gelişimi de çok önemlidir. Türkiye’de tüketici 
davranışları ve gıda güvenliği konusunda farkındalık giderek artmaktadır. Onurlubaş (2015) tarafından yapı-
lan bir çalışmada, Tokat ilinde 401 hanede tüketicilerin %68,6’sının gıda güvenliği kavramını bildiklerini, % 
31,4’ünün ise gıda güvenliği kavramını duymadıklarını belirtilmektedir. Araştırmaya göre tüketicilerin gıda 
ürünleri satın alırken daima en son kullanma tarihini aradıklarını,  ek olarak, gıda güvenliği hakkındaki bilgile-
rin, en çok radyo-televizyon programlarından ve yiyecek alımlarından, TV reklamlarından en çok etkilendiği 
ifade edilmiştir. Tüketicilerin taze sebze-meyve, taze kırmızı et ve yiyecek ve kasaplar konusunda uzman-
laşmış geleneksel perakendecileri tercih ettikleri bulunmuştur. Tüketicilerin yarısından fazlasının, gıdaların 
üretildiği ve satıldığı yerlerde insan sağlığına dikkat etmediklerine inandıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin % 
75,8’inin gibi önemli bir kısmının güvenilir yiyecekler için ekstra ödeme yapmaya istekli olduğu da araştırma 
sonucunda belirlenmiş olup, yaş grubu, eğitim düzeyi, gelir ve anne çalışma durumunun, gıda güvenliği için 
önemli değişkenler arasında yer aldığı açıklanmıştır. 
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Gıda güvenliği algı düzeyini belirleyen bir çalışmada (Gözener vd. 2009), öğrencilerin %75’inin gıda güven-
liği kavramını bildiklerini ancak bunların %76.92’sinin gıdaların sağlık açısından çok fazla risk taşıdıklarına 
inandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %65.87’si güvenli gıda fazladan ödeme yapabileceklerini ifade etmiş-
tir. Kırsal kadınlarda gıda güvenliği bilgisini değerlendiren bir çalışmada da gıda güvenliği kavramını bilme-
yen kadınların % 61.80 oranında olduğu ve kadınların gelir ve eğitim düzeyleri ile gıda güvenliği bilinci dü-
zeyleri arasında yüksek derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Eğitim ve gelir düzeyleri arttıkça, kadınların 
gıda alımında seçici olarak güvenliğe önem verdiği görülmektedir (Uzunoz vd. 2008). Türkiye’deki bir başka 
araştırma sonucuna (Yılmaz ve vd., 2009) göre, tüketicilerin ürünleri satın almadan önce %48,4’ünün kaliteye, 
% 50,1’inin gıda güvenliğine ve % 54’ünün de gıda işleme ve hijyene önem vererek harcama yapabilecekleri 
tespit edilmiştir. 

Makro bazda izlenilen çeşitli politika ve uygulamalarla gıda güvenliği alanındaülkemiz gelişme göstermek 
hedefindedir. Türkiye, gıda güvenliği alanında farklı stratejilerle başarıya ulaşmayı, geniş ölçüde üretimden tü-
ketime gıda güvenliği uygulamalarını artırmak istemektedir. Bu kapsamda 2009 yılı gıda güvenliği yılı olarak 
ilan edilmiştir (Aydemir 2009).  ALO 174 gıda hattı kurulmuş ve tüketiciler gıda güvenliği ve kalite sisteminin 
işleyişine katkıda bulunmuştur. Bu doğrultuda ürünle ilgili görüş, istek ve şikayetler değerlendirilerek sistemin 
gelişimine katkı artırılmıştır (Beykaya 2012) ve bu süreç devam etmektedir.

SONUÇ

Türkiye’de gıda güvenliği yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Çünkü farklı tarım-
sal ürünler üretme potansiyeli ülkemizde yüksektir ve gıda maddelerinin üretiminde bu farklılık yanında kalite 
artışı önemlidir. Küreselleşen dünyada, toplumların gıda ürünlerine daha fazla yönlendirilmesi, Türkiye için 
gıda güvenliğinin ekonomik önemini artırmaktadır. Sürdürülebilir bir gıda güvenliği sisteminin uygulanması 
sürecinde Türkiye’nin karşılaştığı sorunları hızlıca çözmesi gerekmektedir. Halkın, üreticilerin ve gıda ile ilgili 
işletmelerin sorunlarına önerilen çözümler şu şekilde geliştirilmelidir:

Ana problem alanı, yasal teorik kuralların yeterince uygulanmamasıdır. Uygulamada sorunlar yaşanmaktadır 
ve bu konuda toplumdaki bilgi düzeyi daha hala yeterli düzeyde değildir. Bu perspektiften bakıldığında;

•	 İşletmelerde gıda güvenliğinin uygulanmasını engelleyen altyapı, teknoloji, maliyet gibi sorunları çözmek 
gerekmektedir. 

•	 Halkın gıda güvenliği bilincini artırmaya yönelik eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerine artan önem ve-
rilmelidir.

•	 İşletmelerde gıda güvenliği için önlemler alınmalı ve kurallara uygun davranış ve organizasyonlar geliş-
tirilmelidir. 

•	 Gıda güvenliğinin kontrolü, üretimden son tüketiciye kadar arttırılmalıdır ve denetimde sivil toplum ör-
gütsel yapısından da yararlanılmalıdır. 
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Gıda güvenliği, çiftlikten çatala konularını kapsadığından, bu kavram bu süreçteki tüm riskleri içermektedir. 
İlgili bakanlıklar arasında eşgüdüm sağlanmalı ve yasal sürecin gerektirdiği denetimler kalıcı hale getirilmeli-
dir. Denetimler, çiftçi/üretici, gıda işleme tesisleri, depolama ve dağıtım düzeyinde periyodik olarak yapılma-
lıdır. Bu süreçte, ana sorunlardan biri olan işletmelerde kayıt dışılığın azaltılması/yok edilmesi gerekmektedir. 
Ek olarak, medyanın gıda güvenliği üzerindeki etkisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Gıdadaki bilgi kirliliği-
nin önlenmesi ve toplumun güvenli gıda tüketimine katkıda bulunmak ve bilinç seviyesini artırmak gereklidir.

Türkiye, güçlü tarımsal üretim yapısı, çeşitliliği, AB standartlarına uygun üretim sistemlerinin uygulanması, 
artan nüfus ve turizm potansiyeli nedeniyle gıda sektörü açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansi-
yel aynı zamanda güvenli gıda üretim eğilimi ile de gelişmelidir. Bununla birlikte, bu süreçte gıda işletmele-
rinin kapasitelerindeki yetersizliği, maliyet aşımları, tüketici araştırmalarının yetersizliği, düşük gelirli nüfus 
gibi nedenler gıda güvenliğinin gelişmesini engellemektedir. Gıda güvenliğini sorunları, entegre bir anlayış 
ve uygulamalarla en aza indirebilir. Bu bağlamda üretici, tüketici, sanayi ve halkla ilişkilerin kalıcı siyasi 
önlemlerle düzenlenmesi gerekmektedir. Bilimsel alanda da bölgesel, sektörel ve farklı konuları içeren gıda 
güvenliği çalışmalarının artırılması zorunludur. 
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DEMOKRASİ BÜROKRASİ İLİŞKİSİ

Mehmet SARITÜRK

Adıyaman Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Adıyaman / Türkiye

Öz: Bürokrasi demokrasi ayrımı liberal siyasal ideolojinin kurucu dikotomilerindendir. Devletin varlığının 
kurumsal karşılığı olan bürokrasi ile demokrasi arasında sıfır toplamlı bir oyun olduğu farz edilir. Bürokrasinin 
güçlenmesi ya da büyümesi demokrasi için sınırlandırıcı bir durum olarak değerlendirilmiştir. Özü itibariyle 
toplum sözleşmeci siyasi kuramlar tarafından kurucu nitelikte bir tartışma konusu olarak bürokrasi demokrasi 
tartışması filozoflar ve siyaset bilimciler tarafından çok uzun süredir tartışılmıştır. Bürokrasi ve demokrasi 
seçilmemiş yöneticilerin demokratik bir devlet içindeki rolü üzerinden incelenmektedir. Bürokrasinin politika 
sürecinin her aşamasında, politika formülasyonundan uygulamaya kadar rolünü liberal demokratik idealler 
etrafında alınmaktadır. Konu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun şekilde tartışılmış, post-fordist dönemde 
özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi ve sosyoloji alanında çalışan akademisyenlerin özellikle ilgisini çek-
miştir. Modern devlette ve modern zamanlarda demokrasi ve bürokrasi konusunda temel tartışma, demokratik 
süreçler ve seçilmiş yetkililer tarafından kontrol edilen zayıf bir bürokrasi ile daha güçlü bir demokrasi idealini 
savunmak ile hükümet işlevlerini profesyonel, başarılı ve etkili şekilde yerine getiren seçilmemiş bürokratların 
gücünün korunması ve etkililiğin sağlanması ve dengelenmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli akademik disiplinler-
de bürokrasi ve demokrasi arasındaki ilişkiyle ilgili liberal çalışmaların büyük çoğunluğu bir unsurun diğeri ile 
çatıştığı düşüncesine dayanmaktadır. Post-fordist dönem ile birlikte bu durum tartışılarak yeni döneme uygun 
yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve sistem içinde bürokrasi hem dönüştürülmüş hem de ağırlığı azaltılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Demokrasi, Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yirminci yüzyılın başlarında yazmış olan Max Weber, genellikle “bürokrasinin” teorik olarak bir kamu yö-
netimi kurumu türü olarak ilk tanımını yapmasıyla tanınır(Morgeson;2005,5). Bürokrasi üzerine yapılan her 
çalışma, Max Weber’den ilham almıştır. Weberyan bürokrasinin karakteristik özellikleri hiyerarşik yapılara ve 
hukukun üstünlüğü ilkesine dayanıyor olmasıdır(Neuhold; 2014,9).  Weber, tesadüfen değil, yönetimin gide-
rek siyasi ve ekonomik faaliyetin önemli bir merkezi olarak kabul edildiği ve dolayısıyla bilimsel çalışmanın 
giderek daha önemli bir nesnesi olduğu bir dönemde bürokrasi ve bürokratizasyon anlayışını dile getirmiştir. 
Weber’in tanımını bir arketip olarak inceleyen pek çok kişinin bu tür elit, uzmanlığa dayalı ve hiyerarşik idari 
kurum ve eşitlik, tanıtım, kamu katılımı değerlerinin temel olduğu demokrasiye dayalı hükümet sistemi arasın-
daki gerginliği tanımlaması uzun zaman almamıştır(Morgeson; 2005, 5). Dikkat çekici bir şekilde, demokratik 
yenilemeyi destekleyen tartışmaların çoğunda, kamu idaresinin meşru işleyişinin ve buradaki bürokrasinin so-
nuçları hakkında çok az şey söylenmektedir. Bu sonuçlara odaklanan yorumlarda ise, yeni demokrasi biçimleri 
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için önerileri destekleyen düşünceler çoğunlukla ihmal edilmektedir. Bu şu soruyu akla getirmektedir: Modern 
demokratik toplumda bürokrasinin doğru pozisyonu nedir veya demokraside meşru işleyişi için ne yapar? Bu 
soruya cevap verebilmek için Max Weber’in çalışmalarına dönmek gerekir. Bu sebeplerden biri, elbette, meş-
ruiyet ve bürokrasi analizlerinin klasik statüsüdür. Sonrasında ise Weber’in bürokrasi çalışmalarında rasyonel 
performansın ön şartlarını gündeme getirmesidir. Weber’in çalışmasındaki ana temalardan biri de, bürokratik 
tahakküm ve devlet memurlarının hükmetme tehlikesidir. Aynı zamanda Weber’de bürokrasinin meşru işleyi-
şinin şartlarını hesaba katan demokratikleşmeyi anlamak da mümkündür(Tholen; 2004,1).

Erken kamu yönetimi araştırmaları bürokrasiyi, meritokratik özelliği olan dikey bütünleşik yapıda bir kapalı 
sistem olarak kabul etmiş ve üniter bir aktör olarak ele almıştır.  Bürokratik örgütlerin demokratik bir siyasi 
sistemin idari aracı olduğu göz önüne alındığında, kamu hizmeti performansı, seçilen yetkililerin tercihlerine 
cevap verme olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu dönemdeki bilim adamları büyük ölçüde temsili olmayan bir 
kurum olarak bürokrasinin demokrasi ile uzlaşmasının nasıl sağlanacağı bürokrasinin hesap verebilirlik prob-
leminin nasıl aşılacağı ile meşgul olmuşlardır. Bürokratların destekleyici ajanlar olarak kavramsallaştıran bu 
anlayışa göre sorunun çözümü yapısaldı. Hiyerarşik organizasyon ve hat yönetimi, hesap verebilirlik problem-
lerini çözmenin anahtarı olarak görülmüştür(Compton ve Kenneth; 2017, 5). Yıllar boyunca, demokrasi ve 
bürokrasi arasındaki ilişkiye dair çeşitli bakış açıları gelişmiştir. Bazı bilim adamları iki fenomen arasındaki 
doğal gerilimi savunurken, diğerleri uzlaştırılabilir olduklarını savunmuşlardır. İlk yaklaşıma göre, demok-
rasi ve bürokrasi içsel olarak çatışma halindedir. Bürokrasinin, bürokratlara siyasi karar vericilerin çıkardığı 
politikaları uygulamak için önderlik ve karar alma yetkisi verildiği hiyerarşik, merkezi bir idari örgüt olması, 
kabul edilen politikaların değerlerinden bağımsız olarak zorlamanın uygulanması için bir hükümet aracı ola-
rak hizmet etme görevi verilmiştir. Max Weber’in klasik terimleriyle, bürokrasi, herhangi bir ustaya hizmet 
edebilir(Ariely; 2013, 749; Vigoda-Gadot v.d.; 2008, 431).

Weber’e göre, bürokrasiye duyulan ihtiyaç, öncelikle modernleşme sürecinden kaynaklanmaktadır. Yani, mo-
dern devlette, bürokratikleşme için artan talepler, medeniyetin artan karmaşıklığından dolayı gerçekleşmekte-
dir. Devlet örgütsel olarak ne kadar büyür ise o kadar güçlenir ve bu durumun istisnası yoktur. Bu karmaşık-
lığa katkıda bulunan temel bir bileşen, ulaşım altyapısına ihtiyaç duyulmasıdır. Weber’e göre: Esasen teknik 
faktörler arasında, özellikle modern iletişim araçları, bürokratikleşmenin kalp pilleri olarak resme girmektedir. 
Kamu arazileri ve su yolları, demiryolları, telgraflar, vb. - bunlar kısmen kamuya açık ve kolektif bir şekil-
de yönetilmelidir; bu alanlarda kısmen böyle bir uygulama teknik olarak uygundur. Weber’in tarif ettiği bu 
karmaşıklığı yönlendiren, ekonomik piyasaların ve bunun sonucunda ortaya çıkan merkezi devletlerin ortaya 
çıkmasıdır. Örneğin, “Bir piyasa ekonomisi, yalnızca gerekli kurumsal ve yasal çerçeve ile desteklendiğinde 
çalışır.” Bu nedenle, bürokrasi sadece modern Devlette ve özel ekonomide ve sadece kapitalizmin en gelişmiş 
kurumlarında tamamen gelişmiştir. Rasyonel olarak kontrol edilen eylemlere ihtiyaç duyulur (özellikle ekono-
mik sonuçların arandığı yerlerde) ve iyi eğitilmiş bürokrasi personeli yalnızca piyasa ekonomisi için gerekli 
olan hassasiyeti, hızı ve tutarlılığı sağlayabilmektedir(Ensch; 2006,4). Aynı zamanda bürokrasiler, bürokratik 
yönetim biçimini kurumsallaştırma mantığının en azından bir kısmı vatandaşların eşit muamelesi olmasına 
rağmen, hiyerarşik ve hatta otoriter yönetim biçimleriyle de ilişkili olma eğilimindedir. Öte yandan, demok-
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ratik yönetim kurumlarının halkın isteklerine duyarlı olduğu ve halkın tercihlerini halka olumlu sonuçlar ve-
recek şekilde uygulamaya çalıştıkları kabul edilir. Richard Rose, geleneksel temsili demokrasideki oylama 
ve politika seçimleri arasındaki bağlantının, çoğu demokratın inanmak isteyebileceği kadar açık olmadığını 
belirtmektedir(Peters; 2010, 1).

Bürokrasi ve demokrasi arasındaki ilişki hem paradoksal hem de tamamlayıcıdır. Bu iki yönetim unsuru ara-
sındaki bağlantı temelde paradoksaldır çünkü etkili bir demokrasi etkili ve iyi işleyen bir bürokrasi gerektire-
bilir. Nitekim son birkaç on yıl boyunca kamu hizmet sunumunda verimlilik ve pazarın kullanımına yapılan 
vurgu, kurumsallaşmış bir bürokrasinin değerlerinin demokrasinin iyi işleyebilmesi için ne kadar önemli ola-
bileceğini göstermiştir. Bürokrasinin olumsuz tanımlarındaki rijitliğin stereotipi aslında, eşitliği vurgulayan ve 
güvence altına almaya çalışan iyi işleyen bir bürokrasinin sonucu olabilir. Bu çalışma tarzında toplumun tüm 
üyelerine çalışma tarzı verimsiz görünse bile eşit davranılır. Aynı şekilde kamu bürokrasilerinin resmileştiril-
mesi, vatandaşlara işlem ve eylem sürecinde davalarını takip etme ve bir zamanlar alınan bir kararın nedenle-
rini keşfetme kapasitesini sağlamak için en azından kısmen kabul edilmiştir. Bürokrasi, kısacası, hükümetlerin 
başka türlü müdahalede bulunmalarına özendirilebilecek keyfi ve kaprisli eylemleri en aza indirmek için ku-
ruldu ve piyasalarda verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya uygun bulunmuştur(Peters; 2010, 1).

O’Toole göre, demokrasi bürokrasi ilişkisi konusunda, Dwight Waldo’nun önerdiği gibi, uzmanlar demokratik 
yönetişim yükümlülüklerinin kamu yönetimi alanı dışında olduğunu iddia edemezler. İdarenin demokrasiyle uy-
gun bir şekilde uzlaştırılmasını sağlama görevi, bunların ve onları yöneten yöneticilerin demokratik yönetişimin 
başarılmasına ne ölçüde katkıda bulunabileceğini belirlemek için çağdaş yönetim kurumlarının analizini gerek-
tirmektedir. Karmaşık örgütlerarası diziler, kamu politikasının yürütülmesi için kurumlar olarak öne çıktığından, 
bazı klasik normatif sorular yeniden düşünülmelidir. Ağ bağlantılı kamu yönetimi, demokratik yönetişim için bir 
tehdit oluşturuyor mu veya daha eksiksiz bir girişime yönelik bir umut sunuyor mu? Bu konunun şimdiye dek 
dikkate alındığı ölçüde, soru genellikle hesap verebilirlik açısından çerçevelenmiştir; Bu noktada karmaşık dizile-
rin kolay yönetilmeyen veya en aza indirilemeyen zorluklar ortaya çıkardığı açıktır(O’Toole;1997, 458). Bürok-
rasi argümanı basittir: istikrar ve düzen, tarafsızlık ve adalet, standart idari davranış anlamına gelir ve her zaman 
oradadır, oysa siyasi süreçler değişir, siyasi ustalar gelir ve gider, siyasi değişimler ve devrimlerde hatalar yapılır. 
Vatandaşları bürokrasinin idari süreçlerine dahil etmek son zamanlarda görülen bir gelişmedir ve bürokratik ku-
rumlardaki hem akademisyenler hem de yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır; bürokrasinin ve 
kamu yönetiminin demokratikleştirilmesinde önemli bir adımdır. Ayrıca, vatandaşların kamu yöneticilerinin ne 
ve nasıl yaptıklarını görmeleri ve takdir etmeleri için bir yol sağlar. Bu amaçla ilerleme kaydeden “temsili bü-
rokrasi” bürokrasiyi demokratikleştirmenin bir yolu haline gelirken, toplum yönetimi işlerine doğrudan vatandaş 
katılımı gibi başka yollar da denenmiştir(Farazman; 2010, 206).

AMAÇ

Demokrasi ve bürokrasi arasındaki ilişkinin liberal ideolojik kabullere göre değerlendirilmesi kamu yöneti-
minde bürokrasinin demokratikleşmesi yönünde yaygınlaşmaya başlayan teorik değişimlerin temellerine çe-
kilmesi ihtiyacını karşılamaktır.
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KAPSAM

Kamu Yönetimi disiplini çerçevesinde demokrasi ve bürokrasi kavramları etrafında liberal demokrasi kavra-
mını esas alarak ikisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

YÖNTEM

İkincil kaynak araştırması yoluyla ilgili literatür üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Demokrasi ve bürokrasi arasında modern zamanlarda her zaman gerilimli bir ilişki oluşmuştur. Liberal de-
mokrasi bir yandan devletin varlığına hayati bir ihtiyaç duymuş bir yandan da onun varlığını “kötülük” olarak 
kabul etmiştir.

Postfordist dönemde neoliberal anlayışı uygun olarak geliştirilen bir takım yöntemler demokrasi bürokrasi 
gerilimini ortadan kaldırmasa bile bürokrasinin daha katılımcı hale gelmesini kolaylaştırmıştır. 

SONUÇ

Demokrasi ve bürokrasi arasındaki ilişki zorunluluklarla belirlenmiş bir ilişkidir. Liberal demokrasinin devlet 
anlayışı bürokrasiyi demokrasi ile ilişkisinde sorunlu bir alan olarak görmüştür. Bu konuda yapılan çalışma-
ların önemli bir kısmı bürokrasiyi demokrasinin varlığı için engelleyici bir güç olarak görmektedir. Bu fikrin 
aksine bazı yazarlar ise bürokrasinin demokratikleştirici bir özelliği bulunduğu düşüncesini taşımaktadırlar. 

Kapitalizmin perestroikası olarak kabul edilebilecek neoliberalizm ile birlikte vatandaşların devlet ile ilişkileri 
yeniden yapılandırılmış, yönetişim, bürokratik katılım ve temsili bürokrasi gibi bir takım kavram ve uygulama-
lar ile ekonomik güç ve müşteri anlayışı çerçevesinde bürokrasiye müdahale kısmen mümkün hale gelmiştir.

KAYNAKÇA

Ariely, G., (2013).  “Public Administration and Citizen Satisfaction with Democracy: Cross-national Eviden-
ce”, International Review of Administration Sciences, 79(4): 747-766.

Compton, M., et al., (2017). “Bureaucracy to Postbureaucracy: The Consequences of Political Failures”, Ox-
ford Research Encyclopedia of Business and Management, Subject: Organization Theory Online Publica-
tion Date: Jul 2017,  DOI: 10.1093/acrefore/9780190224851.013.127.

Farazmand, A., (2010). “Bureaucracy, Democracy, and Public Administration: Editor’s Brief Indroduction to 
the Symposium”, Public Organizaiton Review, 10, 205-207.

Morgeson, F.V.,  (2005). Reconciling Democracy and Bureaucracy: Towards a Deliberative-Democratic Mo-
del of Bureaucratic Accountability  



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

67

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

O’Toole Jr, L.J., 1997). “The Implications for democracy in a Networked Bureaucratic World”, Journal of 
Public Administration Research and Theory, Part 7, 3, 443-459.

Tholen, B., (2004). Democratic Renewal and the Legitimacy of Bureaucracy Max Weber’s critique of civil 
servants-rule (No. NIG2-03). NIG Annual Work Conference 2004 Rotterdam. 

Vigoda-Gadot, E.,  et al., (2008). “The Bureaucracy-democracy tango: a dual-source empirical revalidation by 
structurel equation modelling in the Israeli public sector”, Policy & Politics, vol. 36, no. 3, 431-48. 

İNTERNET KAYNAKLARI

Peters, B.G., (2010). Public Organization Review, 10(3):209-222 · September 2010 https://www.researchgate.
net/publication/227451814_Bureaucracy_and_Democracy  16.12.2018.

Ensch, J., (2018).  Bureaucracy, Democracy, and Institutional Change: Caltrans as a Case Study, https://www.
democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/ensch.pdf 20.12.2018.

Neuhold, C.K.P., (2014); “More Bureaucracy or more Democracy: The EU at an ‘unrepresentative turn’?”, 
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/615790/guid-3d75458b-01f8-48ad-a3c1-f65a7bc54dae-
ASSET1.0  25.12.2018.



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

68

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İFLAS ERTELEMESİNDE DÜNDEN BUGÜNE YENİ YAPILANMA KONKORDATO 
MÜESSESESİ: 7101 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 

Sema POYRAZ CAN1, TUĞBA GÜLEN2, 

1-2Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çorum / Türkiye

Öz: Ticari hayatın ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığı günümüzün küresel ekonomik yapısı içerisinde 
alacaklı ve borçlu ilişkilerinden doğan işlemler, değişen yasalarla yeni düzenlemelere tabi olmaktadır. Bir 
işletmenin iflas etmesi sadece o işletmeyi değil, onunla ilişkili tüm işletmeleri, bireyleri, sektörü ve ülke eko-
nomisini etkilemektedir.  Konkordato, mali durumu bozulan, borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan 
borçluların; borçlarını belli bir oranda ve vadede ödeyebilmesine ilişkin, alacaklıları ile anlaşması temeline 
dayanan, nihai aşamada ticaret mahkemelerinin onayına tabi bir müessesedir. İİK. 285-309. maddelerinde 
düzenlenmiş olan konkordato müessesesi, 15.03.2018 tarihinde RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 
Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, iflas 
ertelemesi kurumunun yerine getirilmiş bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu, 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 
KHK ile iflas ertelemesi konusundaki başvuruları olağanüstü hal dönemi boyunca yasaklamıştır. Bu kararın 
nedeni, şirketlerin iflas ertelemeye yoğun olarak başvurması ve sistemin kötüye kullanılması olarak açıklan-
mıştır. Bu çalışmada yeni konkordato düzenlemesi ile getirilen değişiklikler incelenerek, konkordato talebinde 
bulanabilecekler, ilgili süreler, konkordato komiserliği, alacaklılar kurulu, itiraz mekanizması, icra takipleri, 
alacaklılar ve borçlular bakımından sonuçlar gibi açıklamalara yer verilerek uygulamadaki belirsizliklerin 
giderilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, İflas Ertelemesi, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Borçlu, Alacaklı, Konkorda-
to Komiseri, Alacaklılar Kurulu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ekonomik hayatın büyüme ve gelişmede sınır tanımadığı piyasa koşullarında, işletmelerin verimli ve kar-
lı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri çok önemlidir. Serbest rekabet koşulları altında bazı işletmeler, 
ekonomik ve sosyal açıdan yaşanan değişimlerin de etkisiyle borçlarını ödeyemez hale gelebilmektedirler. 
Nihayetinde sahip oldukları mal varlıkları borç miktarlarını karşılamaya yetmeyen ticari kuruluşlar,  faaliyet-
lerini sonlandırarak ekonomik varlıklarını kaybetmektedirler. İflas olayları, günümüzün en önemli hukuki ve 
ekonomik sorunları arasındadır. Genel iflas nedeni, borçlunun muaccel (vadesi gelmiş) borcunu, iflas davasına 
rağmen ödememesidir. Buna, borçlunun ödemelerini tatil etmesi de denir. (İİK m.177/2) (Kuru, 2015: 923) 
Böylesi durumlar hem borçluyu hem de onun alacaklılarını etkilemektedir. Hukuk sistemimizde borçlu ve ala-
caklıların her ikisinin de menfaatlerini koruyacak şekilde, borçluların borçlarını ödeyebilmesi için getirilmiş 
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yenilikçi uygulamalar vardır. Konkordato müessesesi bu konudaki düzenleyici ve yenilikçi uygulamaları ile 
yasalarımızdaki yerini almıştır.

Konkordato Müessesesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. 15.03.2018 tarihin-
de yayımlanarak yürürlüğe giren “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” ile iflas ertelemesi amacına uygun hizmet etmediği gerekçesiyle kaldırılarak yerine konkor-
dato kurumu uygulanmaya başlamıştır.

İflas ertelemesi, 2003 yılından itibaren uygulanan bir kurum olarak bir takım eksiklikleri nedeniyle 15.06.2016 
kabul tarihli 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile revize edilmiştir.  Daha sonra 7101 sayılı kanunla iflas ertelemesi uygulaması yerini konkor-
datoya bırakmıştır. İflas ertelemesi, borçlu ve mahkeme arasında işleyen bir yapı olduğu için alacaklıların bu 
süreçte aktif olarak yer alamaması değişikliğin en önemli gerekçelerindendir. Çünkü doğan yargısal sorunlar 
nedeniyle sistem kendisinden beklenen amaca hizmet edememiştir.

Konkordato, bir borçlunun alacaklılarının belirli bir çoğunluğu ile borcun ödenmesi konusunda anlaşmaya 
varması ve ticaret mahkemesinin de bu durumu onaylamasına dayalı bir sözleşmedir. Borçlular, bütün adi 
borçlarını bu sözleşmeye dayalı olarak ödeyebilmekte ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Borçlular 
alacaklıları ile belli bir oranda alacaktan vazgeçme (yüzde konkordatosu) ya da borcun yeniden vadelendi-
rilmesi (vade konkordatosu) konusunda anlaşma sağlayabilmektedirler. Konkordatoya başvurmak için tacir 
olma zorunluluğu da yoktur. Hem alacaklı hem de borçlu gerçek ve tüzel kişiler konkordato müessesesinden 
yararlanabilmektedirler. Adi konkordato, iflastan sonra konkordato, malvarlığının terki suretiyle konkordato 
olmak üzere çeşitli türleri bulunan konkordatonun uygulamada en çok tercih edilen şekli adi konkordatodur.

Bu çalışmada, konkordato müessesesinin nasıl başladığı, konkordato teklifi ve konkordato projesi, geçici ve 
kesin mühlet sürelerinin hangi koşullarda verildiği, alacaklılar toplantısı ve konkordato komiserinin görevleri 
gibi konular açıklanarak konkordatonun tasdik edilmesi ve doğuracağı sonuçlar incelenerek, borçlu ve alacaklı 
kişilerin böyle bir uygulama içinde hangi aşamalardan geçecekleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.

AMAÇ 

15.03.2018 tarihinde RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı kanun kapsamında borçluların, yaşa-
nan ekonomik ve mali sorunlar nedeniyle borçlarının bir kısmını ertelemek ve/veya tenzilat yapmak suretiy-
le borçlarından kurtulmasını ve işletmelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla başvurdukları bir yol olan 
konkordato müessesesinin tüm aşamalarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Konkordato başvurularının 
hızla arttığı son dönemde olumlu ve olumsuz kabul edilebilecek muhtemel sonuçlarının değerlendirebilmesi 
amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır.

KAPSAM

Yapılan bu araştırmada, ticari hayatın temelini oluşturan alacaklı-borçlu ilişkileri sonucunda ellerinde olmayan 
sebeplerle, vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulu-
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nan herhangi bir borçlunun mali yapısını düzeltmek adına başvurabileceği konkordato kurumu araştırılmıştır. 
Borçlular, muhtemel bir iflastansa faaliyetlerini sürdürerek alacaklılarına olan borçlarını ödeyebilme imkanına 
başarılı bir konkordato süreci sonunda sahip olabilmektedirler.  Konkordato sadece borçlu tarafın lehine değil 
aynı zamanda alacaklıların da lehine hukuki bir süreçtir. Bu süreç başlıca ; konkordato talebi, geçici mühlet 
kararı, kesin mühlet kararı, alacaklılar toplantısı, konkordato tasdiki ve ilanı, konkordatonun hüküm ve sonuç-
ları sürecinden oluşmaktadır. Çalışmamızın bütününde tüm aşamalar kapsam dahilinde araştırmamıza dahil 
edilmiş konu başlıklarıdır.

YÖNTEM

Yapılan çalışmada konu ile ilgili 15.03.2018 tarihinde RG’de yayınlanan 7101 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun” başta olmak üzere, konuyla ilgili diğer kanunlardan 
ve yönetmeliklerden,  yerli  ve yabancı literatürlerden, daha önce verilen mahkeme kararlarından, süreci yö-
neten konkordato komiserlerinin raporlarından  ve sonuçları ortaya konulan makaleler yanında web ve diğer 
haber kaynaklı eserlerden yararlanılmıştır.

SONUÇ

Konkordato ülkemizde yeni bir uygulama olarak dikkatleri üzerine çekmiş bir konudur. Esas olan konkorda-
tonun, iflas ertelemesi nedeniyle yaklaşık 12 yıldır uygulama alanı bulamamış bir müessese olmasıdır. Yıllar 
sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında iflas ertelemesi revize edilmiştir. Kötü niyetli 
kullanımın artması neticesinde iflas ertelemesine başvurular OHAL döneminde yasaklanmıştır. Son düzenle-
melerle 15.03.2018 tarihinde 7101 sayılı yasa ile konkordato  müessesesi  iflas ertelemesinin yerini almıştır. 
İflas ertelemesi müessesesinin konkordato ile karşılaştırıldığında belirgin en büyük farklarından birisi şüphesiz 
sadece borçlu ve mahkeme arasında yürütülen tek taraflı bir işlem olmasıdır. Bu durum beraberinde birçok 
yargılama sorununu getirerek beklenen amaca hizmet etmekten uzak kalmıştır. Konkordato, alacaklı ve borç-
lunun aralarında anlaştığı ve ticaret mahkemelerinin de bu anlaşmayı tasdik ettiği bir süreçtir. Alacaklıların ve 
borçluların her ikisinin de konkordato talep etme hakkının olduğu bu yeni yasada böylece her iki tarafın da 
haklarının korunması amaçlanmıştır. Yeni bir uygulama olması nedeniyle sürecin işleyişinin tüm aşamalarıyla 
incelendiği bu çalışmanın özellikle süreler konusundaki kısımlarına dikkat çekilerek karşılaşılabilecek olası 
durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği aydınlatılmaya çalışılmıştır.  Yasanın uygulanması, bazı durumla-
rın henüz netlik kazanmamasından ötürü uygulamada karışıklıklara sebep olabilmektedir. Örneğin iflas erte-
lemesinden farklı olarak, konkordato talebi için gereken evrakların tamamlanması ile verilecek geçici mühlet 
süresinin (3+2 ay) kötüye kullanılması ve malların kaçırılması söz konusu olabilecektir. Borçları ile mücadele 
veren herkesin bu yola başvurabilmesi ileride sıkıntılar doğurabilecek diğer bir konudur. Tüm bunlar, mağdu-
riyetlerin arttığı noktada, tıpkı iflas ertelemesinde olduğu gibi, konkordatonun da amacından uzaklaşabileceği 
ihtimalini mümkün kılabilecektir.
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CDS VE GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 Hasan Hüseyin YILDIRIM1, Şakir SAKARYA2

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Finansal araçların çoğalması yatırımcıların yatırım alternatiflerini genişletirken beraberinde bir takım 
riskleri de getirmiştir. Yatırımcılar başka ülkelere veya işletmelere yapacakları yatırımlar için sistematik ve 
sistematik olmayan riskleri dikkate alarak yatırım yaparlar. Yatırımcılar risklere karşı kendini korumak için 
türev piyasalardan yararlanmaktadır. Türev piyasalarının en yaygın olarak kullanılan ve işlem gören finansal 
araçlarından biriside Kredi Temerrüt Takası (CDS) dır. Yatırımcılar finansal kararlarında gösterge niteliğinde 
olan bir takım parametrelere bakarlar. CDS ve Güven Endeksleri yatırımcıların ekonomik durum hakkında bil-
gi sahibi olmak için baktıkları parametreler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada bu iki parametre arasındaki 
ilişki araştırılmıştır. Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanı-
larak Kredi Temerrüt Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi (TGE) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Güven 
Endeksleri içerisinde Tüketici Güven Endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. CDS ve Tüketici Güven Endeksi 
için en uygun zaman aralığı olan 2012-2018 yılları verileri analizde kullanılmıştır. Değişkenlerin durağan-
lık özellikleri, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle; değişkenler arasındaki ilişki ise Granger 
Eş Bütünleşme Testi ve nedensellik ile araştırılmıştır. CDS ve TGS değişkenlerinin düzey değerlerinde sabit 
olduğu ve yapılan Granger eşbütünleşme testi sonucunda uzun dönemde bir eşbütünleşmenin olduğu tespit 
edilmiştir. Nedensellik testi sonucunda CDS değişkeninden TGS değişkenine doğru tek yönlü bir nedenselliğin 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: CDS, Tüketici Güven Endeksi, Granger Eşbütünleşme,  Granger Nedensellik Testi.

GİRİŞ

Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonu arttırmıştır. Bu durum 
ülkeler arasında mal ticaretinin, sermaye hareketinin ve ekonomik serbestleşmenin artmasına ve finansal piya-
salarda alternatif yeni yatırım araçlarının çoğalmasına yol açmıştır. Finansal araçların çoğalması yatırımcıların 
yatırım alternatiflerini genişletirken beraberinde bir takım riskleri de getirmiştir. Yatırımcılar başka ülkelere 
veya işletmelere yapacakları yatırımlar için sistematik ve sistematik olmayan riskleri dikkate alarak yatırım 
yaparlar (Acaravcı ve Karaömer, 2017:261). Yatırımcılar risklere karşı kendini korumak için türev piyasalar-
dan yararlanmaktadır. 

Kredi türevleri piyasası 1996 yılında başlamıştır. Başlangıçta birçok finansal kuruluş açısından maruz kaldık-
ları kredi risklerinin yönetimi için yararlı araçlar olarak görülmemesine rağmen hızlı bir gelişme gösteren kredi 
türev piyasaları işletmelerin ve ülkelerin borçlanmalarında anahtar rol oynamıştır (Ranciere, 2002: 4). 
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Son yıllarda önemi gittikçe artan türev ürünler; forward, futures, swap ve opsiyon kavramlarından oluşmakta-
dır. Ancak günümüzde bu ürünlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türev ürünler finansal piyasalarda büyük 
önem taşımasıyla yatırımcılar hem riskten korunmakta hemde türev ürünlerden gelir elde etmeleri açısından 
önemlidir. Fakat yatırımcıların bu işlemleri yaparken büyük başarı gösterebilmeleri için piyasayı iyi bilmele-
riyle beraber ülkelerin riskliliği ve ekonomik durumları hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

Kredi türev ürünleri piyasaları incelendiğinde en yoğun olarak kullanılan kredi türev ürünleri; kredi spread 
opsiyonları, toplam getiri swapları, krediye dayalı tahviller ve kredi temerrüt takasıdır. Kredi türev piyasa-
larının en yaygın olarak kullanılan ve işlem gören finansal araçlarından birisi Kredi Temerrüt Takası (Credit 
Default Swap-CDS) dır. Bir diğer ifade ile Kredi Temerrüt Swapları bir sigorta işlemi olarak düşünül mektedir. 
Bu işlemde alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi riskinden kendisini korumak için 
veya alacağı nı garanti etmek üzere bir sigorta işlemi yaptırmaktadır. Bu sigorta işleminde riski üstlenen tara-
fa ödenecek bir bedel bulunmaktadır ki bu da CDS puanına (CDS Spread) göre belirlenen primdir (Akkaya, 
2016:130) 

CDS, belirli bir kefalet durumunda ya da borçlunun borcunu ödememesi durumunda, iflas ya da borç ya-
pılandırma gibi olumsuz kredi olaylarında sigorta sözleşmesi olarak düşünülebilir (Tailor, 2013:23).  Kredi 
temerrüt swapı, belirli bir referans kurumun ihraç ettiği tanımlanmış referans varlıkların temerrüde düşme 
olasılığı karşısındaki riskini, bir tarafın, periyodik olarak yapacağı prim ödemeleri karşılığında, diğer bir tarafa 
transferin söz konusu olması işlemidir. Yani kredi temerrüt swapı, taraflardan birinin sahip olduğu referans bir 
yükümlülüğünün ödememesine karşı bir sigorta sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde CDS’nin yapısı ve işleyişi 
yer almaktadır (Ersan ve Günay, 2009: 2). CDS’ler risk yönetim aracı,  alım-satım aracı, sermaye desteği ve 
kredi riskinin ölçütü olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin risk ölçütü hakkında fikir veren CDS baz puanları ne 
kadar yüksekse ülkenin o kadar riskli olduğu anlamına gelmektedir (Hancı, 2014).

Şekil 1. Kredi Temerrüt Takası’nın (CDS) Yapısı ve İşleyişi

Kaynak: Singh ve Andritzky, 2006: 5
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CDS’in yapısı ve işleyişi Şekil 1’de görüldüğü gibi, koruma alan (kredi riskini üstlenmek istemeyen) taraf ve 
koruma satan (kredi riskini üstlenmek isteyen) taraf olmak üzere iki taraflı bir sözleşmedir. Koruma alan taraf 
veya koruma alıcısı, referans varlığını koruma karşılığında koruma satıcısına veya koruma satan tarafa CDS 
primi olarak adlandırılan bir ücret ödemektedir. Koruma satıcı, referans varlıktan kaynaklanan kredi riskinin 
belli bir kısmını veya tamamını üstlenmektedir ve daha önceden belirlenmiş bir miktarı koruma alıcına öde-
meyi kabul etmektedir (Fettahoğlu & Kılıç, 2009: 1).

Piyasalarda gözlemlenen piyasa anomalileri, ekonomi ve finans alanında yer alan teorilerin sorgulanmasına 
neden olmuş ve söz konusu teorilerin 1980’li yıllardan itibaren Etkin Piyasa Hipotezinden Davranışsal Finansa 
doğru evrim geçirmesini sağlamıştır. Bu alanda yapılan araştırmalarda yatırımcıların bazen rasyonel hareket 
etmedikleri, dolayısıyla finansal modellerin birçok durumda piyasaya uymadığı gözlemlenmiştir. Finansal ka-
rarları etkileyen psikolojik ve sosyolojik olgular 1980 yılından sonra finans alanında etkisini göstermiştir. Ya-
pılan çalışmalarda yatırımcıların psikolojik önyargılarla hareket ettikleri ve bu önyargıların finansal kararlara 
etkisinin olduğu görülmektedir. Yatırımcıların sezgi veya duygularıyla hareket etmesi ve finansal kararlarında 
sistematik yargısal hatalar yapmaları, bilişsel çelişki gibi çok sayıda psikolojik ve duygusal faktörler, finansal 
piyasalarda irrasyonaliteye ve açıklanamayan fiyat hareketlerine neden olmaktadır. Yatırımcı duyarlılığı ve 
psikolojisi, finansal piyasalarda geleneksel teori ve hipotezlerle açıklanamayan olguların anlaşılmasını sağla-
mıştır. Yatırımcı duyarlılığını temsil eden birçok değişkenler yapılan çalışmalarda kullanılmıştır. Bu değişken-
lerden en önemlisi tüketici beklentileri ile güvenidir (Köse ve Akkaya, 2016:4).

İktisadi karar birimlerinin geleceğe yönelik beklentilerinde ve öngörülerinde ortaya çıkan bir belirsizlik süreci 
tüketicilerin tüketim, firmaların üretim ile ilgili kararlarını değiştirmelerine neden olabilmektedir. Böylece 
tüketim harcamalarında ve üretimde ortaya çıkan dalgalanmalar çıktı, istihdam ve işsizlik gibi değişkenleri 
de etkileyebilmektedir. Tüketim harcamalarının ülke sınırları içerisinde yaratılan gelirin en büyük bileşenle-
rinden birisi olduğu dikkate alındığında, tüketim harcamalarında ve buna bağlı olarak üretimde ortaya çıkan 
dalgalanmalar GSYİH, istihdam ve enflasyonda oynaklıklara neden olabildiği gibi mevcut oynaklıkları da 
arttırabilmektedir. Ekonomide tüketici ve reel kesim davranışları hem karar alıcılar hem de ekonominin ge-
lecek tahminleri ile ilgilenenler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüketici güvenindeki iyimserlik, geniş 
harcama yapma isteğini ve borca girme eğilimini yükseltebilmekte, kötümserlik ise tüketicilerin harcamalarını 
kısmalarına ve mali durumlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilmektedir.

Tüketici güveni George Katona tarafından Michigan Üniversitesinde harcama ve tasarruf davranış modelleri 
içinde tüketici beklentilerini ampirik olarak ölçmek amacıyla 1940’lı yıllarda formüle edilmiştir. Tüketicilerin 
finansal karar unsurlarını araştırmak için duyarlılık ve güven endeksleri anket yapılmak suretiyle hesaplan-
mıştır. Tüketici güveninin finansal piyasalara etkisi üç yaklaşım altında incelenmektedir. Tüketici güveni, ge-
leneksel makro ekonomik değişkenlerle güçlü şekilde ilişkilidir. Tüketici ve üreticilerin duygu ve düşünceleri; 
psikolojik, sosyal ve politik faktörlerin yanında milli gelir, emtia fiyatları, döviz kurları, sanayi üretimi ve 
enflasyon gibi birçok ekonomik faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle bir ülkedeki genel ekonomik durumun 
göstergelerinden olan güven endekslerinin seyri tüketicilerin ve üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerini ve 
davranışlarını etkileyebilmektedir Garner (1991:57-71).
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Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi Temerrüt 
Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde konu 
ile ilgili literatüre yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışmanın amacı, kullanılan veri seti ve yöntem açıklanmış, 
dördüncü bölümde elde edilen bulgulara yer verilmiş ve son bölüm olan sonuç bölümünde elde edilen bulgular 
özetlenerek değerlendirmeler yapılmıştır.

LİTERATÜR

CDS ve Güven Endeksleri yatırımcı kararlarında önemli etkileri vardır. Bu bölümde CDS ve Güven Endeksleri 
ile ilgili akademik yazında yapılmış çalışmalara Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Konu İle İlgili Literatür Özeti

Yazar Ülke Yıllar Değişkenler Sonuç

Kandır 
(2006)

Türkiye 2002-2005 Tüketici Güven 
Endeksi, BIST 
Endeksleri

Tüketici güven endeksinin BIST mali 
sektör hisse senetlerinin çoğunluğu 
için önemli bir faktör olduğunu tespit 
etmiştir.

Korkmaz 
& Çevik 
(2009)

Türkiye 1987-2008 Reel Kesim 
Güven Endeksi, 
BIST100

Reel kesim güven endeksinin 
yükselmesinin BIST 100 endeksinin 
ortalama getirisini artırdığını tespit 
etmiştir.

Ersan & 
Günay 
(2009)

Türkiye 2004-2009 CDS, Eurobond, 
Dow Jones

Türkiye’ye ilişkin yurtiçi değişkenlerden 
ziyade yurtdışında işlem gören Eurobond 
getirileri ve Dow Jones Endeksi getirisi 
değişkenleri olduğunu tespit etmişlerdir.

Görmüş 
& Güneş 
(2010)

Türkiye 2002-2008 Tüketici Güveni, 
Döviz Kuru, 
Hisse Senedi 
Fiyatları

Tüketici güvenindeki artışın reel döviz 
kurlarını ve hisse senedi fiyatlarını 
pozitif yönde etkilediğini, tüketici 
harcamalarını, firma kârlarını ve 
nihayetinde hisse senedi fiyatlarını 
yükselttiğini saptamıştır.

Topuz 
(2011)

Türkiye 2004-2009 Tüketici Güven 
Endeksi, Hisse 
Senedi Fiyatları

Hisse senedi fiyatlarındaki değişimin, 
tüketici güvenindeki değişimin nedeni 
olduğu ve hisse senedi fiyatlarının 
tüketicilerin beklentilerini ve 
davranışlarını yönlendirdiği



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

76

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Sand 
(2012)

16 Avrupa 
Ülkesi

2007-2011 CDS, Cari Açık, 
Enflasyon, Döviz 
Kuru

Reel döviz kuru ile CDS primleri 
arasında negatif bir ilişki varken, 
enflasyon oranı ile CDS primleri 
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Pollege 
& Posch 
(2013)

13 Avrupa 
Ülkesi

2000-2010 CDS, Tahvil 
Getirileri

CDS Pazar likiditesinin öncü güç 
olduğu, CDS pazarının risklere tahvil 
pazarından daha hızlı bir şekilde tepki 
verdiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Kargı 
(2014)

Türkiye 2005-2013 CDS, Faiz 
Oranları, Büyüme

CDS dağılımları, faiz oranı ve büyüme 
arasında uzun dönemli anlamlı ilişki 
saptanmıştır.

Koy (2014) Seçilmiş 8 
Ülke

2009-2012 CDS ve Euro-
Tahvil Primleri

CDS primleri ile Euro-tahvil primleri 
arasındaki ilişkinin analiz sonuçlarına 
göre, Fransa ve İtalya CDS primlerinin 
tahvil primlerine yön verdiğine dair 
kanıtlar sunduğunu belirtmiştir.

Hancı 
(2014)

Türkiye 2008-2012 CDS, BIST100 CDS baz puan ile günlük BİST-100 
getirileri arasındaki ilişkinin ters yönlü 
olduğunu tespit etmiştir.

Başarır 
& Keten 
(2016)

Gelişmekte 
Olan 12 
Ülke

2010-2016 CDS Primleri, 
Döviz Kurları, 
Endeks Getirileri

CDS primleri ile hisse senetleri arasında 
çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edildiğini ve döviz kurları ile herhangi 
bir kısa ve uzun dönemli olarak bir 
nedensellik ilişkisine rastlanmadığını 
belirtmişlerdir.

Gün vd. 
(2016)

Türkiye 2010-2015 CDS, BIST100, 
Döviz Kuru

2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı 
olaylarını ile CDS spreadleri arasında 
ve CDS spreadleri ile Eurobond faizleri, 
BİST 100 endeksi, döviz kuru ve tahvil 
faizi arasında da anlamlı ilişkiler tespit 
etmişlerdir.

Aydın vd. 
(2016)

Seçilmiş 10 
Ülke

2010-2015 CDS, Borsa 
Getirileri

CDS primleri ile borsa kapanış 
endeksleri arasındaki en güçlü ilişkinin 
İrlanda için olduğunu tespit etmişlerdir.
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Eren & 
Başar 
(2016)

Türkiye 2005-2014 CDS, Makro 
Ekonomik 
Değişkenler, 
BIST100

Kredi temerrüt takasları ve dış ticaret 
dengesinin, hisse senedi fiyatlarını 
uzun dönemde pozitif etkilediğini, kısa 
dönemde ise bu etkinin negatif olduğunu 
tespit etmişlerdir.

Değirmenci 
& Pabuşcu 
(2016)

Türkiye 2010-2015 CDS, Borsa 
Endeksleri

CDS ile BIST arasında çift yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin olduğu tespit 
edilmiştir.

Akkaya 
(2016)

Türkiye 2008-2016 CDS Primi, 
Tahvil Fiyatı, 
BIST Getirileri

Türkiye 5 Va deli ABD Tahvil CDS 
priminin aylık değişimlerinde Borsa 
İstanbul getiri endeksi ve altın fiyatı 
değişkenlerinin dışsal olduğunu ve 
bu bağımsız değişkenlerin gecikmeli 
değerlerinin bağımlı değişkenin nedeni 
olduğunu göstermektedir

Köse & 
Akkaya 
(2016)

Türkiye 2007-2016 Tüketici Güven 
Endeksi, BIST 
100 Getirisi

Yatırımcı beklenti ve endişelerinin 
hisse senedi getirileri üzerinde etkisinin 
bulunduğu görülmüştür.

Kılcı 

(2017)

Türkiye 2010-2016 CDS, BIST30, 
Enflasyon, 
İşsizlik, Döviz 
Kuru

CDS Primleri ile Reel Efektif Kur ve 
BIST30 arasında tek yönlü, nedensellik 
ilişkisi bulunduğunu tespit edilmiştir.

YÖNTEM

Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi Temerrüt 
Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öncelikle her iki veri seti zaman se-
risi özelliği taşıdığı için veri setlerinin düzey değerleri Augmented Dickey Fuller (ADF) durağanlık testine tabi 
tutulmuştur ve durağan özellik taşımayan seriler durağanlaştırılmıştır. Değişkenler arasındaki eş bütünleşme 
ilişkisi Johansen eş bütünleşme analizi ile test edilmiştir. Seriler arasındaki dinamik ilişkileri belirleyebilmek 
için VAR modeli kapsamında, Granger nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri set-
lerine ilişkin açıklayıcı bilgi Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Kullanılan Serilere İlişkin Açıklayıcı Bilgiler

Değişken Kodu Değişken Adı Değişken İçeriği

CDS Kredi Temerrüt 
Takası

Kredi Temerrüt Takası Primi: Türkiye’ ye ait 5 yıllık 
tahvillerin riskini ölçen CDS primleri kullanılmıştır. Veriler 
http://www.bloomberght.com internet sitesinden elde 
edilmiştir. 

TGE Tüketici Güven 
Endeksi

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları 
ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri 
ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama 
ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir.  
Veriler Finnet veri tabanından elde edilmiştir. 

Zaman serilerinde değişkenlerin durağan olması istenir. Eğer seriler durağan değil ise birim kök içermektedir. 
Birim kök içeren serilerle yapılan analiz sonuçları yanıltıcı olmaktadır. Bundan dolayı Türkiye’ye ait 5 yıllık 
tahvillerin riskini ölçen CDS primlerine ve Tüketici Güven Endeksi ait zaman serileri arasındaki kısa ve uzun 
dönem ilişkileri incelemeden önce bu iki değişkenin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Çalışmada ilk ola-
rak değişkenlerin sabitli, sabitli ve trendli düzey değerlerinde durağan olup olmadıkları Genişletilmiş Dickey 
Fuller (ADF) (1979) birim kök testi yapılmıştır.

ADF testi ve hipotezleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

H0: seri birim kök içerir ve durağan değildir. 

H1: seri birim kök içermez ve durağandır. 

ADF sınaması için aşağıdaki (1) ve (2) numaralı (sabitli ve sabitli + trendli) modeller kullanılmaktadır.

1

2

Seriler arasında nedensellik araştırması yapabilmek için, durağanlık bilgisine ihtiyaç vardır. Seriler aynı merte-
beden durağan ise, aralarında eş bütünleşme ilişkisi aranabilir. Eş bütünleşme ilişkisi gözlenmiyor ise, serilerin 
durağan olduğu mertebede (düzeyde) nedensellik ilişkisi araştırılabilir (Büyükakın, Bozkurt ve Cengiz, 2009: 
108).
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BULGULAR

Türkiye’ye ait 5 yıllık tahvillerin riskini ölçen CDS primlerine ve Tüketici Güven Endeksine ait zaman seri-
lerinin durağan olup olmadıkları Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) (1979) birim kök testi ile test edilmiştir. 

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADFtesti ve hipotezleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

H0: seri birim kök içerir ve durağan değildir. 

H1: seri birim kök içermez ve durağandır. 

Tablo 3. Değişkenlerin ADF Test Sonuçları (Düzey) 

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli

Test İstatistiği Olasılık Test İstatistiği Olasılık

CDS -2.669784 0.0472 -3.368313 0.0430

TGS -3.009592 0.0382 -4.474495 0.0030

MacKinnon Kritik Değerler

% 1 düzeyinde   -3.514426 -4.076860

% 5 düzeyinde  -2.898145 -3.466966

% 10 düzeyinde  -2.586351 -3.160198

İlk aşamada CDS ve TGS serilerinin düzey değerlerine durağanlık testi uygulanmıştır. Değişkenlerin ADF bi-
rim kök testleri hem sabitli hem de sabitli ve trendli düzey değerlerinde durağan olup Mackinnon Kritik değeri 
ve % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeyinden anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle seriler birim kök içermediği, 
serilerin durağan olduğu ve serilerin I (0) düzeyinde p< 0.05’den küçük olduğu için hem sabitli hem de sabitli 
ve trendli olarak serilerin durağan olduğu görülmektedir.

Şekil 2. CDS Değişkenin Grafiği
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Şekil 2’de CDS değişkenin grafiği, Şekil 3’te de TGE değişkenin grafiği gösterilmektedir. 

Şekil 3. TGE Değişkenin Grafiği

Granger eşbütünleşme analizi için 2 model oluşturulmuştur. Model 1 için kalıntı değerlerin RESID_1’in dura-
ğanlığına ve Model 2 için kalıntı değerlerin RESID_2’nin durağanlığına bakılmıştır. 

Model 1:                           (3)

Model 2:                           (4)

Tablo 4. RESID_1 ve RESID_2 için ADF Test Sonuçları  

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli

Test İstatistiği Olasılık Test İstatistiği Olasılık

RESID_1 -3.404908 0.0136 -3.665233 0.0306

RESID_2 -3.634779 0.0071 -4.120348 0.0088

MacKinnon Kritik Değerler

% 1 düzeyinde  -3.514426 -4.076860

% 5 düzeyinde  -2.898145 -3.466966

% 10 düzeyinde  -2.586351 -3.160198

Tablo 4’e bakıldığından oluşturulan her iki model için elde edilen kalıntı değerlerin durağan olduğu görülmek-
tedir. Bu sebeple CDS ve TGE değişkenlerinin eşbütünleşik oldukları söylenebilir. Bir diğer ifade ile değişken-
ler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. 

Çalışmada, CDS ve TGS değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi ve ilişkinin yönü Granger nedensellik testi 
yardımıyla araştırılmıştır. 
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Tablo 5: Granger Nedensellik Testi

Ki-kare Prob. Karar

CDS → TGS 6.452462 0.0397 CDS, TGS’nin nedenidir.

TGS → CDS 3.153952 0.2066 TGS, CDS’nin nedeni değildir.

Tablo 5’te görüldüğü üzere, bağımlı değişken TGS ile CDS değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisine ba-
kıldığında anlamlılık düzeyi % 5’den (p < 0.05) küçük olduğu için CDS değişkeni TGS değişkeninin bir ne-
deni olduğu söylenir. 

Bağımlı değişken TGS ile CDS değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisine bakıldığında anlamlılık düzeyi % 
5’den (p< 0.05) büyük olduğu için TGS değişkeni CDS değişkeninin bir nedeni değildir. 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Yatırım kararı veren birimler geleceğe yönelik beklentilerinde ve öngörülerinde ekonomik gösterge niteliği 
taşıyan bir takım parametrelere bakarak verirler. Ekonomide tüketici ve reel kesim davranışları hem karar 
alıcılar hem de ekonominin gelecek tahminleri ile ilgilenenler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüketici 
güvenindeki iyimserlik, geniş harcama yapma isteğini ve borca girme eğilimini yükseltebilmekte, kötüm-
serlik ise tüketicilerin harcamalarını kısmalarına ve mali durumlarını yeniden gözden geçirmelerine neden 
olabilmektedir. Tüketici ve üreticilerin duygu ve düşünceleri; psikolojik, sosyal ve politik faktörlerin yanında 
milli gelir, emtia fiyatları, döviz kurları, sanayi üretimi ve enflasyon gibi birçok ekonomik faktörden etkilen-
mektedir. Bu nedenle bir ülkedeki genel ekonomik durumun göstergelerinden olan güven endekslerinin seyri 
tüketicilerin ve üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerini ve davranışlarını etkileyebilmektedir. 

Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi Temerrüt 
Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analize başlanılmadan önce zaman 
serilerinde durağanlık sınaması için ADF birim kök testi ile değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olup 
olmadıklarına bakılmıştır. Değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olduğu tespit edildikten sonra değişken-
lerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerini tespit etmek için Granger Eşbütünleşme testi yapılmış-
tır. Değişkenler arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlerin 
arasındaki nedenselliğin tespit edilmesi için Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Nedensellik testi analizi 
sonucunda CDS değişkeninden TGS değişkenine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. 
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E-TİCARETE İLİŞKİN ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN 
DEĞERLENDİRMELERİ5

M. Selim DİKİCİ 2, M. Emin AKKILIÇ 3, H. Hüseyin YILDIRIM 4

2Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye
4Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

Öz: Son yıllarda geleneksel ticaretten e-ticarete eğilim artarak devam etmektedir. Dünyadaki e-ticaretin top-
lam ticaret içerisindeki payı 2016 yılı verilerine göre yaklaşık olarak %8’dir. Türkiye de ise e-ticaretin toplam 
ticaret içerisindeki payı %2 civarındadır. Türkiye’deki e-ticaretin dünya e-ticaret ortalamasının bir hayli altın-
da olduğu görülmektedir. İl bazında internetten kartlı ödemelere ilişkin veriler irdelendiğinde iller arasında da 
önemli farklılıklar mevcuttur. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin 
e-ticarete bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda e-ticaretin zeytin ve zeytin ürünleri işlet-
melerinde yaygın olarak kullanılmasının önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, E-ticaret, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmeleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya’da zeytin yetiştiriciliğinin % 90’lık bir kısmı Akdeniz havzasında, geriye kalan kısmı ise Latin Amerika 
ülkelerinde yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacından yaklaşık 17 
milyon ton dane zeytin elde edilmektedir. Dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezon ortalamasına göre 2,87 
milyon ton civarındadır. Önemli zeytin üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, 
Suriye ve Türkiye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama % 69 seviye-
lerindedir. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan izlemektedir. Dünyada 
sofralık zeytin üretimi ile ilgili özet bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1’e göre, dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezonda ortalama 2.50 milyon tonlarda seyretmiş, beş 
sezonun ortalamasına göre üretim yaklaşık 2,57 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En önemli üretici ülkeler 
sırasıyla AB, Türkiye, Mısır, Cezayir, Fas ve Suriye olarak karşımıza çıkmaktadır.

5  Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmektedir.



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

85

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 1. Dünyada Sofralık Zeytin Üretimi (Bin Ton)

ÜLKELER 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

AB 741 780,5 794 860 860

Türkiye 400 410 430 390 397

Mısır 384,5 453 400 450,5 470

Cezayir 145,5 175 208 233,5 233

Suriye 172 134 120 75 150

Fas 100 100 120 100 120

Arjantin 150 60 140 120 50

Diğer 339,5 393 448,5 344 370

Toplam 2.432,50 2.512,50 2.660,50 2.573 2.650

Kaynak: http://koop.gtb.gov.tr/yayinlar/urun-raporlari/2016              *Tahmin  

Türkiye’de meyve veren, meyve vermeyen zeytin ağacı sayısı, üretilen sofralık ve yağlık zeytin üretim mik-
tarları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Türkiye’de Zeytin Ağacı Sayısı ve Zeytin Üretim Miktarı

Ağaç sayısı (Bin) Üretim (Ton)         

Yıllar Toplam Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

Toplam Sofralık Yağlık

2010  157 156  111 398  45 758 1 415 000  375 000 1 040 000

2011  155 427  117 941  37 486 1 750 000  550 000 1 200 000

2012  157 904  120 820  37 084 1 820 000  480 000 1 340 000

2013  167 030  129 161  37 869 1 676 000  390 000 1 286 000

2014  168 997  140 712  28 285 1 768 000  438 000 1 330 000

2015 171 990 144 759 27 231 1 700 000 400 000 1 300 000

2016 173 758 147 404 26 354 1 730 000 430 000 1 300 000

Kaynak: TÜİK, 2017
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Tablo 2’ye bakıldığında, 2010 yılında 157.156.000 olan toplam zeytin ağacı sayısı 2016 yılına gelindiğinde 
173.758.000 ağaca ulaşmış, 2010 yılında 1.415.000 ton olan zeytin üretimi 2016 yılında ise 1.730.000 tona 
ulaştığı görülmektedir.

Türkiye’de zeytin üretim alanları Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Türkiye’de Zeytin Üretim Alanları

Kaynak: T.C. , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2016 Yılı, Zeytin ve Zeytin-
yağı Raporu, 2017.

Şekil 1’e göre, sırasıyla, Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri zeytin üretiminde Türkiye’de 
önde gelen bölgelerdir. Ayrıca Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin 
önemli zeytin üretimi yapılan illerdir.

Günümüzde teknoloji kullanımı konusunda hızlı gelişmeler ve değişimler tüm alanları etkilediği gibi kişilerin 
ve işletmelerin ticaret anlayışlarını ve şekillerini de etkilemiştir. Geleneksel ticari faaliyetlerin en önemli kı-
sıtlamalarından olan yer ve zaman olgularının bir kenara itilerek, yerden bağımsız, günün herhangi bir zama-
nında alışveriş imkânı sağlayan e-ticaret geleneksel ticaretin alternatifi haline gelmiştir. İnternet veri transfer 
sistemini kullanan bir bilgisayar veya elektronik bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilen e-ticaret, geleneksel 
ticaretin ulaşmasının imkânsız olduğu müşteri sayılarına ve değişik müşteri profillerine anında ve yerinde hiz-
met verebilmektedir (Zwass, 1996).

Elektronik ticaret, birçok kişi ve kurum tarafından tanımlanmaktadır. En basit şekliyle e-ticaret “internet üze-
rinden iş yapmak” şeklinde veya “internet gibi açık ağlar üzerinden, tüketicilere yönelik olarak, ticari işlem ve 
ödemelerin yapılması” olarak tanımlanabilir (Yumuşak, Erarslan ve Bayraktar, 2009). Elektronik Ticaret Ko-
ordinasyon Kurulu’na göre ise e-ticaret, “Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme 
işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.”
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Geleneksel ticarete benzer bir şekilde e-ticaret uygulamasında da taraflar bulunmaktadır. Bu tarafların başlı-
caları, üreticiler, satıcılar, alıcılar, komisyoncular bankalar, sigorta işletmeleri, özel sektör bilişimcileri, nakli-
yeciler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, noterler, onay kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük 
Müsteşarlığı gibi kuruluşlar şeklinde sıralanabilir (Uluçay, 2012).

Taraflarına göre e-ticaret beş farklı türde sıralanabilir (İyiler, 2009):

•	 İşletmeden-İşletmeye (B2B)

•	 İşletmeden-Tüketiciye (B2C)

•	 Tüketiciden-Tüketiciye (C2C)

•	 Tüketiciden-Devlete (C2G)

•	 İşletmeden-Devlete (B2G)

İşletmeden-işletmeye (B2B) e-ticaret, işletmeler arasında gerçekleşen ürün ve/veya hizmetlerin alım-satımına 
ilişkin iş ve işlemlerin internet ortamında yapılması olarak tanımlanmaktadır (Gündüz, Aslan, Baş ve Hem-
dil, 2009). B2B e-ticaret türünün, aracı kullanmaksızın ürüne ve bilgiye ulaşma, taleplere hızlı yanıt verme, 
elektronik pazar kullanımı, düşük ofis maliyetleri ve müşteri memnuniyetini arttırma gibi avantajları vardır 
(Akgöz, 2009).

İşletmeden-tüketiciye (B2C) e-ticaret, internet üzerinden ticaretin gerek işletmeler, gerekse tüketiciler için en 
cazip tarafını oluşturmaktadır. Elektronik alışveriş, bilgilendirme hizmetleri, elektronik ödeme, online banka 
ve sigortacılık hizmetleri gibi daha birçok işlemler bu kapsamda yer almaktadır (Erbaşlar ve Dokur, 2008).

Tüketiciden tüketiciye e-ticaret (C2C), tüketicilerin online pazar yapıcılar aracılığıyla birbirlerine satış yap-
malarını sağlayan bir yoldur (Laudon ve Traver, 2001). Tüketiciden tüketiciye (C2C) e-ticaret tipi, geçmiş 
dönemlerde kontrolü ve organizasyonu mümkün olmayan ikinci el satışlarını kontrol ve kayıt altına almıştır. 
Önemli bir işlem hacmine sahip olan bu tip ticari faaliyet ürün müzayedesi ve açık arttırma gibi kendine özgü 
yapılarda kullanılmaktadır (Kırçova, 2006).

Kişilerin devlet ile olan ilişkilerini e-devlet hizmetini kullanarak yürütmeleri anlamına gelen (C2G) Tüketici-
den-devlete ticaret, günümüz toplumunda vatandaş ile devlet arasındaki ilişkilerde tarafların yükümlülüklerini 
ve hizmetlerini elektronik ortamda güvenlikli olarak sağlanması olarak ifade edilmektedir (Akgöz, 2009). 

Devlet kurumları ile firmalar arasındaki e-ticaret faaliyetlerini tanımlayan (B2G) işletmeden devlete ticaret 
tipi, işletmeler ile devlet arasındaki ticari faaliyetlerden doğan vergi,  sigortalar primleri gibi yükümlülüklerin 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir (Erbaşlar ve Dokur, 2008). Devlet ihalelerinin takibi ve müracaatları-
nın internet üzerinden yapılması B2G’ye en önemli örnek olarak gösterilebilir (Altınışık, 2003).

Çalışma konusuyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası literatürden bazı çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.
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Kalaycı’nın (2008) yaptığı çalışmada e-ticarete ilişkin veriler ortaya koyularak e-ticaretin kobilere etkileri 
incelenmektedir. Bunun dışında, e-ticaretin kullanımı hızlı bir şekilde artmakla birlikte e-ticaret hacminin 
toplam ticaret içerisindeki payı hala oldukça az olduğu, birçok e-ticaret şekli olmasına rağmen günümüzde 
e-ticaret hacminin önemli bir kısmını işletmeden işletmeye e-ticaret türünün oluşturmakta olduğu tespit edil-
miştir. Ayrıca, internet teknolojisinin yaygınlaşması ve internet bağlanım hızının artması ile birlikte işletmeden 
tüketiciye e-ticaret şeklinde de hızlı bir artış yaşandığı tespit edilmiştir.

Soydal (2006) yaptığı çalışmada, Kobi kavramı açıklanmış, internet, intranet, e-ticaret gibi unsurlar ele alınmış 
ve daha sonra kobilerde e-ticaret uygulamaları ele alınmıştır. Çalışma sonucunda kobilerin bilişim ve tekno-
loji konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiği, bu amaçla bilgilendirilme programları düzenlenmesi, 
e-ticaretin işletmelere benimsetilmesi ve bu bağlamda yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi 
önerilmektedir.

Bulut vd. (2006) yaptıkları çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren kobilerde elektronik ticaret kullanım 
sıklığını ve düzeyini, e-ticaretin hangi amaçla kullanıldığını, e-ticaretten beklenen faydaları ve e-ticaretin uy-
gulanmasında karşılaşılan zorlukları ortaya koymayı amaçlamışlardır. 129 kobiye uygulanan anketlerin ana-
lizlerinin sonucunda, çalışmaya katılan işletmelerin birçoğunun e-ticaret faaliyetlerini 1 yıldan daha az süredir 
yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan işletmelerin e-ticaret faaliyetleri önündeki başlıca 
engelleri; e-ticaretin firmaya kattığı değerin anlaşılamaması, yönetim desteğinin yetersiz olması, ayrılan bütçe-
nin yetersiz olması ve firmaya sağladığı yararların açık ve net belirlenmemesi olarak tespit etmişlerdir. 

Akçi ve Göv (2015) yaptıkları çalışmada farklı demografik özelliklere sahip olan tüketicilerin elektronik ti-
carete ilişkin algılarını tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırmanın evrenini Gaziantep ve Adıyaman illeri oluş-
turmaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların yaklaşık olarak %30’unun internet üzerinden hiç alışveriş 
yapmadığı ve geriye kalanların ise en az bir kez alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. İnternet üzerinden alışverişi 
tercih etmeyenlerin e-ticareti kullanmama nedenlerinden başlıcaları ise, e-ticarete güvenmedikleri, yasal dü-
zenlemelerin yeterli olmaması ve ihtiyaç duymamaları şeklinde tespit edilmiştir. E-ticareti kullanan tüketicile-
rin ise bu nedenlere katılmadıkları ortaya çıkmıştır.

Işık ve Delice (2007) yapmış oldukları çalışmada, Nevşehir ve Karaman illerinde faaliyet gösteren küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin dış pazarlara açılmalarında karşılaştıkları problemleri inceleyerek, bu problem-
lerin çözümünde e-ticaretin faydaları ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada kobilerin ihracat sorunları, e-ticaretten 
yararlanma durumları ve beklentileri ile ilgili elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada an-
ket çalışmasının uygulandığı illerde faaliyet gösteren kobilerin ihracat potansiyellerinin olmasına rağmen bu 
potansiyeli değerlendiremedikleri ve e-ticaret konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

AMAÇ 

Bu araştırmada, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin e-ticarete bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, Dünya’da ve Türkiye’de zeytin ve zeytin ürünlerinin mevcut durumu ve e-ticaretin tanımı, türleri 
ve önemi ele alınmıştır.
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SONUÇ

Araştırmada, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin Dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu, önemi ilgili lite-
ratürden yararlanılarak özetlenmiştir. Ayrıca, KOBİ’ler ve işletmeler için e-ticaret kullanımın önemi, e-ticareti 
kullanmanın faydaları ve e-ticaret türleri ele alınmıştır. Bunun sonucunda, ilgili literatürlerden yola çıkılarak 
işletmelere yönelik öneriler e-ticareti daha nitelikli olarak kullanarak e-ticaretin faydalarından daha fazla ya-
rarlanmaları önerilmektedir.
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İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN BANKA MÜŞTERİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

M. Emin AKKILIÇ 1, M. Selim DİKİCİ 2, H. Hüseyin YILDIRIM 3

1Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

Öz: Günümüzde müşterilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte müşteri tercih ve beklentilerinde meydana 
gelen değişiklikler bankacılık sektöründeki işletmeler arasındaki rekabetin artmasına yol açmıştır. Buna bağlı 
olarak bankaların alternatif dağıtım kanallarını bulma ve kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Alternatif dağı-
tım şekillerinden birisi de internet bankacılığıdır. Bu araştırmada banka müşterilerinin internet bankacılığına 
ilişkin değerlendirmeleri demografik özellikler bağlamında ortaya konulmuştur. Araştırma, Balıkesir ilinde 
faaliyet gösteren banka müşterilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştıra süresince kolayda örnekleme yön-
temiyle 301 banka müşterisiyle görüşülmüş ve anket yöntemi kullanılarak formlar doldurulmuştur. Veriler, 
t-testi ve varyans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların internet bankacı-
lığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve gelir 
durumu açısından anlamlı bir fark tespit edilememişken. sadece eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının güvenliği ve 
internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir 
durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Banka Müşterileri, Demografik Özellikler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken birçok makro ve mikro çevresel faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. 
Makro çevresel faktörlerden birisi de teknolojik çevredir. Bilişim çağı olarak isimlendirilen bu dönemde tek-
nolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler birçok sektörü etkilediği gibi finans sektörü içerisinde 
bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir.Finans sektörünün önemli bir boyutu olan bankalar da tek-
nolojik açıdan yaşanan değişimlere ya da teknolojik etkilere maruz kalmaktadır. Teknolojik alanda yaşanan bu 
gelişmeler bankacılık sektörünü inanılmaz bir düzeyde rekabet içerisine itmiştir.  Buna paralel olarak,  rekabe-
tin artmasıyla birlikte banka müşterileri daha kolay bir şekilde bankacılık ürün ve hizmetlerine ulaşabilmeleri 
sağlanmıştır (Işkın, 2012; Akın ve Karaboğa, 2011; Okumuş, Bozbay ve Dağlı, 2010). 

İnternet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte sunulan hizmetlerin hızlanmasına, kolaylaşmasına ve çeşitle-
mesine zemin hazırlanmıştır. Ayrıca, internet bankacılığında her bir müşteri banka çalışanı gibi çalışmaktadır. 
Çünkü herhangi bir banka şubesinde yapılan hemen hemen tüm işlemlerin internet bankacılığı ile de yapıla-
bilmektedir.  İnternet bankacığında yapılan başlıca işlemlerden bazıları; hesap bakiyesi ve ekstre işlemleri, 
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para transferleri (EFT,  Havale gibi) yurtdışına dövizle havale, hesaplar arası transferler, ödemeler (SSK prim 
ödemeleri, motorlu taşıt vergisi, trafik cezası ödemeleri vb.), kredi kartlarına ilişkin her türlü işlemler, yatırım 
işlemleri (döviz, bono, yatırım fonu vb.), ileri vadeli işlemler ve talimatlar gibi daha bir çok işlem sayılabilir. 

İnternetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte internet bankacılığında yer ve zaman sınırı olmaksızın müşteri-
lere hizmet sunulması imkânı doğmuştur. Diğer alanlarda olduğu gibi bankacılık sektöründe de sınırız zaman ve 
sınırsız yer gibi yeni kavramlar ortaya çıkmış ve sınır olmadan hizmetler sunulmaya başlanmıştır (Akkılıç, 2005).  

Teknolojik gelişmelerin bankacılık sektörüne sağlamış olduğu faydalardan bir tanesi de şubelerdeki iş yo-
ğunluğunu azaltmış olmasıdır. Özellikle şube personelinin getirisi az olan banka işlemleri yerine getirisi daha 
yüksek ve asli işleri olan müşterileriyle daha yakın ilişkiler içerisinde olmaları ve potansiyel müşterilere daha 
fazla yoğunlaşmaları imkânı sunmaktadır. 

İnternet bankacılığının yaygınlaşmasıyla, müşteri odaklılık ön plana çıkmış, maliyetlerde tasarruf sağlanmış, 
sunulan ürün yeniliği ve çeşitliliği arttırılmış ve coğrafi bölgeye ve zamana bağlı kalınmaksızın hizmet sunu-
mu gerçekleştirilmiştir (Hemando ve Nieto, 2007).

Banka müşterilerin bankalarından beklediği temel hizmet, istediği hizmete kesintisiz ve kusursuz ulaşabil-
mesidir. İnternet bankacılığı bu imkanı müşterilere sunabilmektedir. Eğer bir banka müşterisi istediği zaman 
bankanın sitesine ulaşamıyorsa banka değişikliği yapmasına yeterli bir gerekçe olabilmektedir. Çünkü internet 
bankacılığının tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi zaman ve yer sınırlamasının olmamasıdır. 

Durer ve ark. (2009), araştırmalarında internet bankacılığının tercih edilmesinde etkili olan unsurları incemiş 
ve müşterilerin internet bankacılığını kullanmasında bankanın ve internet sitesinin güvenli olması, sıra bekle-
mek için zaman kaybının yaşamadan işlem yapabilmesi gibi unsurların internet bankacılığı tercihlerinde etkili 
olduğu sonucuna varmışlardır. 

Pala ve Kartal (2010) çalışmalarında, banka müşterilerin internet bankacılığı tercihinde en önemli unsurun 
zaman kavramı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırma, yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, örneklem, sadece Balıkesir ilinde faaliyet gösteren ban-
kaların müşterileri ile sınırlandırılmıştır.

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı, banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demogra-
fik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. 

KAPSAM

Yapılan bu araştırmanın evrenini, Balıkesir ilindeki farklı bankaların müşterileri olan kişiler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi ise bu kişiler arasından seçilen 301 banka müşterisinden oluşmaktadır.

YÖNTEM

Banka müşterilerinin internet bankacılığını değerlendirmelerine ilişkin yapılan bu araştırmadaki ölçeğimiz 
16 maddeden teşkil edilmiştir. Araştırmaya ilişkin ölçümlerde5’li likert ölçeğinden yararlanılarak hazırlanan 
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anket formu kullanılmıştır. Örnekleme ise  tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolayda 
örnekleme ile yapılmıştır. Araştırma süresince 301 banka müşterisi ile yüz yüze görüşülerek anket formları 
doldurulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak geçerlilik 
ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kapsamında Kaiser Meyer Olkin’in 
(KMO) Bartlett testi sonucunda 0,906 ve Cronbach a katsayısı olarak 0,833 değerleri elde edilmiştir. Araştır-
madan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve varyans (ANOVA) testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler Kategori Frekans Yüzde

Gelir Düzeyi (TL)

2000 ve altı 63 20,9

2001-4000 143 47,6

4001-6000 63 20,9

6001-8000 16 5,3

8001 ve üzeri 16 5,3

301 100

Eğitim Düzeyi

İlköğretim 41 13,6

Lise 65 21,6

Ön-Lisans 41 13,6

Lisans 150 49,8

Lisansüstü 4 1,4

301 100

Cinsiyet

Erkek 150 49,8

Kadın 151 50,2

301 100

Yaş

25 yaş ve altı 132 43,9

26-35 78 25,9

36-45 42 14,0

46-55 34 11,2

56 ve üzeri 15 5,0

Toplam 301 100
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Araştırmada, banka müşterilerinin demografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu 
ele alınmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların %43,9’unun 25 yaş ve altı, cinsiyetleri bakımından ise %50,2’si 
kadın ve %49,8’i erkektir. Eğitim düzeyleri bakımından banka müşterilerinin oransal olarak en fazla %49,8’i 
lisans mezunu ve %1,3’ü ise lisansüstü mezunudur. Ayrıca, katılımcıların aylık gelirlerine bakıldığında, ce-
vaplayıcıların %47,5’inin 2001-4000 TL. gelir seviyesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır

Araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin güvenilirlik, geçerlilik ve faktörler analizine ilişkin değerler Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmanın Değişkenlerine İlişkin Güvenilirlik, Geçerlilik ve Faktör Analizi

Değişken Faktör yükleri Özdeğer Açıklanan

Varyans (%)

Cronbach

Alfa ( α )

KMO p

EKK1 0,897 7,150 71,796 0,830 0,906 0,001

EKK2 0,876

EKK3 0,870

EKK4 0,869

EKK5 0,855

EKK6 0,847

EKK7 0,842

EKK8 0,774

EKK9 0,759

ISY1 0,776 2,411

ISY2 0,748

ISY3 0,736

ISY4 0,719

G1 0,784 1,209

G2 0,699

Tablo 2’de görüldüğü gibi geçerlilik ve güvenilirlik testlerine ilişkin değerler normalin üstünde çok iyi deni-
lebilecek düzeydedir.

Banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özellikler açısından in-
celenmesi amacıyla oluşturulan ölçekte internet bankacılığına ilişkin olarak “Erişim ve Kullanım Kolaylığı”, 
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“İnternet Bankacılığının Güvenliği” ve “İnternet Sitelerinin Yeterliliği” olmak üzere üç boyut ortaya çıkmıştır. 
Araştırmaya ilişkin yapılan analiz sonuçları Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 3. İnternet Bankacılığında Erişim ve Kullanım Kolaylığına İlişkin t testi ve Varyans Analiz  
Sonuçları

Demografik Özellikler İstatistik Sonuçları

t* -  F df p

Yaş 1,580 4 0,180

Cinsiyet 2,121* 6 0,078

Eğitim Durumu 2,591 4 0,037*

Gelir Düzeyi 1,231 4 0,298

Tablo 4. İnternet Sitelerinin Yeterliliği

Demografik Özellikler İstatistik Sonuçları

t* -  F df p

Yaş 0,709 4 0,586

Cinsiyet 0,348* 90 0,729

Eğitim Durumu 1,211 4 0,306

Gelir Düzeyi 0,944 4 0,439

Tablo 5.  İnternet Bankacılığının Güvenliği

Demografik Özellikler İstatistik Sonuçları

t* -  F df p

Yaş 0,826 4 0,509

Cinsiyet 2,100* 15 0,053

Eğitim Durumu 0,277 4 0,892

Gelir Düzeyi 0,776 4 0,542

Yapılan t-testi analizi sonucunda, banka müşterilerinin internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı, 
internet bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, 
söz konusu üç boyutta da cevaplayıcıların cinsiyetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edi-
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lememiştir (p>0,05).Araştırmada yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda, katılımcıların internet ban-
kacılığının erişim ve kullanım kolaylığı, internet bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine 
ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, cevaplayıcıların yaşları açısından istatistiksel olarak araştırmanın 
üç boyutunda da anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0,05). Araştırma sonucuna göre, banka müşterilerinin 
internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığına ilişkin değerlendirmelerinde, cevaplayıcıların eğitim 
düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Tespit edilen bu farkın il-
köğretim mezunu olan cevaplayıcılardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada, katılımcıların 
internet bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, 
cevaplayıcıların eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarakher iki boyutta da anlamlı bir fark tespit edileme-
miştir (p>0,05).Son olarak, banka müşterilerinin internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı, internet 
bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, cevap-
layıcıların gelir durumlarına göre istatistiksel olarak araştırmanın üç boyutunda da anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (p>0,05). 

SONUÇ

Banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özellikler açısından fark-
lılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; katılımcıların internet ban-
kacılığına ilişkin değerlendirmeleri “Erişim ve Kullanım Kolaylığı”, “İnternet Bankacılığının Güvenliği” ve 
“İnternet Sitelerinin Yeterliliği” olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların 
bazı demografik özelliklerinden bazıları (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu) ele alınmıştır. Araştırma 
sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna ilişkin değerlen-
dirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 
edilememiştir. Katılımcıların internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna ilişkin değerlendir-
melerinde eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna 
göre cevaplayıcıların internet bankacılığının güvenliği boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların 
yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 
Son olarak ise, cevaplayıcıların internet sitelerinin yeterliliği boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde katılım-
cıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edile-
memiştir.
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DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANININ BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN 
KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

H. Hüseyin YILDIRIM1, M. Emin AKKILIÇ 2, M. Selim DİKİCİ 3

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, BURMYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonunu her geçen gün 
arttırmıştır. Bu durum ülkeler arasında mal ticaretinin ve sermaye hareketinin artmasına neden olmuştur. Mal 
ticareti ve sermaye hareketliliğinde yaşanan değişimler döviz kurları ve faiz oranları üzerinde önemli değişim-
ler yaratmaktadır. Ülke ekonomilerinin genişlemesi ve büyümesinin en temel unsurlarından olan bankacılık 
sektörü gerek döviz kuru değişimleri ve gerekse faiz oranlarındaki değişimlerden en çok etkilenen birimlerden 
biridir. Bu çalışmada döviz kuru ve faiz oranlarının BIST Banka Endeksinde yer alan bankaların karlılığı üze-
rindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. BIST Banka endeksinde yer alan 13 bankanın 2004 yılından 2017 
yılına kadar yıllık aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, yıllık dolar kuru ve faiz oranları verisi kullanılmıştır. 
BIST Endeksleri içerisinde banka endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. İlgili 13 bankanın geçmiş verilerine 
bakıldığında en uygun zaman aralığı olan 2004-2017 yılları verileri analizde kullanılmıştır. Analizleri yapıla-
cak verilerin hem yatay kesit hemde zaman serisi içermesinden dolayı panel (karma) veri analizi kullanılmıştır. 
Panel regresyon analizi yapılarak döviz kuru faiz oranının karlılık üzerinde etkisi analiz edilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda dolar kurunun aktif karlılığını ve özsermaye karlılığını istatistiksel olarak anlamlı ve ne-
gatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Faiz değişkenin ise karlılık üzerindeki etkisi pozitif olup istatistiksel 
olarak anlamsız çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: BİST Banka Endeksi, Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı, Döviz Kuru, Faiz Oranı, Panel 
Veri Analizi

GİRİŞ

Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonu arttırmıştır. Bu durum 
ülkeler arasında mal ticaretinin ve sermaye hareketinin artmasına neden olmuştur. Mal ticareti ve sermaye ha-
reketliliğinde yaşanan değişimler döviz kurları ve faiz oranları üzerinde önemli değişimler yaratmaktadır. Ülke 
ekonomilerinin genişlemesi ve büyümesinin en temel unsurlarından olan bankacılık sektörü gerek döviz kuru 
değişimleri ve gerekse faiz oranlarındaki değişimlerden en çok etkilenen birimlerden biridir. 

Finansal sistem içerisinde önemli bir role sahip olan bankalar, finansal aracılık, kaynaklara akıcılık sağlama, 
kaynak kullanımında etkinliği sağlama, kaynaklarda vade ve miktar ayarlaması yapma, kaydi para oluşturma 
ve uluslararası ticareti geliştirme gibi birtakım işlevleri yerine getirmektedir (Aydın vd., 2012:17). 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2018 yılı Haziran ayı raporuna göre 34 adet mevduat, 5 
adet katılım bankası ve 13 adet kalkınma ve yatırım olmak üzere toplamda 52 banka faaliyet göstermektedir. 
Banka şube sayılarına bakıldığında kamu bankalarının 3.892, yerli özel bankaların 4.029 ve yabancı bankların-
da 3.677 adet şubeye ulaşmıştır. Banka personel sayılarına bakıldığında kamu bankalarında 65.781, yerli özel 
bankalarda 74.662 ve yabancı bankalarda 68.435 kişi çalışmaktadır. Ayrıca Türk bankacılık sektörünün aktif 
büyüklüğü ise 3.672 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (BDDK,2018:1). 

Tablo 1’de Türk bankacılık sektörünün büyüklüğü ve katılım, mevduat ve kalkınma bankalarının sektördeki 
paylarına ilişkin veriler yer almaktadır.

Tablo 1. Türk Bankacılık Sektörünün Büyüklüğü ve Grupların Sektördeki Payları

Banka Türleri Aktifte Mevduatta Kredilerde

2017

(Milyon 
TL)

2017 
Payı 
(%)

2016 
Payı 
(%)

2017

(Milyon 
TL)

2017 
Payı 
(%)

2016 
Payı 
(%)

2017

(Milyon 
TL)

2017 
Payı 
(%)

2016 
Payı 
(%)

Katılım 
Bankası

160.136 4,9 4,9 105.310 6,1 5,6 106.733 5,0 4,8

Mevduat 
Bankası

2.922.680 89,7 89,9 1.613.839 93,9 94,4 1.905.940 88,8 89,4

Kalkınma 
Bankası

175.002 5,4 5,2 - - - 132.807 6,2 5,7

Toplam 3.257.818 100 100 1.719.149 100 100 1.514.045 100 100

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2017 (http://www.tkbb.org.tr/Documents /Yonetmelikler/
TKBB_2017_TR-Final.pdf)

Tablo 1’e bakıldığında 2017 yılı aktiflerde, mevduatta ve kullandırılan kredilerde banka türlerine göre çok 
büyük bir değişiklik olmadığı ifade edilebilir. Tablo 1’den de görüldüğü üzere Türk bankacılık sektöründe ti-
cari bankaların diğer banka türlerine üstünlükleri açıkça gözükmektedir. Fakat katılım bankacılığının büyüme 
eğilimine bakıldığında yüksek bir büyüme potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar finansal sistemin en büyük parçasını oluşturmaktadır. Bankacılık sek-
töründe Mart 2018 itibariyle 34 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 5 adet katılım bankası olmak üzere 
toplam 52 banka bulunmaktadır (TBB, 2018).
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Şekil 1. 2018-2014 Yılları Arasında Toplam Aktifler

Kaynak: BDDK

Şekil 1’den de görüldüğü yıllar itibariyle toplam aktifler TL bazında artmaktayken Dolar bazındaki aktif topla-
mı benzer seyirde izlemektedir. Şekil 2’de yıllar itibariyle toplam mevduatlar TL bazında artmaktayken Dolar 
bazındaki mevduat toplamı benzer seyirde izlemektedir.

Şekil 2. 2018-2014 Yılları Arasında Toplam Mevduat

Kaynak: BDDK

Şekil 3 faiz gelirinin, faiz giderinin ve net faiz gelirinin toplam aktiflere olan oranını göstermektedir. Net faiz 
gelirinin toplam aktiflere oranı 2014-2018 yılları arasında yaklaşık olarak %3’tür. Faiz gelirinin toplam aktif-
lere oranı %6 ile %9 aralığında olup 2014 yılından 2018 yılına doğru artmıştır. 
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Şekil 3. Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler (Yüzde)

Kaynak: BDDK

Bretton Woods Döviz Sisteminden dalgalı kur sistemine geçiş ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile 
birlikte döviz kuru riskinin öneminin gittikçe artmaktadır. Döviz kuru riski, bankaların taşıdıkları pozisyonlara 
bağlı olarak yerli paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması ya da değer kaybetmesi durumunda or-
taya çıkan bir piyasa risk türü olarak tanımlanmaktadır. Döviz kuru riskinin ortaya çıkmasının ana nedeni de 
bankaların yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerini çeşitli enstrümanlara dağıtamamasıdır (Aloğlu, 
2005: 36-37).

Devlet müdahalelerinin azaldığı ve finansal serbestleşmenin arttığı günümüz dünya ekonomilerinde özellikte 
gelişmekte olan ülkelerde faaliyet yürüten bankalar yüksek faiz ve enflasyon nedeni ile varlık ve yükümlülük-
lerinin döviz cinsinden tutmayı tercih etmektedir. Bu açıdan dövizdeki değişimler bankaların mali yapılarında 
değişikliğe neden olmaktadır. 

Birçok ülkede finansal piyasaların serbestleşmesi yani devlet müdahalesinin olmadığı bir duruma gelmesi 
bankaların yabancı para cinsinden fonlar bulmasına ve kredi hacimlerini genişletmesine imkan sağlamıştır. 
Bunun sonucu olarak varlık ve yükümlülüklerini yabancı para cinsinden tutmak birçok gelişmekte olan ülke-
nin bankacılık sektöründe yaygın hale gelmiştir. Bunun en büyük nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek 
faiz ve enflasyon oranıdır.

Bankalar döviz kurunda yaşanan değişimden olumsuz yönde etkilenmemek için döviz pozisyonu yönetimine 
önem verip, döviz kuru riskini en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Döviz kurlarında yaşanan değişimler banka-
ların toplam değerine olumlu ya da olumsuz yönde etki edebilmektedir. 

Ekonomik serbestleşme sürecinde uluslararası finansal sistemde yaşanan gelişmelere paralel olarak Türki-
ye’deki finansal sistemde de değişimler olmuştur. Bu değişim sürecinde 24 Ocak 1980 kararları Türkiye’deki 
bankaların dünyadaki bankalarla rekabet edebilmesi açısından finansal serbestleşme ve gelişmenin anahtarı ol-
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muştur. Finans sektörü ve bankacılık açısından dışa açılma, serbest pazar ekonomisine doğru yol alma haritası 
olan bu kararlar ile Türkiye’deki bankalar uluslararası piyasalarda ve diğer ülkelerdeki bankalar da Türkiye’de 
şube açmaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye’deki bankalar yabancı para cinsinden işlem yapmaya ve ulus-
lararası piyasalardan daha uygun koşullarda fon tedarik etme imkanına kavuşmuştur. Bankacılık sektörüne 
giriş ve çıkışının kolaylaşması ile ulusal ve uluslararası bankalar arasında rekabet artmış, bu durum da Türkiye 
Ekonomisi’ne olumlu biçimde katkı sağlamıştır (Gökçe ve Sarıtaş, 2017:2).

Karlılık bir işletmenin varoluş sebebi olup, şirketler kar yarattıkça piyasada yaşarlar. Bankalar da kar amacı 
güden işletmelerdir. Dolayısıyla bankaların karlılık performansı, banka yönetiminin başarısını da ortaya koy-
maktadır. 

LİTERATÜR

Döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimler işletmelerin ve bankaların finansal kalemlerinde önemli etkileri 
vardır. Döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimler mali tabloların aktifini, pasifini, gelirini, giderini ve kar-
larını etkilemektedir. Bu bölümde döviz kuru ve faiz oranlarının konu ile ilgili seçilmiş örnek çalışmalara yer 
verilmiştir.

Tablo 2. Konu İle İlgili Literatür Özeti

Yazar Ülke Yıllar Değişkenler Sonuç

Molyneux 
ve Thornton 
(1992)

18 Avrupa 
Ülkesi

1986-1989 Faiz Oranları, 
Bankaların 
Özkaynak 
Getirileri

Ülkelerin faiz oranları düzeyleri ile 
özkaynak getirileri ve aktif getirisi 
arasında pozitif ilişki vardır

Chamberlain 
vd. (1996)

ABD, Japonya 1986-1992 Döviz Kuru, 
Özsermaye 
Getirileri

Döviz kurlarındaki değişiklik, 
uluslararası piyasalarda işlem yapan 
bankaları etkilemektedir.

Demirgüç-
Kunt ve 
Huizinga 
(1999)

80 ülkeden 
7900 banka

1988-1995 Net Faiz Marjı, 
Reel Faiz, 
Enflasyon

Reel faiz oranı ile net faiz marjı ve 
karlılık arasında pozitif anlamlı bir 
ilişki tespit edilirken, enflasyon arttıkça 
net faiz marjının arttığı sonuçları elde 
edilmiştir.

Merikas 
(1999)

Yunanistan 1995-1998 Döviz Kuru, 
Banka Hisse 
Senetleri

Bankaların varlık ve yükümlülüklerin 
yapısal olarak birbirinden çok farklı 
olmasından dolayı döviz kurlarındaki 
değişimden yapısal olarak farklı 
düzeylerde etkilen
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Saunders ve 
Schumacher 
(2000)

6 AB Ülkesi 
ve ABD

1988-1995 Net Faiz Marjı, 
Reel Faiz, 
Banka Aktifleri

Faiz oranı oynaklığının artması 
saf faiz marjını da arttığı sonucuna 
ulaşmışlardır.

Hassan ve 
Bashir (2000)

60’dan Fazla 
İslam Ülkesi

1994-2001 Karlılık, 
Özkaynaklar, 
Mevduat, 
Krediler

Kredilerin arttıkça karlılığın azaldığını, 
pasif yapısı içinde daha pahalı olarak 
kabul edilen mevduatların payının 
artmasının aktif ve özkaynak karlılığını 
düşürmektedir. Ayrıca özkaynakların 
karlılık performansı üzerinde olumlu 
etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.

Kaya (2002) Türkiye  1997-2000 Aktif Getirisi, 
Özkaynak 
Getirisi, Reel 
Faiz

Reel faiz oranlarındaki artış 
bankaların karlılıklarını olumlu yönde 
etkilemektedir. Saf faiz marjı, saf 
aktif getirisi ve saf özkaynak getirisi 
değişkenleriyle enflasyon arasında 
pozitif ve anlamlı ilişki vardır.

Sahminan 
(2004)

37 Gelişmekte 
Olan Ülke

1970-2001 Dolar, 
Bankaların Aktif 
ve Pasifleri

Aktif >Pasif ise Dolar kurundaki artış 
bankaların karlarını arttırmaktadır. 
Pasif > Aktif ise Dolar kurundaki artış 
bankalarda zarara neden olmaktadır.

Atasoy (2007) Türkiye 1990-2005 Faiz Marjı, 
Aktifler, 
Özkaynaklar

Elde edilen sonuçlara göre, 
özkaynakların toplam aktiflere oranı 
arttıkça, net faiz marjı ve aktif karlılığı 
artmaktadır.

Sayım ve Er 
(2009)

Türkiye 1990-2000 Faiz, Döviz 
Kuru, Hisse 
Senedi Getirileri

1994 ve 2001 yılında Türkiye’de 
yaşanan ekonomik krizde 
bankaların döviz varlıkları döviz 
yükümlülüklerden az olduğundan 
dolayı ekonomik krizden 
etkilenmişlerdir. 

Taşkın (2011) Türkiye 1995-2009 Aktif Karlılığı, 
Özsermaye 
Karlılığı, Aktif 
Büyüklüğü, 
Krediler, 

Banka kârlılığı değişkeninin 
makroekonomik değişkenlerden 
ziyade bankalara özgü değişkenlerden 
etkilendiği tespit edilmiştir.
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Akbaş (2012) Türkiye 2005-2010 Aktif Karlılığı, 
Özsermaye 
Karlılığı 

Özsermaye getiri oranında banka 
büyüklüğünün, kredi riskinin, 
yönetimin etkinliğinin karlılık ile ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir.

Riaz ve Mehar 
(2013)

Pakistan 2006-2010 Aktif Karlılığı, 
Özsermaye 
Karlılığı, Makro 
Değişkenler

Kredi riski ve faiz oranı değişkenleri 
ile ROA ve ROE değişkeni arasında 
anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 
Ayrıca likidite riski ve aktif büyüklüğü 
değişkenlerinin de ROE değişkeni 
üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu 
tespit edilmiştir.

He vd. (2014) ABD 1978-2008 Döviz Kuru, 
Banka Gelirleri, 
Banka Karları

ABD Doları’nın değerinin Asya para 
ve Avrupa para birimlerinin bulunduğu 
sepetlere göre artması halinde 
ABD’deki bankaların gelirleri ve karları 
artmaktadır.

Offiong vd. 
(2016)

Nijerya 2000-2014 Döviz Kuru, 
Banka Karları

ABD Doları ve İngiliz Sterlini’ninde 
yaşanan dalgalanmalar ticari bankaların 
karlılığına olumsuz yönde %6 ve %11 
oranında etki etmektedir.

Özmen vd. 
(2017)

Türkiye 1997-2017 Hisse Senedi 
Getiri, Makro 
Ekonomik 
Değişkenler

 Döviz kurundan BIST100’e doğru 
tek yönlü, BİST100’den FAİZ’e 
doğru çift yönlü, FAİZ’den Döviz 
Kuru değişkenine doğru çift yönlü 
nedensellik ilişkisine rastlanmıştır.

Işık vd. (2017) Türkiye 2006-2014 Faiz Gelirleri 
Banka 
Sermeyesi, 
Karlılık

Banka kârlılığının kredi riski ve likidite 
yönetimi değişkenlerinden negatif 
yönde etkilediğini, banka sermayesi, 
faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler gibi 
değişkenlerden ise pozitif yönde etkile

Tablo 2’ye bakıldığında ülke ve ülke grupları için yapılan çalışmaların bir kısmında döviz kurunun ve faiz 
oranlarının bankaların karlılık düzeylerinin negatif veya pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmışken bir 
kısmının ise etkilemediğine yönelik sonuçlara erişilmiştir.
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YÖNTEM

Çalışma, panel veri regresyon tekniği kullanarak BIST Banka Endeksinde yer alan 13 bankanın 2004-2017 
yılları arasında döviz kuru ve faiz oranlarının bankaların aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı üzerine olan 
etkisini araştırmaktadır. 

Bu çalışmadaki veri seti Finnet veri tabanından elde edilmiştir. 2004-2017 yılları arasında BİST Banka En-
deksinde olan Akbank, Albarak Türk, Denizbank, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB 
Finansbank, Şekerbank, T. Halk Bankası, T. Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi 
Bankalarının verileri analize dahil edilerek çalışmanın evreni oluşturulmuştur.

Çalışmada dolar kurunu temsilen (DOLAR), faiz kurunu temsilen (FAIZ), aktif karlılığını temsilen (ROA) ve 
özsermaye karlılığını temsilen (ROE) sembolü kullanılmıştır. 13 bankanın mali tablo verilerinden yararlanarak 
aktif karlılığı (ROA) ve öz sermaye karlılığı (ROE) elde edilmiştir. Çalışmada DOLAR ve FAIZ ile ROA ve 
ROE değişkenleri arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek için 2 farklı model belirlenmiştir. Bu modeller şunlardır;

Model 1:             (1)

Model 2:              (2)

Her iki modelde bağımsız değişken olarak DOLAR ve FAIZ değişkenleri kullanılmıştır. 1. modelde bağımlı 
değişken olarak (ROA) aktif karlılığı kullanılmıştır. 2. modelde ise bağımlı değişken olarak (ROE) öz sermaye 
karlılığı kullanılmıştır.

BULGULAR

Bu kısımda, 13 bankanın aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı ile dolar kuru ve faiz oranları arasındaki ilişki 
2004-2017 dönemleri arasında panel veri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi

ROA ROE DOLAR FAIZ

ROA 1.000

ROE 0.704 1.000

DOLAR -0.033 0.032 1.000

FAIZ -0.267 -0.231 -0.494 1.000

Tablo 3’te dört değişkene ait korelasyon matrisi gösterilmiştir. ROA ile ROE arasında 0.704’lük bir korelasyon 
olduğu görülmektedir. ROA ile DOLAR arasında -0.033’lük, ROA ile FAIZ arasında -0.267’lik bir korelasyon 
olduğu görülmektedir. ROE ile Dolar arasında 0.032’lik, ROE ile FAIZ arasında -0.231’lik bir korelasyon 
olduğu görülmektedir. 
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Zaman serilerinin birim kök içermesi diğer bir ifade ile durağan olmayan zaman serileri ile çalışılması halinde 
yapılan analizler anlamlılığını yitirmektedir. Durağan olmayan serilerle yapılan analizlerde sahte regresyon 
sorunu ortaya çıkacağından serilerde durağanlaştırma işlemi fark veya logaritmik dönüşümlerle sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Serilerin durağan olup olmadığını öğrenmek için değişkenler üzerinde bazı testler uygulanmış-
tır. Levin, Lin ve Chu (LLC), ADF ve Im, Pesaran and Shin W-stat (IPS) birim kök testlerinin sonuçları Tablo 
4’te gösterilmiştir.  Tablo 4’te görüldüğü üzere değişkenlerin tamamı hem sabitte hem de sabitli ve trendli 
durumda durağan olarak çıkmıştır. (DDOLAR: DOLAR değişkeninin birinci farkının alınmış halidir. DFAIZ: 
FAIZ değişkeninin birinci farkının alınmış halidir.)

Tablo 4. Değişkenlere Ait Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler LLC IPS ADF

Sabit Sabt. & Trend Sabitli Sabt. & Trend Sabit Sabt.& Trend

İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas. İst. Olas.

ROA -34.73 0.000 -30.94 0.000 -24.39 0.000 -24.15 0.000 725.7 0.000 165.1 0.000

ROE -98.44 0.000 -95.88 0.000 -54.69 0.000 -59.37 0.000 993.8 0.000 161.7 0.000

D(DOLAR) -9.686 0.000 -17.56 0.000 -5.635 0.000 -13.36 0.000 75.11 0.000 156.5 0.000

D(FAIZ) -26.70 0.000 -15.75 0.000 -22.36 0.000 -13.40 0.000 271.10 0.000 156.9 0.000

Model 1 ve Model 2 için tesadüfî etkiler modelinde birim etkinin varlığını sınamak için Breusch-Pagan Lag-
range çarpanı testi yapılmıştır. Her iki model için elde edilen sonuçlarda ( prob>chibar2) değerleri 0.05’den 
büyük olduğundan dolayı klasik modelin (Havuzlanmış Panel modeli) uygun olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 5. Model 1 Regresyon Analizi Sonuçları 

Dependent Variable: ROA(1)

Method: Panel Least Squares

Sample (adjusted): 2004 2016

Periods included: 13

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 169

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DOLAR(1) -0.005109 0.001817 -2.812535 0.0055

FAIZ(1) 0.039008 0.041029 0.950748 0.3431

C 0.025350 0.007782 3.257595 0.0014

R-squared 0.080376     Mean dependent var 0.019645

Adjusted R-squared 0.069296     S.D. dependent var 0.017725

S.E. of regression 0.017099     Akaike info criterion -5.281956

Sum squared resid 0.048537     Schwarz criterion -5.226396

Log likelihood 449.3253     Hannan-Quinn criter. -5.259409

F-statistic 7.254252     Durbin-Watson stat 1.371759

Prob(F-statistic) 0.000954

Tablo 5’te Model 1’e ait regresyon sonuçları yer almaktadır. Model 1’e göre DOLAR bağımsız değişkeninin 

birinci farkının ROA bağımlı değişkeninin birinci farkını anlamlı ve negatif etkilediği görülmektedir. Oysa 

FAIZ bağımsız değişkeninin birinci farkının ROA bağımlı değişkeninin birinci farkını etkilemesi istatistiksel 

olarak anlamsız çıkmıştır. 

Tablo 6’ya Model 2’ye ait regresyon sonuçları yer almaktadır. Model 2’ye göre DOLAR bağımsız değişkeni-

nin birinci farkının ROE bağımlı değişkeninin birinci farkını anlamlı ve negatif etkilediği görülmektedir. Oysa 

FAIZ bağımsız değişkeninin birinci farkının ROE bağımlı değişkeninin birinci farkını etkilemesinin istatistik-

sel olarak anlamsız olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 6. Model 2 Regresyon Analizi Sonuçları 

Dependent Variable: ROE(1)

Method: Panel Least Squares

Sample (adjusted): 2004 2016

Periods included: 13

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 169

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DOLAR(1) -0.022265 0.008826 -2.522680 0.0126

FAIZ(1) 0.208278 0.199339 1.044844 0.2976

C 0.171894 0.037808 4.546505 0.0000

R-squared 0.071180     Mean dependent var 0.151834

Adjusted R-squared 0.059989     S.D. dependent var 0.085688

S.E. of regression 0.083078     Akaike info criterion -2.120478

Sum squared resid 1.145729     Schwarz criterion -2.064918

Log likelihood 182.1804     Hannan-Quinn criter. -2.097931

F-statistic 6.360700     Durbin-Watson stat 0.918952

Prob(F-statistic) 0.002179

SONUÇLAR 

Günümüzde finansal sistem içerisinde önemli bir role sahip olan bankalar, finansal aracılık, kaynaklara akıcılık 
sağlama, kaynak kullanımında etkinliği sağlama, kaynaklarda vade ve miktar ayarlaması yapma, kaydi para 
oluşturma ve uluslararası ticareti geliştirme gibi birtakım işlevleri yerine getirmektedir. Ülke ekonomilerinin 
genişlemesi ve büyümesinin en temel unsurlarından olan bankacılık sektörü gerek döviz kuru değişimleri ve 
gerekse faiz oranlarındaki değişimlerden en çok etkilenen birimlerden biridir. Karlılık bir işletmenin varoluş 
sebebi olup, şirketler kar yarattıkça piyasada yaşarlar. Bankalar da kar amacı güden işletmelerdir. Dolayısıyla 
bankaların karlılık performansı, banka yönetiminin başarısını da ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada bankaların aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı üzerinde dolar kurunun ve faiz oranlarının etkili 
olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda aktif karlılığında ve özsermaye karlılı-
ğında dolar kurunun negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde her iki karlılığı etkilediği tespit edilmiştir. 
Yine analizler sonucunda aktif karlılığında ve özsermaye karlılığında faiz oranının pozitif etkilediği ancak bu 
etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 
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Bankalar döviz kurunda yaşanan değişimden olumsuz yönde etkilenmemek için döviz pozisyonu yönetimine 
önem verip, döviz kuru riskini en aza indirmeye çalışmalılar. Döviz kurlarında yaşanan değişimler bankaların 
toplam değerine olumlu ya da olumsuz yönde etki edebilmektedir. Döviz kurunda artış olduğunda aktif kar-
lılığı ve özsermaye karlılığı azalmaktadır. Bu açıdan bankalar döviz kuru artışlarına karşı koruyucu önlemler 
alarak karlılık üzerinde oluşacak negatif etkiyi ortadan kaldırabilir.
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YENİLİKÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ VE UYGULAMALARI

Rabia Kübra TÜNEL1,İlker GÜLENÇER2

1-2 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Müşterileri için mal veya hizmet üretiminde bulunmak ve kâr elde etmek amacı ile faaliyette bulunan 
işletmeler, söz konusu faaliyetlerini sürdürürlerken çeşitli üretim faktörlerini bir araya getirmektedirler. Bu 
üretim faktörleri arasında yer alan sermaye, işletmenin devamlılığının sağlanması açısından kritik öneme sa-
hiptir. İşletme sahip veya sahiplerce konulan sermayenin yetmediği durumlarda ise işletme faaliyetlerinin fi-
nansmanında yabancı kaynaklar da kullanılmaktadır. Yeni iş modellerini ve katma değer yaratan teknolojileri 
ortaya çıkarması, istihdam olanaklarını artırması ve hem işletmeler hem de ülkeler açısından rekabetçi avantaj 
yaratabilmesi nedeni ile önem taşıyan yenilikçi ve girişimci işletmeler özellikle faaliyetlerinin başlangıç döne-
minde kendilerine özgü bazı koşullara sahiptir. Bu koşullar, yeni kurulmuş olan ve ciddi büyüme potansiyeli 
ile karşı karşıya bulunan işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına erişiminin problemli olması 
durumudur. Finansal kurumlar tarafından talep edilen niteliklerde teminat gösterememeleri, işletme faaliyet 
alanları ile ilgili ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaları, yenilikçi işletmelerin geleneksel finansman kaynak-
larına erişimlerini özellikle faaliyetlerinin başlangıç dönemlerinde engelleyen gerekçeler arasında yer alabil-
mektedir. Yenilikçi ve girişimci işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm üretememeleri nedeni ile geleneksel 
finansman yöntemlerinin alternatif olarak ortaya çıkan girişim sermayeleri ve iş melekleri gibi teknikler ve 
bununla birlikte melek yatırımcılar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında bu teknik-
lerin değerlendirilmesi ile birlikte Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleştirilen uygulamalar, elde edilen sonuçlar 
ve öneriler ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Girişim Sermayesi, İş Melekleri, Melek Finansman

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bir yatırım fikriyle gelmiş olan girişimciye, istihdam yaratması ve büyümesi mümkün görünen kurum/ku-
ruluşlara, girişim sermayesi şirketleri tarafından yüksek düzeyde riske katlanarak, pay senedi karşılığında 
girişim şirketiyle ortak olunması, bu metotla da girişimciye öz kaynak aynı zamanda yönetim desteği sağlan-
masıdır. Desteği almış olan girişim şirketinin, istenilen seviyede gelişme göstermiş olduğuna kanaat getirilir 
ise, pay senetlerinin tekrar satılarak yatırılmış olan fonların büyük ölçüde kâr elde edilerek geri alınması şek-
linde açıklanmış olan model, girişim sermayesi finansman modeli olarak adlandırılmaktadır (Akkaya ve İçerli, 
2001, s. 65).

İşletmeler yaşam sürelerince genellikle önemli miktarlarda sermaye gerektiren ürün ve fikirler geliştirmekte 
olup bu fikirlerin hayata geçirilmesi için de yatırım yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımların finans-
manı için gerekli fonlara sahip olunmaması ise işletmeleri farklı finansman kaynaklarını kullanma yoluna 
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itmektedir. İfade edilen finansman kaynaklarının ne olacağı ile kullanım şekli işletmenin içinde bulunduğu 
gelişim aşamasına göre farklı bir görünüm sergilemektedir (Christofidis ve Debande, 2001, s6).

Erken aşama, genişleme ve büyüme ile ileri aşama şeklinde sınıflandırılan gelişim aşamalarında kullanılan 
finansman türleri çekirdek, başlangıç aşamasındaki şirket, ikinci ve üçüncü aşama ve köprü olmak üzere 4 
farklı başlık altında ifade edilmektedir. Her bir aşamada farklı olan risk profili ve fon ihtiyacı kullanılan yön-
temlerin farklılaşmasına sebep olan temel etkenlerdir. İşletmelerin genel seyir itibari ile faaliyetlerinin erken 
dönemlerinde ihtiyaç duydukları fonları risk sermayesi ve iş meleklerinden karşıladıkları, gelişimlerine paralel 
olarak da sırası ile bankacılık ve sermaye piyasası kaynaklarına doğru yönelmektedir. Yeni kurulan işletmele-
rin henüz kazançlı olmamaları ve geleceğe yönelik nakit akışlarının tam anlamı ile öngörülememeleri nedeni 
ile geleneksel finansman yöntemleri bu aşamada girişimciler açısından bir çözüm sunamamaktadır. Bu sonuç, 
ihtiyaç duyulan fon miktarının az olmasına rağmen işletmelere ait risk profilinin yüksek olması nedeni ile de-
ğişmemektedir (Christofidis ve Debande, 2001, s6). 

İfade edilen koşullar altında işletmelerin erken ve genişleme dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansman ihti-
yacının karşılanması için aile veya arkadaş tasarruflarının yanı sıra risk sermayesi ve iş melekleri alternatifleri-
ne başvurdukları görülmektedir. Risk sermayesi firmaları çekirdek ve başlangıç aşamalarında ihtiyaç duyulan 
finansmanın karşılanması için yaygın olarak kullanılan kurumsal firmalar iken iş melekleri olarak adlandırılan 
bireyler özellikle işletmelerin başlangıç sermayelerini sağlama ve onlara akıl hocalığı yapma noktalarında 
önemli görevler ifa etmektedir (Christofidis ve Debande, 2001, s6).

Girişim sermayesi finansman modelinde temel olan ortaklıktır. Bu modelde bir tarafta girişimcilerin yenilikçi 
fikirlerini analiz ederek, bu yenilikçi fikirlerin başarılı bir şekilde devam edeceğine ikna olan ve girişimcilere 
finansman sağlayan risk sermayedarları yer alırken diğer tarafta ise; bilimsel gelişimleri takip eden ve bu ge-
lişmeleri uygulanabilir yenilikçi teknolojilere dönüştürerek satılabilir mal veya hizmet üretebileceğine inanan 
girişimciler yer almaktadır (Akkaya ve İçerli, 2001, s. 66).

Girişimcilerin finansman kaynaklarına erişiminde çok çeşitli finansal araçlar bulunmaktadır. Bu finansal araç-
lar öz kaynak temelli araçlardan, borçlanma temelli araçlara ve varlık temelli araçlara kadar çeşitlilik göster-
mektedir (Ertürk ve Sayılgan, 2014, s. 293).

Literatürdeki çeşitli kavramsal yaklaşımlar ve tanımlamalardan hareket ederek risk sermayesinin, temel olarak 
hem bir yatırım aracı hem de bir finansman kaynağı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Çünkü girişim 
sermayesiyle riski yüksek olan ortaklıklara fon aktarmakta aynı zamanda da risk sermayedarı yeni ortaklıklara, 
büyümeye çalışan yenilikçi işletmelere finansman sağlayarak, kendilerinin kâr elde etmelerini amaç edinmek-
tedir (Erolgaç, 1993, s. 197). 

Girişim sermayesinin tarihi oldukça eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Girişim sermayesinin 20. yüzyıla ge-
lene kadar ki gelişiminin son dönemleri 1990’li yılların başlarından itibaren başlayarak uluslararası alanda bü-
yük bir hızla gelişmiş ve büyüyerek devam etmiştir. Bu yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmış, 
sonraki zamanlarda ise İngiltere ve Japonya’da gelişimini sürdürmüştür (İşeri, 2001, s. 35). Daha sonraki yıl-
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larda, gelişmekte olan diğer ülkeler ile güçlü finansman kaynaklarına sahip olan Avrupa ülkeleri de bu gelişim 
aşamasına müdahil olmuşlardır (Kaya, 2001, s. 12). Böylece 1980’li yılların başlarından itibaren başlayarak 
günümüze kadar gelen dönemde girişim sermayesi devletlerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimlerine 
önemli katkı sağlayan bir finansman aracı haline gelmiştir (İşeri, 2001, s. 35).

Girişim sermayesinin 20. yüzyıla gelinceye kadar beş dönemden geçmiştir. Bu dönemler; Durgunluk Dönemi, 
Patlayış Dönemi, Gerileme Dönemi, İyileşme Dönemi, İkinci Patlayış Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu 
farklı dönemlerde girişim sermayesi, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel alanlardaki büyük ve hızlı gelişmeler 
ışığında siyasi ve ekonomik dönemlerden de etkilenerek devamlı bir değişim ve inovasyon içerisinde olmuş 
ve böylelikle gelişimini hızlanarak devam ettirmiştir (Aypek, 1998, s.13). Fakat son döneme kadar tam olarak 
uygulanamamış son yıllarda girişim sermayesi uygulamaları tekrar yatırımcılar ve girişimciler tarafından bü-
yük ilgi görmüştür. 

AMAÇ

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler neticesinde önemi artan ve Türk şirketleri açısından da artık hayati 
bir önem taşımaya başlayan Girişim Sermayesi ve İş Melekleri uygulamalarının mevcut durumu bu çalışma-
nın amacını oluşturmaktadır. Türk şirketlerine yön verebilmek amacıyla girişim sermayesi ve iş melekleri 
uygulamalarından, Dünya’daki farklı ülkelerde ki girişim sermayesi ve iş melekleri uygulamalarından, bu 
uygulamaların elde edilen sonuçlarından ve girişim sermayesini uygulayan işletmelerin ve iş meleklerinin 
gelişmelerinden bahsedilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yenilikçi işletmeler ve onlara finansman 
sağlayacak olan şirketler açısından önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Dünya nezdinde uygulaması daha öncelere dayanan ve başarıyla uygulanan girişim sermayesi finansmanı ve 
melek finansman kavramı Türkiye’de tam yaygın olmamakla birlikte uygulamaları bulunmaktadır. Bu ne-
denden dolayı çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın kapsamını ilk olarak ilk kısım olan kavramsal 
çerçeve oluşturmaktadır. Bu kısımda girişim sermayesinden, girişim sermayesi taraflarından, iş meleklerinden, 
girişim sermayesi ile iş melekleri arasındaki farklardan ve bir tamamlayıcı olarak iş melekleri ve girişim ser-
mayesi anlatılacaktır. Çalışmanın İkinci kısmında ise araştırma yapılacaktır. Bu kısımda Dünya ülkelerinde ve 
Türkiye’de gerçekleştirilen girişim sermayesi ve iş melekleri faaliyetlerinden ve uygulamalarından bahsedi-
lecektir.

YÖNTEM

Araştırma, girişim sermayesi ve iş melekleri kavramının Türkiye’de daha yeni uygulanmaya başlanmış olması 
sebebi ile nitel bir araştırma mahiyetindedir. Bu nedenden dolayı, yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak 
ilgili konu hakkında veri toplanmış ve bu veriler derlenerek kavramsal bir çalışma ortaya çıkarılmıştır. Litera-
tür taraması yapılırken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Nitel araştırma kategorisinde değerlen-
dirilen örnek olaylarla “Dünya’da ve Türkiye’de girişim sermayesi ve iş melekleri hangi alanlarda daha fazla 
uygulanmış ve ne kadar başarılı olunmuş?” sorularına cevap aranmaktadır.
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BULGULAR 

Yaptığımız araştırma girişim sermayesi ve iş melekleri uygulamalarının ülkemizde son yıllarda oldukça yaygın 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Melek finansmanı ile ile ilgili olarak ortaya çıkan Melek Ağı (Business Angel 
Network- BAN) kavramı da iş melekleri ile risk sermayesi arayan işletmelerin eşleştirilebilmesi amacı ile 
faaliyette bulunan organizasyonlar şekilde ifade edilmektedir. Söz konusu organizasyonlar iş planlarının veya 
melek yatırımcılarının değerlendirilmesi sürecine dahil olmamaktadır. İş melekleri kendi yatırım kararlarını 
vermeye devam etmektedir. Yatırım ile ilgili karar verme sürecine dahil olmayan melek ağı, gerek melek ya-
tırımcısına gerekse girişimcilere bazı katma değerli hizmetler sunmaktadır. Melek ağları, melek yatırımcılar 
ile risk sermayesi firmalarının birbirine yakınlaşmalarını sağlamak ve birlikteliklerini pekiştirmek amacına 
yönelik olarak oluşturulmaktadır. ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan METUTECH-BAN Teknoloji Yatı-
rımcıları Ağı Türkiye’deki ilk iş Melekleri Ağı Uygulaması olup European Business Angels Network’e üye 
olarak faaliyette bulunmaktadır. Girişim sermayesi fonlarının yurt içinden teminin zor olduğu görülmektedir. 
Girişim sermayesi şirketleri de Türkiye’de yatırım yapılabilir şirket bulmakta zorlandığı tespit edilmiştir. Giri-
şim sermayesi şirketleri her faaliyet alanına yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlarda da genellikle ileri aşamadaki 
şirketlere öncelik verilmektedir. Yatırım yapılmış olan şirketlerden ayrılma ortalama 5-6 yıldır. 

SONUÇ

Dünyadaki ülkelerin uygulamalarına bakıldığı zaman girişim sermayesi finansman modelinde başarılı ve/
vaeya başarısız olduğu gözlemlenmiştir. Birçok ülkede girişim sermeyesi fonlarına yönelik çeşitli politika-
lar geliştirilmiş, fakat bu geliştirilen politikaların her zaman olumlu dönüşleri olmamıştır. Bundan dolayı, 
Türkiye’de uygulanacak politikaların gözden geçirilmesinde yarar vardır.. METUTECH-BAN Teknoloji Yatı-
rımcıları Ağı’nın kurumsal olarak faaliyet gösteriyor olması da Türkiye’ de bu finansman modelinin kurumsal-
laşma düzeyinde gelişme gösterdiğinin kanıtıdır.
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SES VE MÜZİĞE İLİŞKİN OLARAK İŞİTME ALGISININ OTEL MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ANALİZİ6*

Eda PEKAR1, ERKAN ÖZDEMİR2

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Bursa / Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: İşitme algısı, özellikle tüketicilerin bulundukları ortamdan tatmin veya tatminsizlik duymalarında oldukça 
önemli bir etkiye sahiptir. Bu anlamda ses ve müzik faktörünün yoğun olarak kullanıldığı ortamlardan biri de 
otellerdir. Birçok tüketici otellerdeki gerek ortamdaki kalabalıktan kaynaklanan seslerden gerekse de otel ge-
nelinde çalınan müziklerin ses yüksekliği, türü, tekrarı vb. gibi faktörlerden memnuniyetsizlik yaşayabilmek-
tedir. Bu çalışmanın amacı, otel ortamında işitilen ses ve müziğe ilişkin boyutları belirlemek ve bu boyutlardan 
hangisinin veya hangilerinin müşteri tatmini üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktır. Otel hizmet-
lerinden yararlanan tüketicilerden toplanan veriler sırasıyla frekans analizi, açıklayıcı faktör analizi, doğrula-
yıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi neticesinde on 
iki ifadeden oluşan ses ve müziğe ilişkin ölçek soruları üç, müşteri tatmini soruları ise bir boyutta toplanmıştır. 
Sese ve müziğe ilişkin bulunan boyutlar sırasıyla otele ilişkin tematik (otelin cıngılı, kullanılan müziğin ote-
le has olması vb.) sesler; otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili (yüksek olup olmaması, atmosferi) sesler; 
otel ortamından ve fiziksel özelliklerden kaynaklanan sesler şeklinde ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen yapısal 
eşitlik modellemesi analizi neticesinde üç boyutta ele alınan işitsel unsurlardan sadece otelde çalınan müziğin 
durumuyla ilgili (yüksek olup olmaması, atmosferi) boyutun müşteri tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkiye (%54) sahip olduğu bulunmuştur. Diğer faktörlerin de etki düzeyleri bulunmakla birlikte bu etkilerin 
anlamlı olmadığı bulunmuştur. Araştırma sonuçları özellikle yönetilebilir bir durum olan oteldeki genel ses 
düzeyi, otelde sunulan müzik atmosferi, otelde sunulan müziğin inceliği ve otelde çalınan müzik türleri konu-
larında otel yönetimlerinin müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre yönetmeleri gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşitsel Algı, Ses, Müzik, Müşteri Tatmini, Otel İşletmeleri, Yapısal Eşitlik Modellemesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlar çevrelerinde olup bitenleri beş duyusu aracılığıyla algılarlar. Bu beş duyudan oluşan sistem, bellekle 
bir bağ kurarak çağrışım yapılmasını ve bireyi uyararak duyguların harekete geçmesini sağlar. Bu durum ise 
insanların davranış ve tutumlarının oluşmasına neden olur. Araştırmalar insanların çevreyi algılama sürecinde 
beş duyusunu birden kullandığı zaman daha yüksek algılama seviyesine ulaştığını göstermektedir. Örneğin 

6 * Yazar Notu: Bu çalışmada yer alan literatür özeti ve analizlerde kullanılan veriler, Doç. Dr. Erkan Özdemir’in danışmanlığında 
Eda Pekar tarafından Haziran 2017 bitirilen “Duyusal Markalama Ve Tüketicilerin Marka Algısında Duyusal Markalamanın 
(Beş Duyunun) Rolü” yüksek lisans tezinden alınmıştır. 
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Hulten (2011) çalışmasında duyusal pazarlama yaklaşımını benimseyen işletmelerin tüketicilerin hafızasında 
olumlu bir algı oluşturarak, tüketicilerin zihinlerinde yer ettiğini bulmuştur. Bu anlamda günümüzde işletmeler 
tüketicilerin zihinlerinde yer edinebilmek için beş duyuya yönelmekte ve tüketiciler tarafından daha kolay al-
gılanmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada işletmelerin duyulara yönelmesi duyusal markalama kavramını ortaya 
çıkarmıştır. 

Marka çabalarının yanı sıra duyusal markalama kavramı paketleme ve ürün geliştirme konularında da önemli 
bir faktör olmaktadır. Ancak genellikle duyusal markalama kavramının görme ve işitme duyularına yöne-
lik olarak uygulandığı da görülmektedir (Thompson vd., 2006). Duyularla ilgili olarak görme duyusu Baker 
(2002), Ampuero ve Vila (2006),  tat duyusu Miişoğlu ve Hayoğlu (2005), koku duyusu Morrin ve Ratneshwar 
(2001), Bone ve Jantrania (1992), dokunma duyusu ise Peck ve Childers (2003), Otterbring (2016) tarafından 
araştırılmıştır. Aşağıda bu çalışmada ele alınan ses ve müzik ile ilgili olarak yapılan çalışmalara ilişkin literatür 
kısaca ele alınmaktadır. 

Bilindiği gibi müzik, tüketici davranışlarında da önemli bir etkiye sahiptir. Hızlı tempolu sesler enerjinin art-
masına neden olurken, yavaş tempolu seslerin sakinleştirici etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hızlı tempo 
daha hızlı iş akışı sağlarken; yavaş tempo ise bunun tam karşıtı bir etkiye sahip olabilmektedir. Hoyer (2008) 
araştırmasında yavaş tempolu müziğin alışverişin yavaş yapılmasına neden olduğunu ve bunun da satışları 
arttırdığını bulmuştur. Süpermarketlerden alışveriş yapan tüketiciler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında 
ise Milliman (1982), müziğin temposunun mağaza içi trafik akışını ve günlük hasılatı etkilediğini bulmuştur. 
Araştırma sonucunda hızlı tempolu müzikten yavaş tempolu müziğe geçilince günlük hasılat $12.112,35’den 
$16.740,23’e kadar yükseldiği, bir diğer ifadeyle %38,2 oranında bir hasılat artışının olduğu bulunmuştur.  

Müziğin satın alma niyeti ve ruh hali üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında Alpert  ve Alpert  (1990), 
ortamda çalınan güzel müziğin insanlarda pozitif duygulara ve keyifli bir ruh haline neden olduğunu bulmuş-
tur. Yemek salonlarında müziğin etkisini üniversite öğrencileri üzerinde inceledikleri çalışmalarında North ve 
Hargreaves (1996) ise müziğin farklı tarzlarda sergilenişiyle katılımcıların farklı davranışlar sergilediklerini 
bulmuşlardır. Yalch ve Spangenberg (2000) ise çalışmalarında müzikten duyulan hazzın vücuttaki dopamin 
salgısını artırarak müşterilerin satın almasını olumlu etkilediğini bulmuşlardır. Hultén (2015) ise hipermar-
ketlerde gerçekleştirdiği çalışmasında, işitsel unsurların ailelerin ve çocuklarının satın kararları üzerinde et-
kili olduğunu bulmuştur. Krishna ve arkadaşları (2016) ise, çalışmalarında reklamlarda duyusal pazarlamanın 
gücünü incelemişler ve çalışmalarında tüketicilerin reklamları hatırlamasında ve değerlendirmesinde müziğin 
etkilerine odaklanmışlardır.

Yukarıda ele alınan literatürde de görüldüğü gibi farklı örneklemler üzerinde yapılan çalışmalar işitsel unsur-
ların ve özelliklerinin (müzik, ses seviyesi, temposu vb.) tüketicilerin satın alma niyeti, satın alma kararları 
gibi pazarlama açısından oldukça önemli sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir. Genel olarak literatür in-
celendiğinde çalışmaların restoran (Alpert ve Alpert, 1990), butik işletmeler (Clarke vd., 2012), ürün (Lund, 
2015) ya da hizmet (Dann ve Jacobsen, 2003) konularında yapıldığı görülmektedir. Ancak konunun turizm 
sektörü özelinde araştırılmadığı ve dolayısıyla literatürde bu konuda önemli bir boşluğun olduğu görülmekte-
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dir. Turizm sektöründe de bu konudaki bilincin eksik olması, bu konunun ele alınmasındaki temel nedenlerden 
biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı, otel ortamında işitilen ses ve müziğe ilişkin boyutları belirlemek ve bu 
boyutlardan hangisinin veya hangilerinin müşteri tatmini üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışmanın devamında ilk olarak araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi başlıkları altında araştırma meto-
dolojisine yer verilmektedir. Daha sonra ise toplanan verilerin analizi ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. 
Çalışmanın sonuç bölümünde ise çalışmanın teorik ve pratik açıdan sağladığı katkılar değerlendirilmekte ve 
gelecekteki araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler sunulmaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, otel ortamında işitilen ses ve müziğe ilişkin boyutları belirlemek ve bu boyutlardan han-
gisinin veya hangilerinin müşteri tatmini üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktır. 

KAPSAM

Araştırma, Türkiye’de otel hizmeti alan on beş yaş üzerindeki tüketiciler üzerinde yapılmıştır. 

YÖNTEM

Araştırma verileri web tabanlı anket yöntemiyle toplanmıştır. Bunun için “surveey.com’’ üzerinde oluşturu-
lan anket formu, bu forma ulaşmayı sağlayan online link üzerinden cevaplayıcılara ulaştırılmıştır. Araştırma 
için anketi yapanların otel hizmetlerinden yararlanmış olması kriteri benimsenmiştir. Araştırmada kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, en düşük maliyetli ve uygulanması en kolay örnekleme 
yöntemidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 194). Oluşturulan anket formu 14.03.2017 – 14.04.2017 tarihleri arasında 
uygulanmıştır.  Bu çalışmadaki analizlere uygun 358 adet anket, IBM SPSS 23 ve IBM AMOS 23 paket prog-
ramları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada kullanılan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerine ikinci bölümde ise işitme algısına ve müşteri tatminine ilişkin ölçek soruları kullanılmıştır. Ölçek 
soruları 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: 
Kesinlikle Katılıyorum) şeklindedir. İşitme algısına yönelik ölçek ifadeleri Karaçay’ın (2010) çalışmasından 
alınmıştır. 

BULGULAR

Elde edilen veriler, Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (YEM) analiz edilmiştir. Bu analiz öncesinde katılımcıları-
nın özellikleri frekans analiziyle, işitme algısına ve tatmine ilişkin boyutların belirlenmesi ise açıklayıcı faktör 
analiziyle ortaya konmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin ölçüm modeline doğrulayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Ölçüm modelinden elde edilen tatmin edici sonuçlar üzerine araştırma modeli 
YEM ile analiz edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Cevaplayıcılara İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, cevaplayıcıların çoğunluğu erkek (% 54,5) ve 25-34 yaş arasındaki (% 47,5) kişilerden oluş-
maktadır. Cevaplayıcıların eğitim durumu ise sırasıyla lisans, yüksek lisans ve lise eğitimi şeklindedir. Cevap-
layıcıların medeni durumu incelendiğinde ise bekâr olanların oranının (% 61,2) evli olanlara (% 38,8) göre 
daha fazla olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısının aylık gelirleri 2500 TL ve altındadır.  

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler N %

Cinsiyet Kadın 163 45,5

Erkek 195 54,5

Yaş 15-24 yaş arası 78 21,8

25-34 yaş arası 170 47,5

35-44 yaş arası 74 20,7

45 yaş ve üzeri 36 10,1

Eğitim Durumu İlköğretim 8 2,2

Lise 45 12,6

Ön Lisans 21 5,9

Lisans 134 37,4

Yüksek Lisans 108 30,2

Doktora 42 11,7

Medeni Durum Bekâr 219 61,2

Evli 139 38,8

Gelir Düzeyi 1500 TL ve altı 110 30,7

1501 TL-2500 TL 68 19,0

2501 TL-3500 TL 51 14,2

3501 TL-4500 TL 39 10,9

4501 TL-5500 TL 44 12,3

5501 TL ve üzeri 46 12,8

Toplam 358 100
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Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

İşitsel algı ölçeğinde yer alan 12 ifadenin ve tatmin ölçeğinde yer alan 4 ifadenin hangi faktör boyutları altında 
toplandığını ortaya koyabilmek için toplanan veriler açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz 
öncesinde gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucu (0,823) ise kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu gös-
termektedir.  Daha sonra ise açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklemin yeterliliği Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ölçümüyle yapılmıştır.  Buna göre KMO değeri 0,784 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 1’e yakın 
olması eldeki veri grubuna faktör analizinin yapılmasının uygun olduğunu göstermektedir.  Aynı zamanda 
Bartlett küresellik testi sonuçları incelendiğinde faktör analizinin kullanılabileceği anlaşılmaktadır ( X2 = 
1920,342; P = 0,00). Faktör analizinde faktör üretme tekniği olarak temel bileşenler tekniği kullanılmıştır. Bu 
tekniğe göre, işitsel algıya ve müşteri tatminine ilişkin ifadeleri oluşturan toplam açıklanan varyans %60,111 
bulunmuştur. Ölçekteki 16 değişken 4 faktör altında toplanmıştır. Faktör sayısının belirlenmesinde özdeğer-
lerin 1’den büyük olması kriteri kullanılmıştır. Faktör yükü 0,40 ve üzerinde olan ifadeler analiz edilmiştir. 
Burada açıklanan metodoloji uygulandığında oluşan döndürülmüş faktör matrisi aşağıdaki tablo 2’de görül-
mektedir.  Her bir boyutta yer alan ifadelere göre isimlendirilen faktörler sırasıyla şöyledir: 

1. Faktör: Müşteri tatmini, 

2. Faktör: Otele ilişkin tematik (otelin cıngılı, kullanılan müziğin otele has olması vb.) sesler, 

3. Faktör: Otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili (yüksek olup olmaması, temposu, atmosferi) sesler, 

4. Faktör: Otel ortamından ve fiziksel özelliklerden kaynaklanan sesler 

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler ve Kısaltması 1 2 3 4

Bana hitap eden otel bana yaşattığı güzel deneyimden dolayı 
hafızamda olumlu bir iz bırakır.

TM3 ,812

Bana hitap eden otel diğerlerine göre aklıma ilk gelen marka olur. TM2 ,801

Bana hitap edecek şekilde tasarlanmış otel odası, aldığım hizmetten 
memnun olmamı sağlar.

TM1 ,757

Beş duyuma hitap edecek şekilde oluşturulan otel ve hizmetleri beni 
satın almaya teşvik eder.

TM4 ,683

Otele ait ayırt edici (otelde ve/veya Tv, internet gibi ortamlarda 
tekrarlayan marka sesi) ses (cıngıl)

İ6 ,782

Otele özel kullanılan tematik sesler İ5 ,750

Otelin akılda kalıcı reklam müziği (cıngıl) İ1 ,677

Otelde çalan müziğin temposu (hızlı veya yavaş) İ7 ,514
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Otelde sunulan müzik atmosferi İ3 ,824

Otelde sunulan müziğin inceliği (ruh halime uygunluğu) İ4 ,604

Oteldeki genel ses düzeyi (yüksekliği)  İ2 ,596

Otelde çalınan müzik türleri İ8 ,551

Kalınan odaya dışardan gelen ses İ11 ,776

Kalınan odada çeşitli alet ve/veya makinelerin çıkardığı (yatak, 
koltuk, klima, buzdolabı vb.den gelen) ses

İ12 ,703

Otelin kalabalık olmasından kaynaklanan ses düzeyi İ10 ,702

Otelin sessiz ve sakin olması İ9 ,600

Açıklanan Varyans (Toplam Açıklanan Varyans 60,11) 28,5 14,5 10,4 6,5

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 8 iterations.

Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Araştırma verilerinin analizinde sırasıyla ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli 
analizi yapılmıştır. Ölçeklerin ölçüm geçerliliği oluşturulan ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analiziyle ince-
lenmiştir. Ölçüm modelinde programın önerdiği modifikasyonlar yapılmıştır. Bu modifikasyonlar sonucunda 
kabul edilebilir bir uyum iyiliği değerleri elde edilebilmiştir. Bu çalışmada uyum iyiliği indeksleri olarak GFI, 
AGFI, CFI, NFI, RMR, RMSEA değerleri ve X2/df oranı kullanılmıştır. Ölçüm modelinde modifikasyon son-
rası elde edilen değerler literatürde genel kabul edilebilir sınırlar (Baumgartner ve Homburg, 1996; Iacobucci, 
2010; Schermelleh-Engel vd., 2003; Weston ve Gore, 2006) seviyesinde bulunmuştur (X2/df oranı= 2,931; 
CFI= 0,903; GFI= 0,919; AGFI=0,880; NFI=0,862; RMR=0,045; RMSEA=0,074).  Sonuç olarak elde edilen 
bulgular ölçüm modelinin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip ve verilerin yapısal analize uygun 
olduğunu göstermektedir. 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçları

İşitsel boyutları oluşturan gizil değişkenler arasında kovaryans kurulduğu için yapısal modelin uyum iyiliği 
değerleri de ölçüm modelindeki gibi elde edilmiştir.  Bu uyum iyiliği değerleri, önerilen modelin bir bütün 
olarak kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu ve önerilen yapısal modelin kabul edilebilir olduğunu göster-
mektedir. İşitme duyusuna ilişkin boyutlar dışsal (egzojen) gizil değişkenleri, müşteri tatmin boyutu ise içsel 
(endojen) gizil değişkeni göstermektedir. İçsel değişken olan müşteri tatmininin bu üç işitsel boyut tarafından 
açıklanma oranı %30’dur. Diğer ifadeyle ise müşteri tatmininin kalan %70’i başka unsurlar tarafından açıklan-
maktadır. Aşağıdaki Şekil 1’de görülen gizil değişkenler arasındaki yön okları etkinin yönünü ve üzerindeki 
değerler ise standardize edilmiş etki değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçlarına İlişkin IBM AMOS 23 Ekran Görüntüsü

Önerilen yapısal eşitlik modelindeki yolların standardize etki katsayılarının yanı sıra bu yolların anlamlı olup 
olmadığı ise aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmektedir. İşitsel boyutların müşteri tatmini üzerindeki etkisi 0.05 
anlamlılık (p<0.05) düzeyinde test edilmiştir.  
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Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeli Analiz Sonuçları

Gizil Değişkenler Arasındaki İlişkiler

Standardize

Katsayılar

(ß)

Standart 
Hata 
(S.E.)

Kritik 
Değer 
(C.R)

P 
değeri

Müşteri 
Tatmini

ß Otele İlişkin Tematik Sesler -,139 ,123 -,682 ,495

Müşteri 
Tatmini

ß Otelde Çalınan Müziğin 
Durumu

,537 ,222 2,031 ,042

Müşteri 
Tatmini

ß Otelin Fiziki ve 
Ortamından Kaynaklı 
Sesler

,168 ,132 1,274 ,203

Tablo 3’de görüldüğü üzere otelde çalınan müziğin durumu olarak ifade edilen işitme boyutunun müşteri tat-
mini üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğuna ilişkin p değeri 0,042 bulunmuştur. Bu değer p<0.05 olduğu 
için anlamlı bir etkiye sahiptir. Müşteri tatmini üzerinde otel otelde çalınan müziğin etkisi %54 olarak bulun-
muştur. Diğer ilişkiler ise p<0.05 olduğu için anlamlı bulunmamıştır.

SONUÇ

Tüketicilerin otel ortamlarındaki ses ve müziğe ilişkin algılarının tatmin üzerindeki etkilerini ortaya koymayı 
amaçlayan bu çalışmada otel ortamında ortaya çıkan ses ve müzik boyutları anket formunda yer alan ifade-
lerin içeriklerine göre isimlendirilmiştir. Buna göre bulunan faktörler sırasıyla; otele ilişkin tematik (otelin 
cıngılı, kullanılan müziğin otele has olması vb.) sesler, otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili (yüksek olup 
olmaması, temposu, atmosferi) sesler, otel ortamından ve fiziksel özelliklerden kaynaklanan sesler şeklinde 
isimlendirilmiştir. 

Ses ve müziğe ilişkin işitme algısıyla ilişkili boyutlar belirlendikten sonra gerçekleştirilen YEM analizi so-
nucunda otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili sesler şeklinde belirtilen gizil değişkenin müşteri tatmini 
üzerinde pozitif bir etkiye (%54) sahip olduğu bulunmuştur. Bu boyut otelde sunulan müzik atmosferi, otelde 
sunulan müziğin inceliği (ruh haline uygunluğu), oteldeki genel ses düzeyi (yüksekliği), otelde çalınan müzik 
türleri şeklinde belirtilen ifadelerden oluşmaktadır. 

Araştırma sonuçları özellikle otel işletme yöneticilerinin müşteri tatmini sağlamak ve/veya arttırmak için he-
def kitlenin özelliklerine göre otel ortamında çalınan müzik türlerine, oluşturulan müzik atmosferine, çalınan 
müziğin etkili olmasına ve son olarak da ses seviyesine oldukça fazla dikkat etmeli ve önem vermelidirler. 
Verilen cevaplar özellikle kontrol edilebilir bu değişkenlerin eğer iyi yönetilirse müşteri tatmini arttıracağını 
göstermektedir. 
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Otel işletmelerinden hizmet alan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma işitsel açıdan tüketici tatmini 
üzerindeki etkili olan faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Gelecekteki araştırmalarda özellikle farklı yaş, cinsi-
yet, gelir gibi özelliklere sahip tüketiciler üzerinde yapılacak araştırmalarla konu genişletilebilir. Bu özellikler 
dikkate alınarak farklılıklar araştırılabilir. Bu tür araştırmaların sonuçlarına göre otellerde etkili bir ses ve mü-
zik yönetimi gerçekleştirilebilir. Ayrıca farklı konseptlerdeki oteller, farklı coğrafik alanlar ve farklı tüketiciler 
bölümleri üzerinde de araştırmalar farklılaştırılabilir. 
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THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE HOTEL BUSINESSES

Emine Serap KURT

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Abstract: Tourism sector is one of the important sectors due to the fact that tourism revenues have a significant 
share in GNP and provide employment. Hospitality businesses operate 24 hours a day, provide continuous ser-
vice, use labour and technology intensively in their operations. Hotel businesses are complex systems and need 
well-designed information systems in order to have efficiency in internal control. Internal control is defined in 
the 2013 COSO Framework as “a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other 
personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to opera-
tions, reporting, and compliance”. The internal control system is more important in hotels than in other busi-
nesses. These businesses need to have an effective internal control because they have various income centers, 
there is no possibility of stocking some goods and services, the monetary transactions and fixed assets amount 
are high, employing a large number of personnel etc.. An internal control system that is supported by a well-
designed information system can increase efficiency and effectiveness of the hotel operations, help reducing 
costs, increase guest satisfaction, minimize errors, frauds and risks within the hotels. In addition, it contributes 
to the continuity and growth of the hotels, helps in achieving corporate goals and future planning. The aim of 
the study is to examine the important issues related to the internal control system in hotel businesses. In this 
respect, literature review used and some recommendations are made.

Key Words: Internal Control, Accounting, Hotel Businesses

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Generally accepted internal control definitions are performed by AICPA and COSO. AICPA defines internal 
control as a process - effected by plan management and other personnel, and those charged with governance, 
and designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the reliability of 
financial reporting (AICPA, 2014: 4). Internal control is defined in the COSO 2013 Framework as “a process, 
effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance” (COSO, 
2013a: 3). This definition is more accurate because nowadays corporate reporting includes financial informa-
tion as well as non-financial information.

COSO’s definition reflects certain fundamental concepts. Internal control is (COSO, 2013a: 3):

•	 Geared to the achievement of objectives in one or more categories - operations, reporting, and compliance.
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•	 A process consisting of ongoing tasks and activities - a means to an end, not an end in itself.

•	 Effected by people - not merely about policy and procedure manuals, systems, and forms, but about people 
and the actions they take at every level of an organization to affect internal control.

•	 Able to provide reasonable assurance - but not absolute assurance, to an entity’s senior management and 
board of directors.

•	 Adaptable to the entity structure - flexible in application for the entire entity or for a particular subsidiary, 
division, operating unit, or business process.

Internal control focus on risks and try to prevent and manage the risks. An effective internal control system 
improves the effectiveness of the company’s operations. Strong internal controls will ensure a company’s re-
sources are utilized only for their intended purposes, greatly minimizing the risk of resource misuse. Internal 
control system differs from one business organization to another depending on the nature and size of the busi-
ness.

Tourism sector in many countries has a significant share of GNP and creates employment. In addition, inter-
national foreign exchange revenues from tourism help finance the current budget deficits of countries. The 
tourism economy has a direct or indirect spreading effect in many countries, including transport, trade, con-
struction, accommodation, food and beverage sectors and other service sectors (Bahar ve Bozkurt, 2010: 255). 
Table 1 shows subsets of tourism industry and goods and services held by these industries. 

Table 1. List of Categories of Tourism Characteristic Products and Tourism Industry

Source: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

127

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Hotel businesses are one of the businesses that provide accommodation service for visitors. Some features that 
distinguish hotel businesses from other businesses are as follows (Gönen, 2007: 48-54):

•	 Hotel businesses are in the service sector and operations covers 24 hours of the day. Some goods and 
services produced have no possibility of storage. The production and sale of food and beverages in hotel 
enterprises are carried out simultaneously. Production is carried out in labor-intensive and technology-
intensive. Due to the rapidly changing request and needs of the guests, there is an intense competition in 
the sector.

•	 Personnel perform both production and delivery of services. The majority of the personnel work within 
same place with the guests. Therefore, the high motivation of the personnel plays an important role in 
ensuring customer satisfaction.

•	 The amount of fixed assets investment in hotel enterprises is more than other industries and return on 
investment takes many years. Exchange rate risk, political risk, seasonality risk (Rodrigues, 2017: 243), 
credit risk etc. sector-specific risks, and an effective internal control system help manage these risks.

PURPOSE

Hotel businesses with an effective internal control system will provide various benefits. An effective internal 
control system in the hospitality industry is a requisite for attaining competitive advantage. The hospitality 
business has some unique problems like money transactions and high employee turnover rate. The aim of the 
study is to examine the important issues related to the internal control system in hotel businesses.

SCOPE

As explained before, internal control system in hotel businesses is very important. The sector is labour and 
technology intensive properties. A well-designed internal control system involves manufacturing, service and 
administrative processes (Radojevic and Rdovic, 2014: 779). The scope of the study is internal control in hotel 
businesses (having 4-5 star). For this reason, COSO internal control model’s five components used and some 
critical issues explained and suggestions were made to have an effective internal control system. 

Internal control consists of five interrelated components (COSO, 2013a: 4-5):

a. Control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. 
It is the foundation for all other components of internal control, providing discipline and structure.

b. Risk assessment is the entity’s identification and analysis of relevant risks to achievement of its objectives, 
forming a basis for determining how the risks should be managed.

c. Control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out.

d. Information and communication systems support the identification, capture, and exchange of informa-
tion in a form and time frame that enable people to carry out their responsibilities.
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e. Monitoring is a process that assesses the quality of internal control performance over time.

METHODS

In order to examine important issues of internal control in hotel businesses, firstly literature review is done. 
Then the issues are explained in the content of COSO internal control model’s five components.

RESULTS

a. Control environment component means the environment where the employees could fulfill their activi-
ties and responsibilities (Cömert, 2015: 130). The control environment is the set of standards, processes, and 
structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. 

A lot of different skilled personnel work in hotel industry. Therefore, every hotel should have an organization 
scheme special to their business. Transparent human resource management helps accountability. There are a 
lot of different works are done in a hotel. Management should determine authorities and responsibilities. To 
ensure the effectiveness of an organisation’s risk management framework, the board and senior management 
need to be able to rely on adequate line functions – including monitoring and assurance functions – within the 
organization (IIA, 2013: 2-3). Reporting lines should be determined by management and communicated with 
employees to reduce employee fraud. An organization chart for big hotels is given below.

Figure 1. Organization Chart for a Very Large Hotel with Full Facilities7

7  Source: Jagels, M.G. and Coltman, M.M., (2004). Hospitality Management and Accounting, John Wiley&Sons Inc., 8th edition, 
New Jersey. p. 193.
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Ethical codes (principles) are one of the issues that need to be given importance since the hotel enterprises 
provide a labor-intensive service. Ethical codes determine the responsibility of the institutions towards them-
selves, their employees, other institutions and organizations and the public. When creating ethical codes in 
hotel businesses, characteristics such as corporate culture, employees’ needs and principles regarding the is-
sues of importance of the institution should be determined. For example, the culture of the country and region 
where a hotel establishment is established is important in establishing the ethical code of the hotel business. 
Since 1999 the Global Ethical Principles in Tourism, set out as the basic framework for a robust and sustain-
able tourism, is a comprehensive set of guidelines designed to guide key factors in the development of tourism. 
Although not legally binding, the regulation adopted a voluntary implementation mechanism by accepting the 
role of the World Tourism Ethics Committee (WCTE) in which stakeholders are referred to issues related to 
document implementation and interpretation. These principles have been prepared under 10 headings and are 
sub-principles of each main principle. These principles include travel and tourism; economic, social, cultural 
and environmental components (http://uclg-mewa.org):These principles have been prepared under 10 head-
ings and are sub-principles of each main principle. These principles include travel and tourism; economic, 
social, cultural and environmental components (UNWTO, 2001: 4-7):

•	 Article 1: Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies

•	 Article 2: Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment

•	 Article 3: Tourism, a factor of sustainable development

•	 Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement

•	 Article 5: Tourism, a beneficial activity for host countries and communities

•	 Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development

•	 Article 7: Right to tourism

•	 Article 8: Liberty of tourist movements

•	 Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry

•	 Article 10: Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism.

Also, ISO standards and EarthCheck certificate should be used to achieve success in global competition. The 
industry is characterized by a much higher employee turnover rate than most other businesses. The board of 
directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance of internal control 
including expected standards of conduct (COSO, 2013a: 4). In addition to implementing these global ethical 
principles in tourism, hotels operating in the sector should determine the code of conduct for their business 
and should ensure that it is communicated to all employees. Behavioral standards guide the organization in 
its behavior, actions and decisions by identifying what is right and what is wrong in achieving the goals of 
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the organization, providing guidance to guide between right and wrong, reflecting the laws, rules, regulations, 
standards and other expectations such as corporate social responsibility that the stakeholders of the organiza-
tion may have (COSO, 2013b: 35). 

b. Risk assessment component is very important because the industry has its own risks. Each hotel can pro-
vide significant benefits by making its own risk map and implementing effective risk management practices. 
Firstly, the company should determine its current and potential risks. Because there is a lot of data in hotel 
businesses, they need to be grouped and transformed into information by a well-functioning IT system. In ad-
dition, the storage and security of such a large data should be considered. 

Since the hotel business operates on a global scale they should be exposed to exchange rate risk. Risk should 
be managed well and the exchange rate information should be integrated into IT systems. Because of there is 
no possibility to stock the produced service, it should be prepared for political risk. Hotel businesses are nega-
tively affected by natural disasters and terrorism. In such a case, insurance systems can be used to avoid liquid-
ity problems. The fixed costs of the sector are high, the fixed investment amount is high and there is credit risk 
in the sector. Hotel businesses should take into account the periodicity of their activities while managing the 
risk of liquidity and continuity. In addition, investing in a certain area will bring about the risk of concentration, 
thus reducing the risk should be taken. Businesses operating in different countries must comply with various 
legal regulations. They should take measures against these issues in order not to fall behind their competitors 
in the sector and to avoid criminal sanctions. The precious items that the guests put in the cash register and the 
amount of money in the Casino are special areas that should be taken into consideration in terms of security.

c. Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that man-
agement’s directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are 
performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology 
environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and auto-
mated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance 
reviews (COSO, 2013a: 4). 

Segregation of the duties of the employees means that each employee is assigned with specific tasks. The 
person in charge of assets is not allowed to maintain accounts of the assets. Some other person maintains the 
accounts of these assets. Since different employees perform the same nature of transactions, the work of each 
is automatically checked. Segregation of the duties of the employees of an organization reduces the possibility 
of stealing assets and if stolen, detection becomes easier. For example, there is no scope for stealing cash by a 
cash-receiving employee where cash receipts accounts are maintained by a different employee. Segregation of 
duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is 
not practical, management selects and develops alternative control activities 

d. Information and Communication; management obtains or generates and uses relevant and quality in-
formation from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal 
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control. Communication is the continual, iterative process of providing, sharing, and obtaining necessary in-
formation (COSO, 2013a: 4). The communication channels should be open and functioning.

Both cash and credit card used to pay transactions by hotel guests. This means that there is a great deal of cash 
accumulating in sales departments each day, making it easy for some of this cash to “disappear.” To further 
complicate cash handling and its control, many hospitality operations have some departments operating around 
the clock. Well-designed IT systems should use for processing data., authorization and responsibilities should 
be determined carefully to reduce fraud risk. 

e. Monitoring Activities; ongoing evaluations, separate evaluations, or some combination of the two are 
used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the prin-
ciples within each component, is present and functioning (COSO, 2013a: 4). Every internal control system 
must be monitored to ensure that it is continuing to provide the desired information. Therefore, the system must 
be flexible enough to be changed to suit different needs.

The regular management and supervisory activities carried out in the normal course of business. An inventory 
list of the regular monitoring activities should be for documentation. This is an example of ongoing evalua-
tions. Even though the assets in inventory for most hospitality operations are only a small proportion of total 
assets, many individual products in those inventories (such as bottles of quality wine and expensive containers 
of food products) are valuable to dishonest employees, who might be tempted to remove them from the estab-
lishment for personal consumption or even to sell them for personal gain.

CONCLUSION

Internal control procedures need to be preventative. In other words, they should be established so that they 
minimize and/or prevent theft. In order to have an efficient internal control system management should pre-
pare an organization scheme. Firstly, procedures have been established for each area and for each job category 
where control is needed, these procedures should be put into writing. In this way employees will know what 
the policy and procedures are. Important aspects of effective internal control are employee competence, trust 
worthiness and training. Human resource management should be transparent in its operations. One of the pre-
requisites for good internal control is to clearly define the responsibilities for tasks. Employees should have 
their work explained to them so that they understand why they are doing specific tasks. Job rotation will be a 
solution to this problem. One way to reduce the possibilities of fraud is to employ machines to do certain tasks 
that improve internal control; this may also lead to a labor cost-saving. Using well-designed IT systems will 
help to reduce employee fraud.  Other principles of internal control are to limit access to assets, to carry out 
surprise checks at unusual times, to bond employees, to make vacations mandatory, to use external audits and 
provide audit trails, and to number all control documents. 

A major area requiring a good system of internal control is purchasing. The process should be documented 
and some employees should have limited authorization.  There is a lot of money transactions occur at a hotel. 
Special procedures must be established for those handling cash, such as the cashiers at the various sales outlets, 
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the front office cashier in a hotel, and the general cashier in the accounting office. Cash is the most liquid of 
assets and without complete control can disappear too easily if employees are dishonest. 
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EXTERNAL AUDITING IN HOTEL MANAGEMENT

Emine Serap KURT

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Abstract: The first definition of tourism was made by Guyer Feuler in 1905 which is primarily known as a 
service product. Accommodation sector and its sub-branch hotel businesses is an establishment that provides 
paid lodging on a short-term basis. As in industrial and commercial enterprises, accounting also plays an 
important role in hotel businesses. (Demir, 1990) When management make decisions, business management 
has to use the data provided by accounting department for future plans. One of the most important reasons of 
accounting application is to meet the information needs of business management. (Küçüksavaş, 1997) In the 
service sector, accounting and auditing are more difficult than other sectors. Since the auditing company comes 
to audit hotel accounts and financial statements at the end of the activity period, the most of financial activities 
are usually completed. External auditing service is usually mandatory for publicly held hotel companies which 
are needs to apply International Financial Reporting Standards (IFRSs) published by International Federations 
of Accountants. Financial statements issued aproppriate to IFRSs should be audited by International Auditing 
Standards (ISAs) published by the International Auditing and Assurance Board (IAASB). In this study, the 
characteristics of independent auditing will be examined in a public hotel business under international auditing 
standards group 200 General Principles and Responsibilities. In the first part of the study, hotel management 
and its stakeholder and in the second part, auditor’ role between hotel management and its stakeholder was 
discussed. Finally, recommendations have been made for more accountable hotel managements. 

Key Words: Tourism, Hotel management, Auditing, Accounting 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Tourism continues to demonstrate its key role in generating economic activity, employment and export rev-
enues in the OECD area, where it directly contributes, on average, 4.1% of GDP, 5.9% of employment and 
21.3% of service exports. Tourism offers strong potential to support job-rich growth and at around 80%, tour-
ism exports also generate higher than average domestic value added. International tourist arrivals surpassed 1.1 
billion in 2014 (World Tourism Organization), following a resurgence in arrivals to OECD countries (6.4%), 
which increased at a faster rate than the global average (4.2%) (OECD, 2016). United Nations World Tourism 
Organisation defined tourism as “comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”.

For publicly held hotels, accounting and external auditing is fundamental management issues enforced by law. 
Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the 
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degree of correspondence between the information and established criteria (Arens, 2017, 44). Auditors have 
enormous responsibilities between hotel management and its stakeholders that hotel managements have wide 
of range stakeholders to disclosure financial and nonfinancial statements annually. Financial statements should 
be audited by external auditor under ISA 3158. To do this, senior external author and auditing team should 
study on hotel management’s business history, financial statements, previous auditor reports and recent devel-
opments in accommodation sector.  IAS 315 requires external auditor;

 To list business risk in hotel management – A risk resulting from significant conditions, events, cir-
cumstances, actions or inactions that could adversely affect hotel management’s ability to achieve its objec-
tives and execute its strategies, or from the setting of inappropriate objectives and strategies.

In our study, we will focus IASs with 200 codes that should be considered by the auditors who perform inde-
pendent audits in publicly held hotels. Accommodations sector is subsector of tourism which has many speci-
fication in terms of accounting and auditing. 

Figure 1. Tourism Sector Classification

Source: (BAKKA, 2018, 2)

Accounting and auditing in hotel management is more complicated than SMEs. A publicly held hotel company 
is a company that has issued securities such as stocks and bonds that can be bought and sold by the public on a 
stock exchange or an over-the-counter market. Publicly held hotels are required by Security and Exchange Com-
mission to regularly file a number of public financial reports to inform investors and policymakers about business 
performance. Independent audits are a core component of financial system and help give investors, and the capital 
markets, the confidence to invest in public companies. Without independent audits, investors would have to rely 
on management’s word that its financial statements are accurate. Many investors likely would be less willing to 
risk their assets on data that has not withstood independent scrutiny (Center for Audit Quality, 2018). 

In Figure 2, publicly held hotel’ s stakeholders are given. External audit process is explained in Figure 3.

8  International Standard on Auiıting 315 Identifying And Assesiıng The Risks of Material Misstatement Through Understanding 
The Entity and Its Environment: This International Standard on Auditing (ISA) deals with the auditor’s responsibility to identify 
and assess the risks of material misstatement in the financial statements, through understanding the entity and its environment, 
including the entity’s internal control.
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Figure 2. Hotel management’ s stakeholders (illustrated by author)

Figure 3. External Auditor Assurance in Hotel Management (illustrated by author)
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Figure 3. (continue). Auditor position between hotel management and its stakeholder (illustrated by 
author)

Figure 3. (continue). Auditor position between hotel management and its stakeholder  
(illustrated by author)
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Table 1. General Principles and Responsibilities in External Auditing for Accommodation Sector

Auditing 
Standard

Title of 
Standard

Content of Auditing Standard Issues to Be Considered Under 
the External Auditor of Hotel 
Enterprises

ISA 210 Agreeing the 
Terms of Audit 
Engagements

This International Standard on 
Auditing (ISA) deals with the 
auditor’s responsibilities in 
agreeing the terms of the audit 
engagement with management and, 
where appropriate, those charged 
with governance. This includes 
establishing that certain preconditions 
for an audit, responsibility for 
which rests with management and, 
where appropriate, those charged 
with governance, are present. ISA 
220 deals with those aspects of 
engagement acceptance that are 
within the control of the auditor.1

Example issues for this standard.

If there is a change in management 
board and/or corporate governance 
committee in hotel management, 
senior external auditor should 
check very carefully and decide any 
necessary changes on engagements 
with customer hotel management. 

The expectation that hotel 
management will provide written 
representations to auditing company. 
Necessary changes on engagements 
should be checked by auditor.

Any revised or special terms of 
the audit engagement should be 
checked.

ISA 230

Audit 
Documentation

This International Standard on 
Auditing (ISA) deals with the 
auditor’s responsibility to consider 
laws and regulations in an audit 
of financial statements. This ISA 
does not apply to other assurance 
engagements in which the auditor 
is specifically engaged to test and 
report separately on compliance with 
specific laws or regulations.2

Example issues for this standard. 

The identified risks of material 
misstatement in hotel auditing 
should be documented by external 
auditor. For example, if auditor 
suspends on unregistered room 
revenues, necessary investigation 
methods, application of methods 
and investigation results should be 
documented in current auditing file. 
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ISA 250

Consideration 
of Laws and 
Regulations 
in an Audit 
of Financial 
Statements

This International Standard on 
Auditing (ISA) deals with the 
auditor’s responsibility to consider 
laws and regulations in an audit 
of financial statements. This ISA 
does not apply to other assurance 
engagements in which the auditor 
is specifically engaged to test and 
report separately on compliance with 
specific laws or regulations.3

Example issues for this standard.

External auditor in hotel should be 
check operating license for SPA 
center in the hotel to assure if the 
hotel complies with the law and 
regulations.

External auditor in hotel should 
ensure if the employees are properly 
trained and understand the code of 
conduct.

External auditor should check if all 
staff have been registered to social 
security system. Also, accruals will 
be paid to workers while retiring 
should be checked in the financial 
statement. 

PURPOSE

The hotel business is a complex system and it is necessary to modernize business processes by introducing 
and implementing information systems in all areas of work. Taking into account the specific type of hotel 
business it requires the application of information systems for faster data processing, and thus the faster the 
proper decision making. Information systems participate in providing data necessary for running, directing 
and controlling business activities (Radojević and Radović, 2014).

CONTENT

Today, the service sector has reached an incredible level and the developed countries of the world have become 
a service economy. The significant increase in the service sector in the developed countries of the world has in-
creased the importance of service marketing and new service concepts and strategies have emerged in parallel 
with this development. In this context, the accounting department and independent auditors play an important 
role for the management of hotel businesses to make the right decisions. In this study, the audits of independent 
auditors in hotel enterprises within the scope of international auditing standards 200 were examined.

METHODOLOGY 

Recent sources like regulations, law, reports and thesis about accounting, auditing, hotel management searched. 
The study will focus on the elements to be observed by the independent auditor in the standards of “General 
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Principles and Responsibilities” (ISAs from 210-265) included in the International Auditing Standards pub-
lished by IFAC. 

FINDINGS

External auditors who conduct independent audits in hotel businesses should be familiar with the sector under 
IAS 315 before going to audit and be aware of IFRS and other IAS practices in hotel businesses. The auditors 
should not only visit the hotel at the end of the year but also during the period. The use of computer-aided audit 
programs by auditors will enable them to be faster than manual control. It is very important to have previously 
experienced auditors involved in the team when creating the audit team.

DISCUSSION

There is no difference in terms of financial accountability of public hotels however accounting in hotel man-
agements have some special points than the other sectors.

 Production and sales of hotel businesses 24 hours a day guests’ requests without waiting. This working 
system due to accounting records are made daily without waiting. For example, after midnight, room rates 
are transferred to guest accounts and the room income for that day is determined.

 Approximately 90% of the balance sheet assets in hotel enterprises formation causes high depreciation 
expenses.

 The hotel management should be able to protect itself against the exchange rate risk as the guest leaves 
the hotel.

 The hotel management should be able to protect itself against the exchange rate risk as the guest leaves 
the hotel (Gönen, 2007).

 Management skills that require upgrading, and functional areas that require training. Most can be rest 
acquired through short courses, certificate and degree courses and other training programs offered by edu-
cational institutions (Avcikurt, 2003).

 Today, it is not possible to manage the hotel business in a corporate manner without using information 
technologies. The use of information technologies in terms of accounting, independent audit, internal au-
dit and misconduct is extremely important (Çalıyurt and İlknur, 2012).

 In the present paper, it is suggested that 86.50 percent of the sample participants agreed with it. Addition-
ally, e-commerce does have an impact on the external auditor’s report due to their work is to be done on 
the same auditing systems which are used by the organization and is applied to them as well (Sandybayev, 
2016).
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İŞLETMELERDE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİ VE UYGULAMALARI

İlker GÜLENÇER1, Rabia Kübra TÜNEL2

1Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara / Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Klasik finansal raporlama formatları endüstri devriminin finansal raporlaması olarak kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte günümüzde hem işletmeler hem de yatırımcılar açısından fonksiyonunu ve önemini devam 
ettirmekte olan klasik finansal raporlama formatı, üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiş sürecinde yer 
alan günümüz işletmelerinin hayati fonksiyonlarını oluşturan değer yaratma ve sürdürülebilirlik gibi önemli 
işletmecilik kavramlarını vurgulayamamaktadır. İşletmeleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren uzun vadeli 
değer yaratma sürecinin anahtarları olan bu faaliyetlerin ve fırsatların güncel finansal raporlama formatlarına 
yansıtılması hem akademik camiada hem de iş dünyasında uzun süredir kabul görmekte olan bir anlayıştır. Tek 
rapor (One Report) olarak da adlandırılan entegre raporlama, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin olarak finansal 
ve finansal olmayan (Sürdürebilirlik) bilgilerini tek bir raporlama formatı halinde sunabilmektedir. Böyle-
ce finansal ve sürdürebilirlik stratejilerini ve sonuçlarını bütünleştiren entegre raporlama yaklaşımı finansal 
verilerle birlikte işletmeler açısından değer yaratma zinciri sürecinde önemli roller oynayan iş modellerini, 
stratejik hedefleri, bütüncül performansı ve yönetişim sistemleri hakkında öz ve şeffaf bilgileri içeren finansal 
olmayan yönü de bulunan raporlardır. Bu kapsamda çalışmamamızın ilk olarak kavramsal aşamasında; klasik 
finansal raporlama yaklaşımından entegre raporlama yaklaşımına giden süreç ve aşamalardan ayrıca entegre 
raporlama unsurlarını ifade edilerek bir entegre rapor sürecinden bahsedilecektir. İkinci olarak araştırma aşa-
masında ise Türkiye’de ve dünya ülkelerinde gerçekleştirilen entegre raporlama faaliyetlerinden ve uygulama-
larından, ayrıca bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, Entegre Raporlama, Kurumsal Sürdürülebilirlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Muhasebe bilgi sistemi, işletmelerde iki esas fonksiyonu yerine getirmektedir. Bunlardan ilki işletmelerin 
geçmişte gerçekleştirmiş olduğu ve parayla ifade edilebilen ticari işlemlerin kaydedilmesi ve gerektiğinde 
işletme içindeki ve dışındakilere sunulması fonksiyonudur. İkinci fonksiyonu ise işletme faaliyetlerine ilişkin 
kaydedilen muhasebe verilerinin bir formata sokularak taraflara raporlanmasıdır. Bu fonksiyon ise finansal 
raporlama fonksiyonu olarak ifade edilmektedir (Bayazıtlı, vd., 2016: 25). 1980’li yıllar ile küreselleşmenin 
yükselmesi ve işletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarının tartışılmaya başlanmasıyla birlikte geleneksel 
finansal raporların işletmelerin gerçek durumunu paydaşlarına yansıtmada yetersiz kaldığı görülmüştür. Yatı-
rımcıların karar verebilmeleri açısından finansal raporlarda yer alan muhasebe bilgileri ya da borsada yer alan 
fiyat bilgileri değil faaliyet gösterdikleri çevreye ve topluma karşı ne kadar sorumlu davrandıkları da önem 
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kazanmaya başlamıştır. İşletmeler artık sadece kar odaklı olmaktan çıkmış ve bu geniş bakış açısı muhasebede 
de etkisini göstermiştir (Yanık ve Türker, 2012: 297-298). Geleneksel finansal raporların paydaşların ihtiyaçla-
rını karşılayıp karşılamadığı özelliklede yıllık finansal raporlar dışında yer alan bu kadar fazla önemli bilginin 
paylaşılmasının gerekliliği konusu son yıllarda sıkça tartışılır olmuştur (KPMG, 2017: 17). İlk zamanlarda 
sürdürebilirlik raporları, finansal performansın gayet başarı olarak işletmelerin sosyal ve çevresel yaşama olan 
adaptasyonunu ve çevreden gelebilecek tehdit ve fırsatları iyi bir şekilde analiz edilip edilemediğinin gösterge-
si olmuştur. Ancak zaman içerisinde finansal raporlar, firma değeri ile sürdürülebilirlik raporları arasında tam 
olarak ilişki kurulamadığından bu raporlar paydaşlar açısından beklenen faydayı oluşturamamıştır. Entegre ra-
porlar ise paydaşların daha bütüncül olarak bilgilendirilmesi ve işletmenin geleceği hakkında kararlar alınırken 
daha faydalı olabilmesini sağlamayı amaçlanmıştır (Gençoğlu ve Aytaç, 2016: 54). Mevcut finansal raporlama 
yöntemlerinin yatırımcıların ve paydaşların beklentilerini karşılayabilmede yetersiz kalması sebebiyle ortaya 
konulan entegre raporlama, işletmelerin hem bugün ve hem de uzun vadede rekabetçi avantaj yaratabilme 
açısından değer yaratma sürecini ayrıntılı bir şekilde anlatan raporlama biçimi olarak ortaya çıkmıştır. 2000’li 
yılların başı ile birlikte Novozymes, Novo Nordisk, Natura ve Philips gibi önemli şirketler tarafından entegre 
raporlama süreçleri başlatılırken, entegre raporlamanın modern iş dünyasında daha yoğun gündeme gelebil-
mesi ve bu alanda akademisyenler tarafından literatürünün geliştirilmesi 2000’li yılların sonunu bulmuştur 
(Aras ve Sarıoğlu, 2015: 37). Yaşanan değişimler ekonomi ve toplum için gerekli olan ekosistemler üzerindeki 
baskıyı artırmıştır. Bu değişimlerin politik, ticari ve sosyal etkileri bulunmaktadır. 1970’li yıllarda işletmeleri-
nin aktif büyüklüklerinin %83’ü fiziki varlık ağırlıklı iken, 2000’li yılların sonlarında bu oran %20’nin altına 
düşmüştür. Fiziki varlıklar işletme finansal raporlarında görülebilirken, fiziksel olmayan varlıkların bazılarının 
görünürlüğü mümkün olmamaktadır. Oysa fiziki olmayan varlıkların payı artmış ve bunların bilinmesi zorunlu 
olmuştur (IIRC, 2012: 4). Buna benzer olarak Mustata, vd., (2012) tarafından yapılmıştır. 1975 yılında S&P 
kapsamında yer alan şirketlerin %83’ü finansal ve maddi varlıklar ile açıklanabilirlerken bu oran 2009 yılı iti-
bariyle aynı endekse göre yaklaşık %19’a kadar düşmüştür. Daha açık bir ifade ile finansal olmayan varlıklar 
şirket değerlerinin en önemli belirleyicisi haline gelmiştir ve bu sonuç da entegre raporlamanın önemini ileriki 
zamanlarda ciddi olarak artıracaktır. Esasen sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim gibi 
farklı isimler altında çeşitli raporlar işletmeler tarafından yayımlanmaktadır. Bütünleştirici yanları olmalarına 
rağmen daha çok iç paydaşlara ve işletme tepe yönetimlerine hitap ettiği görülmektedir. Daha farklı açılardan 
bakabilen, bütünleştirici, uzun vadeli bakış açısı sunan, finansal ve finansal olmayan bilgileri daha güvenilir ve 
daha sistematik şekilde paydaşlarına sunan raporlamaya ihtiyaç vardır (Sipahi ve Arsoy, 2010: 57). Tek rapor 
olarak da adlandırılan entegre raporlama işletme faaliyetlerine yönelik finansal ve finansal olmayan verilerin 
tek bir raporlama formatı olarak sunulduğu rapordur. (Karğın, vd., 2013: 28). Entegre raporlama; bir işletme-
nin stratejilerinin, kurumsal yönetiminin, işletmenin performansının ve uzun vadede beklentilerinin işletmenin 
dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma sürecinin kısa ve öz olacak şekilde ilgililere 
bildirilmesidir. Entegre raporlamada asıl amaç finansal sermaye sağlayan taraflara işletmenin zaman içerisinde 
nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. Bir entegre raporlama işletmenin çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçile-
rini, faaliyet gösterdiği toplumu, yasa koyucularını, düzenleyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere bir 
işletmenin zaman içerisinde değer yaratma kabiliyeti üzerinde etkisi olan tüm paydaşları faydalanabilmektedir 
(IIRC, 2013: 4). Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin asıl amacı küresel anlamda genel kabul gören 
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finansal, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetime ilişkin bilgileri öz, anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir standart 
format haline getiren bir entegre raporlama çerçevesi oluşturmaktır (Topçu ve Korkmaz, 2015: 6).

AMAÇ

Son yıllarda entegre raporlama uygulamaları işletmeler ve politika yapıcıları tarafından büyük ilgi görmüştür. 
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) yaşanan bu gelişmeler nedeniyle 2010 yılında İngiltere’de ku-
rulmuştur. Entegre raporlama uygulamak isteyen kuruluşlara rehberlik etmesi bakımından, entegre raporlama 
faaliyetlerini sistematik olarak inceleyen ve standartlar üreten bir organizasyon olarak kurulmuştur. İlk olarak 
uygulama rehberini 2013 yılında yayımlamıştır. 2011 yılından 2014 yılına kadar dünya çapında farklı ülkeler-
den yaklaşık yüz şirket konsey tarafından başlatılan pilot program kapsamında entegre raporlama uygulamala-
rı başlatmışlardır (Mio, vd., 2016: 204; Abeysekera, 2013: 229). Gelişen ve özellikle son yıllarda artık küresel 
çapta çalışan işletmeler açısından zorunlu hale gelmesi beklenen entegre raporlama uygulamaları, Türkiye’de 
ilk olarak Garanti Bankası ve Çimsa tarafından entegre raporlama hazırlamak amacıyla IIRC’ye üye olan ilk 
Türk şirketleri olmuşlardır. Daha sonraki süreçte hızla gelişen ve uygulama açısından diğer Türk işletmelerini 
kapsaması beklenen entegre raporlama uygulamaları için 2015 yılında TÜSİAD tarafından “Kurumsal Yöne-
timde Yeni Dönem: Entegre Raporlama” rehberi yayımlamış ve akabinde de 2015 yılında Entegre Raporlama 
Türkiye Ağı (ERTA) kurulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler neticesinde önemi artan ve 
Türk şirketleri açısından da artık hayati bir önem taşımaya başlayan Entegre Raporlama bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Türk şirketlerine yön verebilmek amacıyla Entegre raporlama sürecinden, Dünya’daki farklı 
ülkelerde ki entegre raporlama uygulamalarında, bu uygulamaların elde edilen sonuçlarından ve entegre rapor-
lama uygulamasına geçen işletmelerin piyasa değerlerinde yaşanan etkilenmelerden bahsedilecektir. Yapılan 
değerlendirmelerin yeni gelişmeye başlanan ve kaçınılmaz olarak etkilenecek olan Türk şirketleri açısından 
faydalı olunması umulmaktadır.

KAPSAM 

Dünya çapında uygulama açısından da henüz yeni olan entegre raporlama kavramı Türkiye’de de yaygın ol-
mamakla ve tam olarak şekillenmemekle birlikte uygulamaları bulunmaktadır. Böylece çalışmanın kapsamı ilk 
olarak kavramsal aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamada geleneksel finansal raporlama yaklaşımından entegre 
raporlama yaklaşımına giden süreç ve aşamalardan bahsedilecek, ayrıca entegre raporlama unsurları ifade edi-
lecek ve tüm bir entegre raporlama süreci ayrıntılarıyla gösterilecektir. Çalışmanın İkinci kapsamı ise araştır-
ma aşaması oluşturmaktadır. Bu aşamada Türkiye’de ve dünya ülkelerinde gerçekleştirilen entegre raporlama 
faaliyetlerinden ve uygulamalarından, ayrıca bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 

YÖNTEM

Entegre raporlama açısından standart bir format bulunmamakla birlikte hazırlanan her entegre raporun ken-
dine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Raporu sunan işletmenin işletme modeli çerçevesinde hazırlanan entegre 
rapor anlam kazanmaktadır. Bununla birlikte işletmeler raporlarını hazırlarken paydaşların ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayacak olması hususunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede çalışma açısından en-
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tegre raporlar (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi çerçevesine göre) aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde 
değerlendirilmiştir:

•	 Kurumsal genel görünüm ve dış çevre: İşletmeler ne iş yapıyor ve hangi koşullarda faaliyet gösteriyor?

•	 Kurumsal Yönetim: İşletmelerin kurumsal yönetim yapısı kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma ka-
biliyetini nasıl destekliyor?

•	 İş modeli: işletmelerin değer sürecini açıklayan işletme modeli nedir?

•	 Riskler ve fırsatlar: İşletmelerin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini etkileyen spesifik 
risk ve fırsatlar nelerdir ve kuruluş bunları nasıl ele almaktadır?

•	 Strateji ve kaynak aktarımı: İşletmelerin hedefi nedir ve buraya nasıl ulaşmayı amaçlamaktadır?

•	 Performans: İşletmeler, dönem için belirlenen stratejik hedeflerine ne ölçüde ulaşmıştır ve elde edilen 
sonuçlar sermaye öğelerini nasıl etkilemiştir?

•	 Genel görünüş: İşletmeler stratejisini uygularken karşılaşması muhtemel zorluk ve belirsizlikler ve bun-
ların, iş modeli ile gelecekteki performansı açısından potansiyel etkileri nelerdir?

•	 Sunumun temeli: İşletmeler entegre rapora dahil edilecek konuları nasıl belirlemektedir ve bu konular 
nasıl incelenmekte veya değerlendirilmektedir?

BULGULAR

Yapılan çalışmada Türkiye, Avrupa, ABD ve özellikle entegre raporlama açısından önem taşıyan Güney Af-
rika ‘da yer alan işletmelerin entegre raporlama süreçleri eldeki bulgulara göre analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Halen dünya işletmeleri açısından da çok yeni bir kavram olan entegre raporlamanın standart bir çerçeve 
formatının birçok dünya ülkesinde oluşmadığı görülmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden biri gelişmişlik 
düzeyleri farklı olan dünya ülkelerinde incelenmesi hem de farklı sektörlerde ve büyüklükteki işletmelerin de-
ğerlendirilmesidir. Gelişmiş ekonomilerin başında gelen ABD’de S&P endeksinde yer alan işletmelerde dahi 
entegre raporlama kavramlarının çok yaygın kullanılmadığı görülmüştür. Finansal raporları incelendiğinde 
genel olarak sürdürebilirlik raporlarının, kurumsal yönetim raporlarını, çeşitli çevresel ve sosyal raporların 
kullanıldığı görülmüştür. Bu durum Avrupa’da yer alan ülkeler açısından da benzerdir. Güney Afrika’da bor-
saya kote edilmiş olan işletmelere entegre raporlama yapma zorunluluğu getirilmiş olmasına rağmen istenilen 
sonuçlara ulaşılmadığı da görülmüştür. Türkiye açısındanda entegre raporlama sürecinde elde edilen sonuçlar 
tatmin edici olmamakla birlikte özellikle TÜSİAD 2015 yılında bu konu hakkında bir çalışma başlatarak Türk 
işletmelerinin dünya ile birlikte hareket etmesini amaçlamıştır.  Bu amaç için Entegre Raporlama Türkiye Ağı 
(ERTA) kurulmuştur. Bununla birlikte Türk işletmeleri için özellikle uygulanacak entegre raporlama formatı 
konusu hala belirsizlikler taşıdığı görülmüş ve bu konuda işletmeler açısından nasıl bir format kullanılacağı 
anlaşılamamıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde Borsa İstanbul (BİST) 2017 yılında Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi (IIRC) ile ortak hareket ederek Türk işletmelerine rehberlik edecek ve onları belirli bir 
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örnek format oluşturacak önemli bir entegre raporlama hazırlama kılavuzu oluşturmuştur. Türk işletmeleri 
açısından faydalı bir adım olması beklenmektedir.

SONUÇ

Entegre raporlamanın hala dünya çapında belirlenmiş kesin bir formatının olmaması sebebiyle, hem de birçok 
üst düzey işletmenin dahi bu kapsamda raporlama yapmaya hazır olmadığı görülmüştür. İşletmeler halen sür-
dürebilirlik raporlaması sürecinde bulunmakta olup, bu aşamadan entegre raporlama aşamasına geçişin daha 
uzun süreceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bazı Türk işletmelerinin 2015 yılı itibariyle entegre raporlama 
süreciyle ilgili çalışma yaptıkları ve çeşitli raporlar hazırladıkları bilinmektedir. Burada ki yer alan belirsiz-
likleri giderebilmek ve aynı zamanda daha standart ve verimli bir raporlama formatı yapabilmek amacıyla 
2017 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından Borsa İstanbul ile birlikte hareket ederek 
Türk işletmeleri için Entegre raporlama kılavuzu hazırlamışlardır. Bu kılavuz ile Türk işletmeleri açısından da 
sürecin hızlı ve daha verimli geçmesi beklenmekle birlikte bir sonraki çalışmalarda da bu işletmelerin entegre 
raporlama çalışmaları ve bu raporlama formatından sonra yaşanan finansal gelişmeler değerlendirilebilecektir.
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İŞ GÜVENCESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSA ETKİSİ

Hüseyin ÖZDEMİR1, Ayhan DAĞDEVİREN2, Mikail KARA3

1-2-3 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Çankırı /  Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, iş güvencesinin personelin örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve performansını artı-
rıp artırmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, Çankırı Karatekin Üniversitesinde daha önce taşeron 
kadrolarda çalışan (güvenlik ve temizlik personeli) ve 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle daimi işçi kadrolarına geçen personel oluşturmaktadır. Araştırma ve-
rilerinin elde edilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2018 yılı ocak ayında taşeron kadrolarda 
çalışan personele anket formu uygulanmış, daha sonra kadroya geçirilen personele ekim ayında tekrar anket 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 300 personel tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen 
veriler, SPSS 16 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda iş güvencesinin perso-
nelin örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve performansını artırmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesi, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Performans

GİRİŞ

İş güvencesi çalışanın istediği sürece çalıştığı işletmede görevini sürdürebilmesi veya çalıştığı işletmede uzun 
süreli çalışma imkânına sahip olması olarak tanımlanmaktadır (Bakan ve Büyükmeşe, 2004: 36). Allen ve Ma-
yer (1990), örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu 
olarak ele almışlardır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerinin, örgütün üyesi olmaktan 
mutluluk duymalarının ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı olmalarının göstergesidir. Duygusal bağlılığı yük-
sek çalışanların örgüt çıkarlarının gerçekleşmesi için daha fazla çaba göstermesi duygusal bağlılığı yüksek 
çalışanların daha fazla tercih edilmesini sağlamıştır. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte devam ettiği süre 
içerisinde harcadığı, emek, zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, işe ait yetenekler, 
kıdem, sosyal güvence, emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedeceği düşüncesiyle 
oluşan bağlılıktır. Normatif (ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularının 
bir göstergesidir. Çalışanın işe alım sürecinden itibaren çalışanın eğitimi ve geleceğine yönelik yapılan tüm 
harcamaların karşılığı olarak çalışanın örgüte bağlı kalma yükümlülüğüdür. İş tatmini, çalışanların işlerindeki 
rolüne karşı duygusal tepkileridir. Diğer bir ifadeyle kişinin işine karşı olumlu tepkileridir (Aktaran: Kök, 
2006: 293). Çalışan performansı, kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde 
yerine getirmek suretiyle, belirli bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışmanın sonucudur. 
Bu sonuç, görevin yerine getirilme derecesi olarak da algılanabilir. Bu durumda çalışan performansı, görevin 
yerine getirilmesi için ortaya konulan çabaların tümü olarak tanımlanabilir (Özen, 2011:6). 
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AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, iş güvencesinin personelin örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve performansını artırıp 
artırmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda şu hipotezler geliştirilmiştir:

Hipotez 1: İş güvencesi, personelin örgütsel bağlılığını artırmıştır.

Hipotez 2: İş güvencesi, personelin iş tatminini artırmıştır.

Hipotez 3: İş güvencesi, personelin performansını artırmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın evrenini, Çankırı Karatekin Üniversitesinde daha önce taşeron kadrolarda çalışan ve daha sonra 
daimi işçi kadrolarına geçen personel oluşturmaktadır. Araştırma, 2018 yılı Ocak ve Ekim aylarında gerçek-
leştirilmiştir. Hazırlanan anket formları, daimi işçi kadrolarına geçen personele bu kadroya geçmeden önce 
ve bu kadroya geçtikten sonra olmak üzere iki aşamada uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 300 
personele dağıtılan anket formlarından eksik, hatalı ve doldurulmayan anket formlarının elenmesinden sonra 
Ocak ayında 200, Ekim ayında 177 geçerli anket formu elde edilmiştir. 

YÖNTEM

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Allen ve 
Meyer’ın üç boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Anket formunda, 1-6. ifadeler duygusal bağlılığı, 
7-12. ifadeler devam bağlılığını ve 13-18. ifadeler de normatif bağlılığı ölçmeye yönelik ifadelerdir. İş tatmi-
ninin ölçülmesi için Minesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. İçsel tatmin; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19 
ve 20.  ifadelerden; dışsal tatmin 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17 ve 18. ifadelerden oluşmuştur. Çalışan performansının 
ölçülmesi için ise Borman ve Motowidlo (1993) ile Beffort ve Hattrup (2003) tarafından geliştirilen ve Ka-
rakurum (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan 11 ifadeli performans ölçeği kullanılmıştır. Anket formunda, 
1-6. ifadeler görev bağlılığını, 7-11. ifadeler bağlamsal performansı ölçmeye yönelik ifadelerdir. Araştırma 
sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin iç tutarlı-
lık güvenilirliği, Cronbach Alpha yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeklerin Cronbach Alpha katsayıları 
örgütsel bağlılık için ,927, iş tatmini için ,946 ve performans için ,902 olarak hesaplanmıştır. Bu da ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir bir ölçek (0,80 α<1,00) olduğunu göstermektedir (Ural ve Kılıç, 2013: 280; Can, 
2013: 343).

BULGULAR

Araştırmaya Ocak ayında katılan personelin %64,0’ü erkek, %36,0’sı ise kadındır. Evli olan personelin oranı 
%85,5 iken bekârların oranı %18,5’dir. Araştırmaya katılan personelin personelinin yaş grupları içinde 23-31 
yaş arası grup ile 40 yaş ve üzeri grubun %26,5 ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bu grupları sırası ile 32-35 
yaş arası grup (%25,5)  ile 36-39 yaş arası grup (%21,5) izlemektedir. Katılımcıların eğitim durumları incelen-
diğinde lise mezunu grubun %60,0 ile en büyük grubu oluşturduğu görülmüştür. Bu grubu sırası ile ilköğretim 
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mezunu grup (%22,5), lisans mezunu grup (%11,0) ile ön lisans mezunu grup (%6,5) izlemiştir. Personelinin 
üniversitedeki çalışma süreleri incelendiğinde 6 yıl ve üzeri grubun %57,0 ile ilk sırada yer aldığı, bu grubu 
ise sırası ile 4-5 yıl arası grup (%31,0) ile 1-3 yıl arası grup (%12,0) izlemiştir.

Araştırmaya Ekim ayında katılan personelin %62,7’si erkek, %37,3’ü ise kadındır. Evli olan personelin oranı 
%76,8 iken bekârların oranı %23,2’dir. Araştırmaya katılan personelinin yaş grupları içinde 32-36 yaş arası 
grubun %26,5 ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bu grubu sırası ile 23-31 yaş arası grup (%26,0), 37-41 yaş 
arası grup (%24,3) ile 42 yaş ve üzeri grup  (%23,2) izlemektedir. Eğitim durumları incelendiğinde lise me-
zunu grubun %62,7 ile en büyük grubu oluşturduğu görülmüştür. Bu grubu sırası ile ilköğretim mezunu grup 
(%24,3), lisans mezunu grup (%8,5) ile ön lisans mezunu grup (%4,5) izlemiştir. Çalışma süreleri incelendi-
ğinde 6 yıl ve üzeri grubun %55,4 ile ilk sırada yer aldığı, bu grubu ise sırası ile 4-5 yıl arası grup (%29,9) ile 
1-3 yıl arası grup (%14,7) izlemiştir.

Tablo 1’e göre personelin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık boyutu, devam bağlılık boyutu ve normatif bağ-
lılık boyutu Ocak ve Ekim ayı değerlendirmeleri arasında yapılan ilişkili örneklem t testi sonuçlarına göre per-
sonelin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık boyutu devam bağlılık boyutu ve normatif bağlılık boyutu Ocak ve 
Ekim ayı değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi t değeri tüm 
maddelerde pozitiftir. T değerinin pozitif olması anlamlı farklılığın bulunduğu maddelerde personelin Ocak 
ayı ortalamalarının Ekim ayı ortalamalarından daha yüksek olması demektir. Personelin örgütsel bağlılık, duy-
gusal bağlılık boyutu devam bağlılık boyutu ve normatif bağlılık boyutunda düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Örgütsel Bağlılık Karşılaştırma T testi Sonucu (Ocak-Ekim)

Madde Grup n Ortalama Standart
Sapma

s.d. t p

Örgütsel
Bağlılık

Ocak 200 4,08 0,66 199 7,48 ,000

Ekim 177 3,53 0,80 176

Duygusal 
Bağlılık
 Boyutu

Ocak 200 4,24 0,70 199 8,29 ,000

Ekim 177 3,54 0,98 176

Devam
Bağlılık
Boyutu

Ocak 200 4,05 0,72 199 4,85 ,000

Ekim 177 3,65 0,83 176

Normatif
Bağlılık
Boyutu

Ocak 200 3,96 0,86 199 5,87 ,000

Ekim 177 3,40 1,00 176
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Tablo 2. İş Tatmini Karşılaştırma T testi Sonucu (Ocak-Ekim)

Madde Grup n Ortalama Standart
Sapma

s.d. t p

İş
Tatmini

Ocak 200 3,75 0,69 199 6,70 ,000

Ekim 177 3,21 0,91 176

İçsel
Tatmin
Boyutu

Ocak 200 3,98 0,64 199 6,58 ,000

Ekim 177 3,47 0,88 176

Dışsal
Tatmin
Boyutu

Ocak 200 3,40 0,99 199 5,49 ,000

Ekim 177 2,82 1,11 176

Tablo 2’ye göre personelin iş tatmini, içsel tatmin boyutu ve dışsal tatmin boyutu Ocak ve Ekim ayı değer-
lendirmeleri arasında yapılan ilişkili örneklem t testi sonuçlarına personelin iş tatmini, içsel tatmin boyutu ve 
dışsal tatmin boyutu Ocak ve Ekim ayı değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tablo 2’de 
görüldüğü gibi t değeri tüm maddelerde pozitiftir. T değerinin pozitif olması anlamlı farklılığın bulunduğu 
maddelerde personelin Ocak ayı ortalamalarının Ekim ayı ortalamalarından daha yüksek olması demektir. 
Personelin iş tatmini, içsel tatmin boyutu ve dışsal tatmin boyutunda düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Performans Karşılaştırma T testi Sonucu (Ocak-Ekim)

Madde Grup n Ortalama Standart

Sapma

s.d. t p

Performans Ocak 200 4,45 0,56 199 5,45 ,000

Ekim 177 4,07 0,80 176

Görev

Performans

Boyutu

Ocak 200 4,46 0,56 199 4,34 ,000

Ekim 177 4,14 0,84 176

Bağlamsal

Performans

Boyutu

Ocak 200 4,44 0,69 199 5,89 ,000

Ekim 177 3,98 0,90 176
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Tablo 3’e göre personelin performans, görev performansı boyutu ve bağlamsal performans boyutu Ocak ve 
Ekim ayı değerlendirmeleri arasında yapılan ilişkili örneklem t testi sonuçlarına göre personelin performans, 
görev performansı boyutu ve bağlamsal performans boyutu Ocak ve Ekim ayı değerlendirmeleri arasında 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tablo 3’te de t değeri tüm maddelerde pozitiftir. T değerinin pozitif olması 
anlamlı farklılığın bulunduğu maddelerde personelin Ocak ayı ortalamalarının Ekim ayı ortalamalarından daha 
yüksek olması demektir. Personelin performans, görev performansı boyutu ve bağlamsal performans boyutun-
da düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Hipotez Sonuç Tablosu

HİPOTEZ SONUÇ

Hipotez 1 Reddedildi.

Hipotez 2 Reddedildi.

Hipotez 3 Reddedildi.

Tablo 4’e göre Hipotez 1, Hipotez 2 ve Hipotez 3 reddedilmiştir.

SONUÇ

Araştırma sonuçlarına göre iş güvencesinin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık boyutu, devam bağlılığı boyu-
tu, normatif bağlılık boyutu, iş tatmini, içsel tatmin boyutu, dışsal tatmin boyutu, performans, görev perfor-
mans boyutu ve bağlamsal performans boyutunda düşüşe neden olduğu görülmektedir. Bakan ve Büyükmeşe 
(2004) yürüttükleri araştırma sonucunda iş güvencesi olanların genel olarak işlerinden çok memnun oldukları-
nı tespit etmiştir. Poyraz ve Kama (2008) yürüttükleri araştırma sonucunda iş güvencesinin örgütsel bağlılık ve 
iş tatminine olumlu etkisinin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Dursun ve Bayram (2013) yürüttükleri araştırma 
sonucunda iş güvencesi azaldığında çalışanların kaygı düzeylerinin arttığını tespit etmişlerdir. Bu araştırma 
bulguları literatürdeki bulguların aksine iş güvencesinin personelin örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve perfor-
mansını artırmadığını göstermiştir. Bu durum, personelin beklentilerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlana-
bilir. Poyraz ve Kama (2008)’nın da ifade ettiği gibi personel üzerinde iş güvencesi dışında başka faktörler de 
etkili olmaktadır. Farklı yere görevlendirmelerde ücret uygulaması, yüksek düzeyde performans gösterenlerin 
ödüllendirilmesi, terfi etme olanağının verilmesi, çalışma saatlerinin ve iş yükünün gözden geçirilmesi, ileti-
şim kanallarının sürekli olarak açık tutulması gibi olumlu adımların atılması personelin örgütüne olan bakışını 
değiştirecek ve örgüt içinde daha etkili olmalarını sağlayacaktır.
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: GÜVENLİK PERSONELİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hüseyin ÖZDEMİR1, Ayhan DAĞDEVİREN2, Mikail KARA3

1-2-3 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Çankırı /  Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, güvenlik personelinin örgütsel bağlılığı, iş tatmini ve performansı arasında an-
lamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evreni, Çankırı Karatekin Üniversitesi Koruma 
ve Güvenlik Şube Müdürlüğü güvenlik personelidir. Araştırmanın evrenini oluşturan 150 güvenlik personeli 
tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen veriler, SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın 
amacına uygun istatistiki teknikler (frekans dağılımı, betimsel istatistikler ve Pearson korelasyon matrisi test-
leri) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık, iş tatmini ve performans arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Performans

GİRİŞ

Allen ve Mayer (1990), örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere 
üç boyutlu olarak ele almışlardır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerinin, örgütün üyesi 
olmaktan mutluluk duymalarının ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı olmalarının göstergesidir. Duygusal bağlılı-
ğı yüksek çalışanların örgüt çıkarlarının gerçekleşmesi için daha fazla çaba göstermesi duygusal bağlılığı yük-
sek çalışanların daha fazla tercih edilmesini sağlamıştır. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte devam ettiği süre 
içerisinde harcadığı, emek, zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, işe ait yetenekler, 
kıdem, sosyal güvence, emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedeceği düşüncesiyle 
oluşan bağlılıktır. Normatif (ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularının 
bir göstergesidir. Çalışanın işe alım sürecinden itibaren çalışanın eğitimi ve geleceğine yönelik yapılan tüm 
harcamaların karşılığı olarak çalışanın örgüte bağlı kalma yükümlülüğüdür. İş tatmini, çalışanların işlerindeki 
rolüne karşı duygusal tepkileridir. Diğer bir ifadeyle kişinin işine karşı olumlu tepkileridir (Aktaran: Kök, 
2006: 293). Çalışan performansı, kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde 
yerine getirmek suretiyle, belirli bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışmanın sonucudur. 
Bu sonuç, görevin yerine getirilme derecesi olarak da algılanabilir. Bu durumda çalışan performansı, görevin 
yerine getirilmesi için ortaya konulan çabaların tümü olarak tanımlanabilir (Özen, 2011: 6).

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, güvenlik personelinin örgütsel bağlılığı, iş tatmini ve performansı arasında anlamlı bir 
ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu hipotezler geliştirilmiştir:
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Hipotez 1: Güvenlik personelinin örgütsel bağlılığı ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Hipotez 2: Güvenlik personelinin örgütsel bağlılığı ile performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Hipotez 3: Güvenlik personelinin iş tatmini ile performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

KAPSAM

Araştırmanın evreni, Çankırı Karatekin Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü güvenlik perso-
nelidir. Araştırma, 2018 yılı Ekim ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan 150 güvenlik 
personeline dağıtılan anket formlarından eksik, hatalı ve doldurulmayan anket formlarının çıkarılmasından 
sonra 121 geçerli anket formu elde edilmiştir. 

YÖNTEM

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunda örgütsel bağlılığın ölçül-
mesinde Allen ve Meyer’ın Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Anket formunda, 1-6. ifadeler duygusal 
bağlılığı, 7-12. ifadeler devam bağlılığını ve 13-18. ifadeler de normatif bağlılığı ölçmeye yönelik ifadelerdir. 
İş tatmininin ölçülmesi için Minesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. İçsel tatmin; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 
16, 19 ve 20.  ifadelerden; dışsal tatmin 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17 ve 18. ifadelerden oluşmuştur. Çalışan perfor-
mansının ölçülmesi için ise Borman ve Motowidlo (1993) ile Beffort ve Hattrup (2003) tarafından geliştirilen 
ve Karakurum (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan 11 ifadeli performans ölçeği kullanılmıştır. Anket for-
munda, 1-6. ifadeler görev bağlılığını, 7-11. ifadeler bağlamsal performansı ölçmeye yönelik ifadelerdir. Araş-
tırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin iç tutarlı-
lık güvenilirliği, Cronbach Alpha yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeklerin Cronbach Alpha katsayıları 
örgütsel bağlılık için ,927, duygusal bağlılık için ,903, devam bağlılığı için ,766, iş tatmini için ,946, içsel 
tatmin için , 919, dışsal tatmin için ,907, performans için ,görev performansı için ,933 ve bağlamsal performans 
için ise ,449 olarak hesaplanmıştır. Ölçeklere ilişkin bağlamsal performansın güvenirlilik katsayılarının kabul 
edilebilen alt sınır olan 0,60 ın altında olduğu görülmüştür. Madde çıkarım yöntemi ile bağlamsal performans-
tan “Kendi işimin bir parçası olmayan işleri de yapmak için gönüllü olmaktayım” maddesinin çıkarılması ile 
bağlamsal performanstan için Cronbach Alpha katsayısı ,831 ve performans ölçeği için ,926 olarak yeniden 
hesaplanmıştır. Bu da ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek (0,80 α<1,00) olduğunu göstermektedir 
(Ural ve Kılıç, 2013: 280; Can, 2013: 343).

BULGULAR

Araştırmaya katılan güvenlik personelinin %68,6’sı erkek, %31,4’ü ise kadındır. Evli olan güvenlik persone-
linin oranı %74,4 iken bekârların oranı %25,6’dır. Güvenlik personelinin yaş grupları içinde 35-38 yaş arası 
grubun %26,4 ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bu grubu sırası ile 23-30 yaş arası grup (%24,8), 31-34 yaş 
arası grup (%24,8) ile 39 yaş ve üzeri grup (%24,0) izlemiştir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 
lise mezunu grubun %76,9 ile en büyük grubu oluşturduğu görülmüştür. Bu grubu sırası ile lisans mezunu grup 
(%10,7), ön lisans mezunu grup (%6,6) ile ilköğretim mezunu grup (%5,8) izlemiştir. Güvenlik personelinin 



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

156

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

üniversitedeki çalışma süreleri incelendiğinde 6 yıl ve üzeri grubun %54,6 ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. 
Bu grubu ise sırası ile 4-5 yıl arası grup (%30,6) ile 1-3 yıl arası grup (%14,8) izlemiştir.

Tablo 1. Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Pearson Korelasyon Matrisi

İş Tatmini İçsel 

Tatmin 
Boyutu

Dışsal 
Tatmin 
Boyutu

Örgütsel 
Bağlılık 

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

722** 752** 585**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Duygusal 
Bağlılık 
Boyutu

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

,755** 760** 645**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Devam 
Bağlılık 
Boyutu

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

,414** ,467** 290**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Normatif 
Bağlılık  
Boyutu

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

,673** ,700** ,548**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Korelasyon katsayısı “r” harfiyle ifade edilir ve -1 ile +1 arasında (-1≤r≤+1) bir değer alır. Korelasyon kat-
sayısı ne kadar ±1 e yakınsa, aradaki ilişki o kadar fazla ya da güçlü demektir. Korelasyon katsayısı r sadece 
iki değişken arasındaki ilişkinin şiddeti konusunda bilgi vermektedir, ilişki neden sonuç ilişkisi şeklinde yo-
rumlanamaz. Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, korelasyon katsayısının 0 – 0,25 arasında olması duru-
munda çok zayıf, 0,26 – 0,49 arasında olması durumunda zayıf, 0,50 – 0,69 arasında olması durumunda orta, 
0,70 – 0,89 arasında olması durumunda yüksek ve 0,90 – 1 arasında olması durumunda çok yüksek şeklinde 
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yorumlanabilir (Can, 2013: 321-322; Ural ve Kılıç, 2013: 243-244; Altunışık, 2012: 228-229 ve diğ; Nakip, 
2006: 343; Kalaycı, 2014: 116-117). 

Tablo1’e göre örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0,00; p<0,01), Örgütsel bağlı-
lık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile iş tatmini arasında doğru yönlü (pozitif) yüksek, 
yüksek, zayıf ve orta bir ilişki (r=,72; r=,75; r=,41; r=,67) vardır. Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam 
bağlılığı ve normatif bağlılık ile içsel tatmin arasında doğru yönlü (pozitif) yüksek, yüksek, zayıf ve yüksek 
bir ilişki (r=,75; r=,76; r=,46; r=,70) vardır. Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 
bağlılık ile dışsal tatmin arasında doğru yönlü (pozitif) orta, orta, zayıf ve orta bir ilişki (r=,58; r=,64; r=,29; 
r=,54) vardır.

Tablo 2. Örgütsel Bağlılık ve Performans Pearson Korelasyon Matrisi

Performans Görev Performans 
Boyutu

Bağlamsal 
Performans Boyutu

Örgütsel 
Bağlılık 

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

571** 462** 616**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Duygusal 
Bağlılık 
Boyutu

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,556** 448** 601**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Devam 
Bağlılık 
Boyutu

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,449** ,378** 463**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Normatif 
Bağlılık  
Boyutu

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,480** ,377** ,532**

,000 ,000 ,000

121 121 121
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Örgütsel bağlılık ile performans arasında Tablo 2’ye göre anlamlı bir ilişki vardır (p=0,00; p<0,01). Örgütsel 
bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile performans arasında doğru yönlü (pozi-
tif) orta, orta, zayıf ve zayıf bir ilişki (r=,57; r=,55; r=,44; r=,48) vardır. Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile görev performans arasında doğru yönlü (pozitif) zayıf, zayıf, zayıf ve 
zayıf bir ilişki (r=,46; r=,44; r=,37; r=,37) vardır. Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve nor-
matif bağlılık ile bağlamsal performans arasında doğru yönlü (pozitif) orta, orta, zayıf ve orta bir ilişki (r=,61; 
r=,60; r=,46; r=,53) vardır.

Tablo 3. İş Tatmini ve Performans Pearson Korelasyon Matrisi

Performans Görev 
Performans 
Boyutu

Bağlamsal 
Performans 
Boyutu

İş Tatmini Pearson 
Correlation
Sig. 
(2-tailed)
N

525** 418** 576**

,000 ,000 ,000

121 121 121

İçsel 
Tatmin 
Boyutu

Pearson 
Correlation
Sig. 
(2-tailed)
N

,548** 441** 594**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Dışsal 
Tatmin  
Boyutu

Pearson 
Correlation
Sig. 
(2-tailed)
N

,424** ,331** 474**

,000 ,000 ,000

121 121 121

Tablo 3’e göre iş tatmini ile performans arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0,00; p<0,01). İş tatmini, içsel 
tatmin ve dışsal tatmin ile performans arasında doğru yönlü (pozitif) orta, orta ve zayıf bir ilişki (r=,52; r=,54; 
r=,42) vardır. İş tatmini, içsel tatmin ve dışsal tatmin ile görev performans arasında doğru yönlü (pozitif) zayıf, 
zayıf ve zayıf bir ilişki (r=,41; r=,44; r=,33) vardır. İş tatmini, içsel tatmin ve dışsal tatmin ile bağlamsal per-
formans arasında doğru yönlü (pozitif) orta, orta ve zayıf bir ilişki (r=,57; r=,59; r=,47) vardır.
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Tablo 4. Hipotez Sonuç Tablosu

HİPOTEZ SONUÇ

Hipotez 1 Kabul Edildi.

Hipotez 2 Kabul Edildi.

Hipotez 3 Kabul Edildi.

Tablo 4’e göre hipotez 1, hipotez 2 ve hipotez 3 kabul edilmiştir.

SONUÇ

Araştırma sonuçlarına göre örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile iş tat-
mini arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Özdemir (2017) ve diğ, araştırmalarında otel çalı-
şanlarının iş tatmini ölçeği dışsal iş tatmini boyutu ile örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal, devam ve normatif 
bağlılık boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu, Hoş ve Oksay (2015), araştırmalarında içsel tatmin 
ve dışsal tatmin boyutlarının örgütsel bağlılıkla önemli ölçüde ilişkili olduğunu ve bu ilişkilerin pozitif yönlü 
ve anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular literatürdeki bulgularla paralellik 
göstermektedir. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
ile performans arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Ahmetoğulları ve Kahraman (2017), 
araştırmalarında sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin örgütsel bağlılıkları ile bireysel performansları arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Erdirençelebi ve Yazgan (2017), araştırmalarında işletmelerde 
çalışanların örgütsel bağlılıklarının çalışan performansını pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Özde-
mir ve Yaylı (2014), araştırmalarında duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile performans 
boyutu arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki bulmuşlardır. Demirbolat (2017) ve diğ, öğretmenlerin etkinliği 
ile örgütsel bağlılıkları arasında olumlu bir ilişki tespit etmişlerdir. Dolayısıyla araştırma bulguları literatür-
deki bulguları destekler niteliktedir. Araştırma sonucunda ayrıca iş tatmini, içsel tatmin ve dışsal tatmin ile 
performans arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Yazıcıoğlu (2010), araştırmasında Türk ve 
Kazak öğretmenlerin iş tatminleri ile performansları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, Aydemir ve Erdoğan 
(2013), araştırmalarında iş tatmini ile işgören performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu 
saptamışlardır. Bu araştırma bulguları da literatürdeki bulguları destekler niteliktedir. Olumlu bir örgütsel ik-
lim içinde görev sürdürmek, çalışanların örgütsel bağlılığı, tatmini ve performansı için önemlidir. Olumlu bir 
örgütsel iklimle birlikte çalışanların örgütlerine bağlılıkları, iş tatminleri ve performansları, dolayısıyla işletme 
başarısı artacak ve günümüzün rekabet ortamında işletmelerin devamlılığına katkı sağlanmış olacaktır.
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GÖRME ALGISININ MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL HİZMETİ ALAN 
TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA9*

Eda PEKAR1, ERKAN ÖZDEMİR2

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Bursa / Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bursa / Türkiye

Öz: Otel işletmelerinin başarısında tüketicilerin otel ve geneline ilişkin algıları oldukça etkilidir. Özellikle 
otele ilk girişte tüketiciler otelin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu noktada ilk izle-
nimin müşteri tatmini üzerindeki etkisi bilindiği üzere çok etkilidir. Bu çalışmanın amacı, otel hizmetlerinden 
yararlanan müşterilerin tatmini üzerinde otelin görsel durumuna ilişkin boyutların hangilerinin ne kadar etkili 
olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma verileri otel hizmetlerinden yararlanan tüketicilerden toplanmıştır. Ça-
lışmada yapısal eşitlik analizine uygun 358 anket verisi kullanılmıştır. Elde edilen veriler öncelikle frekans 
analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açıklayıcı faktör analizi ne-
ticesinde on dört ifadeden oluşan görsel unsulara ilişkin ölçek soruları dört boyutta, dört sorudan oluşan müş-
teri tatmini soruları ise bir boyutta olmak beş faktör boyutu elde edilmiştir. Görsel unsurların boyutları ölçek 
ifadelerindeki içeriklerine göre sırasıyla otelin tasarımı, otel genelinde kullanılan renkler ve uyumu; otelin iç 
ve dış görünümü; çalışanların giyim tarzı ve renkleri; otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurlar 
(deniz, doğa vb. gibi) şeklinde ifade edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi öncesinde ölçüm modeline doğ-
rulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri verilerin yapısal 
eşitlik modellemesi için uygun olduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi analizi 
neticesinde dört boyutta ele alınan görsel unsurlardan sadece otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel un-
surlar (deniz, doğa vb. gibi)  şeklinde ifade edilen boyutun müşteri tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye 
(%44) sahip olduğu bulunmuştur.  Diğer faktörlerin de etki düzeyleri bulunmakla birlikte bu etkilerin anlamlı 
olmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçları otel yöneticilerinin özellikle temizlik, düzen ve çevresel unsurla-
ra oldukça fazla önem vermeleri gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Algı, Görsel Çekicilik, Müşteri Tatmini, Otel İşletmeleri, Yapısal Eşitlik Model-
lemesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzdeki bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, küreselleşmenin getirdikleri, değişen tüketici istek 
ve ihtiyaçları gibi unsurlar işletmeleri sürekli olarak yenilik yapmaya ve güçlü marka iletişimleri oluşturmaya 

9 * Yazar Notu: Bu çalışmada yer alan literatür özeti ve analizlerde kullanılan veriler, Doç. Dr. Erkan Özdemir’in danışmanlığında 
Eda Pekar tarafından Haziran 2017 bitirilen “Duyusal Markalama Ve Tüketicilerin Marka Algısında Duyusal Markalamanın 
(Beş Duyunun) Rolü” yüksek lisans tezinden alınmıştır. 
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zorlamaktadır. İşletmeler mevcut müşterilerini tutmanın yanı sıra yeni müşteriler kazanmak için de birçok 
yöntemler denemektedirler. Bu yöntemlerden en bilineni ise markalaşma çabalarıdır.  Mevcut ve potansiyel 
müşteriler üzerinde güçlü bir marka algısı oluşturmak işletmelerin pazarlama iletişim amaçları içerisinde ilk 
sıralarda gelmektedir. Bu iletişim çabalarının hedef kitle üzerinde etkili olabilmesi ve hedeflenen tüketicilerde 
marka farkındalığının oluşturulabilmesi için birçok strateji uygulanmaktadır. Geliştirilen bu yeni stratejiler 
arasında algılamanın ve marka bilincinin istenen şekilde oluşturulmasında günümüzde daha yoğun bir şekilde 
kullanılmaya çalışılan stratejilerden biri de beş duyunun bir arada kullanılması anlamına gelen duyusal mar-
kalama stratejisidir. Duyusal markalama, hedef kitlenin beş duyusundan birine, birkaçına veya hepsine birden 
hitap ederek tüketicilerde marka farkındalığı ve bilincinin oluşmasına yönelik çabalar olarak ifade edilebilir. 

Markalaşma, ambalajlama ve ürün geliştirme konularında önemi biraz daha fazla öne çıkan duyusal markalama 
genellikle birçok işletme tarafından görme ve işitme duyularına yönelik olarak kullanılmaktadır (Thompson 
vd., 2006). Özellikle geçmiş dönemlerde işletmeler farklılaşmak, tüketicilerde marka bilinirliği oluşturmak ve 
pazar paylarını artırabilmek için sadece görsel ve işitsel unsurlara yönelmişlerdir. Günümüzde değişen pazar 
koşulları ve rekabet nedeniyle işletmeler iki duyudan ziyade beş duyuya birden hitap etmeye yönelmişlerdir. 
Pek çok işletme markalarını duyusal yolla farklılaştırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada duyusal markalama 
konusu kapsamında beş duyudan ziyade sadece görsel algı konusu ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
tüketicilerin görsel algılarını etkileyen faktörleri belirlemek ve tüketici tatmini üzerindeki etkilerini ortaya 
koymaktır. Görsel algının tatmin üzerindeki etkisi, otel hizmetleri alan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Bilindiği gibi turizm sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen so-
nuçlarla, otel hizmetlerinin özellikle tüketicilerin tatmini arttırmak amacıyla görsel algılarla ilgili olarak nasıl 
arttırılabileceği ortaya konabilecektir. 

Literatür incelendiğinde, beş duyuya ilişkin olarak farklı zamanlarda farklı araştırmacıların çoğu zaman beş 
duyuyu ayrı ayrı olarak incelediği görülmektedir. Görsel algıyla ilişkili olarak Baker (2002) çalışmasında 
görsel unsurlar olan renk, dekor ve mağaza tasarımına ilişkin tüketicilerin algıladıkları çevre unsurlarının sa-
tın alma niyeti üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda görsel unsurların tüketicilerin duygu ve 
davranışlarını etkileyerek tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ampuero ve Vila 
(2006) ise çalışmalarında ürün ambalajlarında kullanılan renk, yazı karakterleri ve grafik tasarımı gibi unsur-
ların, tüketicilerin ürüne yönelik güvenilirlik algısını oluşturduğunu ve bu özelliklere sahip ürünlerin yüksek 
fiyattan satılabilmesine imkân verdiğini bulmuşlardır. Dove markası üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada ise 
Hollis (2007) koku, dokunma ve görsel unsurları incelemiştir. Elde ettiği sonuçlar koku unsurunun markanın 
gelirlerine $63.000.000, dokunma unsurunun $34.000.000, görsel unsurların ise $14.000.000 civarında katkı-
sının olduğunu bulmuştur. Araştırmada, bu üç duyunun Dove markasının yıllık gelirine %25 oranında katkı 
sağladığı bulunmuştur. Pizam ve Ellis (1999) ise yapmış oldukları çalışmada restoranın ambiyansı, genişliği, 
kullanılan dekor ve eşyaların görünüşünün hizmet ortamını etkilediğini bulmuşlardır. Tüketiciler kendilerine 
hitap eden renkleri tercih etmektedirler. Aynı zamanda farkında olmasalar da, tercih ettiği renkler onların iç 
dünyasını ve duygularını yansıtmaktadır. Lam (2001) is çalışmasında renklerin okumayı %40, anlamayı %73, 
öğrenme ve hatırlamayı ise %55- %78 oranında kolaylaştırdığını bulmuştur. Embry (1984) ise çalışmasında 
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renklerin okumayı %40, anlamayı %73, öğrenme ve hatırlamayı ise %55- %78 oranında kolaylaştırdığı ortaya 
koyulmuştur.

Duyuları ayrı ayrı inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin müzik (işitme duyusu) ile ilgili olarak 
North ve Hargreaves (1996) ile Yalch ve Spangenberg (2000) çalışmada bulunmuşlardır. Tat duyusuyla ilgili 
olarak Miişoğlu ve Hayoğlu (2005),  koku duyusuyla ilgili olarak Morrin ve Ratneshwar (2001) ile Bone and 
Jantrania (1992) çalışmada bulunmuştur. Dokunma duyusuyla ilgili olarak da Peck ve Childers (2003) ile Ot-
terbring (2016) çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda ele alınan duyular satın alma niyeti, tatmin ve/veya satın 
alma davranışı konularıyla ilişkili olarak araştırılmıştır. 

Hultén (2011) çalışmasında duyusal pazarlama yaklaşımını benimseyen işletmelerin olumlu bir algı oluştura-
rak tüketicilerin zihninde yer ettiğini bulmuştur. Alman turistler üzerinde yaptığı araştırmada Güzel (2013), 
duyusal uyarıcıların varlığının müşterilerin duygu ve hislerini etkilediğini ve ortaya çıkan söz konusu pozitif 
yüklü duygular ile gelecek müşteri eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulunmuştur. Uddin 
(2011) ise yüksek lisans tezinde beş duyuya hitap ettiği düşünülen Coca-Cola üzerine yaptığı araştırmasında, 
marka bilinci ve hafızada kalıcılık yönünden tat, görsellik ve dokunma duyularının etkisinin yüksek olduğunu 
bulmuştur. Clarke ve arkadaşlarının (2012) küçük moda butiklerinin duyusal perakende ortamını araştırdıkları 
çalışmada ise beş duyuya hitap eden butiklerin sakin, tatminkâr ve ikna edici bir çevre ortamına sahip olduğu-
nu bulmuşlardır. 

Genel olarak literatür incelendiğinde restoranlar (Alpert ve Alpert, 1990) , butik işletmeler (Clarke ve arka-
daşları, 2012), ürün (Lund, 2015) ya da hizmet (Dann ve Jacobsen, 2003) bazlı çalışmaların yapıldığı görül-
mektedir. Ancak duyusal markalama konusunun turizm sektörü özelinde araştırılmadığı görülmektedir. Dola-
yısıyla bu konuda literatürde önemli bir boşluğun olduğu görülmektedir. Turizm sektöründe de bu konudaki 
bilincin eksik olması, bu konunun ele alınmasındaki temel nedenlerden birini oluşturmaktadır. Çalışmanın 
devamında ilk olarak araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi başlıkları altında araştırma metodolojisine yer 
verilmektedir. Daha sonra ise toplanan verilerin analizi ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Çalışmanın 
sonuç bölümünde ise çalışmanın teorik ve pratik açıdan sağladığı katkılar değerlendirilmekte ve gelecekteki 
araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler sunulmaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinden hizmet alan tüketicilerin görsel algılarını etkileyen faktörleri belirle-
yerek, tüketici tatmini üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda sınırlı sayıdaki literatüre 
katkı yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca otel işletmelerinin yöneticileri için de belirlenen boyutlar ve bu bo-
yutların içerikleri doğrultusunda otellerden hizmet alan tüketicilerin tatminini nasıl arttırabileceklerine ilişkin 
önerilerin sunulması da amaçlanmaktadır. 

KAPSAM

Araştırma Türkiye’de otel işletmelerinden faydalanan 15 yaş üzeri tüm tüketicileri kapsamıştır. 
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YÖNTEM

Araştırma verileri web tabanlı anket yöntemiyle toplanmıştır. Bunun için “Surveey.com’’ üzerinde oluşturu-
lan anket formu, bu forma ulaşmayı sağlayan online link üzerinden cevaplayıcılara ulaştırılmıştır. Araştırma 
için anketi yapanların otel hizmetlerinden yararlanmış olması kriteri benimsenmiştir. Araştırmada kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, en düşük maliyetli ve uygulanması en kolay örnekleme 
yöntemidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 194). Oluşturulan anket formu 14.03.2017 – 14.04.2017 tarihleri arasında 
uygulanmıştır.  Bu çalışmadaki analizlere uygun 358 adet anket, IBM SPSS 23 ve IBM AMOS 23 paket prog-
ramları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada kullanılan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demogra-
fik özelliklerine ikinci bölümde ise görsel unsurlara ve müşteri tatminine ilişkin ölçek soruları kullanılmıştır. 
Ölçek soruları 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 
5: Kesinlikle Katılıyorum) şeklindedir. Görme algısına yönelik ölçek ifadeleri Hultén’in (2011) çalışmasından 
alınmıştır. 

BULGULAR

Elde edilen veriler, temel olarak Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (YEM) analiz edilmiştir. Ancak bu aşamadan 
önce ilk olarak araştırma katılımcılarının özelliklerine ilişkin sonuçlar frekans analiziyle ortaya konmuştur. 
Sonrasında ise ilk olarak görme algısına ve tatmine ilişkin boyutları belirlemek için ölçek ifadeleri açıklayıcı 
faktör analizine tabi tutulmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin ölçüm modeline doğrula-
yıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçüm modelinden elde edilen tatmin edici sonuçlar üzerine araştırma modeli 
YEM ile analiz edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Cevaplayıcılara İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, cevaplayıcıların çoğunluğu erkek (% 54,5) ve 25-34 yaş arasındaki (% 47,5) kişilerden oluş-
maktadır. Cevaplayıcıların eğitim durumu ise sırasıyla lisans, yüksek lisans ve lise eğitimi şeklindedir. Cevap-
layıcıların medeni durumu incelendiğinde ise bekâr olanların oranının (% 61,2) evli olanlara (% 38,8) göre 
daha fazla olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısının aylık gelirleri 2500 TL ve altındadır.  
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Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler N %

Cinsiyet
Kadın 163 45,5

Erkek 195 54,5

Yaş

15-24 yaş arası 78 21,8

25-34 yaş arası 170 47,5

35-44 yaş arası 74 20,7

45 yaş ve üzeri 36 10,1

Eğitim Durumu

İlköğretim 8 2,2

Lise 45 12,6

Ön Lisans 21 5,9

Lisans 134 37,4

Yüksek Lisans 108 30,2

Doktora 42 11,7

Medeni Durum
Bekâr 219 61,2

Evli 139 38,8

Gelir Düzeyi

1500 TL ve altı 110 30,7

1501 TL-2500 TL 68 19,0

2501 TL-3500 TL 51 14,2

3501 TL-4500 TL 39 10,9

4501 TL-5500 TL 44 12,3

5501 TL ve üzeri 46 12,8

Toplam 358 100

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Görsel algı ölçeğinde yer alan 14 ifadenin ve tatmin ölçeğinde yer alan 4 ifadenin hangi faktör boyutları 
altında toplandığını ortaya koyabilmek için toplanan veriler açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Bu 
analiz öncesinde gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucu (0,819) ise kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  Daha sonra ise açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklemin yeterliliğinin Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ölçümüyle yapılmıştır.  Buna göre KMO değeri 0,782 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 1’e 
yakın olması eldeki veri grubuna faktör analizinin yapılmasının uygun olduğunu göstermektedir.  Aynı zaman-
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da Bartlett küresellik testi sonuçları incelendiğinde faktör analizinin kullanılabileceği anlaşılmaktadır ( X2 = 
2162,699; P = 0,00). Faktör analizinde faktör üretme tekniği olarak temel bileşenler tekniği kullanılmıştır. Bu 
tekniğe göre, görsel algı ve müşteri tatmini ifadelerine ilişkin veri yapıları %61,80 oranında tahmin edilmiş 
ve 18 değişken 5 faktör altında toplanmıştır. Faktör sayısının belirlenmesinde özdeğerlerin 1’den büyük olma 
kriteri kullanılmıştır. Faktör yükü 0,40 ve üzerinde olan ifadeler analiz edilmiştir. Burada açıklanan metodoloji 
uygulandığında oluşan döndürülmüş faktör matrisi aşağıdaki tablo 2’de görülmektedir.  Her bir boyutta yer 
alan ifadelere göre isimlendirilen faktörler sırasıyla şöyledir: 1. Faktör: Otelin tasarımı ve renkleri, 2. Faktör: 
Müşteri tatmini, 3. Faktör: Çalışanların giyim tarzı ve renkleri, 4. Faktör: Otelin iç ve dış görünümü,  5. Faktör: 
Otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurlar.

Tablo 2: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler ve Kısaltması

Faktörler

1 2 3 4 5

Otel genelinde kullanılan renkler önemlidir. G3 ,832

Otelde genelinde kullanılan renklerin uyumu 
önemlidir.

G4 ,796

Otelin tasarım şekli önemlidir. G2 ,787

Oteldeki ışıklandırma düzeyi önemlidir. G5 ,685

Otelin bir tarza sahip olması önemlidir. G1 ,535

Bana hitap eden otel bana yaşattığı güzel 
deneyimden dolayı hafızamda olumlu bir iz 
bırakır.

TM3 ,833

Bana hitap eden otel diğerlerine göre aklıma ilk 
gelen marka olur.

TM2 ,794

Bana hitap edecek şekilde tasarlanmış otel odası, 
aldığım hizmetten memnun olmamı sağlar.

TM1 ,764

Beş duyuma hitap edecek şekilde oluşturulan otel 
ve hizmetleri beni satın almaya teşvik eder.

TM4 ,715

Çalışanların otele has giyim tarzı önemlidir. G11 ,840

Çalışanların giyimde kullandığı renkler önemlidir. G10 ,782

Benim için genel olarak görsel unsurlar 
önemlidir.

G14 ,439

Otelin dış görünümü önemlidir. G8 ,754
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Otelin iç görünümü önemlidir. G7 ,753

Otelin tematik sunumu (saray veya gemi 
şeklinde) önemlidir.

G6 ,567

Çalışanların temiz olması önemlidir. G12 ,809

Otel odalarının düzenli olması önemlidir. G9 ,626

Otel çevresindeki (deniz, doğa vb.) görsel 
unsurlar önemlidir.

G13 ,476

Açıklanan Varyans (Toplam Açıklanan Varyans 61,80) 26,199 13,008 9,138 7,451 6,004

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.              a. Rotation converged in 5 iterations.

Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Araştırma verilerinin analizinde sırasıyla ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli 
analizi yapılmıştır. Ölçeklerin ölçüm geçerliliği oluşturulan ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analiziyle ince-
lenmiştir. Ölçüm modelinde programın önerdiği modifikasyonlar yapılmıştır. Bu modifikasyonlar sonucunda 
kabul edilebilir bir uyum iyiliği değerleri elde edilebilmiştir. Bu çalışmada uyum iyiliği indeksleri olarak GFI, 
AGFI, CFI, NFI, RMR, RMSEA değerleri ve X2/df oranı kullanılmıştır. Ölçüm modelinde modifikasyon son-
rası elde edilen değerler literatürde genel kabul edilebilir sınırlar (Baumgartner ve Homburg, 1996; Iacobucci, 
2010; Schermelleh-Engel vd., 2003; Weston ve Gore, 2006) seviyesinde bulunmuştur (X2/df oranı= 2,863; 
CFI= 0,892; GFI= 0,907; AGFI=0,866; NFI=0,845; RMR=0,039; RMSEA=0,072).  Sonuç olarak elde edilen 
bulgular ölçüm modelinin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip ve verilerin yapısal analize uygun 
olduğunu göstermektedir. 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçları

Görsel boyutları oluşturan gizil değişkenler arasında kovaryans kurulduğu için yapısal modelin uyum iyiliği 
değerleri de ölçüm modelindeki gibi elde edilmiştir.  Bu uyum iyiliği değerleri, önerilen modelin bir bütün 
olarak kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu ve önerilen yapısal modelin kabul edilebilir olduğunu göster-
mektedir. Görme duyusuna ilişkin boyutlar dışsal (egzojen) gizil değişkenleri, müşteri tatmin boyutu ise içsel 
(endojen) gizil değişkeni göstermektedir. İçsel değişkenin bu dört görsel boyut tarafından açıklanma oranı 
%19’dur. Aşağıdaki Şekil 1’de görülen gizil değişkenler arasındaki yön okları etkinin yönünü ve üzerindeki 
değerler ise standardize edilmiş etki değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 1: Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçlarına İlişkin IBM AMOS 23 Ekran Görüntüsü

Önerilen yapısal eşitlik modelindeki yolların standardize etki katsayılarının yanı sıra bu yolların anlamlı olup 
olmadığı ise aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmektedir. Görme boyutlarının müşteri tatmini üzerindeki etkisi 0.05 
anlamlılık (p<0.05) düzeyinde test edilmiştir.  
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Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeli Analiz Sonuçları

Gizil Değişkenler Arasındaki İlişkiler

Standardize

Katsayılar

(ß)

Standart 
Hata 
(S.E.)

Kritik 
Değer 
(C.R)

P 
değeri

Müşteri Tatmini ß Otelin tasarımı ve renkleri ,193 ,091 1,880 ,060

Müşteri Tatmini ß Otelin iç ve dış görünümü -,085 ,109 -,652 ,515

Müşteri Tatmini ß Çalışanların giyim tarzı ve 
renkleri

,037 ,041 ,536 ,592

Müşteri Tatmini ß Otelin temizlik, düzen ve 
çevresindeki görsel unsurlar

,411 ,134 2,549 ,011

Tablo 3 incelendiğinde otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurların müşteri tatmini üzerinde olum-
lu bir etkisinin bulunduğuna ilişkin p değeri 0,011 olarak hesaplanmıştır. Bu değer p<0.05 olduğu için anlamlı 
bir etkiye sahiptir. Müşteri tatmini üzerinde otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurların etkisi %41 
olarak bulunmuştur. Diğer ilişkiler ise p<0.05 olduğu için anlamlı bulunmamıştır.

SONUÇ

Otel işletmelerinden hizmet alan tüketicilerin görsel algılarını etkileyen faktörleri belirlemeyi ve sonrasında 
bu faktörlerin müşteri tatmini üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma sonucunda görme 
algısıyla ilgili olarak otelin tasarımı ve renkleri; otelin iç ve dış görünümü; çalışanların giyim tarzı ve renkleri; 
otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurlar şeklinde dört boyut bulunmuştur. YEM analizi neticesin-
de otelin temizlik, düzen ve çevresindeki görsel unsurlar şeklinde belirtilen gizil değişkenine ilişkin boyutun 
cevaplayıcıların tatmini üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu boyut çalışanların temiz olması, 
otel odalarının düzenli olması ve otel çevresindeki (deniz, doğa vb.) görsel unsurlar şeklinde belirtilen ifade-
lerden oluşmaktadır. 

Otel işletme yöneticileri müşteri tatmini sağlamak ve/veya arttırmak istiyorlarsa özellikle temizlik, düzen gibi 
unsurlara dikkat etmelidirler. Bu unsurlar otel faaliyete geçtikten sonra yapılabilecek önemli işlerdir. Ancak 
otelin kuruluş ve konumluk yeri seçimi konusunun da bu anlamda önemli olduğu görülmektedir. Çünkü tüke-
ticilerin tatmini üzerinde otelinin içinde bulunduğu ve/veya çevresinde bulunan doğal unsurların (deniz, doğa 
vb. gibi) etkisi de oldukça yüksek olabilmektedir. Özellikle otelin kuruluş ve konumluk yeri seçiminde önemli 
olan bu unsuların görsel açıdan bakımlı,  temiz ve düzenli olması da bir o kadar daha önemlidir. 

Otel işletmelerinden hizmet alan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma görsel açıdan tüketici tatmini 
üzerindeki etkili olan görsel unsurları değerlendirmeyi içermektedir. Çalışma genel olarak otel hizmetlerini ele 
aldığı için gelecekteki araştırmalarda farklı konseptlerdeki oteller, farklı coğrafik alanlar ve farklı tüketiciler 



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

171

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

bölümleri üzerinde araştırma farklılaştırılabilir. Ayrıca moderatör değişken olarak yaş, cinsiyet, gelir gibi de-
mografik özellikler araştırma modeline eklenerek tatmin üzerindeki düzenleyici rolü araştırılabilir. 
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24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE 
KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ

Şaban ESEN1, Yaşar AKÇA2, Gülbin Hilal TİTİZ3

1-2Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bartın/ Türkiye
3Bartın Üniversitesi, SBE, İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın/ Türkiye

 

Öz: Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler se-
çimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propaganda-
ları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardır. Siyasi partiler seçim çalışmalarına genellikle parti beyannamelerini açıklayarak 
başlarlar. Beyanname içinde, ülke gündemi ile ilgili öngördükleri tüm konulara yer verilmesi ve  iktidara 
geldiklerine ise neler yapacaklarının beyan edilmesi gerekmektedir.   Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleşen genel seçimler öncesinde seçime katılan siyasi partilerin toplumun çok büyük bir kesi-
mini ilgilendiren KOBİ ve girişimcilik konusuna parti beyannamelerinde ne şekilde yer verdiklerini incelemek 
olacaktır. Çalışmada temel veri siyasi partilerin yayınlamış oldukları beyannamelerden sağlanmıştır. Veri ana-
lizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, KOBİ, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri, Siyasi Parti Beyannameleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri (Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri), bir 
yönüyle Türkiye açısından yeni bir devlet yönetiminin de şekillenmesine yol açan seçim olmuştur. Bu seçim-
le birlikte artık başbakanlık devri sone ermiş ve yerine Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmiştir. Seçimle gelen 
Cumhurbaşkanı hükümetin başında yer alacak ve  daha sorumlu hareket etmek zorunda kalacaktır.

Genel seçimlerde siyasi partilerin amacı, ülke genelinde iktidara gelebilecek çoğunluğa ulaşacak oy oranına 
sahip olmaktır. Bu amaçla ülke gündemindeki tüm konulara/sorunlara yönelik olarak hazırlanan ve bir yönüyle 
partileri bağlayan bir seçim beyannamesi açıklamak her parti için bir zorunluluk arz etmektedir. Nitekim 
bu çalışmanın kapsamı dahilinde de seçime girecek partilerin her biri seçim beyannamelerini hazırlamışlar 
ve komuoyu ile de paylaşmışlardır. Bu çalışmada incelenen seçim beyannameleri siyasi partilerin internet 
sayfasından elde edilmiştir.  

Bu çalışmada  24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde spor olgu-
suna yaklaşımları incelenmeye çalışılacaktır.
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Siyasi parti; Halkın desteğini kazanmak suretiyle devlet mekanizmasının kontrolünü ele geçirmeye veya 
sürdürmeye çalışan sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip siyasal topluluktur (Özbudun,1979).

Siyasi partiler, bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasal iktidarı ele geçirmek 
üzere örgütlenmiş kuruluşlardır (Kışlalı, 2004; Davut, 2008). 

22/4/1983 tarih ve  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun  3. maddesinde siyasi parti; 

“Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri 
yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile 
milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardır” şeklinde tanımlanmaktadır.

 AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 Genel seçimlerine (Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel Seçimine)  katılan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde girişimcilik ve KOBİ kavramlarına 
yaklaşımlarını ortaya koymaktır.

Bilindiği üzere, bu iki kavram tüm ülkeler için istihdamın, üretimin ve gelişmenin en önemli temel taşlarındandır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, 24 Haziran 2018 Genel seçimlerine  katılan siyasi partiler’in seçim beyannameleri 
incelenmiştir. Ancak çalışmanın sonunda da gösterildiği üzere bazı partiler diğer partiler ile ittifak yaptığından 
(kendileri Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadıklarından) beyanname hazırlamamışlar veya çok kısa bir bey-
anname hazırlamışlardır. Bu kapsamda, beyanname hazırlayan ve aday çıkaran partiler şunlardır. Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ; Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Muharrem İnce, 
Halkların Demokratik Partisi (HDP); Selahattin Demirtaş, İYİ Parti; Meral Akşener, Vatan Partisi; Doğu Per-
inçek. Çalışmada seçim beyannamesi hazırlayan tüm siyasi partilerin beyannameleri  inceleme kapsamına 
alınmıştır.  

YÖNTEM

Çalışma için veri elde etmede ikincil kaynaklardan; siyasi partilerin 24 Haziran 2018 tarihi için hazırladıkları  
beyannamelerden, veri analizi için ise sosyal bilimde sıklıkla kullanılan içerik analizinden yararlanılmıştır. 

Kaplan (1943:230) içerik analizini,  politik söylemin istatiksel anlambilimidir, şeklinde tanımlarken;  Stone ve 
arkadaşları (1996:213), metin içinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak 
için kullanılan bir araştırma tekniği olarak tanımlamaktadır.  İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin 
nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 
2001).
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Koçak ve Arun (2006:22)  ise, içerik analizinde farklı yaklaşımlar olmakla birlikte,   içerik analizinin, farklı 
disiplinlerde birçok araştırma sorusuna yanıt aramak üzere kullanılan temel bir araştırma aracı olduğundan ha-
reketler, içerik analizine ilişkin birbirinden farklı tanımlar yapılsa da, hepsinin vurguladığı iki önemli konunun, 
yöntemin “sistematik” ve “tarafsız” olması gerektiğini ifade etmektedirler. 

Parti beyannameleri incelenirken öncelikle “KOBİ” ve “Girişimcilik”  kavramlarının ayrı bir başlık altında 
incelenip-incelenmediğine bakılmıştır. Bir sonraki adımda ise bu kavramların ne sıklıkla parti beyannamesi 
içinde kullanıldığı incelenmiştir. 

BULGULAR

Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi  (Ak Parti) 

AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşmaktadır. Girişimcilik ve KOBİ’ler alt başlığı; İstikrarlı ve 
Güçlü Ekonomi (139.sayfa)  başlığı altında yer almaktadır.

AK Parti beyannamesinde girişimcilik ve KOBİ’lerle ilgili bazı alıntılar;  

….. Girişimcilik ve KOBİ’ler AK Parti olarak kuruluş felsefemiz gereği teşebbüs hürriyetinin ve serbest giri-
şimcinin her daim yanındayız.

 Partimizin büyüme stratejisi girişimciliği ve özel sektör öncülüğünde dinamik bir yapıyı esas almaktadır. 
Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişimcilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin 
oluşması temel politikamızdır. Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile yenilikçi KO-
Bİ’leri desteklemeyi, istikrarlı ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin önemli bir gereği olarak görmek-
teyiz. Bir taraftan Türkiye’nin her yerinde her ölçekteki işletmeyi desteklerken, diğer taraftan Türkiye’nin 
gelecek vizyonuna yakışır mega projeleri hayata geçireceğiz. KOBİ’lerimizle birlikte esnafımızın da yanında 
olarak farklı ölçeklerdeki tüm girişimcilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Neler Yaptık 

AK Parti olarak, girişimciliği ve KOBİ’leri geliştirmek için önemli adımlar attık. 

Girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 150 bin 
TL’ye kadar destek sağlamaktayız. Bugüne kadar yaklaşık 48 bin girişimcimize 1,2 milyar TL destek sağladık. 
Bu kapsamda kadın girişimcilerimize sağlanan destek oranı 1.ve 2. Bölgelerde yüzde 80 diğer bölgelerde yüz-
de 90’dır. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve kadınların ekonomik hayattaki rollerinin 
geliştirilmesine yönelik programlar uyguladık. Bu çerçevede, 2012 yılından itibaren 19.550 kadın girişimciye 
485,7 milyon TL tutarında destek ödemesi yaptık.

 İlk defa KOBİ Stratejisi ve Eylem Planın hazırlayarak yürürlüğe koyduk. 

Yatırımcılar için uygun yatırım yerinin ve kümelenmenin önemine binaen bugüne kadar 180 Organize Sanayi 
Bölgesinin (OSB) altyapısını tamamladık. 
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2002 yılında 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 77’ye, 3 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunan 
il sayısını 51’e çıkardık.

AK Parti döneminde Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu yürürlüğe koyduk. Esnaf ve 
sanatkârlarımız için bilgi sistemi oluşturduk ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak 
uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkârlarımıza Halk Bankası aracılığıyla önemli miktarlara ulaşan uygun 
koşullu krediler kullandırdık. 

Kooperatifler için yasal ortamı iyileştirdik.

 Neler Yapacağız

 KOBİ’lerimizin rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik büyümemize daha fazla katkı vermeleri temel 
amacımızdır. Önümüzdeki dönemde yenilikçi, katma değeri yüksek, küresel değer zincirinde üst sıralara çık-
mış bir üretim yapısını girişimcilerimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. 

Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantılarını geliştirileceğiz. Bu kapsamda, yabancı erken aşama fon-
larının Türkiye’de ofis açmaları veya yerli fonlara ortak olmaları, yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’de-
ki fonlara yatırım yapmalarını özendireceğiz. 

KOBİ’lerin finansmanına destek olmaya devam edeceğiz.

 KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla insan kaynakları başta olmak üzere kapasitele-
rinin gelişmesine yönelik destek programları oluşturacağız. 

2023 yılına kadar 5 ihtisas, 10 Organize Sanayi Bölgesi içinde olmak üzere toplam Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri sayısını 105’e çıkarmayı hedefliyoruz.

 Esnaf ve sanatkârın stratejik planını yenileyerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve 
eylem planı hazırlayacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Beyannamesi   (CHP)

CHP seçim beyannamesi 240 sayfadan oluşmakta ve girişimcilik ve KOBİ’lerle ilgili özel bir başlık beyanna-
me içinde yer almamaktadır. 

Ancak, parti beyannamesinde “KOBİ” kavramı taratıldığında 26 kez kullanıldığı gözükmektedir. Aşağıda bu 
kavramların ne şekilde kullanıldığına dair örnekler verilmiştir;

•	 KOBİ’ler borç ve vergi yükü altında eziliyor. Yüksek maliyetler nedeniyle zarar edip üretimden çekiliyor. 
(s.16)

•	 Güçlü bir ekonomik kalkınma programı uygulayarak, ailelerin ve KOBİ’lerin borç çıkmazına son vere-
ceğiz. (s.52)
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•	 …  Buna mukabil, özellikle KOBİ’ler olmak üzere şirketler kesiminde bir süredir ciddi bir nakit sıkışıklığı 
yaşanmaktadır. 2017’de devreye alınan Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Nefes Kredisi benzeri programlar 
kısmi bir rahatlama sağlamış olsa da, piyasada bu tip programların devamına yönelik bir beklenti oluşmuş 
ve buna bağlı olarak nakit akışlarında düzensizlikler baş göstermiştir. Oysa KOBİ’lerin bu tip destekle-
re bağımlı olmaksızın, kendi başlarına ayakta kalabilmeleri sektörlerin sağlığı açısından çok önemlidir. 
(s.53)

•	 Kısa vadeli hedefler kısmında KOBİ’ler ilgili olarak; KOBİ’ler öncelikli olmak üzere şirketlere yönelik 
mevcut teşvikler daha kapsamlı ve etkin kullanılacak; yeni iş projeleri, dijital ortamda ve finansal sistemin 
desteği ile çok kolaylaşacaktır. Sosyal işletmeler ve KOBİ güç birlikleri özendirilecektir. (s.55)

•	 KOBİ’lerimizi geleceğin ekonomisine hazırlayacak ve dijital çağın öncüleri kılacağız. Mevcut durumda 
KOBİ’lerimizin faktör verimliliği artmıyor ve büyümeye istenen ivmeyi vermiyor. Bu nedenle, dijital 
teknolojilerin üretimi ve kullanımı bir tercihten ziyade kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. Dijitalleş-
meye dönük atacağımız adımlar ile KOBİ’lerin yönetim kalitesini artıracak ve her ilimizde kurulacak olan 
Dijital Dönüşüm Merkezleri ile yetkinlikleri, inovasyonu ve işbirliklerini geliştirecek ortamlar yaratarak 
KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız. (s.59)

•	 KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin e-ticaret kapasitelerini artırmaya yönelik önlemler alacağız. (s.82)

•	 KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin bulut bilişimi, elektronik tedarik ve stok yönetimi yöntemlerini kullan-
malarını teşvik edeceğiz. (s.82)

•	 KOBİ’lere ve sosyal işletmelere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz, işletme kredisi vere-
ceğiz.

•	 KOBİ’lerimizin KDV alacaklarını ivedilikle ödeyeceğiz.

•	 KOBİ’lerimizin borç sorununu çözmek ve takipten kurtarmak amacıyla bankacılık sektörü ile birlikte bir 
kurtarma planı hazırlayacağız. 

•	 Tekellerin yıkıcı rekabetinden koruyacağımız KOBİ’lerimizin, sosyal işletmeye dönüşmesini ve sektörel 
güç birliği kurmasını özendireceğiz. (s.87)

Son olarak da, Dijital Dönüşüm Merkezleri: Dijitalleşmeye dönük atacağımız adımlar ile inovasyonu ve işbir-
liklerini geliştirecek ortamlar yaratarak KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız. 
(s. 230)

Halkların Demokratik Partisi Seçim Beyannamesi  (HDP)

96 sayfalık HDP seçim beyannamesinde KOBİ’ler 26. Sayfada ayrı bir başlık olarak yer almaktadır. Ancak 
parti programı içinde girişimcilik kavramına yer verilmediği görülmektedir. HDP’nin KOBİ’lerle ilgili yakla-
şımları şu şekildedir: 



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

178

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

AKP’nin sadece yandaş 19 firmaya verdiği 135 milyar liralık teşvik programı gibi teşvikler iptal edilecek. 
KOBİ’lere yönelik istihdam ve yatırım odaklı şeffaf bir teşvik sistemi kuracağız. İlave istihdam yaratmaları 
koşuluyla istihdam teşviki vereceğiz. Böylece işsizliği önemli oranda azaltacağız. Firmalar arasında rekabeti 
ortadan kaldıran tekelleşmeyi önleyerek büyük sermayeyi değil, KOBİ’leri destekleyeceğiz. Anti-tekel yasası 
çıkaracağız. KOBİ’lerde en az yarısı kadın olacak şekilde 5 milyon kişiye insan onuruna yaraşır yeni iş imkânı 
sağlayacağız. Kadın emeği yoğun KOBİ’leri özel bir program kapsamında destekleyeceğiz. 

İyi Parti Seçim Beyannamesi  

İyi parti beyannamesi 138 sayfadan oluşmaktadır. KOBİ’leri konu alan özel bir başlık yoktur. Ancak 99. Say-
fada “girişimcilik” konusu ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. 

Girişimciliği teşvik edeceğiz, Kalkınma Politikalarının Merkezine yerleştireceğiz: Her yaşta girişimciliği 
özendireceğiz. Girişimciliği yerel ekonomi politikalarını ana unsuru haline gereceğiz. Bu kapsamda, iş planı, 
finansal ve bilişim okur-yazarlarlığı ile meslek edinimi, teknik, idari ve mali analizler vd. hususlarında eğimler 
vereceğiz. 

İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programı uygulayacağız: İnternet ve Teknoloji Girişimciliğini 
geliştirmek üzere; destekleri Mentorluk ve Nakdi olarak iki aşamada sağlayacağız. Uygulamalı internet giri-
şimciliği derslerini eğim müfredatına dahil edeceğiz. Melek yatırımcılık ve mentorluk ağları geliştireceğiz. 
Örnek teşkil edecek başarılı girişimciler aracılığı ile ülke genelinde, gençlere yönelik tanım etkinlikleri düzen-
leyeceğiz. Girişimcilik projeleri için yarışmalar düzenleyeceğiz ve bu alanda başarılı olmuş birey ve şirketleri 
ödüllendireceğiz. Üniversitelerde internet girişimciliğini konu alan dersler ve seminerlerin, girişimcilik ala-
nında uzman danışmanlarca verilmesini sağlayacağız. İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programını 
hayata geçireceğiz. Gerekli mevzuat altyapısını hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz. Kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik ederek girişimcilerin erken aşamada müşteri 
bulmalarını ve hızlı büyümelerini kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Erken aşama teknoloji yarımcılarının ve 
girişimcilerinin yarım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki zemin iyileştirmelerinin 
yapılmasını ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız.  

Girişimcilerin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaştıracağız: Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını 
kolaylaştırıcı ve destekleyici mekanizmalar tasarlayarak hayata geçireceğiz. Türkiye’deki girişimcilerin yurt 
dışı pazarlara açılmasını, yurt dışındaki şirketlerin Türk şirketlerini tanımasını, iş birliktelikleri yapmasını ve 
uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye’nin aktif olarak yer almasını sağlayacağız ve buna yönelik yapı 
ve organizasyonlar kuracağız. İşletmelerin teknoloji, yöntem, ihracat becerileri, uluslararasılaştırma, ihracat 
arşı, yeni ürün geliştirme, Ar-Ge ve Patent süreçleri, Markalaşma, Pazarlama, ERP kullanımı, İş Planı Geliştir-
me, B2B vb. alanlarda kapasite geliştirilmesi için yine bölge bazında farklılaştırılmış programlar tasarlayarak, 
bu konuda gerekli destekleri vereceğiz.
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Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesi   (MHP)

MHP,  24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış olup, AK Parti adayını destek-
leyeceğini beyan etmiştir. Bu nedenle ayrıntılı bir parti beyannamesi hazırlamamış ve sadece  16 sayfadan olu-
şan bir beyanname ortaya koymuştur. Girişimcilik ve KOBİ konularıyla ilgili olarak da beyannamede sadece 
KOBİ’lerle ilgili olarak; 

“KOBİ’lerin makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV alınmayacağı, makine teçhizat alımları için 
kredi kullanımında BSMV alınmayacağı” şeklinde bir beyan yer almaktadır. 

Saadet Partisi Seçim Beyannamesi  (SP)

Saadet Partisi de MHP gibi 24 Haziran Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış olup, CHP’nin 
adayını destekleyeceğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle Saadet Partisinin de seçim beyannamesi 19 sayfadan 
oluşmakta ve konulara genel bir yaklaşım sergilediğinden ne girişimcilik ne de KOBİ konularına yer verilme-
miştir. 

Vatan Patisi Seçim Beyannamesi  

Vatan Partisi beyannamesi 58 sayfadan oluşmakta olup, KOBİ’ler için özel bir başlık mevcuttur. 

Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Kayseri, Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Samsun, 
Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Çorlu, Çerkezköy gibi küçük ve orta sanayi kentlerimizin üretim ola-
naklarını yeniden harekete geçireceğiz. Küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. Makinelerin pasını silecek, 
Türkiye’nin boş yatan makine donanımını üretim süreçlerine sokacağız. Küçük ve orta sanayideki üretim 
güçlerimizi de seferber ederek hem iş olanağı hem de katma değer yaratacağız. Kamuya ve özel sektöre ait boş 
yatan fabrika, tezgâh, dökümhane, makine, araç ve gereci üretime sokarak milyonlarca işsize iş sağlayacağız. 
Büyük sanayimizin ara malı ihtiyacını ülke içinden karşılayacağız. Böylece küçük ve orta sanayimiz dış öde-
meler açığının kapatılmasına katkıda bulunacaktır. Türk otomobilini uluslararası marka yapacağız.

SONUÇ

Siyasi partilerin kuruluş amacı, ülke genelinde iktidarı ele geçirmek ve ülkeyi her açıdan daha ileriye götür-
mektir. İktidara gelen bir partinin bu hedefi ne derece gerçekleştirip gerçekleştirmediğini genel seçimler belir-
ler. Seçmeler siyasi tercihlerini pek çok faktöre göre belirler, bu faktörlerden biri de ekonomik faktörlerdir. Bu 
çalışmada da ekonomik konulardan bir olan, girişimcilik ve KOBİ kavramlarına siyasi partilerin bakış açısın-
dan incelenmek istenmiştir. İçerik analiziyle elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Girişimcilik ve KOBİ 
kavramları en fazla AK parti seçim beyannamesinde yer almış, bunu sırasıyla CHP ve İyi Parti izlemiştir. An-
cak şu yanılgıya da düşmemek gerekmektedir, bir siyasi partinin belirtilen bu kavramları parti beyannamesinde 
sık kullanmaması bu olgulara değer vermediği anlamına gelmez. 
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Tablo 1. Girişimcilik ve KOBİ Kavramlarının Parti Beyannamelerindeki Yeri 

Parti İsmi Beyanname 
Sayfa Sayısı

Girişimcilik 
Kavramı 
Kullanım 
Sayısı

KOBİ 
Kavramı 
Kullanım 
Sayısı

Girişimcilik 
Konusu Ayrı 
Bir Başlık 
Olarak

KOBİ 
Konusu Ayrı 
Bir Başlık 
Olarak

Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi 

360 65 47 Evet Evet

Bağımsız 
Türkiye Partisi

Beyanname 
yok

- - - -

Büyük Birlik 
Partisi

Beyanname 
yok

- - - -

Cumhuriyet 
Halk Partisi

240 11 26 Hayır Hayır

Demokrat Parti Beyanname 
yok

- - - -

Halkların 
Demokratik 
Partisi 

92 - - Hayır Hayır

İyi Parti 138 30 4 Evet Hayır

Milliyetçi 
Hareket Partisi 

46 - 1 Hayır -

Saadet Partisi 19 - - - -

Vatan Partisi 58 1 1 Hayır Hayır

KAYNAKÇA 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 

Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi 

Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi

Davut, D. (2008), Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul.

Halkların Demokratik Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi
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İyi Parti 2018 Genel Seçim Beyannamesi

Kaplan. A., (1943) Content analysis and the theory of signs., Philos. Sci., 10, 230-247.

Kışlalı, A. T. (2004), Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Koçak, A., Arun H., (2006) İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu, Selçuk İletişim, 4, 3, :21-28.

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi

Özbudun Ergun (1979). Siyasi partiler, Anakara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara

Saadet Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi

Stone, P. J., Dunphy, D. C., Marshall, S. S., D.M. Ogilvie (1966) The General Inquirer: A Computer Approach 
to Content Analysis, The M.I.T. Press, Massachusett.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul

Vatan Partisi 2018 Genel Seçim Beyannamesi



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

182

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DERERLENDİRİLMESİ 

Şaban ESEN1, Yaşar AKÇA2, Gülbin Hilal TİTİZ3

1-2 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bartın / Türkiye
3 Bartın Üniversitesi, SBE, İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın / Türkiye

Öz: Son yüzyılda yaşanılan hızlı gelişmeler sonucunda dünya ekonomileri bütünleşme sürecine doğru iler-
lemektedir. Küreselleşme ile birlikte dünyanın hemen her yerinde büyüme, küçülme, birleşme ve yeniden 
yapılanma süreçleri yaşanmaktadır.  Rekabet hukuku ekonomik hayatın oluşumundan, verimli ve düzenli 
şekilde devam ettirilmesinde temel faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye’de 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun ile rekabet ortamının sağlanması ve korunması görevi Rekabet Kurumu tara-
fından yürütülmektedir. Bu çalışmada şirket birleşme ve devralmalarına niçin ihtiyaç duyulduğu, sonuçları, 
ülkemizdeki şirket birleşme ve devralmalarına değinilmiştir. Ayrıca rekabet hukukunun neleri kapsadığı da 
ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Birleşme, Devralma, Rekabet, Rekabet Hukuku

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünyada son yıllarda gelişen ve değişen ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ile şirketler iş 
yapma biçimlerini ve rakipleriyle sürdürdükleri ilişkilere yeni boyutlar getirmişlerdir. Bu değişimle beraber 
şirketler hem rekabet hem de işbirliği yapmanın getirdiği avantajları fark etmişlerdir. Rekabet stratejileri sa-
yesinde farklı insan kaynakları uygulamaları ve farklı yenilikçi davranışları, rekabet stratejileri ile insan kay-
nakları uygulamaları arasında akılcı bir bağlantının kurulmasını sağlamaktadır. Stratejik yeniliklerin başarıyla 
uygulanabilmesi için çalışanların işbirliğine yatkın, yaratıcı, risk alabilen, uzun dönemde düşünmeye eğilimli 
bireyler olması gerekmektedir.  

Bilindiği üzere şirketlerin karlarını arttırmak, uzun dönemde daha verimli hale gelmek ya da mevcut veya 
potansiyel rakipler karşısında pazardaki konumlarını güçlendirmek, uluslararası düzeydeki rakipleriyle başa 
çıkabilmek ve gelişen yeni teknolojiler üretebilmek gibi amaçlarla, başka bir şirketi veya şirketlerle kalıcı 
şekilde bir araya gelmeleri ya da güç birlikteliğine gitmeleri ekonomik açıdan fayda getiren bir durumdur ( 
Gürpınar, 2011-35). 

Birleşme ve devralmalar bir ekonomide var olan kaynakların yeniden dağılımının gerçekleştirilmesindeki 
araçlardan birini oluşturmaktadır. Birleşme yoluyla rekabet yeteneği artabilmekte ve ilgili piyasada rekabet 
düzeyi gelişebilmekte sonuç olarak da kar miktarının artması, çeşitlenmesi, düşük fiyatlar gibi faydaları da 
beraberinde getirmektedir. 
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Türkiye’nin yıllar içinde büyüyen ekonomisi ile beraber şirket birleşmeleri ve devralmaların sayısında bir artış 
görülmektedir. Şirketlerin satın alma ve birleşmelerde fiyat ve pazarlıkta tarafların kozlarını belirleyebilmeleri 
için hedef şirket üzerinde yapılacak mali ve hukuki due diligence (itinalı hukuki değerlendirme) etkili olacaktır 
( Arıkan, 2016- 266).

 “İki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi; bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının 
doğrudan veya dolaylı kontrolünün çeşitli yollarla bir ya da daha fazla teşebbüs veya hâlihazırda en az bir 
teşebbüsü kontrol eden bir ya da daha fazla kişi tarafından devralınması Rekabet Kurumu tarafından birleşme 
ve devralma işlemi olarak kabul edilmektedir “ ( Rekabet Kurumu, 2014).

Uluslararası en az bir firmayı veya yan kuruluşunu içeren yatay birleşme ve ele geçirmelere ülke içi birleşme 
(mergers) ve devralmalar (acguisition) denilmektedir ( Esen ve Demirarslan, 2016-451). Şirket birleşmeleri; 
“iki veya daha fazla işletmenin büyümek amacıyla faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal olarak bir birlik hali-
ne getirilmesi veya işbirliğine gitmeleridir “ ( Bilen ve Yükselen, 2016- 52). Birleşme ve devralma adı altında 
yapılan işbirliklerinde, şirketlerin hem ekonomik hem de hukuksal açıdan birlik haline gelmiş ve mal varlıkla-
rının da birleştirilmiş olması gerekmektedir.

TTK 136. madde birleşme kavramının tanımını şu şekilde tanımlamaktadır:  “birden çok ticaret şirketinin 
malvarlıklarını tasfiye etmeksizin, içlerinden birinin bünyesinde veya yeni kurulan bir şirkette birleşmeleri ve 
birleşmeye katılan şirketlerin pay sahiplerine belirli bir değiştirme ölçüsüne göre birleşmenin gerçekleştiği şir-
kette pay sahibi olma imkanının sağlanmasıdır “ (Arıkan, 2016-270). Birleşmede bir   “devalan “ ve bir ya da 
birden fazla  “ devrolunan “ şirketler bulunmaktadır. Birleşme eğer bir şirketin diğer bir şirketi veya şirketleri 
devralması şeklinde gerçekleşiyorsa bu tür birleşme Ticaret Kanunu tarafından ‘ devralma şeklinde birleşme’ 
olarak adlandırılmıştır.

AMAÇ 

Bu çalışmada şirket birleşme ve devralmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, sonuçları, ülkemizdeki şirket birleş-
me ve devralmalarına değinilmektedir. Ayrıca rekabet hukukunun neleri kapsadığı ve ülkemizde rekabet hu-
kuku uygulamalarından bahsedilmektedir. Ülkemizde Rekabet Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar analiz 
altında incelenmektedir. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında Rekabet Kurumu 2013-2017 yılları arasındaki Birleşme ve Devralma Görünüm Rapor-
ları incelemeye alınmıştır. Rekabet Kurumu’na her yıl yapılan başvuru sayıları değerlendirmeye tabi tutulmuş 
yıllar itibari ile değişiklikler (artış, azalış) saptanmıştır.

 Birleşme ve devralma işlemleri iki kategori şeklinde incelenmektedir. İlk kategori işlem taraflarının, hedef 
şirketin veya işlem konusu ortak girişimin hangi ülkenin yasasına göre kurulmuş olduğu kapsamında herhangi 
bir daraltma yapılmaksızın Rekabet Kurumu’na bildirilen tüm işlemler değerlendirilmektedir.
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Bu bakımdan çalışmada değerlendirmeye tabi ilk kategori “Tüm İşlemler” olarak gösterilmektedir. İkinci ka-
tegoride ise, hedef şirketin veya işlem konusu ortak girişimin Türk yasalarına göre kurulmuş olduğu işlemler 
ele alınmaktadır. Bu işlemler ise “Türkiye İşlemleri” olarak gösterilmektedir.

YÖNTEM

Çalışmada araştırma konusu olan birleşme ve devralma, rekabet kavramı, rekabet hukuku kavramlarını ince-
lemek ve araştırmak için içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. İçerik analizi sosyal bilimcilere arşivlerden, 
belgelerden, gazetelerden, sinema, dizi gibi çeşitli görsel dokümanlardan, çeşitli kitle iletişim araçlarından 
elde edilen bilgilerin bir anlam kazandırılması amacıyla sistematik olarak incelenmesidir. İçerik analizi, araş-
tırmacılara sözel, yazılı veya başka kullanılan materyallerin sistematik ve sübjektif şekilde incelemelerine 
katkıda bulunan nitel bilimsel araştırma yöntemidir ( Alper ve Gülbahar, 2009: 100).

Gerekli verilere Rekabet Kurumu resmi sitesinden ulaşılmaktadır. Kurumun 2013-2017 yılları arasında yayın-
lamış olduğu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporları incelemeye tabi tutulmuştur.

2013-2017 Görünüm Raporlarında işlem sayısı ve değerleri karşılaştırılmalı olarak incelemeye alınmaktadır. 
Ayrıca Türkiye işlemleri bazında yatırımcıların ülke sıralamaları ve sektörlere bağlı karşılaştırmalar ilk beş 
sıradaki değişkenler ele alınarak incelenmektedir.

BULGULAR

2013 Yılı Görünüm Raporu

2013 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen toplam birleşme ve devralma işlem sayısı 213 adettir.  İşlem ta-
raflarının kökeni bakımından yapılan gruplamaya göre; Tüm İşlemler içinde, 2013 yılında tarafların tümü, 43 
işlemde Türkiye yasalarına göre, 68 işlemde ise yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşmak-
tadır. 71 işlemde ise işlem tarafları Türk ve yabancı şirketlerden oluşmuştur. Tüm İşlemler içinde, 2013 yılında 
tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri 223 milyar 483 milyon TL’dir.

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL)

Tüm Tarafları Türk 43 1.730.610.911

Türk ve Yabancı 71 14.925.523.292

Tüm Tarafları Yabancı 68 223.482.419.679

       TOPLAM 182 240.138.553.882

Özelleştirme 19 19.550.053.196

Kapsam Dışı 12                         -

      GENEL TOPLAM 213 259.688.607.078

        Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2013
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Kökeni bakımından 30 adet yabancı yatırımcılardan tüm işlemler bazında ilk sırayı Almanya almaktadır. İşlem 
adedi bazında yapılan sıralamada 16 işlem ile ABD ve 14 işlem Japonya üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 
işlemleri temel alınarak Hollanda 9 işlem ile ilk sırada, Almanya 8 işlem ikinci, Japonya ve Lüksemburg ise 7 
işlem ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye işlemleri bazında 2013 yılında yoğunluk gösteren sektörlerin ilk sırasında7 işlem ile elektrik enerjisi-
nin üretim, iletim ve dağıtımı gelmektedir. İşlem sayısı 3 ile en az sigorta sektörü son sırada yer almaktadır ( 
Rekabet Kurumu Raporu, 2013: 7-12).

2014 Yılı Görünüm Raporu

2014 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen toplam birleşme ve devralma işlem sayısı 215 adettir. Bu işlemler-
den 122’sinde hedef şirket veya oluşturulan ortak girişim Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir.

İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2013-2014 Karşılaştırması

İşlem kökeni bakımından, tüm işlemler içinde 2014 yılında 215 işlemden 53 tanesinin tarafların tümü Tür-
kiye’deki yasalara göre, 76 tanesinin yabancı ülke yasalarına uygun kurulmuş şirketler oluşturmaktadır. 64 
tanesi de Türk ve yabancı işlem tarafları olan şirketler tarafından kurulmuştur (Rekabet Kurumu, 2014: 3).

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri (TL) 
2014

İşlem Sayısı ve Değeri (TL) 2013

Tüm Tarafları Türk 53                    6.185.556.459 43                     1.730.610.911

Türk ve Yabancı 64                  12.494.489.493 71                   14.925.523.292

Tüm Tarafları Yabancı 76                454.510.661.587 68      223.482.419.679

         TOPLAM 193              473.190.707.539 182      240.138.553.882

Özelleştirme 18                     
9.192.590.000

19        19.550.053.196

Kapsam Dışı 4                                           - 12    
-

        GENEL TOPLAM 215              482.383.297.539 213               259.688.607.078

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2014 

Türkiye işlemleri kategorisinde yatırımcıların ülke sıralamasında 2014 yılında Hollanda 7 işlem ile ilk sırada 
yer almaktadır. Fransa ve Almanya 5 işlem sayısı ile son sırada yer almaktadır. Yoğunluk gösteren sektörlerin 
ilk sırasında 12 işlem ile elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı yer almaktadır. Son sırada da 3 işlem ile 
genel amaçlı diğer makinaların imalatı yer almaktadır ( Rekabet Kurumu Raporu, 2014: 6-12).



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

186

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

2015 Yılı Görünüm Raporu 

2015 yılında Rekabet Kurumu’na toplam 159 birleşme ve devralma işlemi bildirilmiştir. 2015 yılında Rekabet 
Kurumu tarafından incelenen birleşme ve devralmaların bildirilen, hedef şirketin veya oluşturulan ortak giri-
şimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde özelleştirmeler hariç olmak üzere işlem bedeli toplam işlem bedeli 
yaklaşık 8 milyar 645 milyon TL’dir.

İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2014-2015 Karşılaştırması

 

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri,2014 
(TL)

İşlem Sayısı ve Değeri, 2015 
(TL)

Tüm Tarafları Türk 53                     
6.185.556.459

29                    
2.272.607.613

Türk ve Yabancı 64                   
12.494.489.493

48                    
6.118.019.440

Tüm Tarafları Yabancı 76                 
454.510.661.587

64                 441.020.568.
564                                  

TOPLAM 193               
473.190.707.539

141               
449.411.195.618

Özelleştirme 18                     
9.192.590.000

8                       
3.148.965.000

Kapsam Dışı 4 
-

6 
-

Bilgi Notu - 
-

3 
-

Şikâyet - 
-

1 
-

GENEL TOPLAM 215 482.383.297.539 159               
452.560.160.618

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2015 

Türkiye işlemleri kategorisinde yatırımcıların ülke sıralamasında 2015 yılında Hollanda ve Lüksemburg 6 iş-
lem ile ilk sırada yer almaktadır. İngiltere, İspanya ve Japonya ise 4 işlem ile son sırada yer almaktadır. Türkiye 
işlemlerinde 2015 yılında işlem sayısı bakımından, en çok işlem, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki 
diğer toptan ticareti ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiştir. En az işlemler 
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ise 3 işlem belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret ve motorlu kara taşıtların ticareti 
sektörlerinde gerçekleşmiştir ( Rekabet Kurumu Raporu, 2015: 6-11).

2016 Yılı Görünüm Raporu 

Rekabet Kurumu’na 2016 yılında toplam 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilmiştir. Bu işlemlerin 91 tane-
si Türkiye yasalarına göre kurulmuş hedef şirket veya ortak girişim ile oluşturulmuş şirketlerden oluşmaktadır. 
2016 yılında kuruma bildirilen Türk kökenli işlemde özelleştirmeler haricinde toplam işlem bedeli yaklaşık 29 
milyar 263 milyon TL’dir.

            İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2015-2016 Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri, 2016 
(TL)

İşlem Sayısı ve Değeri, 2015 
(TL)

Tüm Tarafları Türk 34                    
7.392.435.910

29                     
2.272.607.613

Türk ve Yabancı 50                   
10.239.110.413 

48                    
6.118.019.440

Tüm Tarafları Yabancı 107            
1.577.940.934.617

64                 441.020.568.
564                                  

TOPLAM 191    1.595.572.480.940 141       449.411.195.618

Özelleştirme 9 
-

8                       
3.148.965.000

Kapsam Dışı 8 
-

6 
-

Bilgi Notu 1 
-

3 
-

Şikayet - 
-

1 
-

GENEL TOPLAM 209            
1.595.572.480.940

159               
452.560.160.618

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2016

Türkiye işlemlerinde 2016 yılında işlem sayısı bakımından en çok 8 işlem sayısı ile elektrik enerjisinin üretimi, 
iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiştir. Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki perakende ticaret 
3 işlem ile en az sektör olarak ilk beş sıralamada en sonda yer almaktadır. Yatırımcı ülke bazında Hollanda 9 
işlem ile ilk sırada,  ABD ve Fransa 3 işlem ile son sıradadır ( Rekabet Kurumu Raporu, 2016: 6-10).
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2017 Görünüm Raporu 

Rekabet Kurumu’na 2017 yılında toplam 184 birleşme ve devralma işlemi bildirilmiştir. Bu işlemlerin 90 ta-
nesi Türkiye yasalarına göre kurulmuş hedef şirket veya ortak girişimlerden oluşmaktadır. Kurum tarafından 
incelenen birleşme ve devralmalardan hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türk kökenli işlemlerin-
de özelleştirmeler hariç tutulduğunda toplam işlem bedeli yaklaşık olarak 22 milyar 310 milyon TL’dir. Aynı 
dönemde tüm tarafları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme 
ve devralmaların toplam işlem değeri 5 milyar 276 milyon TL’dir (Rekabet Kurumu Raporu, 2017: 1).

İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2016-2017 Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri 2017 
(TL)

İşlem Sayısı ve Değeri 2016 
(TL) 

Tüm Tarafları Türk 31                     
5.276.371.198

34 7.392.435.910

Türk ve Yabancı 54 10.993.238.879 50 10.239.110.413

Tüm Tarafları Yabancı 83 1.069.137.519.594 107 1.577.940.934.617

TOPLAM 168 1.085.407.129.671 191 1.595.572.480.940

Özelleştirme 5 
-

9 
-

Kapsam Dışı 8 
-

8 
-

Bilgi Notu 3 
-

1 
-

GENEL TOPLAM 184 1.085.407.129.671 209 1.595.572.480.940

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2017

2017 yılında Türkiye işlemlerinde yatırımcı ülke sıralamasında Hollanda ve Japonya 6 işlem ile ilk sırada, 
Avusturya ve İngiltere ise 3 işlem ile son sırada yer almaktadır. Yatırım sektörlerindeki sıralamada 11 işlem ile 
elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve iletimi yer alırken, 3 işlem ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar-
daki diğer toptan ticaret son sırada yer almaktadır ( Rekabet Kurumu Raporu, 2017: 7-11).

SONUÇ

Rekabet ortamı, işletmelerin kendilerini yeniden yapılandırmak, sermaye yapılarını güçlendirmek ve örgütsel 
performansları arttırmak zorunda bırakmıştır. Rekabet Kanunu ülkemizdeki bütün sektörlere uygulanmaktadır. 
Bu çerçevede teşebbüslerin yerli veya yabancı olması arasındaki herhangi bir ayrım gözetilmemiştir.
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Rekabet Kanunu’nun temelde belli amaç ve yaptırımlarının olduğunu söyleyebiliriz. Kanunda yer alan Madde 
4, Madde 6 ve Madde 7 en önemli amaçları içermektedir. Bu maddeler mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti 
engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu 
hâkimiyeti kötüye kullanmalarını önlemektir. Son beş yıla ait ortalama başvuru sayısı 196’dır. 2017 yılın-
da incelemeye alınan birleşme ve devralmalara ait toplam işlem adedinin son beş yılın ortalamasına yakın 
seyrettiği görülmektedir. Bir önceki yıla ait veriler ile kıyaslandığında ise % 12 düzeyinde bir düşüş olduğu 
görülmektedir.

KAYNAKÇA 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun. Madde 1. 13 Aralık 1994 tarih ve 22140 Sayılı Resmi 
Gazete.

Arıkan, M., (2016). Due Diligence Kavramı ve Şirket Birleşme ve Devralma Sözleşmelerinde Satıcının So-
rumluluğu Hakkında Tbk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirmeler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 22(1). 265- 300

Alper, A., Gülbahar, Y., (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik 
Analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. (42): 2. 93-111.

Bilen, A., Yükselen, A., (2016). Türkiye’de Şirket Birleşmelerinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına 
Etkileri. ICEB- New Economic Trends and Business Opportunities. 51-61. Saraybosna.     

Esen, Ş., Demirarslan, G., (2016). Uluslararasılaşma Süreci Kapsamında Birleşme ve Devralmalar: Rekabet 
Kurumu Kararları Üzerine Bir Araştırma. ICEB- New Economic Trends and Opportunities. 449- 461. 
Saraybosna.

Gürpınar, B., (2011). Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesinin Ekonomik ve Hukuki Gerekçeleri. Rekabet 
hukukunda Birleşme ve Devralmalar Sempozyumu. 35-48 İstanbul. 

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, (2013). Rekabet Kurumu.

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, (2014). Rekabet Kurumu. 

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, ( 2015). Rekabet Kurumu.

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, ( 2016). Rekabet Kurumu.

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, ( 2017). Rekabet Kurumu.



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

190

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

Havva ARABACI

Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne / Türkiye

Öz: Devletin dış piyasadan yaptığı borçlanma devlet dış borçlanması olarak adlandırılmaktadır.Dış borçlar 
vade açısından; vadesi bir yıl ve daha kısa süreli dış borçlar, kısa vadeli borçlar olarak tanımlanmaktadır ve 
genelde uluslararası ticarette, ödeme sorunlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası likidite yaratılması ama-
cıyla kullanılmaktadır. Vadesi bir ile beş yıl arasında olan dış borçlar orta vadeli dış borçları; beş yıldan daha 
fazla olanlar ise uzun vadeli dış borçları oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli dış borçlar, proje ya da program 
kredisi şeklinde, belirli projelerin finansmanı için duyulan kaynak ihtiyacında, belirli bir programın destek-
lenmesi için program kredisi şeklinde veya vadesi gelmiş bir borcun röfinansmanında kullanılmaktadır. Dış 
borçlar sağlandıkları kaynaklar açısından; ikili krediler, çok taraflı krediler ve ticari banka krediler şeklinde sı-
nıflandırılabilir. İkili krediler hükümetler arası ilişkiler sonucu borç veren ülkenin kamu kesimi kaynaklarından 
sağladığı kredilerdir. Çok taraflı krediler uluslararası finans kurumlarınca sağlanan kredilerdir. Ticari banka 
kredisi ise, ticari bankalara sağlanan kredilerdir.Devletlerin dış borçlanmaya başvurma gerekçeleri, genellikle 
ekonomik nitelikte olmaktadır.Gelişmekte olan ülkeler için dış borçlanmaya gidilmesi, ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasındabaşvurulan kaynaklardan birisi olmuştur.Gelişmekte olan ülkelerin, kalkınmalarını sağlayacak 
yatırımlarını gerçekleştirebilmelerini, tasarruf yetersizliği sınırlamaktadır. Dış borçlanma; bir yandan tasarruf 
yetersizliğini giderirken diğer yandan kalkınma için gerekli ithalatın yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.   
Borçlanmanın, ekonomik kalkınmada etkili olabilmesi için, kalkınma amacına yönelik borç uygulamasına 
başvurulması gerekmektedir. Bu çalışma ile devletin dış borçlanmasının ekonomik kalkınmaya etkisi açıklan-
maya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Dış Borçlanması, Ekonomik Kalkınma, Gelişmekte Olan Ülkeler

GİRİŞ

Devlet borçlanması, bir devletin ya da devlet kuruluşunun dış kaynaklardan mali ya da reel kaynak sağlama-
sıdır (Önertürk, 1979: 55).Sağlandığı kaynağa göre devlet borçları; iç borçlar ve dış borçlar olarak ayrıma tabi 
tutulabilir.Borcun sağlandığı piyasanın uyrukluğu kriterine göre; milli piyasalardan sağlanan borçlar iç borç, 
yabancı piyasalardan sağlanan borçlar ise dış borç olarak değerlendirilmektedir.İç borçlar ulusal para birimi, 
dış borçlar,yabancı para birimi ile elde edilmektedir.

Dış borçlar sağlandıkları kaynaklar açısından; ikili krediler, çok taraflı krediler ve ticari banka krediler şeklin-
de sınıflandırılabilir. İkili krediler hükümetler arası ilişkiler sonucu borç veren ülkenin kamu kesimi kaynak-
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larından sağladığı kredilerdir. Çok taraflı krediler uluslararası finans kurumlarınca sağlanan kredilerdir. Ticari 
banka kredisi ise, ticari bankalara sağlanan kredilerdir.

Dış borçlar finansman türüne göre kalkınma kredileri, teknik ve askeri yardımlar, diğer yöntemler olarak 
ele alınabilir. Kalkınma Kredileri: Ülkelerin kalkınma faaliyetlerine yönelik olarak kullanılacak kredilerdir. 
Bunlar; proje ve program kredileri, bağlı ve serbest krediler, ihracat kredileri, borç ertelemesi ve röfinansman 
kredileridir. Teknik Yardımlar: Gelişmekte olan ülkelere yöntem, teknik ve bilgilerin aktarımı için gelişmiş 
ülkelerce verilen kalifiye personel, uzman ve eğitim malzemesi benzeri yardımları kapsamaktadır. Yine, yur-
tiçi işgücüne yurtdışında verilen eğitim ve diğer staj imkânları da bu kapsamdadır (Yılmaz, 2008: 261). Gıda 
Yardımları ve Askeri Yardımlar: Azgelişmiş ülkelere gıda malzemelerinin sağlanması -ki genellikle konvertibl 
olmayan azgelişmiş ülkenin ulusal parası karşılığı satılarak gerçekleşmektedir- gıda yardımının kapsamını 
oluşturmaktadır (Seyidoğlu, 2009: 644). Savunma veya diğer her türlü güvenlik ihtiyacının karşılanması için 
gelişmiş ülkelerden alınan bağışlar ya da uzun vadeli dış borçlar ise askeri yardımlar çatısı altında değerlendi-
rilmektedir.Diğer Yöntemler: yap-işlet-devret, yap-işlet ve sermaye piyasaları aracılığıyla sermaye piyasaları 
aracılığı ile tahvil ihracıdır gibi borçlanma alternatifler mevcuttur.  

Dış borçlar vade açısından; vadesi bir yıl ve daha kısa süreli dış borçlar, kısa vadeli borçlar olarak tanımlan-
maktadır ve genelde uluslararası ticarette, ödeme sorunlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası likidite ya-
ratılması amacıyla kullanılmaktadır. Vadesi bir ile beş yıl arasında olan dış borçlar orta vadeli dış borçları; beş 
yıldan daha fazla olanlar ise uzun vadeli dış borçları oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli dış borçlar, proje ya 
da program kredisi şeklinde, belirli projelerin finansmanı için duyulan kaynak ihtiyacında, belirli bir programın 
desteklenmesi için program kredisi şeklinde veya vadesi gelmiş bir borcun röfinansmanında kullanılmaktadır.

Devletlerin dış borçlanma nedenlerini (Adıyaman, 2006: 22);  

•	 Kaynak ve tasarruf açığı, 

•	 Dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı, 

•	 Bütçe açıklarının giderilmesi, 

•	 Savunma giderleri için finansman sağlanması, 

•	 Ekonomik dengeyi sağlayıcı ve koruyucu etkiler, 

•	 Büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi, 

•	 Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması, 

•	 Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması, 

•	 Vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması, 

•	 Olağanüstü harcamaların (doğal afetler, savaş vb.) karşılanması, 
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•	 Devletin milli paranın değerini korumak için gerekli rezerv ihtiyacı içinde olması, 

•	 Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri borçlanmaya zorlamaları,

şeklinde sıralayabiliriz.

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olan siyasi ve iktisadi istikrarsızlık ve buna bağlı 
olarak sıklıkla ortaya çıkan krizler; iç ve dış borçlanmanın en önemli sebebi olarak gösterilebilir (Altay, 2018: 
222).

Dış borçlanma konusunda ülkelerin mali ve iktisadi politikaları yanısıra uluslararası politikalar da önem arz 
etmektedir. Gerek uluslararası kurum ve kuruluşlar gerekse de gelişmiş ülkeler kredibilitelerini artırarak geliş-
mekte olan ülkelerdeki popülist politikaları desteklememelidirler (Esener, 2013: 216).

“Dış borçlanma olgusu, başlangıçta sadece ülkelerarası veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan bir kaynak 
şeklinde algılanır iken 1990’larla birlikte sıcak para, 2000’li yıllarla beraber ise doğrudan yabancı sermayenin 
gelişmekte olan ülkelere hareket etmesiyle karmaşık bir bütün halini almıştır” (Esener, 2013: 48).

Devletlerin dış borçlanmaya başvurma gerekçeleri, genellikle ekonomik nitelikte olmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkeler için dış borçlanmaya gidilmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında başvurulan kaynaklardan birisi 
olmuştur. Dış borçlanma; bir yandan tasarruf yetersizliğini giderirken diğer yandan kalkınma için gerekli itha-
latın yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Devletin dış borçlanmasının; ekonomik yapıya, ekonomik kalkın-
maya, gelir dağılımına, üretime ve döviz kurlarına etkileri vardır.

Kalkınma veya gelişme; kişi başına düşen gelirin arttırılması yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve demok-
ratik yapıların/kaynakların bir bütün olarak değişerek toplumun refahının arttırılmasını içeren çok yönlü bir 
kavramdır (Yalçın, 2013: 33)..

Ekonomik kalkınma, bir ülkede kişi başına düşen milli gelirdeki artış oranı yanında, aynı zamanda söz konusu 
ekonominin iktisadi ve sosyo-kültürel yapısının da iyileşmesini içerir. Kalkınma bir ekonomide üretim fak-
törlerinin etkinlik derecesiyle, sanayinin ülke ekonomisi ve ihracatı içindeki payının artması gibi ekonomik 
yapının olumlu değişmesiyle ilgili olduğu gibi, aynı zamanda söz konusu ülkenin sosyal ve kültürel yapısının 
iyileşmesiyle ilgilidir (Dinler, 2006: 539).Kısaca, ekonomik kalkınma hem üretim miktarındaki artışı hem de 
sosyo-kültürel yapıda meydana gelen değişmeleri içerir.

Ekonomik kalkınma; gelir düzeyindeki artış, eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşme, verimlilik artışı ve 
teknolojik gelişme gibi çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörlerden her biri ekonomik kalkınmayı farklı 
şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla ülkelerin kalkınması sadece ekonomik gelişmeyi değil aynı zamanda eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik ve teknoloji yatırımlarını da içermektedir. Bu faktörleri kapsayan kalkınmışlık 
göstergelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi son yıllarda kalkınma iktisatçılarının ilgi odağı haline gelmiştir. Bu 
ilginin temel nedeni ise teorik tartışmalarda ekonomik kalkınmanın fiziki boyutunun yanı sıra nitelik boyutuy-
la da ele alınmasıdır (Tuna ve Yumuşak, 2002: 3).
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AMAÇ

Devletlerin dış borçlanmaya başvurma gerekçeleri, genellikle ekonomik nitelikte olmaktadır. Bu çalışma ile 
devletin dış borçlanmasının ekonomik kalkınmaya etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

KAPSAM

Araştırmamın kapsamını, devletin dış borçları ve dış borçların ekonomik kalkınmaya etkileri oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Devlet dış borçları ve devletin dış borçlanmasının ekonomik kalkınmaya etkisi ile ilgili yapılmış olan çalış-
malar incelenmiştir.

DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

Dış borçlanma ile zorunlu yatırımların gerçekleşme şansı artmakta; yatırımların gerçekleşmesi sonucu ise çar-
pan ve hızlandıran etkileri harekete geçirilerek konjonktürel bir yükseliş sağlanabilmektedir. Dış borçlanma 
aracılığıyla kalkınmanın sürati artabilmekte ve üretimin çeşitlenmesine katkı sağlanabilmektedir. Ayrıca dış 
borçlanma, ödemeler dengesinde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesinde de pozitif yönde etki yapabil-
mektedir. (Esener, 2013: 45-46). Dış borçların olumlu yönlerine karşın;Dışa bağımlılığın, hakimiyet etkisinin, 
talebin yeterli arzla karşılanamaması halinde enflasyonun ve kaynak israf riskinin artması gibi birtakım mali-
yetleri de beraberinde getirebilmektedir (Akdoğan, 2003: 425)

Dış borçlar, bir ülkenin belirli bir süre sonunda anapara ve faizi ile geri ödenmek şartıyla yabancı ülkelerden 
ve uluslararası kuruluşlardan sağladıkları kaynaklardır. Bu borçlar ülkeye yabancı kaynak girişi sağladığı için 
ilk aşamada ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmakta, buna karşılık anapara ve faiz ödemeleri döneminde ise 
kaynak transferi söz konusu olacağından ekonomi üzerinde olumsuz etkiye yol açmaktadır (Şahin, 2012: 46). 

Günümüzde özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için dış kaynaklar daha fazla önem kazanmaktadır. 
Kalkınma çabası içinde bulunan azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler sermaye ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla gelişmiş ülkelere yönelmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sağlama çabaları sırasında 
karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi, dış borçların yarattığı borç yükü olup, alındığında ülke ekonomis-
ine katkıda bulunan dış borçlar, süresi sonunda ödenecekleri zaman güçlük oluştururlar. Dolayısıyla, dış borç 
ya da tasarruf kullanımının, gelecek dönemlerin iç tasarrufların şimdiden kullanımı anlamına geleceğinden 
ve gelecek nesillerin borç yükünü bugünden ağırlaştıracağından, kullanılan dış borçların ve dış borçlanmada 
kullanılan kaynakların son derece verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Zerenler, 2003).

Dış borcun vadesi, borç alan ülkenin dış kaynağa bağımlı olup olmadığının açık bir göstergesidir. Bu ölçüte 
göre, toplam dış borç stoku içinde kısa vadeli dış borcun artış hızı uzun vadeli borcun artış hızına eşitse ülke 
dış borçlanmanın sınırına gelmiş demektir. Bu nedenle, kısa vadeli borçların toplam borç stoku içindeki payı-
nın artması, ülkeyi borç geri ödeme sorunuyla karşı karşıya bırakabileceği için tehlikeli bir süreçtir (Ulusoy, 
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2001).“Aşırı dış borçluluk, gelecekteki kaynak akımları ve borç geri ödemelerinde oluşabilecek belirsizlik 
nedeniyle de ekonomik performansı olumsuz etkilemektedir” (Esener, 2013: 62).

Gelişmekte olan ülkeler açısından dış borçların ekonomi üzerinde olumlu etkiler yarattığını öne süren çalışma-
lar kadar belirli bir noktadan sonra bir borç sarmalına dönüşebildiğini savunan görüşler de mevcuttur. Bunun 
ana nedeni, dış borcun başlangıçta milli gelire katkı sağlarken geri ödeme aşamasında azalmaya yol açmasıdır. 
Benzer şekilde, kimi araştırmacılarca borcun artarak devamı ve yeniden borçlanılarak finanse edilmesi durumu 
Ponzi benzeri bir oyundan farksız görülmektedir. Çünkü her eski borç yeni bir borcu doğurmakta ve döngü 
sürekli ya da dalgalı şekilde genişlemektedir (Esener, 2013: 161).

Dış faktörlerin dış borçluluk seviyesinde önemli bir neden olduğu ortaya çıkmaktadır. Şok ve savaş durumları 
gibi arızi sayılabilecek durumların da ötesinde gelişmekte olan ülkelerde borçluluğun bu seviyelere gelmesin-
de gelişmiş ülkelerin tarihi bir rolü bulunmaktadır. İkinci olarak, gelişmekte olan ülkelerde borç yönetimine 
dair idari ve siyasi problemler bulunmaktadır. Bu tür olumsuzluklar nihai olarak gelir ve kaynak dağılımında 
bozulmalara, yatırımların yön değiştirmesine ya da sermaye kaçışına yol açmaktadır (Esener, 2013: 215).

SONUÇ

Devletler, bütçe açıklarının giderilmesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı, yatırımların finanse edilmesi, 
vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması, deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan 
harcamaların karşılanması, v.s. nedenlerle dış borçlanmaya başvurabilir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 
siyasi ve iktisadi istikrarsızlık ve sıklıkla ortaya çıkan krizler, iç ve dış borçlanmanın en önemli nedenleri ola-
rak gösterilebilir. 

Dış borçlar, devletin yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan sağladığı kaynaklardır. Gelişmekte olan 
ülkeler için dış borçlanmaya gidilmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında başvurulan kaynaklardan birisi 
olmuştur.Kalkınma çabası içinde bulunan azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler sermaye ihtiyaçlarını gider-
mek amacıyla gelişmiş ülkelere yönelmişlerdir. 

Dış borçlanma; bir yandan tasarruf yetersizliğini giderirken diğer yandan kalkınma için gerekli ithalatın yapı-
labilmesine olanak sağlamaktadır. Dış borçlar, ülkeye yabancı kaynak girişi sağladığı için ekonomik kalkın-
ma üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Ülkelerin kalkınması, ekonomik gelişmenin yanı sıra eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve teknoloji yatırımlarının artmasına da olanak sağlamaktadır. Dış borçların anapara ve faiz 
ödemeleri döneminde ise ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu nedenle dış borçların ve dış 
borçlanmada kullanılan kaynakların son derece verimli kullanılması gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNİN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN 
TODA YAMAMOTO TESTİ İLE ANALİZİ

Zerrin KILIÇARSLAN

Kayseri Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kayseri / Türkiye

Öz: Döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi, nominal kurdaki bir birimlik değişmenin ithalat ve ihracat fiyatla-
rında yarattığı etkisi olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi (pass-
through) hipotezinin Türkiye’de geçerli olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye için 2006:01-
2018:03 dönemine ilişkin, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, nominal efektif döviz kuru ve dolar 
cinsinden ithalat değişkenleri kullanılarak VAR modeline dayanan Toda-Yamamoto testi kullanılmıştır. Sonuç 
olarak nominal efektif döviz kurundan üretici fiyat endeksine doğru, ithalattan ise üretici fiyat endeksine doğ-
ru, üretici fiyat endeksi ve ithalattan nominal efektif döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca nominal döviz kurundan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Türkiye örne-
ğinde ele alınan dönemde nominal efektif döviz kuru, üretici fiyatlarını etkilemektedir. Yani döviz kurundaki 
değişmelerin yurtiçi üretici fiyatlarına geçiş etkisi sözkonusudur.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Yurtiçi Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Toda-Yamamoto Testi

GİRİŞ

1973 yılında Bretton Woods sisteminin çökmesiyle birlikte ülkelerin paralarını dalgalanmaya bırakmasının ar-
dından, döviz kuru değişmeleri ve etkileri önemli bir konu haline gelmiştir.  Döviz kuru değişmeleri, ekonomi-
de belirsizliğe yol açarak, yatırımları, üretimi, tüketimi,  uluslararası ticareti, sermaye akımlarını ve ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkileyebilmektedir.  Özellikle 1990’lı yıllarda meydana gelen  (1994 Meksika Krizi, 1997 
Tayland, Kore, Endonezya Krizi, 2000 Arjantin Krizi) krizlerden sonra döviz kuru konusunda daha hassas 
davranılması gerektiği anlaşılmıştır (Kaya, 2018:   842). Dolayısıyla 1990’lı yıllardan sonra döviz kurundaki 
değişmelerin yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisi  önemli bir araştırma alanı olmuştur. Döviz kurunun fiyatlara 
geçiş etkisi, nominal kurdaki bir birimlik değişmenin ithalat ve ihracat fiyatlarında yarattığı etki olarak tanım-
lanmaktadır (Alptekin vd., 2016: 2). Döviz kurlarındaki değişimin yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisi üç ana ka-
naldan meydana gelmektedir. Bu kanallar; ithal tüketim malları, ithal ara malları, yurtiçinde üretilen malların 
yabancı para cinsinden fiyatıdır (Bal vd., 2017: 246). Döviz kurundaki değişiklikler ithal edilen tüketim malla-
rının, ara mallarının fiyatını doğrudan etkileyebilir. Ara mallarının fiyatındaki değişme ise yurt içinde üretilen 
mal ve hizmetlerin fiyatını etkilemektedir. Döviz kurundaki değişmelerin yurtiçi fiyatlara ne ölçüde yansıdığı-
nın belirlenmesi enflasyon hedeflemesi için uygulanacak para politikasına karar verilirken önem taşımaktadır.

Bu çalışmada Türkiye için 2006:01-2018:03 dönemine ilişkin verilerle döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş et-
kisi (pass-through) hipotezinin geçerli olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma beş bölümden 
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oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümde konuyla ilgili teorik çerçeve verilecektir.  Üçüncü bölümde konuyla 
ilgili uygulamalı literatür sunulacaktır. Dördüncü bölümde veriler ve ekonometrik yöntem hakkında bilgiler 
verilecektir. Son bölümde sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

TEORİK ÇERÇEVE 

Döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi, ulusal para biriminin döviz karşısındaki değer kaybı ya da kazan-
cının enflasyona ne derece yansıdığını göstermektedir. Nominal döviz kurunda meydana gelen değişimlerin 
ihracat ve ithalat fiyatlarını değiştirerek yurtiçi fiyatları etkilemesi yansıma veya geçiş etkisi (pass- through) 
olarak ifade edilmektedir (Bal vd., 2017: 134). Kurdaki %1 birim değişim nedeniyle yerel fiyatlarda meydana 
gelen % değişim olarak da ifade edilebilir (Arı, 2010:2835). 

Literatürde döviz kurunun geçiş etkisi,   gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yapılan çalışmalarda iki farklı 
şekilde tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkeler için döviz kurundaki değişimin ithalat fiyatları üzerine etkisi döviz 
kurunun geçiş etkisi olarak ifade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için döviz kurunun geçiş etkisi, döviz 
kurundaki değişimin tüketici fiyatları üzerine etkisi olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde döviz 
kurunun ulusal para cinsinden ithalat fiyatlarına yansıması tam olduğu için iki ülke grubu için yansıma tanımı 
farklılaşmaktadır (Karamollaoğlu, 2018: 30).

Döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi ülkelerin rekabet yapısına, enflasyon koşullarına, döviz kuru dina-
miklerine ve dış ticarete konu olan malların piyasa payına bağlı olarak değişebilmektedir (Bal vd., 2017: 135) 
. Geçiş etkisi tam, kısmi ve sıfır geçiş etkisi olmak üzere derecelendirilmektedir. Tam geçiş etkisi, firmalar 
kurdaki değişmeleri satış fiyatlarına tam olarak (bire bir oranında) yansıttığında ortaya çıkmaktadır.  Kısmi ge-
çiş etkisi, firmaların kurdaki değişimin bir kısmını (bire bir oranından daha az) satış  fiyatlarına yansıtmasıdır 
(Arı, 2010: 2835). Sıfır geçiş etkisi ise firmaların kurdaki değişmeler sonrasında satış  fiyatlarını değiştirme-
mesidir.  Yani, ithal malların ulusal para cinsinden fiyatı, kur değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan ithalat 
maliyetlerindeki değişmelerden  etkilenmemektedir (Özdamar, 2015: 70). 

Döviz kurlarının yurt içi fiyatlar üzerine etkisi doğrudan, dolaylı,  indeksleme ve doğrudan yabancı yatırım 
etkileri olmak üzere dört  şekilde ortaya çıkmaktadır (Bal vd.,2017: 246; Kara vd., 2007:207; Ponomarev  vd., 
2016: 55) . Şekil 1’de döviz kurundaki değişmelerin doğrudan ve dolaylı olarak fiyatlara geçiş etkisi süreci 
gösterilmiştir. Doğrudan etki; ithal girdiler ve ithal nihai mallar üzerinden gerçekleşmektedir.  Döviz kurunun 
yükselmesi durumunda ithal mallarının (hammadde ve ara malların) fiyatlarını artmakta ve üretim maliyeti 
olumsuz etkilenmektedir.  Buna bağlı olarak da yurtiçi fiyatlar yükselmektedir. İthal girdi maliyetleri artığı 
için, ithal mallarının fiyatındaki  değişme tüketici fiyatlarını etkilemektedir (Bal vd.,2017:134). Diğer taraftan 
ithal edilen nihai malların ulusal para cinsinden fiyatlarının artması da yurt içi fiyat seviyesinin yükselmesine 
neden olmaktadır (Karamollaoğlu, 2018: 28).

Dolaylı etki,  döviz kurundaki yükselme, yurt içindeki malların yabancı tüketiciler açısından daha ucuz hale 
gelmesine neden olması ve böylece ihracat ile toplam talep artması ve fiyatlar genel seviyesi yükselmesi du-
rumunu ifade eder.
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Şekil 1. Döviz Kuru Değişimlerinin Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Mekanizması

Kaynak: (McFarlane, 2002)

Döviz kurlarındaki değişmelerin yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi,  rekabet gücü, enflasyon oranı, enflasyon hedef-
lemesi, firmaların fiyatlama politikası, firmaların pazar payı stratejileri, ticarete konu olan malın kalitesi, ÜFE 
ve TÜFE sepetinde ithal mallarının payı, döviz kuru hareketlerinin yönü ve büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır 
(Alptekin vd., 2016: 2).

İndeksleme etkisi ise fiyat yapıcıların beklentilerine göre ortaya çıkmaktadır. Fiyat belirleyicilerin döviz ku-
rundaki değişmelerin geçici veya kalıcı olmasına yönelik beklentileri, döviz kuru değişmelerinin fiyatlara 
yansıma derecesini etkileyebilmektedir. Ulusal para biriminin hesap birimi olma ve değer saklama  işlevini 
yitirdiği kalıcı bir enflasyonist ortamda, yüksek bir endeksleme oranının gözlenmesi muhtemeldir (Kara vd., 
2007:207). 

Doğrudan yabancı yatırım yoluyla döviz kurunun yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisi, yabancı firmaların üre-
tim tesislerinin yeniden konumlandırılması ve doğrudan yabancı yatırım kanallarındaki ilgili değişikliklerin 
etkisine dayanmaktadır. Herhangi bir ülkedeki ulusal para biriminin değer kaybetmesi durumunda, yabancı 
ihracatçılar, üretim tesislerini (veya yenilerini) bu ülkeye yerleştirmeyi daha yararlı bulmaktadır. Böylece  ev 
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sahibi ülkedeki üretimlerini  ve  işgücü talebini artırarak, ücretlerin ve böylece yurtiçi  fiyatların yükselmesine 
etki edeceklerdir (Ponomarev vd., 2016: 55).

LİTERATÜR TARAMASI

İlgili literatürde, zaman serileri veya panel veri analizlerini kullanan çeşitli ampirik çalışmalar bulunmaktadır. 
Tablo 1’de konuyla ilgili uygulamalı çalışmalar yabancı ülke uygulamaları ve Türkiye uygulamaları olmak 
üzere iki kısımda verilmiştir. 

Tablo 1. Döviz Kuru Değişmelerinin Geçiş Etkisi ile İlgili Uygulamalı Literatür

Yazar (lar) Dönem/ Ülke(ler) Yöntem Sonuç

Panel A: Yabancı Ülke Uygulamaları

Ponomarev vd., 
(2016)

2000-2012

Rusya 

VECM Döviz kurunun geçiş etkisi, 
ortalama olarak her çeyrek 
dönemde % 4-5, yıllık % 14-15 
arasındadır.

McCarty (2000) 1976:1- 1998:4

9 sanayileşmiş 
ülke

VAR Analizi Döviz kuru ve ithalat fiyat şokları 
yurtiçi fiyatlar üzerinde gelişmiş 
ülkelerde daha az etkiye sahiptir.

Campa ve 
Goldberg 
(2002)

1975 – 1999

25 OECD ülkesi

En Küçük Kareler Döviz kurlarının ithalat 
fiyatlarına geçişkenliğini kısa 
dönem için %60, uzun dönem 
için ise %80’dir.

Aliyu vd.(2009) 1986-2007

Nijerya

VAR Analizi İthalat fiyatlarına olan yansıma 
tüketici fiyatlarına nispeten çok 
daha yüksektir.

Campa ve 
Goldberg 
(2006)

1975:1-2003:4

21 OECD ülkesi

Panel Veri Analizi Geçiş etkisi kısa dönemde %46, 
uzun dönemde ise %65’tir. 

Ito ve Sato 
(2006)

1993.01- 2005.08

Doğu Asya 
Ülkeleri

VAR Analizi Kriz yaşayan ülkelerde geçiş 
etkisi yüksek, ancak tüketici 
fiyatlarına yansıması düşüktür.

Panel B: Türkiye Uygulamaları
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Kaya (2018) 2003:1-2016:12

Türkiye

VAR Analizi

(Etki-tepki, varyans 
ayrıştırma, Granger 
nedensellik analizi)

Döviz kurları kısa vadede 
enflasyonun yaklaşık %15’ini 
açıklamaktadır.

Koç (2018) 1990:01-2017:07

Türkiye

KSS eşbütünleşme testi Nominal döviz kuru ile TÜFE 
arasında eş bütünleşme ilişkisi,  
döviz kurundan enflasyona geçiş 
etkisi yoktur. 

Korkmaz ve 
Bayır (2015)

2008:01-2014:11

Türkiye

VECM Döviz kurundan üretici fiyat 
endeksine doğru ve TÜFE’den 
döviz kuruna doğru tek yönlü 
nedensellik vardır.

Ergin (2015) 2005-01:2014:12

Türkiye

VAR Analizi

(Etki-tepki, varyans 
ayrıştırması)

Döviz kurundan enflasyona geçiş 
etkisi kısa dönemde çok güçlü, 
ancak uzun dönemde zayıftır. 

Gündoğdu 
(2013)

2003:01-2012:09 VECM Geçiş etkisi zaman içinde 
azalmaktadır.

Aydın ve Kara 
(2012)

2004:01-2011:03

Türkiye

VAR Analizi İthalat fiyatlarındaki bir şokun 
üretici fiyatları üzerindeki etkisi, 
tüketici fiyatları üzerindeki 
etkisine oranla daha büyük ve 
daha hızlıdır.

Damar (2010) 1995.01- 2000:06

2002:01-2009:12

Türkiye

VECM İmalat sanayi enflasyonuna 
geçiş etkisi, her iki dönemde de 
çekirdek enflasyona ve TÜFE’ye 
geçiş etkisine göre daha 
yüksektir. 

Kara ve Öğünç 
(2005)

2002-2011

Türkiye

VAR Analizi Geçiş etkisi düşüktür.

Alper (2003) 1987- 2003

Türkiye

VECM Kurdaki değişimlerin yurt içi 
fiyatlara yansıma derecesi 
yüksektir. 
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Arat (2003) 1994-2002

Türkiye

VAR Analizi Ticarete konu olmayan malların 
tüketici fiyat endeksindeki 
geçiş etkisi, toptan eşya fiyat 
endeksindeki geçiş etkisine göre 
daha düşüktür. 

Leigh ve Rossi 
(2002)

1994-2002

Türkiye

VAR Analizi Döviz kuru şokunun toptan 
eşya fiyatlarına yansıması %60, 
tüketici fiyatlarına yansıması ise 
%45’tir. 

YÖNTEM

Türkiye’de,  2006 yılından itibaren resmi para politikası rejimi olarak açık enflasyon hedeflemesi kabul edil-
miştir. Bu sebeple analiz dönemi olarak 2006-2018 dönemi alınmıştır. Türkiye için 2006:01-2018:03 dönemine 
ilişkin, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, nominal efektif döviz kuru (138 ticaret ortaklı) ve dolar cin-
sinden ithalat değişkenleri kullanılmıştır. Nominal efektif döviz kuru değişkeni verisi Bruegel database’den, 
diğer değişkenlere ilişkin veriler Uluslararası Para Fonundan (IMF- IFS) alınmıştır (bkz. Tablo 2). Aylık veri-
ler kullanıldığı için değişkenlere mevsimsel düzeltme (Cencus X 12) yapılmıştır. Değişkenlerin logaritmaları 
alınmıştır. 

Tablo 2. Veri Kaynakları ve Tanımları

 Kısaltmalar Değişken Kaynak 

NEER Nominal Efektif Döviz Kuru 
(138 Ticaret ortağı) 

Bruegel Database 2018 

PPI Üretici fiyat endeksi IMF – IFS 2018 

CPI Tüketici fiyat endeksi IMF – IFS 2018

IM İthalat (ABD doları) IMF – IFS 2018

Bu çalışmada değişkenlerarası nedensel ilişkiler, genişletilmiş vektör otoregresif modeller (VAR) modeline 
dayanan Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik ana-
lizinde, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler düzey değişkenlerle kurulan genişletilmiş vektör otoregresif 
modeller (VAR) kullanılmaktadır (Tapşın ve Karabulut, 2013:201). Serilerin durağanlık seviyelerinin belirlen-
mesi Toda-Yamamoto nedensellik testinde kullanılan maksimum bütünleşme seviyesinin belirlenmesi için de 
önem arz etmektedir. Bu nedenle değişkenlerin birim kök içerip içermediği ya da kaçıncı farklarında durağan 
oldukları Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP)  birim kök testleri ile test edilmiştir. Tab-
lo 3’te ADF ve PP birim kök testi sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 3. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları  

ADF Test İstatistiği

[%5 Kritik Değerler]

Phillips-Perron Test İstatistiği 
[%5 Kritik Değerler]

Değişken Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark Sonuç

LPPI 0.343565

(-2.881400 )

-8.845727

(-2.881400)

0.479290

(-2.881260)

-8.862293

(-2.881400)

(I)

LNEER 0.720103

(-2.881260)

-9.442976

(-2.881400)

0.640372

(-2.881260)

-9.253545

(-2.881400)

(I)

LCPI 0.398817

(-2.881260)

-10.42096

(-2.881400)

0.412759

(-2.881260)

-10.32419

(-2.881400)

(I)

LIM -2.036745

(-2.881400)

-17.77385

(-2.881400)

-2.736063

(-2.881260)

-16.85086

(-2.881400)

(I)

Tablo 3’te görüldüğü gibi hem ADF Test İstatistiği hem de Phillips-Perron Test İstatistiği sonucuna göre % 5 
anlamlılık düzeyinde ele alınan değişkenler seviyesinde durağan değildir, yani seriler birim kök içermektedir. 
Ancak birinci farkları alındığında durağan oldukları [I(1)] görülmektedir, yani seriler birim kök içermemekte-
dir. Analizde kullanılan değişkenlere ilişkin maksimum bütünleşme derecesi (dmax) 1 olarak tespit edilmiştir.  
Birim kök testi ile maksimum bütünleşme derecesi belirlendikten sonraki aşama, gecikme uzunluğunun belir-
lenmesidir. 

Tablo 4. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  642.7920 NA   1.20e-09 -9.191252 -9.106806 -9.156935 

1  1535.688  1721.555  3.97e-15 -21.80846  -21.38623* -21.63688 

2  1572.321  68.52173  2.95e-15 -22.10533 -21.34533  -21.79649* 

3  1593.480   38.36092*   2.75e-15*  -22.17957* -21.08178 -21.73346 

4  1604.625  19.56416  2.95e-15 -22.10972 -20.67415 -21.52634 

5  1618.065  22.81812  3.08e-15 -22.07287 -20.29952 -21.35223 

6  1628.139  16.52400  3.37e-15 -21.98760 -19.87647 -21.12970 

7  1639.022  17.22508  3.66e-15 -21.91398 -19.46507 -20.91881 

8  1646.036  10.69793  4.22e-15 -21.78469 -18.99799 -20.65225 
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Toda-Yamamoto nedensellik analizi, gecikme sayısına, maksimum bütünleşme derecesi    [VAR(k+dmax )] ek-
lenerek uygulanmaktadır. VAR analizinde modelde yer alan serilerin gecikme sayısı LR (Sequential Modified 
LR Test Statistic), FPE (Final Prediction Error) ve AIC (Akaike Information Criterion) kriterlerine göre ise 3 
olarak belirlenmiştir (bkz. Tablo 4).

Tablo 5. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları

H0 Hipotezi X
2
 Test İstatistiği Olasılık Değeri Karar 

NEER , PPI’nın nedeni değildir   30.38646 0.0000 H0 RED

IM, PPI’nın nedeni değildir 19.23825 0.0002 H0 RED 

PPI, NEER’nın nedeni değildir  8.157501   0.0429 H0 RED

IM, NEER’nın nedeni değildir  15.27340  0.0016 H0 RED

NEER , IM’ın nedeni değildir 8.231920  0.0415 H0 RED

Tablo 5’te görüldüğü gibi nominal efektif döviz kurundan (NEER), üretici fiyat endeksine (PPI) doğru, ithalat-
tan (IM) ise üretici fiyat endeksine (PPI) doğru, üretici fiyat endeksi (PPI) ve ithalattan (IM) nominal efektif 
döviz kuruna (NEER) doğru nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca nominal döviz kurundan 
(NEER) ithalata  (IM) doğru bir nedensellik ilişkisi sözkonusudur. 

SONUÇLAR 

Türkiye’de döviz kuru değişmelerinin yurtiçi fiyatlara geçiş etkisinin olup olmadığını test etmek amacıyla 
yapılan  bu çalışmada  2006:01-2018:03 dönemine ilişkin veriler kullanılarak VAR modeline dayanan Toda-
Yamamoto testi kullanılmıştır. Nominal efektif döviz kurundan üretici fiyat endeksine doğru bir nedensellik 
ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumda Türkiye örneğinde ele alınan dönemde döviz kuru üretici 
fiyatlarını etkilemektedir. Yani döviz kurundaki değişmelerin yurtiçi üretici fiyatlarına geçiş etkisi sözkonu-
sudur.  İthalattan ise üretici fiyat endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu bulgusu, ithalatın ise üretici 
fiyatlarını etkilediğini göstermektedir. Üretici fiyat endeksi ve ithalat nominal efektif döviz kurunu etkilemek-
tedir. Ayrıca nominal döviz kuru da ithalatı etkilemektedir.
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MARKETING MIX APPLICATIONS in DIGITAL MUSIC MARKETING 

Michael (Mihalis) KUYUCU

İstinye University, İ.İ.S.B. Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Abstract: Developments in the world of technology have deeply affected the music industry throughout histo-
ry. The start of sound recording has accelerated the circulation of music and paved the way for the distribution 
of the music as a product and therefore, for its marketing. Every added new technology has replaced the pre-
vious one and played an important role in the marketing of the music industry. Cassette shops, where records 
and cassette were sold in the past, have turned into music markets in time. With the developments in digital 
media, there have been radical changes in the physical distribution of music. Digital technology has created 
a serious transformation in the music industry. In this study, it is examined how the marketing mix used in 
traditional music marketing has been transformed by the influence of digital technologies, which are becoming 
widespread in the millennium and which are currently capturing almost all industries. In this context, firstly, 
a conceptual research is conducted about marketing mix. In the second part of the study, the findings of re-
searches about the use of marketing mix in music marketing are evaluated and the new roles of the components 
of the changing marketing mix in the digital-based music industry are discussed. At the end of the study, it is 
emphasized that together with digitalization, important changes have been experienced in product - price - pro-
motion and place which are among the marketing mix elements used in marketing of music industry and it is 
determined that the difference in the distribution channels in digital music marketing has led to the emergence 
of a totally new industry.

Key Words: Music, Marketing, Music Marketing, Digital music, Marketing Mix

INTRODUCTION

Marketing is between at least two parties and the handover of anything that can be accepted as a product in 
line with interests of the parties. In the course of years, the change in the understanding of marketing has 
changed continuously in the direction of the perspectives of businesses and marketers until it reaches the mod-
ern marketing concept of our day. This change in the understanding of marketing is partitioned by Production 
Approach, Product Approach, Sales Approach, and Marketing Approach in marketing literature.

On one hand, marketing is one of the newest movement sciences of mankind, on the other hand, it is one of the 
oldest professions in the world. The ideas of Greek philosophers, such as Plato and Aristoteles, about markets, 
marketing and marketers, give an idea that marketing practices are in fact very old. However, marketing has 
been written and studied in a systematic and scientific manner for only 100 years. However, there have been 
changes at every stage from the primitive interchange time to the stage of the monetary economy and then, to 
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the present day. But, marketing, defined as the formal examination of processes and relations of change, was 
born only in the early part of the nineteenth century after the main science economy ignored the problems 
encountered.

The marketing mix is   one of the basic leading concepts in businesses’ goal-oriented activities. Marketing mix 
elements, also known as 4Ps of Marketing by various sources and Scientists, have been named as product, 
price, promotion, place channel.

The concept of marketing mix was first used by Neil Borden in 1953. By using the concept of marketing mix, 
Borden was not involved in an effort to make these elements of the marketing mix easy to remember and use. 
The widely-used classification of marketing mix elements in the form of 4Ps (Product, Price, Place, Promo-
tion), with their initials in English, was first made in Jerry McCarthy’s book Basic Marketing published in 
1960.

Additions were attempted to be made to concepts of product, price, place and promotion as marketing mix 
elements, in parallel with the development of marketing theories and practices. Again, for compliance with 
the initial letter in English, efforts have been made to add additional P’s to marketing mix elements such as 
Package, Public relations, People, Physical evidence, Process. However, it is seen that the 4Ps conceptualiza-
tion has been widely used as marketing mix elements or marketing components in terms of both providing 
ease of  learning and acceptability. Efforts to increase the number of elements of marketing mix should not 
be considered insignificant, but it should be kept in mind that what is essential is how and for what purpose 
these elements will be used in the context of marketing strategies and tactics, and, in addition, marketing mix 
elements must be approached with a holistic point of view.

Each business should see the tools named as marketing mix or marketing components as a whole to meet 
the needs and requirements of its target market. Marketing managements make decisions about developing, 
presenting and controlling appropriate marketing strategies by using these tools. The main objective of the 
marketing strategies to be realized with the use of marketing mix tools is to ensure and maintain customer 
satisfaction.

The marketing mix is   referred to as their initials in English and as 4Ps; product, price, place, promotion. With 
marketing mix elements or components, the aim is to meet the needs and demands of customers with a holistic 
point of view. In other words, customers’ problems are solved by marketing components. Production of prod-
ucts that will satisfy customers’ needs and meet their wishes and expectations, pricing them at an acceptable 
price by the customers, notifying them of these products and where and under which conditions these products 
are sold, making persuasive efforts about why they should buy these products and providing them with these 
products in places where they want to buy them, in the required amount and time are performed by marketing 
components strategies.

In addition to these four elements, which are generally accepted by the marketing mix, the marketing mix 
elements that appear and are used in parallel with the development of marketing theories and practices should 
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not be ignored. In particular, it should be noted that there are marketing mix elements that needed to be used 
with the development and expansion of service, experience and internet marketing concepts and practices and 
in the future, there will be. At this scope, the tools and practices for entertainment, aesthetics, direct communi-
cation, social media and interaction and the people and processes that manage and use them can be considered 
as additional marketing components that can be counted at the first stage.

Since it is known that with marketing mix elements, the purpose is the customer satisfaction, it is of course 
useful for marketing managers to look at these elements as customers. With this point of view, marketing 
mix elements or components have been conceptualized as 4C by their English initials. Accordingly, it is ex-
pressed that it will be a suitable approach to think the provision of customer value by the product (customer 
value), thinking their costs to the customer (cost to the customer), easy access to the product (convenience) 
and promotional efforts, in the context of informing and mutual interaction (communication) rather than being 
persuasion-weighted.

MARKETING CONCEPT FROM PAST to PRESENT

After the industrial revolution, the existing markets, which have lost their competences with the rapid increase 
in the production capacity, have caused businesses to enter into the process of searching markets. The com-
petition that emerged in the market search process has reached such a size that battles have been made for 
new market fields. Oluç (2006: 35) states that with the addition of advanced technologies in this process, the 
problems increased even more, and in order to solve the problem, universities stepped in and a course named 
“Knowledge of Goods” was added in the program and the marketing concept was first mentioned as “market-
ing” in Knowledge of Goods courses in America in 1990s.

In parallel with changes in the understanding of marketing, definitions of the concept of marketing also changed 
within the process. Such that, the definition of marketing, which the practitioners and theoreticians came to-
gether and accepted in the 1930s, became insufficient in 1950s.

In the 1930s, marketing was defined as channels where goods and services passed through from their point 
of production until they reach the customer and approaching actions taken for this pass within a harmony and 
integrity, but in the 1950s, in addition to this definition, it also included the practices for determination and 
satisfaction of consumer needs (Oluç, 2006).

According to the definition made by American Marketing Association (AMA) in 1960; marketing was defined 
as fulfilment of operating activities directing the flow of goods and services from producer towards consumer 
or user (İslamoğlu, 2006:24) while the current definition of AMA defines marketing as an activity carrying val-
ue for customers, employees, business partners and a great majority of the community and where the process 
and institutionalization of the communication, distribution, and interchange offers are created.

While Kotler (1984) defined marketing as several human activities for simplifying and completing the changes 
in 1979, Armstrong and Kotler (2003) defined marketing in 2003 as a social and managerial process in which 
individuals and groups can meet their needs and create products and values   and exchange them with others.
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Based on its former and current definitions, it is possible to define marketing, a concept continuously changing 
and developing, as an interchange process of goods and services produced in line with demands and needs of 
customers where there is a communication starting from the process of production and also covering after-sales 
support, social values are cared and developing technologies are always followed.

DEFINITION and HISTORY of MARKETING MIX 

Businesses are keeping market conditions at the forefront in the fierce competition environment. To keep 
market conditions at the forefront creates another important factor for the businesses that have accepted and 
applied marketing management. This factor is the marketing mix that is one of main subjects of marketing. 
Marketing mix was suggested by N.H. Borden in 1962 for the first time. It was developed by various studies 
performed later (Ersoy, 1994:45).

Marketing activities are performed under the effect of many variables. The first group of these variables is 
constituted by variables under control of businesses (auditable variables). Auditable variables are divided into 
two as in-marketing and out-of-marketing business resources and opportunities. Out-of-marketing business re-
sources and opportunities are financing, manufacturing, personnel, place of foundation, business image and R 
& D (Mucuk, 2004:65). In-marketing business opportunities and resources are factors combined to enable the 
business to take what it wants from the market. These factors are called ”marketing mix”. The second group of 
variables are those related to the marketing environment, and these are called uncontrollable variables. These 
variables can be explained as micro and micro environmental factors (Kotler, 2000:76).

The marketing mix concept covers the whole set of activities created by the firm to establish the acceptability 
of what they offer to the market. Marketing mix elements known as 4Ps of marketing mix are Product, Price, 
Place and Promotion (Bailey, 1986:23).

The marketing mix develops as time passes by and is   used in sectors in line with the needs by adding new fac-
tors. Although the marketing mix used in product and service marketing is generally similar, it includes certain 
differences. Businesses create their marketing mix elements according to market demands in the products and 
services they offer to the market. Many factors such as the decision making process of consumers, the features 
of products and services and the competition in the market are important in the selection and arrangement of 
marketing mix elements.

The marketing mix concept that businesses use as the biggest weapon in terms of the competition superiority 
in the market, was first developed by James Culliton in 1948 in the meaning of a mixer of inputs revealing 
marketing costs. After this definition, Neil Borden defined business executives as individuals combining some 
items in marketing mix in 1953. Marketing mix was examined by Neil Borden and suggested as 12 compo-
nents (product planning, pricing, branding, place channel, personal sale, advertisement, promotions, packag-
ing, demonstration, service, manpower and analysis) (Rafiq and Ahmed, 1995:83). Marketing mix, developed 
in 1962 as a result of the simplification of these components, has taken its place in the literature as one of the 
important concepts used in marketing. In 1964, marketing mix was formulated by Jerome McCarthy. The four 
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main elements in marketing mix were symbolized by McCarthy as “4Ps (Product, Place, Price, Promotion)” 
based on their initials (Cemalcılar, 1987:97).

Marketing mix is a set of marketing tools used by businesses to achieve their marketing goals in the target 
market (Kotler, Ang, Leong, Tan, 1999:113). The mix of elements necessary for performance of marketing 
actions is called “Marketing Mix”. Marketing mix is not a scientific theory, but a conceptual framework used 
by marketing managers for decision making by revealing consumer needs. Marketing mix elements are used 
in the development of short-term tactic and long-term strategy programs (Palmer, 2004:56).

Marketing is a customer-oriented service. In other words, it is necessary to understand the expectations and 
demands of customers and to design products or services, accordingly. First of all, we need to have a product 
and price it according to market conditions. Then we should ensure that the product reach the consumer and, 
in the end, promote our product in the market.

Expansion of 4Ps in the marketing mix:

• Product 

• Price 

• (Place)

• Promotion

Product

In other words, the product is the main component of the product marketing mix. It is the basic concept that 
determines the nature of business and its position in the target market. It is the starting point of all marketing 
activities. It is impossible to decide on issues about price, place and promotion without deciding on the product 
to be produced (Hasanov, 2004:68).

Product decisions are the most important decisions taken by businesses in developing the marketing mix. The 
product expresses different meanings to different people. While a manufacturing business sees the product as 
a physical material consisting of various parts, from which it makes a profit; a commercial business sees it as 
a material which it aims to make a profit by reselling it and buys for this purpose. From the final consumer’s 
point of view, the product is a material that meets their personal needs and demands and provides them with 
benefit (Mucuk, 2010:96).

According to Kotler and Armstrong (1996), the product is everything that will satisfy the needs and demands 
offered to attract the attention of the market and to be purchased, used or consumed in the market. Products is 
a concept not only covering physical goods, but also services, experiences, events, people, places, businesses, 
information and ideas (Kotler and Armstrong, 2010:126).
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The product is a bridge between business managers and potential consumers. This is because the consumer 
evaluates the business as goods and services offered to them. The various features of the product are of great 
importance as to how the product image will be formed in the consumer (Mucuk, 2010:74).

Each product contains tangible and visible features as well as invisible and intangible. The most striking fea-
ture is style, shape, colour and price. Many products are marketed with different names for promotion purposes 
under the name of brand. So, the brand is now one of the main features of products. Packaging for a physical 
product can also be considered the most basic feature. The packaging doesn’t have a protective effect only. It 
allows the consumer to recognize the product easily (Sezgin, 1991:36).

Distribution

At the production site, consumption constitutes a very small part of production. Again a very small portion of 
it is directly purchased from the manufacturer. The vast majority of production is delivered to the user through 
different and diverse type marketing elements. These different types of intermediaries are persons or organi-
zations that create a balance between production and consumption. Production gains a value when the product 
is offered to the consumer at the time and place they want. At this point, distribution channels and distribution 
have a great role (Mucuk, 2007: 33).

Distribution creates the place, time and property benefits. It serves as a bridge between production and con-
sumption. The distribution channel consists of persons or organizations enabling creation of the mentioned 
benefits (Oluç, 2006: 47).

Incorrectly selected channels, disputes between channel members, conflicts may cause non-transfer of goods 
or services to the customer at the desired location, quantity and time. The effects of mistakes made in distribu-
tion are great on the failure of firms. The distribution channel means “a system of independent or self-organ-
ized institutions performing different functions in the process of transferring goods or services from producer 
to consumer or organizational customer (Yükselen, 2007:43).

The manufacturer can either distribute it products itself or, if it so wishes, it can distribute them through various 
intermediaries. Each distribution channel option has different benefits and costs. The manufacturer has two 
options related to the distribution channel. First, it can use a long distribution channel. The disadvantage of this 
distribution channel is that the retail price increases and the producer’s dominance over the distribution chan-
nel is reduced. Second, it may prefer a narrow distribution channel. It can limit the number of intermediaries 
and prevent the product from being widely preferred. The producer may have to undertake many jobs that he 
can transfer to others. If the producer uses more than one channel and a large number of intermediaries, it is 
not easy to coordinate them (Oluç, 2006:45).

In our era, traditional marketing systems leave their place to vertical and horizontal integrations, in other words 
modern marketing systems. In wholesale and retail, remarkable developments have been emerging over time, 
for example, while the number of local groceries is decreasing, the number of hypermarkets is increasing. 
While these developments lead to new consumer expectations in many subjects such as packaging, labelling 
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and pricing, the businesses that do not meet them lose their competitive power and even have to withdraw from 
the market (Çalık, 1999:91).

Physical distribution (logistics) management has a direct impact on the short and long term success of the 
business. A business that selects its production points, means of transport correctly, and conducts its storage 
and other physical distribution processes professionally meets the expectations of its customers much better; 
so, its competitive power increases.

Price

Price can be defined in general as the money that buyers need to pay to have a good and service. Since the price 
is a factor that brings an income, it differs from other marketing mix elements. Other elements are cost-creat-
ing factors. As a result, firms try to raise their prices to a level that supports the differences of their products 
(Kotler, 2005: 75).

Price is the most visible, most controllable and flexible element of the marketing mix in many businesses. 
However, the price plays a crucial role in the marketing strategy of many businesses (Wilson, Gilligan, 2005: 
46).

However, pricing the products and services is one of the biggest and most complex decisions that businesses 
have to make. There are several reasons for this. One of the most important reasons is the fact that the relations 
of consumers, competitors and distribution network with each other are complex. The interaction among these 
three groups should be taken into consideration when deciding on pricing. Another difficult side of pricing de-
cisions is that these decisions have to be taken quickly without being tested, although they have a direct impact 
on profits (Peter, Donnelly, 1982: 96).

Many marketing managers emphasize the distinctive features and image of the product to reduce the impor-
tance of the price. In some businesses, pricing decisions are taken beyond the control of the marketing manag-
er. In markets where there is a major rival company that can affect prices, most businesses have to follow their 
major competitors while pricing. These businesses consider how they can still manage their costs profitably 
with prices determined according to the biggest competitor, rather than how to set a price (Wilson, Gilligan, 
2005:43).

Price affects both the quantity of sales and the profit of business. Therefore, businesses pay attention to how 
consumers evaluate prices. For consumers, the price is a factors that should be determined according to ben-
efits provided by other elements of the marketing mix of the business. In other words, the price is evaluated 
depending on the value offered to the consumer by the product (Perreault and McCarthy, 1999:95).

Consumers look at some of product-related benefits when evaluating the price. These may include functional-
ity, quality and psychological benefits (comfort, status, image, etc.) of the product. Industrial consumers look 
at all these benefits as well as prioritize operational and economic benefits provided by them to the company 
(Brassington and Pettitt, 2005:164).
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Sometimes consumers are not aware of the real benefits offered by the business and can mis-evaluate the 
prices. Businesses need to be able to communicate the value of product correctly to consumers so that they 
can overcome this problem and position the higher prices in the consumer. The value can be communicated to 
consumers by means of advertising, personal sales, explaining the product by testing and granting warranty for 
the product. In this way, consumers can obtain more knowledge and experience about the product and consent 
higher prices (Nagle and Hogan, 2006:20).

Promotion

Promotion is the activities carried out to inform the product’s target group, of the product, business, services 
and activities performed. The place and importance of promotional efforts are of great importance for manu-
facturers to reach consumers, to offer their products and to maintain their activities. The activities carried out 
through conscious, planned and different channels with the aim of creating a positive image for the business 
or product, sustaining the positive image, changing the negative image, are within the scope of the promotion 
(Kaşıkçı, 2001). Promotion is a communication that is designed and implemented in order to raise awareness 
of and persuade one or more consumers (Pride and Fenel, 2003:43).

The facts that promotional efforts rely on communication activities and have a persuasive side are among the 
most striking features of promotional efforts. Promotional activities towards attitudes and behaviours interact 
with marketing activities related to the product, price and distribution. Price is not usually a competition tool 
in promotional activities. It is not only for consumers, but also for marketing channel members (Odabaşı and 
Oyman, 2002:142).

Promoting activities have two main objectives. The first of them is, for the targeted market segments, to pro-
vide information about the business and its products and to keep the information provided up to date all the 
time. Its second objective is to direct the related market segments towards the desired side of the business (Ecer 
and Canıtez, 2004:75).

The promotion mix mainly consists of seven communication systems: advertising, personal sales, public rela-
tions, sales development, publicity, direct marketing and internet and online advertising. Nowadays, it is adopt-
ed to penetrate the market with an effective communication and sales increase efforts prepared in a conscious 
and effective manner, rather than random sales, and to be competitive in the market by analysing the status 
of consumers and competitors in the best way. Under these circumstances, the “promotion” arises for many 
businesses as a problem emphasizing the decision of how much and in which ways the budget will be spent, 
not the decision of whether to budget (Mucuk, 2007). The main factors that play a role in the prominence and 
expansion of promotion in our day are the following (Mucuk, 2007:62):

 Increase in physical distance between producers and consumers

 Gradual increase in the number of consumers

 Growth of markets in parallel with the increase in incomes
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 Increase in competition with increasing number of substitute goods

 Increase in intermediary institutions and expansion of distribution channels

 Change in the needs of consumers in parallel to the increase of their incomes, seeking for difference and 
more quality and features in products

Table 1. The Promotion Mix

Advertising

It is a non-personal and paid form of communication about an organization, product, service or idea by a 
known resource. The fact that its price is paid means that the time or place is purchased for publishing or broad-
casting the advertisement message. The non-personality feature of advertising means that it is made in mass 
communication environments. The non-personal structure of the advertising means that no direct feedback can 
be received from the recipient. It is a cost-efficient and effective way of communicating with a broad audience. 
Advertising can also be used to create image and symbolic meaning for a business or brand. We can say that 
the advertising has three basic purposes: informing, persuading and reminding.

Sales Promotion

Sales promotion activities are marketing tools and techniques that are used to make products or services more 
attractive by providing an additional benefit expectation in a way of money or similar. The main feature of 
sales promotion activities is that they are for encouraging consumers. Businesses encourage consumers to pur-
chase the products by offering additional benefits other than the product. These encouragements are coupons, 
refunds, temporary price discounts as well as contests, sweepstakes and gifts. Distributing sample products to 
consumers for testing is also included in sales promotion practices. Another target group of sales promotion 
practices, that can be considered as important, is the intermediary businesses. Nowadays, retailer’s support is 
very important in the sale of a product. It is important that retailers stock new products, display products well 
on shelves, or advertise products at the local level. Sales promotion tools are used to encourage the retailer to 
provide this support. Developing sales point product display materials, providing retailers with discounts or 
gifts according to their support are widely-used sales promotion tools.
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Personal Sales

In personal sales, there is a direct relationship between the buyer and the seller. This communication and 
interaction provided face-to-face or via electronic communication medias gives the salesperson flexibility of 
communication. In personal sales, the salesperson can adapt the message to the consumer’s specific needs or 
situation. S/he can make an individualized sales presentation to the consumer. Personal sales provide faster and 
more valuable feedback than other promotion methods. The reaction of consumer to the sales interview can be 
evaluated immediately. Personal sales efforts can target customer groups and possible markets that may be the 
best candidates for the business’s products or services. It is a disadvantage that it is more expensive than other 
promotion methods.

Public Relations / Publicity

Public relations is a management function which includes planned efforts of private and legal persons to estab-
lish and develop honest and stable bonds with defined target groups and to direct them to positive behaviours, 
to evaluate their reactions and direct their attitudes and in this context, to maintain relations providing mutual 
benefits. Public relations activities target different masses, such as employees of the business, the universities, 
where the business supplies manpower, intermediaries, financial institutions, idea leaders, non-governmental 
organizations and people around the environment in which the business operates. In addition to contributing 
to the creation of a positive image for the business, the duty of public relations can also be used to minimize 
negative effects of any problem or crisis.

The publicity is to provide information about the business, managers, products and services by using the press 
and broadcasting tools without paying a fee. The publicity uses mass media, like advertising, but doesn’t pay 
for time or place for news in the mass media. The publicity attracts the public’s attention at a lower cost than 
the advertisement. It is seen that the publicity is widely used as press releases, press conferences, speeches and 
special news.

Direct Marketing

All the activities of businesses for communicating their messages to their consumers directly are referred to as 
direct marketing activities. Channels including the commercial communication can be used within the direct 
communication process. Direct marketing is one of the most commonly-used methods by marketers, because 
effects of direct marketing can be generally measured by marketers.

Some of these channels are as follows:

⇒	 Direct mail,

⇒	 Telemarketing,

⇒	 Email marketing,
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⇒	 Coupons,

⇒	 Marketing via television,

⇒	 Direct selling.

DEBATES ON “P” s in The MARKETING MIX 

In some sectors, marketing of marketing services becomes more difficult day by day, and it proceeds in an 
environment where there is plenty of competition and challenges in Turkey, as it is anywhere in the world. 
It is a fact that the transition to customer-oriented marketing activities, rather than traditional advertising and 
marketing, has begun.

While the standard marketing mix consists of 4 elements (Product, Price, Place, Promotion), it has been in-
creased to 7 by adding 3 (physical evidences, people and process management) to meet the services, needs and 
demand in the sectors.

The current marketing elements used all over the world are:

→	 Product

→	 Pricing

→	 Place

→	 Promotion

→	 Physical Evidence

→	 People

→	 Process Management (Tengilimoğlu, 2001).

4.1. People

Berry and Parasuraman (2004) argued that a service providing business could be just as good as its staff. Con-
sidering that services are a performance, it is obvious how difficult it is to separate performance from people 
(Shanker, 2002). The services offered by people can be a source of significant differentiation to provide com-
petitive advantage (Lovelock et al., 2007:86; Zeithaml et al., 2008:93).

Due to the necessity of establishing one-to-one relationship with the customer in banking services, bank per-
sonnel working in the banking sector have an important role (Ahearne et al., 2012). The performance of bank 
personnel is an important factor in customers’ service quality evaluations (Grönroos, 1984; Sheorey et al., 
2014). Personal interaction involves employees’ attitudes, behaviour towards customers, their expertise, trust, 
kindness and willingness to help (Yavas et al., 1997; Fukey et al., 2014). A successful customer-focused em-
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ployee in issues of personal care, interpersonal interaction, willingness to help, politeness and quick response 
will provide a significant contribution to strengthening customer-employee relationships (Levesque and Mc-
Dougall, 1996, Johnston, 1997, Grönroos and Helle, 2012).

Physical Evidence

Due to the abstract nature of services, customers often need different inputs to evaluate the quality of the 
service they receive. Therefore, customers use the physical environment in which the service is provided, in 
particular, for the evaluation of quality (Shanker, 2002). The environment in which the service is provided is 
evaluated by the customer with style, appearance and other experiential factors (Lovelock et al., 2007; Klaus 
and Maklan, 2012). The physical environment, which has a significant impact on customer influences, needs to 
be managed very carefully by the service producing businesses (Zeithaml et al., 2008; Kranias and Bourlessa, 
2013).

Physical evidence is also very important in the banking sector because it creates the external appearance of 
the service offered (Miles et al., 2012). If a bank wants to have a user-friendly, effective appearance that is 
compatible with the advanced technology, it should provide the physical infrastructure, comfortable seats, 
proper lighting and climate conditions of its branches (Bloemer et al., 1998 Sohn and Tadisina, 2008, Helm 
and Gritsch, 2014). Many technological and structural changes have been made in the banking sector in order 
to attract the interest of customers and to keep the existing customers (Angur et al., 1999).

Process

Processes are the architectural structure of services. The process identifies the method and order of the service 
provided and creates the value promised to the customer (Lovelock et al., 2007 Grönroos, 2011, Salloum and 
Ajaka, 2013, Helm and Gritsch, 2014). Poorly-designed processes will often disturb customers because of their 
slow, frustrating, bureaucratic and poor quality service structures (Lähteenmäki and Nätti, 2013). A well-de-
signed process provides its customers with a service accessibility, consistent quality, total convenience and 
comfort (Zeithaml et al., 2008; Purcarea et al., 2013).

In service sectors such as banking, the process is an important tool for creating better value for use (Zeithaml 
et al., 2008). Nowadays, bank customers can be able to access to many banking services from anywhere, 
such as their homes and offices (Hoehle et al., 2012). But, these banking services offered should be easy and 
smooth, fast and correct and user-friendly (Dabholkar and Bagozzi, 2002 Joseph et al., 1999). The main basis 
of customer satisfaction in the banking sector is the service place process (Shamah, 2013). İbrahim et al. (2006) 
and Sohn and Tadisina (2008), in their study, found that easy usage and fast place for online financial service 
quality are important dimensions of service quality.

There are 27 Marketing Concepts used in marketing. We tried to explain the mostly-used 7 concepts above. 
The number of ”P“ elements in the literature about the marketing mix has reached twenty-seven. The market-
ing elements in the literature are as follows:
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1) Product 

2) Price 

3) Place 

4) Promotion 

5) People 

6) Physical Evidence 

7) Process 

8) Packaging 

9) Public Relations

10)  Purpose 

11)  Purchaser 

12)  Push/Pull 

13)  Personal relationships 

14)  Positioning 

15)  Persuasion 

16)  Performance 

17)  Profitable 

18)  Proactive 

19)  Pull together 

20)  Perform 

21)  Permissions 

22)  Pain 

23)  Pleasure 

24)  Periodic 

25)  Persistent 
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26)  Partners 

27)  Psychology 

THE AIM and THE METHOD of THE RESEARCH 

Like every industrial branch, the music industry has also been influenced by technological developments. 
While each new technological development has been developing to cover the previous one, it also has had 
an impact on practices of the sectors. In this process from gramophones to MP3 players, phonograph records 
to MP3 files, the marketing of music has also experienced significant changes. The aim of this research is to 
describe the changes in the music industry and its four important elements in the transition from traditional 
to digital. The research was done by scanning method and practices in the music industry were examined. An 
archival and document evaluation study was carried out with the scanning method. It is to identify the identi-
ties of sources such as documents, files and letters kept in libraries, museums, public offices, institutions etc., 
to reveal the facts with the help of the information they contain and to shed light on the incident investigated 
(Arıkan, 2017: 53). In the research, the data obtained through case studies about how the four elements of the 
marketing mix, product – price - place and promotion, are used in the digitalizing age, were analysed.

FINDINGS: THE MARKETING MIX APPLICATIONS in The DIGITAL MUSIC INDUSTRY 

Just as the changes in the recording stages of the music products in transition from analogue to digital music, 
there have been significant changes in the marketing of the products that emerged after this recording phase as 
well. The marketing mix has also taken its share from this change in the digital music industry.

Product:

In the traditional music marketing, the music product is presented through a tool that is registered physically. 
With the development of music recording technology, the  music that was first presented through phonograph 
records, then 45 rpm records and then 33 rpm records, were then presented to the consumer in a cartridge-cas-
sette and then in a compact disc.

Figure 1. Records Used as Products in Traditional Music Marketing
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The musical works recorded in the records began to be presented in a higher quality environment as the tech-
nology developed. Music products, presented as 2 songs in 78 rpm records and 45 rpm records called phono-
graph records, increased the number of songs in the presented product package with the deceleration of the 
spin rate. More songs were recorded in the 33 rpm records that were invented after 78 rpm and 45 rpm records 
and presented to the consumer.

    

                                                   Figure 2. Cartridge and Cassette Images

Figure 3. Example of The Cartridges Used in Turkey

The records industry completed its development after 33 rpm records. This technology was replaced by cas-
settes and cartridges. The cassettes that appeared immediately after the cartridges that allowed the mobilization 
of the music product had become a fundamental tool in the marketing of music products for many years. The 
cassettes, which had a longer life than cartridges, had been the most common product in the music marketing 
mix, especially during the 1980s and 1990s. While the cassettes, prepared as 60-minute, 90-minute, offered 
more long-lasting music, it also contributed to listen to music more effortlessly when compared to records. The 
emergence of CRO2 cassettes, called chrome, allowed higher quality audio cassette recording. The biggest 
contribution of cassettes to the music marketing is that they allow to prepare individualized music. The fact 
that records cannot be overwritten, but cassettes can be overwritten, paved the way for the music listener to 
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prepare a cassette consisting of music works s/he wishes for and contributed to the individualization of music 
for the first time. With this aspect, it can be said that cassettes are an important tool in the marketing of individ-
ualized music products. The cassettes were used in the world from the 1960s to the 2000s.

With the emergence of digital communication technologies, CDs (compact discs), which was first invented by 
Philips company, became an important milestone in the transition of music products from analogue to digital. 
The CD has allowed to digitally record and pack higher sound quality music for a total of 74 minutes. The 
compact disc, a digital optical storage medium developed by Philips and Sony, was invented in 1982 by Norio 
Ogha working in the company named Sony. The first foundations of the CD were laid in 1979 at a meeting 
between Philips (later Royal Philips Electronics) and Sony. As a result of the meeting where these two compa-
nies discussed the size, shape and technology that CD should support, they developed a disk in diameter of 115 
millimetres and with 74 minutes of storage space. The question of why the music recorded on the CD was for 
74 minutes was answered as ”to record Beethoven’s 9th Symphony” (Hopewell, 2012).

Figure 4. Sony and Philips’ CD Launch Announcement in 1979

                                       Figure 5. Compact Disc Developed by Philips and Sony
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After the emergence of the compact discs, the sound quality of the music products has improved significantly. 
CDs offering the music in high-quality sound have caused forgetting analogue music and not producing cas-
settes especially in the 2000s. While the cassettes caused forgetting records in the early 1990s, the CDs caused 
the removal of cassettes from the music market as approaching to the 2010s.

With the development of digital technology, the concept of MP3 introduced by Germany became the biggest 
revolution for the music industry. MP3, of which expansion is MPEG-1 Audio Layer III) and which is a name 
given to compressed audio format and the sounds recorded in this format, was developed by the Fraunhofer-In-
stitute. It is based on the method of erasing vibrations that the human ear cannot hear on digitalized sounds. 
MP3 is in a lossy class as a compression type. The sound quality varies depending on the bit range. With a 
compression of 128 Kbit/h, the space can be saved at the rate of about 1:11.

With the widespread use of MP3s, there were significant changes in the marketing period of music as a physi-
cal product. MP3s, which caused a decrease in sales of CDs, also caused unauthorized and pirated use of mu-
sic. The Internet speed, which has become widespread especially in the early 2000s, caused the unauthorized 
and free circulation of the music through the Internet and MP3. These years can also be known as the economic 
loss years of the music industry. The music, which turned into a digital product from a physical product, began 
to lose its connection with the traditional. CDs that caused the cassettes be a thing of the past, then started to 
be threatened by MP3. Steve Jobs’ idea of “selling music products as MP3 on digital platforms for money” he 
brought forward for the first time in the world through iTunes Store has become the most important milestone 
in the rise of the digital music industry today. From the 2000s to our day, there has been a significant increase 
in MP3s called digital music products in the sale of music products.
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Figure 6. Supply and demand performance of physical music products and digital music products in 
the world (RIAA Year-End Industry Shipment and Revenue Statistics, reports 1990-2016)

Price:

Digital technology has also influenced the price, which is the second element of the music industry’s market-
ing mix. The records, cassettes, cartridges and CDs produced in the 1900s, when the product was physically 
offered to the consumer, were sold for a certain price. From this sale price, the record company owner (inves-
tor), singers, musicians, songwriters and composers, factories recording CDs, records or cassettes, printing 
houses designing covers for these products and printing them took their shares. The vehicles, which undertook 
to distribute the physically sold products, and their employees, also took a share from the production economy 
resulting from the production and sale of this product. In the digital music industry, especially the decline in 
the sales of physical music products negatively affected the production economy. In the 1990s, physical album 
sales were described in millions of pieces while now  the amount earned from physical album sales - cd sales – 
has decreased significantly. First of all, it has a negative effect on the income of actors who play an active role 
in the production of physical products. Nowadays, it has caused the actors, contributing to the production of 
the product, such as CD factories, CD recorders, printing houses producing album covers, not to earn money.
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By the end of 2018, the physical CD sales amount of an album is between TRY 19 and 24. For example, while 
Deniz Seki’s album named “Uzun Hikâye”, which was released in the last month of 2018, is sold for TRY 
24 in retail, MP3s of songs in this album are sold for TRY 10.99 in iTunes music, the world’s biggest digital 
retail sales market. Again, on the same platform, each song is sold for TRY 1.49. iTunes Music, a digital music 
platform, allows the music consumer to buy an entire album or any songs in the album.

                                              Figure 7. Sales Format of Albums in iTunes Music

In response to the digital retail sales model put forward by iTunes Music in the music industry, Spotify has 
developed a sales model that includes a monthly subscription system, giving music consumers the opportunity 
to listen to the music as much as they want at a fixed monthly fee.
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Figure 8. Digital Music Platform Spotify’s Sales Model

Unlike iTunes Music, Spotify gives as much as possible by demanding a monthly fee. Against Spotify, giving 
the opportunity to listen to the music unlimitedly for a payment of TRY 0.99 for the first three months and 
then TRU 13.99 per month, Apple has developed the Apple Music platform and implemented the same sales 
model. Apple Music, which offers unlimited music for a certain monthly fee, implements it with three different 
price strategies. Apple Music, which offers packages for students for TRY 6.99, for individuals for TRY 13.99 
and for a family for TRY 20.99, markets its platform by choosing to pricing according to wishes of the target 
audience.

The digital music platform named muud, the brand of Türk Telekom operating in Turkey, offers  unlimited 
music production for TRY 7.99 per month and in addition, it provides listeners subscribed in this platform with 
a one-month free subscription service.

The digital music platform named fizzy, the service of Turkey’s largest GSM company Turkcell, markets its 
services with different price strategies. Fizzy, which offers price diversifications according to the needs of con-
sumers, offers an unlimited music service to subscribers of GSM operators other than Turkcell for TRY 17.99 
per month while it offers more advantageous price options to Turkcell subscribers.
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Figure 9. Price Strategies Applied by Fizzy for Turkcell Subscribers

Place:

In traditional music marketing, music products were bought from cassette stores. Stocks of these stores selling 
cassettes and records, were completely composed of musical products, especially in the 1970s and 1980s.

Figure 10. Stores Where Music Products Are Sold (Cassette Stores)

In the 1970s and 1980s, tradesmen who sold cassettes through mobile cars,  also played an important role to 
reach the music to the consumers. These tradesmen have brought their music products to consumers through 
their mobile pitches.
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Figure 11. Cassette Stores Selling Music Products 

In traditional music marketing, music products are sold in a physical environment. These sales were made in 
a store that was rented or purchased by a business of a person holding a certain capital. These stores provided 
employment for store owners and people working in these stores and an economic mobility due to the store’s 
rental fee, payments such as electricity and water.

In digital music marketing, the product is completely distributed from digital platforms on the Internet. Today, 
due to the low sales of physical music products and the fact that consumers prefer to listen to music from digital 
platforms, there has been a radical change in the place of music. The stores selling music products have been 
closed and the economic circulation created by these stores has also disappeared. The place of music from 
digital music platforms has resulted in the disappearance of stores only selling music products. Physical music 
products are sold sales shops selling more than one product such as bookshops, gas stations.

Promotion:

The media such as radio - television and print media are used in the marketing of music products. In addition, 
in the promotional works which were performed in journals as insert products, especially CDs were promoted. 
In the periods when the sales of physical music products were high, the promotion element of the marketing 
mix was highly used in the marketing of these music products. Advertisements of records released in the 1970s 
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and 1980s, were made in the period’s popular music journals Hey, 7 days on TV, Gong as well as on periodi-
cals.

Figure 12. Advertisements for Promotion of Physical Music Products (Hey Magazine)      

Radio and television medias also played an important role in the promotion of physical music products. In the 
eighties when there was no concept of a music clips, music companies prepared radio and television adver-
tisement spots and promoted records and cassettes. The concept of video clips increased with the widespread 
use of music television in the eighties in the world, and in the nineties in Turkey, played a very important role 
in the promotion of music products. Video clips, broadcasted in music channels such as Turkey’s first music 
television Kral TV and then Number One TV - Powertürk TV played a leading role in the marketing of music 
especially in the 2000s.

In the 2000s, music products were promoted through TV series broadcasted in television channels. The songs 
used in the television series that received high ratings contributed to the immediate recognition of that music 
product and its owner. This promotion strategy, which started in 2010s, has also continued at the same speed 
today. The artists also expressed the value of the promotional activities through TV series, in their interviews. 
Related to broadcast of his song “Çocuğum Belki” released in the autumn of 2018, in the TV series “Kadın” 
broadcasted in FOX TV, Emre Aydın said “The song boomed after being broadcasted in the series”. Deniz 
Sipahi, who became famous with her TV series’ music, stated that she became known thanks to her song “Ka-
rambol” used in the TV series “Güneşi Beklerken” broadcasted in Kanal D and said “when they wanted this 
song to use in that TV series, I just gave it. After the song was released, it became a hit song in an instant. The 
role of the series in promotion of songs is very important” (Müzik Habercisi, 2018).

The 2000s have been a year when the digital media has gained importance in Turkey as well as in the world 
and which have affected the science of marketing. Music products performed the  promotion activities through 
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the Internet ads and digital media. Social media platforms and digital video platform YouTube, which became 
widespread in 2010s, have played a leading role in the marketing of music products.

Figure 13. Promotion Activities for Music Products Applied to Digital Music Platforms

Promotion element strategies of the marketing mix used in the marketing of music products in decenniums 
from the 1960s to the present have changed due to changes in technology and media. Table 2 presents the 
chronology of change in promotion strategies.
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Table 2. Promotion Types Applied in the History of Turkish Music Industry

1960s, 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Classified Ads Classified Ads Magazine Ads Video Clips Internet Ads

Magazine Ads Magazine Ads Television Ads Radio Ads Video Clips

Contests 
Organized by 
Newspapers and 
Magazines

Radio Ads Video Clips Magazine Ads Social media 

TRT Radio Eurovision 
Song Contest 
Eliminations

Eurovision 
Contest 
Eliminations

Music Talent 
Contests 
Broadcasted on 
TVs

Digital Music 
Platforms

TRT Television Music Television Private Radio 
Channels

Public 
Relations

TV Series 
Broadcasted on TVs

Public Relations TRT Television Public Relations Promotion 
through 
Magazine

Public Relations

TRT Radio Promotion 
through 
Magazine

Promotion through 
Magazine

Public Relations

 CONCLUSION

It is stated that the marketing mix was first suggested by Neil Borden and that the mix has 12 components 
(product planning, pricing, branding, place channel, personal sale, advertisement, promotions, packaging, 
demonstration, service, manpower and analysis). As a result of the simplification of these components, the 
marketing mix developed in 1962 took its place in the literature as one of the important concepts used in mar-
keting. The four main elements in marketing mix were symbolized as “4Ps (Product, Place, Price, Promotion)” 
based on their initials in English.

The “4Ps” for marketing mix was adopted so much that Kent, one of the researchers in the field of marketing, 
qualified 4Ps as “holy quartet”. In the literature, Turkish equivalents of the words constituting the marketing 
mix are mal, mamul for “product”; yer, dağıtım, dağıtım kanalları, mekân for “place”; tutundurma, tanıtım, 
satış eylemleri, yükseltim for “promotion”. In our course, ürün will be used for “product”; yer for “place”, fiyat 
for “price” and tanıtım for “promotion”.
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In addition to the traditional 4Ps, Personnel-People, Physical facilities and Process management are activated 
and together create 7Ps. Goldsmith adds the eight one to the above, which is the Personalization. The aim in 
personalization is to create services and/or products for meeting individual-based needs and expectations. With 
the additions made to the literature in recent years, the issue of how many elements are included in the mar-
keting mix is   opened up for discussion. As a result of the literature studies, twenty seven elements have been 
added to the marketing mix until today. Although marketing mix elements vary according to the sector and the 
requirements of daily life standards and needs, the marketing mix continues to be explained with 4Ps in the 
simplest form. These 4Ps are key components of the marketing mix and a basic marketing plan can be made 
and implemented with these key components.

In this study, the change in the marketing mix in the transition to digital music marketing from traditional mu-
sic marketing in marketing practices implemented in the music industry in Turkey was described. Many radical 
changes have been experienced in the music industry comprising of music products which was released and 
sold in physical records – cassettes – CDs media and then sold through digital music platforms as MP3s. The 
focus of this study is the changes in four elements of the marketing mix, called 4Ps in the digital music indus-
try where the marketing mix has changed completely. When the findings of the study were analysed, it was 
observed that music products have experienced a hundred percent change with digitalization. Disappearance 
of records and cassettes, decrease in number of CDs, and the fact that they are all replaced by digital products 
called MP3 have shown the change experienced by the “product” element of marketing mix in digital music 
marketing. According to the findings obtained for the price element, it was seen that the price of music in dig-
ital marketing decreased and the net profitability decreased when compared to the past. Decrease in product 
price shows that other sectors that generate income in the emergence of traditional music products released 
physically have also made a loss. A music product that is released in the form of a cassette or record or CD is 
sold more expensively while a music product sold in the form of an MP3 is almost free. It is seen that cassette 
- record - cd factories and their employees, printing houses, graphic designers etc. who make money from the 
physical production and sales of these products are no longer earning money due to emergence of MP3s. This 
adversely affects the employment of the music industry. Digitalized music has also changed the distribution 
element in music marketing. In traditional music, music products were sold in stores such as “cassette stores, 
record stores” while today this situation has changed completely. Today, there is almost no stores that sells only 
music products. The place channel of digitalized music has completely become the Internet. Also the promo-
tion, the fourth element of marketing mix, has changed in the light of changing media technologies. Promo-
tional activities were being carried out through advertisements and announcements in traditional media such 
as newspapers, magazines and radio in the traditional music marketing, while today promotion of music has 
dramatically changed. Today, music is introduced through digital platforms in the form of advertorial and se-
cret advertisement, instead of advertisements and announcements in the traditional media. While the media of 
radio was replaced by television series, the magazine advertisements were replaced by banner advertisements 
on YouTube. To see the important changes in the marketing mix used in the marketing of music in 50 years 
since the 1960s to the present, based on the technology, also allows us to understand a summary of changes 
experienced by music in a half-century. The digital world has created the concepts of traditional media and new 
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media, as well as the concepts of traditional music industry and marketing, and digital music industry and mar-
keting. This transformation clearly demonstrates the effects of digitalization developed based on technological 
developments, on the music marketing.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TURKEY: A FRAMEWORK FOR DETERMINANTS, 
CHALLENGES AND LEGAL CHANGES

Burcu KAVUKCU1, Gonca AKKARTA2

1Yeditepe University, İstanbul / Turkey
2Beykent University, İstanbul / Turkey

Abstract: It is more important to analyze foreign direct investments (FDI) than ever before, due to its growth 
effects and importance to the country‘s economy. During the last century it could be noticed huge changes in 
world’s economy, where very important role is given to various forms of capital movement across different 
countries. One of the most important tasks for a countries’ economic policy has become to attract FDI. Thus, 
for this and many other reasons FDI plays a significant role in the development of international trade and es-
tablishment of direct, stable and usually long-lasting links between different economies. (1) The aim of this 
this study to explain the determinants, challenges, and legal changes intended to enhance Turkey’s attractive-
ness for FDI. (2) The most important FDI determinants are economical conditions and stability, transportation 
costs, government politics, patents, property rights, market imperfection, lower risk and favorable competition, 
market size, labor force and production costs were examined. (3)  All these determinants affect to attracts FDI. 
According to this study, firstly Turkey is selected as a location for foreign direct investment (FDI). Secondly, 
the determinants are examined, Thirdly, the main challenges that affect the FDI environment in Turkey are 
determined, and the impact of these challenges on the FDI environment and the operations of the firms are 
measured. Finally, the impact of the legal changes introduced in the last five years on FDI environment and 
business plans of firms is analyzed (4).

Key Words: Foreign Direct Investment, Challenges, Turkey

INTRODUCTION

During last three decades, the world economy has been increasingly integrated, with foreign direct investment 
(FDI) becoming a particularly significant driving force behind the interdependence of national economies. (5) 
Because of lots of changes in the world economy, the capital movements across countries took an important 
role.  Attracting foreign capital and investments have become an important task for many countries’ govern-
ments. Foreign direct investments are one of the most important investments in order to establish, obtain and 
develop stable and long term relations between different economies. (6) According to the UNCTAD 2018 
World Investment Report , Turkey was the second largest recipient of FDI in West Asia, behind Israel. The 
country has adopted a series of legislative reforms to facilitate the reception of foreign investment, such as the 
creation of Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), a showcase of the efforts underta-
ken to attract foreign operators. (7) The total amount of FDI flows in 2004 was $648 billion. While developed 
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countries received 64% of this figure, the percent of FDI inflows to developing countries was 36% which was 
the peak level since 1997 (UNCTAD, 2005a, p. xix). (8) After reaching a record high (USD 22 billion) in 2007, 
FDI flows to Turkey have decreased. FDI reached USD 13.3 billion in 2016 and dropped to USD 10.8 billion in 
2017 according to UNCTAD World Investment Report and the Turkish Ministry of Economy. (9) The amount 
of FDI undertaken in developed and developing countries were $542 billion and $334 billion with the shares 
of 59% and 41%, respectively (UNCTAD, 2006, p. xvii). It is also estimated that both the volume of FDI flows 
and the share of developing countries in FDI inflows will increase in the upcoming years (UNCTAD, 2005b). 
(10) 

PROBLEM STATEMENT

According to the World Bank, FDI refers to the net inflows of investment to acquire a lasting management 
interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise, operating in an economy other than that of the 
investor and can be further developed as the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other long term 
capital, and short-term capital as shown in the balance of payments in that economy. The International Mone-
tary Fund (IMF) defined the (FDI) as the investment that involves a long-term relationship reflecting a lasting 
interest of a resident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in an economy other than that 
of the investor. Unlike foreign bank lending (FBL) and foreign portfolio investment (FPI), FDI is characterized 
by “the existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a significant 
degree of influence by the direct investor on the management of the enterprise”(12). MNCs are the major sour-
ce of FDI –they generate about ninety-five percent of world FDI flows. Another type of FDI is cross-border or 
international merger and acquisitions (M&A). A cross-border M&A is the transfer of the ownership of a local 
productive activity and assets from a domestic to a foreign entity (13). 

FDI INFLOWS BY COUNTRY AND INDUSTRY

Main Invested Sectors 2017, in 
%

Finance and insurance 19.5

Transport and storage 18.2

Manufacturing 17.0

Energy 12.7

Construction 8.4

Source: Turkish Ministry of Economy - Latest available data.



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

238

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Main Investing Countries 2017, in %

The Netherlands 23.8

Spain 19.5

Azerbaijan 13.6

Austria 4.4

UK 4.4

Germany 4.0

In the first four months of 2018, the sum of net FDI recorded a 21.9 percent yearly decline from some $3.9 
billion in the same period of 2017, state-run Anadolu Agency reported. According to official data, the amount 
of net FDI the country received was $609 million in January, $467 million in February, more than $1 billion 
in March and $863 million in April. As the leading item on the Overseas direct investment account, equity in-
vestment direct inflow to Turkey was around $1.7 billion.  “In January-April this year, $638 million of the 
total equity capital entry was in the energy sector,” the ministry stated. The energy sector was followed by the 
manufacturing sector with $371 million and the financial intermediation sector with $161 million. Including 
18 branch offices, a total of 2,344 new foreign-backed firms were established in Turkey while another 34 local 
companies benefited from international participants over the same period. In Turkey, some 61,500 companies 
with overseas capital were operating as of April, 37.2 percent of them linked to the EU. EU member states are 
by the largest group of investors (67.9% of total investment in 2017) in Turkey. Official report showed that over 
23,500 of these companies are involved in the retail and wholesale trade sector, followed by real estate rental 
and business activities (9,980 businesses), and manufacturing (7,210 firms). Last year, Turkey attracted $10.9 
billion in net interna-tional direct investment, nearly $7.5 billion of which was equity investment inflow, and 
the Economy Ministry issued 339 incentive certificates for projects valued at $25.6 billion. (11)

A BRIEF HISTORY OF FDI

During the third millennium before Christ, Sumerian merchants, established in the southern part of Mesopo-
tamia (current Iraq), realized the necessity of having representatives based abroad to receive, to stock and to 
sell their commodities. (14) During the fourteenth century, the Hanseatic League which was a guild of German 
cities’ merchants set up trading posts in Bergen (Norway), Bruges (Belgium), London (UK), and Novogorod 
(Russia). During the same period there were about one hundred Italian banks involved in multinational opera-
tions (15).  The seventeenth and eighteenth centuries witnessed the emergence of colonial companies such as 
the Dutch and British East India Companies, the Muscovy Company, the Royal Africa Company, the Hudsons 
Bay Company, and the Virginia Company. (16) The Virginia Company was chartered in 1606 by King James 1 
to establish the first permanent English settlement in Jamestown (State of Virginia in the current USA) (17). By 
the end of the nineteenth century to the first two decades of the twentieth century, quite a few European com-
panies were enjoying extracting minerals, running farms, manufacturing goods in overseas territories in Africa, 



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

239

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

America, Asia, and Australia. Some American and European companies operating affiliates abroad before the 
First World War were: Lever, Singer General Electric, Courtaulds, Nestlé, Michelin, Hoechst, Orenstein & 
Koppel, and Edison (18). In 1914, this latter accounted for 90 percent of all international capital movements 
(FBL, FDI, FPI, government loans, grants…). The major providers of the £9,500m invested abroad in 1914 
were Great Britain (43 percent), France (20 percent), and Germany (13 percent) (19). The main recipients of 
these funds were other developed countries in North America and Europe. The only main determinant of in-
ternational capital movement was interest rate differentials. The Depression of 1929 and World War II caused 
downturns in international business activities. After the Second World War, official gifts and loans, followed 
by direct investments made up the most important international capital flows (20). In the early 1960s, the term 
MNC was introduced in the economic literature to refer to those firms operating in more than one country. 
(21). In the early 1990s, cross-border capital flows rose sharply. Their composition also changed in meaningful 
ways. An increasing share of flows directed towards developing countries (Calvo et al., 1996) largely took 
the form of foreign direct investment (FDI) rather than portfolio or equity flows. Following the sharp decline 
in capital flows worldwide precipitated by the global crisis of 2007-2008, FDI flows to developing countries 
rebounded more quickly than other components of global capital flows (Duttagupta et al., 2011) and remain 
high, at roughly 10 percent of gross fixed capital formation.

DETERMINANTS

Given the fact that under normal circumstances foreign direct investment (FDI) is more costly than other alter-
natives such as exporting and licensing.  FDI is “expensive because a firm must bear the costs of establishing 
production facilities in a foreign country or of acquiring a foreign enterprise” and it bears certain risks due to 
problems arising from involving in operations abroad which may not be predicted in advance. Yet theoretical 
and empirical studies regarding the FDI movements have identified various determinants that impact invest-
ment decisions: market conditions, regulations, incentives, factor costs, firms’ strategies, and so on.

Until the end of 1990s, the literature investigating FDI determinants and location choice by multinational en-
terprises (MNEs) predominantly focused on “certain important traditional demand factors such as wage rates, 
capital costs, market size, and the proximity of the local market” ( 22) whereas the increase in the FDI move-
ments cannot be accounted for without taking into consideration “the non-traditional factors”. As a result, the 
FDI literature examining the MNEs activities has paid more attention to the non-economic determinants such 
as institutions, political risk, incentives (23) In this study, my aim is to investigate whether there have been any 
changes in the weight of the determinants affecting the decisions of foreign investors for their location choices. 
The second aim of our study is to analyze the problems faced by foreign equities in Turkey and the pace of 
progress achieved in the solution of these problems and the prospects of further improvement in the upcoming 
years. Our third aim is to analyze the impact of legal changes introduced within the last five years on the FDI 
environment and business plans of foreign equities. (24)
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 MARKET POTENTIAL

Market size and its growth potential have been considered as the most important factors influencing the loca-
tion for investment. “A large market” is, generally, associated with a higher demand. Therefore, other things 
being equal, a large market is expected to be more successful in receiving FDI flows, especially for “market-
seeking FDI” (Asiedu, 2003, p. 11).

FACTOR COSTS

Market size and potential market growth are not the only factors that affect the location choice of FDI. Firms 
prefer to invest abroad to benefit from the resources that are not available in the home country or that have pri-
ce advantages compared to that of home country. Natural resources, low labor, raw materials and transportation 
costs are some examples of those resources. According to the “neoclassical theory of FDI determinants”, the 
main motivation behind a firm’s decision to make a foreign investment is “manufacturing 44 costs advantages” 
(Resmini, 2000, p. 676).

OPENNESS

Openness of an economy has been considered to play a role in FDI flows. “The trade (import plus export) 
share of GDP” reflects the degree of openness of a country (Addison and Heshmati, 2003, p. 10). Analyzing 
data from 79 countries, Sachs and Warner (1995) found an association between “openness and growth rate of 
GDP per capita”.

RISK

Political and economic risk plays a determining factor in the FDI attractiveness of a country.  Economical and 
political instability and high inflation impact FDI inflows negatively. Trade deficit is another type of economic 
risk. In general, however, “trade surplus” is considered as the “indicative of a dynamic and healthy economy 
with export potential and is therefore more likely to encourage FDI” (Chakrabarti, 2001, p. 100). The relati-
onship between FDI and political risk in developing countries, Jun and Singh (1996) report that high levels of 
political risk influence the FDI negatively. A similar study conducted by Harms (2002) for developing count-
ries reached the same conclusion.

 INCENTIVES

Use of incentives by host country governments can also be a means of attracting FDI. An increasing number of 
host governments also provide various forms of investment incentives to encourage foreign owned companies 
to invest in their jurisdiction.1 These include fiscal incentives such as tax holidays and lower taxes for foreign 
investors, financial incentives such as grants and preferential loans to MNCs, as well as measures like market 
preferences, infrastructure, and sometimes even monopoly rights. Although some FDI promotion efforts are 
probably motivated by temporary macroeconomic problems such as low growth rates and rising unemploy-
ment, there are also more fundamental explanations for the increasing emphasis on investment promotion in 
recent years (25)
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CHALLENGES

As a developing country, Turkey has various economic, political, social and institutional problems which influ-
ence not only the foreign direct investment (FDI) environment of Turkey, but also the operations and business 
plans of firms invested in Turkey. In this study of FDI firms in Turkey, Erden (1996) analyzed the problems 
faced by investors at that time and pointed at “the inconsistent macroeconomic policy” (p. 184) as the most 
significant problem. The study showed that from the investors’ point of view, “the regulatory environment, the 
absence of inflation accounting system, the existence of corruption, the recognition of patent rights, incentives, 
environmental protection legislation and the insufficient development of financial markets” were regarded as 
“moderately serious” problems, while “problems related to the absence of generally accepted accounting stan-
dards, recognition of goodwill/brand equity, land availability and the social problems of expatriate families” 
were considered as “the least serious” ones (p. 184- 85). (26)

LEGAL CHANGES 

The national and international policy environment, including law and the legal system, can have an effect on 
the direction and flow of investment flows. The legal system can influence an investors’ perception of risks and 
returns of an investment positively or negatively. Raising transaction costs through application of certain laws 
and regulations may cause the investors to demand more returns on their investment. (27) Laws and regulations 
can decrease returns or increase risks to investors. To start with restriction on foreign investment entry, appro-
ximately no country will apply an outright ban on entry of foreign investment, but still less restrictive bans do 
exist (among others sectoral bans, like limits or prohibits of having an interest in electrical power generation). 
The reason for these bans is protection of public interest. Licensing requirements, administrative approvals, 
foreign exchange restrictions, operational requirements, restrictions on access to and use of land and natural 
resources and taxation are also obstacles imposed on foreign investment.(28) There must be a balance betwe-
en protecting national interests through legal rules (can be obstacles to investors) and stimulating beneficial 
foreign investment.

MATERIAL and METHOD

In this study as a material, GDP Per Capita (29),  Exchange Rate (30),  FDI (31), Interest Rate (32),  and Ease 
of doing business in Turkey (33),  used as  macro economical variables. All the variables show the years bet-
ween 2006 to 2017.  

As a method, Pearson Moment Correlation Coefficients are calculated for each relationship between variables.

Formula-1: Pearson Moment Correlation Coefficient for the population and for the sample are given as: 
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 or                respectively. 

(Source: https://www.oreilly.com/library/view/r-data-mining)

If the resultant value – r is close to +1, this indicates a strong positive correlation.

If the resultant value – r is close to -1, this indicates a strong negative correlation.

FINDINGS

Foreign Direct Investment has only relation with interest rate. According to the below correlation table, cor-
relation coefficient between FDI and interest rate was found to be 0.648 with the P-Value: 0.023, which is 
significant at alpha = 0.05. According to the below findings it shows that interest rate increases also foreign 
direct investment increases. When intrest rate increases, production stops and most of the producers start to put 
their money in the bank as a deposit to get more revenue from the bank. When the production stops in Turkey, 
foreign investors start to intrest with Turkey for investment cause competition decreases because of local pro-
ducers stops production. 

FDI is not significant with other variables such as GDP, Exchange rate,  Ease of doing business in Turkey be-
cause correlation coefficient is not significant. 
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Table 1.  SPSS 25.0 Output for the Correlations between macroeconomic indicators:

Correlations

GDP 
per 
Capita

Exchange 
Rate

Foreign 
Direct 
Invest.

Interest 
Rate

Ease of 
Doing 
business

GDP per Capita Pearson 
Correlation

1 ,281 -,214 -,620* -,339

Sig. (2-tailed) ,377 ,505 ,032 ,281

N 12 12 12 12 12

Exchange Rate Pearson 
Correlation

,281 1 -,361 -,322 -,389

Sig. (2-tailed) ,377 ,250 ,308 ,211

N 12 12 12 12 12

Foreign Direct 
Invest.

Pearson 
Correlation

-,214 -,361 1 ,648* -,150

Sig. (2-tailed) ,505 ,250 ,023 ,642

N 12 12 12 12 12

Interest Rate Pearson 
Correlation

-,620* -,322 ,648* 1 -,122

Sig. (2-tailed) ,032 ,308 ,023 ,705

N 12 12 12 12 12

Ease of Doing 
business

Pearson 
Correlation

-,339 -,389 -,150 -,122 1

Sig. (2-tailed) ,281 ,211 ,642 ,705

N 12 12 12 12 12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CONCLUSION and DISCUSSION

This study focused on determinants, challenges and legal changes of foreign direct investment in Turkey for 
period between 2006-2017. This period is one of the most important in country’s history because the Turkish 
economy encountered with serious global, regional, and domestic challenges during this period. The 2008 glo-
bal financial crisis affected all the countries economy in general and developing countries economy including 
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Turkey. (34) Two significant remarks could be made as a supportive to future prospects of FDI inflows to Tur-
key. First of all, Turkey has diversified industrial manufacturing and structure despite having no oil resources. 
Nearly half of FDI inflows to Turkey in recent years are from the manufacturing sector which is a positive 
sign for the future. Secondly, Turkey’s young and growing population, its dynamic economy, comparatively 
low labor costs, and strategic location with access to regional markets in Europe, the Middle East, Africa and 
Central Asia make it an ideal country for future FDI inflows. (35)

For further studies sample size of the years must be increased and more macroeconomic indicators must be 
taken into consideration. 
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ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 
STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ  

Şeref DEMİR

Maltepe Üniversitesi İYBF,  İstanbul / Türkiye

Öz: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartları bağımsız denetime 
tabi işletmeler bakımından Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu Standartlar Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak Türk Ticaret Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu 
Standartların çevirisi ve uygulanmasının denetimi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-
mu tarafından yapılmaktadır. Günümüze kadar şüpheli alacak karşılık hesapları ve uygulama usulleri Maliye 
Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile 
yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı uygulaması esasen vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili olmasına rağ-
men ticari kar zarar ve bilançolar vergisel değerlemelerin etkisiyle hazırlanmıştır. Tekdüzen hesap planına göre 
şüpheli ticari alacaklar; ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, 
yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsa-
maktadır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir; ancak 
teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Ayrıca şüpheli alacaklar 
için karşılık, dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Konuya ilişkin olarak farklı yargı kararları 
bulunmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bakımından şüpheli ticari alacaklar için karşılık 
hesaplama, Tekdüzen Hesap Planı ve yargı kararlarından bağımsız olarak “Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) 
Yaklaşımı” ve “Alacakların Yüzdesi (Bilanço) Yaklaşımı” gibi yöntemleri içermektedir. Bu çalışmada şüpheli 
ticari alacaklar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Tek Düzen Hesap Planı ile Vergi Usul Kanunu 
kapsamında incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları, Şüpheli Alacaklar

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları kavramsal çerçevesinde açıklandığı üzere; finansal 
tabloları hazırlayanlar, kaçınılmaz olarak birçok olay ve durumu çevreleyen belirsizliklerle karşı karşıyadırlar. 
Bunlardan bir tanesi de alacakların tahsil edilebilme durumudur. Finansal tabloların hazırlanmasında alacakla-
rın tahsilatındaki belirsizliklere, özellikleri ve kapsamları itibariyle yer verilirken ihtiyatlı bir şekilde hareket 
edilmelidir. İhtiyatlılık kavramını etkileyen önemli bilanço kalemlerinden olan alacaklar kalemi ve söz konusu 
alacakların tahsilatında yaşanan olumsuzluklar, özellikle günümüz ekonomik kriz ortamında şirketlerin karşı-
laştıkları konkordatolar belirsizlik yaratmaktadır. Bu belirsizlikler nedeniyle tahmin yapılması gereken haller-
de aktiflerin ve gelirin olduğundan fazla, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan eksik belirlenmemesi 
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için gereken dikkatin gösterilmesi gerekir. Bu konuya hali hazır tek düzen hesap planı, uluslararası finansal 
raporlama standartları (TMS/TFRS) ve vergisel açıdan farklı yaklaşılmakta olup aşağıda bu farklı yaklaşımlar 
ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. 

AMAÇ

İşletmeler için ticari işlemlerden kaynaklanan ve hâsılata yansıtılmış olan alacakların tahsil edilememesi gelir 
tablosunda bir hâsılat kaybı anlamına gelir ve bu nedenle söz konusu tutarların karşılık gideri kaydedilmek 
suretiyle gelir tablosu etkileri bakımından düzeltilmesi gerekir. Söz konusu hâsılat kaybı; bilânço etkileri itiba-
riyle aktif hesaplarda alacaklardan ve bunun karşılığında pasif hesaplarda karşılık giderleri vasıtasıyla dönem 
karında yaratacağı noksanlık nedeniyle öz kaynaklarda bir azalışı gerektirmektedir. Bu çalışmada amaç; şüp-
heli alacakları; tekdüzen hesap planı, vergi yargısı kararları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS) kapsamında ele almak ve böylece her bir mevzuat itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayırma 
usullerini incelemektir.  

KAPSAM

Tek düzen hesap planına göre bir alacağı şüpheli alacaklara kaydedebilmek için alacağın ödeme süresinin 
geçmiş olması ve devamında aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir.

-Vadesi birden fazla defa uzatılmış olmalı,

-Protesto edilmiş olmalı,

-Yazı ile birden fazla defa istenmiş olmalı,

-Dava veya icra safhasına aktarılmış olmalı.  

Tekdüzen hesap çerçevesi, planı ve işleyişinin 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) hesabı, 
“128 Şüpheli Ticari Alacaklar” için ayrılacak karşılıklarla, perakende satış yöntemi kullanarak bilanço günün-
den önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli 
satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak 
şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar.  

VUK’ un 323’üncü maddesine göre ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak 
şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla 
istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede kü-
çük alacaklar şüpheli alacak sayılmaktadır. Hukuki sürece dair mahkeme harcı, avukat ücreti, noter masrafı 
ve benzeri giderlerin toplamının alacak tutarını aşması veya ona yakın olması halinde dava ve icra sürecine 
taşınmaksızın karşılık ayrılması mümkündür. 
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Aynı kişiden olan alacakları değerlendirirken karşılık ayrılacak alacak tutarının hesaplanmasında tahsil edil-
memiş alacakların her bir müşteri itibariyle topluca dikkate alınması gerekir (MB’nin 04.02.1999 tarih ve 3439 
sayılı özelgesi).

Yasal mevzuata göre bir alacağın şüpheli alacak kategorisine sokulabilmesi için vadesinin dolması beklen-
mektedir (Esen 2009, 138). Kural olarak şüpheli alacağın tahsili için dava ya da icra yoluna başvurulmadığı 
sürece karşılık ayrılması olanaklı değildir (Deryalı 2013,61). Bir alacağın şüpheli niteliğini kazanabilmesi 
için başvurudan sonra davanın mahkemede görülmekte olması, icraya intikal eden ihtilafında ödeme emrine 
bağlanmış olması gerekir (Yalçın 2010, 1054). Ciddi takip yapılmaması durumunda dosya takipsizlik nede-
niyle işlemden kaldırılacağından şüpheli alacak mahiyeti ortadan kalkacaktır (DVDDK 25.12.1998 tarih ve 
E.1997/410, K.1998/441).

Teminatlı alacaklar, şüpheli alacak niteliğini kaybettiğinden, ihtiyati haciz, haciz ve gayrimenkul ipoteği, ala-
cak için teminat sağlamakta olduğundan bu alacaklar için karşılık ayrılamaz (DVDDK 12.04.2002 tarih ve 
E.No:2002/35, K.2002/186). Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, şüpheli hale geldiği yıl karşılık 
ayrılmayan alacak için izleyen yıllarda karşılık ayrılamayacağı yönünde karar vermiştir (DVDDK 12.11.1999 
tarih ve E.1999/102, K. 1999/480). 

Kamu idarelerine karşı yapılan inşaat taahhütlerinden doğan istihkaklara ait alacaklar için VUK 323’üncü 
maddesindeki şartların taşınması halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olduğuna karar veril-
miştir (HUK Danışma Komisyonu’nun 28.05.1962 tarih ve 116 yayın sıra no.lu kararı). Öte yandan Bakanlık-
ça verilen bir görüş de, alacağın kamu idaresi tarafından gecikmeyle ödenecek olması, alacağın tahsilinin şüp-
heli hale gelmesini gerektirmediği belirtilerek kamu kurumlarından olan alacaklar için karşılık ayrılmasının 
mümkün olmadığı belirtilmiştir  (MB’nin 09.11.1994 tarih ve 74778 sayılı özelgesi).

TMS 39’ a göre sözleşmeden doğan haklar finansal varlıktır. Sözleşmeden (yazılı/sözlü) doğan nakit alma 
hakkını temsil eden finansal varlıklar arasında; ticari alacaklar (senetsiz), alacak senetleri, kredi alacakları 
(ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan, personelden alacaklar) alacak tahvilleri (Kamu kesimi ve özel 
kesim tahvil senet ve bonoları) sayılabilir. TMS’ de alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmada alacakların 
bir takım değer düşüklüğü göstergelerini taşımaları gerekmektedir. 

YÖNTEM

Tekdüzen Hesap Planı ve Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca işletmeler tarafından şüpheli alacak kar-
şılığı ayırmak için iki yöntem kullanılabilir. Bunlardan birincisi, fiili tespite dayalı karşılık ayırma yöntemi; 
ikincisi ise geçmiş iki hesap döneminin ortalamasına göre hesaplama yapılarak karşılık ayrılan, tahmine dayalı 
karşılık ayırma yöntemidir. Tahmine dayalı karşılık ayırma yöntemi, tekdüzen hesap çerçevesi planı ve işleyi-
sine göre perakende satış yöntemi (götürü karşılık yöntemi) olarak da adlandırılmaktadır. 

Yöntemlerin her ikisinin de kullanılabilmesi imkan dahilinde bulunmakla birlikte, TMS uygulamasının daha 
çok tahmine dayalı karşılık ayırma yöntemlerine yatkın olduğu; tekdüzen hesap planı işleyişinin ise öteden 
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beri vergi muhasebesi eğiliminde olmasından dolayı, fiili tespite dayalı karşılık ayırma yöntemine yatkın ol-
duğu söylenebilir.

Fiili tespite dayalı karşılık ayırma yöntemi, günümüze kadar muhasebe ve vergi sistemimizde ağırlıklı olarak 
kullanılan bir yöntemdir; bu yöntemde hangi alacağa karşılık ayrıldığı bellidir. Fiili tespite dayalı karşılık 
ayırma yöntemine göre karşılık ayrılabilmesi için karşılık ayrılacak olan alacağın ödeme süresi geçmiş ve 
devamında işletme tarafından yukarıda sayılan hallerden en az birisi kullanılarak eyleme geçilmiş olmalıdır. 
Fiili tespit yönteminde, söz konusu alacak öncelikle normal alacaklar içerisinden çıkarılarak şüpheli alacaklara 
kaydedilmek zorundadır.  

İkinci yöntem, tahmine dayalı karşılık (perakende satış/götürü karşılık) ayırma yöntemidir. Bu yöntemde hangi 
alacağın şüpheli alacak olduğu spesifik olarak belli olmadığından alacaklar, şüpheli alacaklar hesabına taşın-
madan karşılık ayrılmaktadır. Karşılık ayrılacak tutarın hesaplanmasında geçmiş yıllara ait şüpheli alacaklar 
dikkate alınarak cari dönemde aynı oranda şüpheli alacak oluşacağı varsayılmakta ve ihtiyatlılık ilkesi gere-
ğince karşılık ayrılarak gider yazılmaktadır.  

Tahmine dayalı karşılık ayırma yöntemi, geçmiş dönemlerde gerçekleşen şüpheli alacak tutarlarının cari dö-
nemde de gerçekleşeceği öngörüsü ile götürü olarak giderleştirmeyi kabul etmektedir. Bu yöntemde alacakla-
rın ödeme süresinin geçmiş olması şart değildir. Özellikle müşteri sayısı fazla olan ve bu nedenle birebir (fiili) 
tespit zorluğu bulunan işletmeler tarafından kullanılması uygun olan bir  yöntemdir. Birebir tespit güçlüğü 
nedeniyle bu yöntemde alacakların, şüpheli alacaklar hesabına aktarılması gerekmez. Tek yevmiye maddesi ile 
654 Karşılık Giderleri borçlu, 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı kayıt yapılması yeterlidir. 
Dava veya icra safhasına taşınmamış olması nedeniyle vergi mevzuatı uyarınca bu tutarların kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak dönem kar zararına ilave edilmesi gerekir.

Alacaklarını değer düşüklüğü açısından toplu olarak değerlendiren işletmeler tahsili kuşkulu alacaklarını geç-
miş dönemlerde yaşanan zararları esas almak suretiyle bir tahminde bulunmaktadırlar. Bunun için formüle 
dayalı yaklaşımlar veya istatistiksel yöntemler kullanılabilir. 

Götürü (tahmine dayalı) karşılık ayırma yönteminde karşılık gideri tahminleri için başlıca iki yaklaşım kulla-
nılmaktadır (Kieso ve diğerleri 2004, 323-324).  

— Satışların yüzdesi (gelir tablosu) yaklaşımı, 

— Alacakların yüzdesi (bilânço) yaklaşımı.  

Satışların yüzdesi yaklaşımında geçmiş yıllarda tahsil edilemeyen alacak toplamı, yine aynı süreçteki toplam 
kredili satışa oranlanmakta ve bu oran cari yılın alacağı ile çarpılmak suretiyle cari döneme ait şüpheli alacak 
tutarı bulunmakta ve karşılık ayrılmaktadır. 

Alacakların yüzdesi (bilanço) yaklaşımını iki alt başlıkta değerlendirmek mümkündür. 

1-Klasik Bilanço Yaklaşımı,
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2-Yaşlandırma Tablosu Yaklaşımı.

Klasik bilanço yaklaşımında, şüpheli alacak giderinin tahmin edilebilmesi için geçmiş yıllarda tahsil edileme-
yen alacakların, yine aynı geçmiş yıllardaki toplam alacaklara oranı bulunmakta ve bu oran cari dönem alacak 
bakiyesi ile çarpılmak suretiyle döneme ait karşılık gideri hesaplanmaktadır. Alacaklar üzerinden yapılan bu 
tahmin yöntemi bilanço tablosu yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. 

Klasik bilânço yaklaşımının dışında alacakların yüzdesi (bilânço) yaklaşımı ile karşılık ayrılmasında, alacak-
ların yaşlandırılması yöntemi (yaşlandırma tablosu yaklaşımı) oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir 
ve bu yöntemde alacaklar aşılan vadelere göre sınıflandırılmakta ve her bir vade kategorisi için farklı oranlar 
kullanılmaktadır. Vade sürelerinin aşıldığı süreç uzadıkça alacakların geri dönüş oranı düşmektedir.

Şirket vadesi geçmiş alacakları için karşılık ayırıp ayırmayacağına, geçmiş verilerini dikkate olarak karar ver-
melidir. (Demir 2008, 79-80)Bunun için alacakların gerçek durumlarını yansıtmada daha duyarlı bir yaklaşım 
olarak, yaşlandırma tablosu oluşturulur ve farklı yaş kategorileri için geçmiş deneyimlere dayanılarak farklı 
yüzdeler uygulanır (Kieso ve diğerleri 2004, 324). 

BULGULAR

Bir finansal varlığın veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız gösterge, 
ilgili finansal varlığı elinde bulunduranların aşağıdaki zarar olaylarına ilişkin tespit ettikleri gözlemlenebilir 
verileri içerir (TMS 39/59):

(a) İhraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması;

(b) Sözleşmenin ihlal edilmesi, örneğin faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal 
edilmesi;

(c) Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, alacaklının, 
borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması;

(d) Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması;

(e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması veya

(f) Grup içindeki her bir finansal varlık itibariyle tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir grup finansal varlığın 
ilk muhasebeleştirilmelerinden itibaren anılan varlıkların gelecekteki tahmini nakit akışlarında ölçülebilir bir 
azalış olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veri bulunması. 

Alacakların tahsil edilebilirliği zarar karşılığı yönünden değerlendirmeye tabi tutulması nedeniyle, karşılık 
ayırma yöntemi bir varlığın değer düşüklüğünün muhtemel olduğu durumlarda ve düşüklük tutarının mantıklı 
olarak tahmin edilebildiği durumlarda geçerlidir (Kieso ve diğerleri 2004, 323). Diğer bir ifadeyle karşılık 
ayırabilmek için alacağın şüpheli hale gelmiş olması yeterli değildir. Değer düşüklüğünün muhtemel olmasının 
yanı sıra düşüklük tutarının da ölçülü bir şekilde tahmin edilebilmesi de şarttır. 
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İşletmeler henüz tahakkuk etmemiş (kesinleşmemiş) olan zararlarını şayet gerçekleşme ihtimali öngörülmekte 
ise dipnotlarda açıklarlar. Zararın oluşması muhtemel ve zarar tutarı yaklaşık olarak belli ise işletmeler karşılık 
zararı tahakkuk ettirmek zorundadırlar (Gleason ve Mills 2002, 318).       

TMS yaklaşımından anlaşılacağı üzere uygulanacak yöntem ve tutar tespiti için; standartlar, genel bir çerçeve 
çizmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Değer düşüklüğü tutarının tahmininde tecrübe ile de desteklenen mu-
hakeme yeteneğini kullanılacağı, daha önce işletmeye özgü bir zarar yaşanmamış veya bu konudaki deneyimi 
yetersiz olan işletmelerin ise, karşılaştırılabilir varlık gruplarına ilişkin grup deneyimlerini kullanabilecekleri, 
zarar deneyimleri ve anılan deneyimlerin ilişkili oldukları dönemde mevcut olmayan güncel koşullar ile hali 
hazırda mevcut olmayan geçmiş döneme ilişkin koşulların etkilerini yansıtmak amacıyla, gözlemlenebilen 
güncel verilere göre düzeltileceği ifade edilmekte ve oluşan değer düşüklüğü zararlarının belirlenmesi sırasın-
da, formüle dayalı yaklaşımlar veya istatistiksel yöntemlerin kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Bu itibarla bulgular;

-TMS gereğince şüpheli alacak karşılığı ayırırken işletmelerin hangi yöntem ya da yöntemleri kullanacakları 
konusunda bağlayıcı bir yaklaşımının olmadığı anlaşılmaktadır. 

-Tahsili şüpheli hale gelen alacakların ne kadar olduğunu hesaplayabilmek için fiili tespite dayalı karşılık yön-
temi veya tahmine dayalı (götürü) karşılık yöntemi kullanılabilir. 

-Fiili tespite dayalı karşılık ayırma yöntemi VUK’ da olduğu gibi her bir alacağın ayrı ayrı takip edilmesini 
gerektirmektedir. 

-Tahmine dayalı (götürü) karşılık aıyrma yönteminde, işletmeler şüpheli alacaklarını geçmiş dönemlerdeki 
tecrübelerinden faydalanarak tahmin etmekte ve bu tahmini yaparken satışlarını veya alacak bakiyelerini kul-
lanarak bir tespit yapmaktadırlar. 

-Tahmine dayalı (götürü) karşılık ayırma yönteminin VUK uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir. 

-VUK’ da alacaklar fiili tespite dayalı olarak değerlemeye tabi tutulmakta ve karşılık ayrılabilmesi hukuki 
sürecin başlatılmasına dayandırılmaktadır.

SONUÇ

Tahsili şüpheli olmakla birlikte tamamen imkânsız bulunmayan alacaklar, şüpheli alacak karşılığı yoluyla bir 
taraftan dönem kar veya zararının tespitinde gider kaydedilmek suretiyle gelir tablosunun oluşumunda dikkate 
alınmakta, diğer taraftan tahsilât olasılığının sürmesi nedeniyle bilânçolarda karşılık hesaplarında izlenmekte-
dir. Şüpheli alacakların bilânço dışına çıkarabilmesi, alacağın tamamının tahsil edilmesi veya tahsil imkânının 
tüketilmesi nedeniyle değersiz alacak haline gelmesi ile mümkündür.

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca işletmeler tarafından şüpheli alacak karşılığı ayırmak için fiili tespite 
dayalı karşılık ayırma yöntemi ve tahmine dayalı karşılık ayırma yöntemi kullanılabilir. Fiili tespite daya-
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lı karşılık ayırma yöntemi, günümüze kadar muhasebe ve vergi sistemimizde ağırlıklı olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Tahmine dayalı karşılık ayırma yönteminde ise karşılık ayrılacak tutarın hesaplanmasında geçmiş 
yıllara ait şüpheli alacaklar dikkate alınarak cari dönemde aynı oranda şüpheli alacak oluşacağı varsayılmakta-
dır. Mevzubahis yöntemde (Tahmine dayalı karşılık yöntemi) karşılık gideri tahminleri için satışların yüzdesi 
(gelir tablosu) yaklaşımı ve alacakların yüzdesi (bilanço) yaklaşımı kullanılabilir.
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TMS/TFRS’DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME VE VERGİSEL 
DEĞERLEME FARKLILIKLAR

Şeref DEMİR

Maltepe Üniversitesi, İYBF, İstanbul / Türkiye

Öz: TMS 38/9’a göre İşletmeler sıklıkla kaynak tüketir veya bilimsel ya da teknik bilgi, yeni süreç veya sis-
temlerin tasarım ve uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve 
yayın hakları dahil) gibi maddi olmayan kaynakların elde etme, geliştirme, bakım veya iyileştirilmesi sırasında 
çeşitli borçlar yüklenirler. Bu geniş kapsamlı başlıklar altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; bilgisayar yazılı-
mı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, 
ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama hakları-
dır. TMS 38/22 ve 24 uyarınca; bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece (a) Varlıkla ilişkilendirilen 
beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve (b) Varlığın 
maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, muhasebeleştirilir. Bir maddi olmayan duran varlık 
ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. TMS 38/72 hükmü gereğince bir işletme, maliyet 
yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini muhasebe politikası olarak seçer. Bir maddi olmayan duran 
varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar 
da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhase-
beleştirilir. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzenlemeler ise “gayri maddi haklar gayrimenkuller gibi değer-
lemeye tabi tutulur ve peştamallıklar mukayyet değerleri ile değerlenir” hükümleri ile sınırlıdır. Bu çalışmada 
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı bir örnek uygulama ile açıklanacak ve TMS 38 ve Vergi 
Usul Kanunu farklılıkları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Değerleme, TMS 38

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İşletmeler sıklıkla kaynak tüketir veya bilimsel ya da teknik bilgi, yeni süreç veya sistemlerin tasarım ve 
uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve yayın hakları dahil) 
gibi maddi olmayan kaynakların elde etme, geliştirme, bakım veya iyileştirilmesi sırasında çeşitli borçlar yük-
lenirler. Bu geniş kapsamlı başlıklar altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; bilgisayar yazılımı, patentler, telif 
hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, ithalat kotaları, 
isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama haklarıdır. (TMS 38/9). 
TMS 38 Standardı; reklâm, eğitim, ilk tesis, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalara da 
uygulanır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bilginin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, bu faaliyetler 
fiziksel bir varlıkla sonuçlansa dahi, varlığın fiziksel unsuru; içindeki bilgi gibi maddi olmayan unsuruna göre, 
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ikincil bir durumdadır. Standarda göre, bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece (a) Varlıkla ilişki-
lendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve (b) 
Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, muhasebeleştirilir.

AMAÇ

Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. İktisadi işletme-
lerin bilançolarında maddi olmayan duran varlıklar önemli bir yer teşkil etmekte ve bu tür varlıkların değer-
lemesi kritik öneme sahip bulunmaktadır. Dönem sonu değerlemelerinde işletmeler TMS/TFRS bakımından 
maliyet yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini muhasebe politikası olarak seçme olanaklarına sahiptir-
ler. Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, 
sınıfındaki diğer tüm varlıklar aynı yönteme göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Vergi 
Usul Kanunu ile uyumlu olmayan bu durumun bir örnek uygulama ile açıklanması ve TMS 38 ve Vergi Usul 
Kanunu farklılıkların incelenmesi bu çalışmada amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Maddi olmayan duran varlık sınıfı, benzer nitelikte olan ve işletmenin benzer faaliyetlerinde kullanılan bir var-
lık grubudur. Aşağıdakiler maddi olmayan duran varlıklar kapsamında farklı sınıflara örnektir: (TMS 38/119)

a. Markalar;

b. Ticari başlıklar ve yayın hakları;

c. Bilgisayar yazılımlar;

d. Lisans ve imtiyazlar;

e. Telif hakları, patent ve diğer endüstriyel sahiplik hakları, hizmet ve işletme hakları;

f. Reçeteler, formüller, modeller, tasarımlar ve prototipler ve

g. Geliştirilme aşamasında olan maddi olmayan duran varlıklar.

Bir finansal kiralamada, kiralama konusu varlık maddi ya da maddi olmayan duran varlık olabilir. İlk mu-
hasebeleştirmeden sonra, kiracı, finansal kiralama konusu maddi olmayan duran varlığı bu TMS 38’e göre 
muhasebeleştirir. Lisans sözleşmelerinde yer alan sinema filmleri, video kayıtları, oyunlar, el yazmaları, patent 
ve telif hakları gibi kalemlerle ilgili haklar TMS 17’nin kapsamı dışında tutulmuş ve bu TMS 38 kapsamına 
alınmıştır (TMS 38/6). 

YÖNTEM

Yöntem; bir maddi duran varlıkla bağlantılı harcamaların hangi durum ve şartlarda maliyet bedeline yansı-
tılacağı hangi durumlarda gider kaydedileceğine ve muhasebe kayıtlarına dair araştırmaya yöneliktir.  TMS 
38/24 gereğince bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. 
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Ayrı olarak elde etme: ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti, genellikle güvenilir 
bir şekilde ölçülebilir. Bu, özellikle, satın alma bedelinin nakit veya diğer parasal varlıklarla ödenmiş olması 
durumunda geçerlidir.(TMS 38/26)

Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti aşağıdakilerden oluşur: (TMS 38/27)

(a) İthalat vergileri ve iade edilmeleri mümkün olmayan satın alma vergileri de dahil, ticari ıskontolar ve indi-
rimler düşüldükten sonraki satın alma fiyatı; ve

(b)Varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik, doğrudan varlıkla ilişkilendirilebilen herhangi 
bir maliyet.

Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir:

(a) Doğrudan, varlığın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri;

(b) Doğrudan, varlığın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan mesleki ücretler; ve

(c) Varlığın düzgün çalışıp çalışmadığının testine yönelik maliyetler.

Bir maddi olmayan duran varlığın maliyetinin bir parçası olmayan harcamalara ilişkin örnekler aşağıdaki gi-
bidir: (TMS 38/29)

(a) Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtımına ilişkin maliyetler (reklam ve promosyon maliyetleri dahil);

(b)Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri sınıfıyla iş yapma maliyetleri (personel eğitim masrafları dahil); ve

(c)Yönetim maliyetleri ve diğer genel giderler.

Maliyetlerin, bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinde muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın 
yönetimce planlanan şekilde çalışabilir duruma gelmesi durumunda biter. Bu nedenle, bir maddi olmayan 
duran varlığın kullanımında ya da tekrar düzenlenmesi sırasında oluşan maliyetler, söz konusu varlığın defter 
değerine dahil edilmez. Örneğin, aşağıda yer alan maliyetler maddi olmayan duran varlığın defter değerine 
dahil edilmez: (TMS 38/30)

(a)Yönetimce amaçlanan şekilde işlev görebilecek nitelikteki bir varlığın henüz kullanıma sokulması aşama-
sına ilişkin maliyetler ve

(b) İlgili varlığın ürününe yönelik talepler oluşurken meydana gelenler gibi, başlangıç faaliyete başlama za-
rarları.

Bir maddi olmayan kalem için yapılan harcamalar, aşağıdaki durumlar haricinde gider olarak muhasebeleşti-
rilir: (TMS 38/68)
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a. Muhasebeleştirme kriterlerini taşıyan maddi olmayan duran varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturan 
harcamalar; veya

b. İşletme birleşmeleri yolu ile elde edilen ve maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmesi müm-
kün olmayan kalemler. Bu durumda, bu kalem birleşme tarihinde şerefiye olarak muhasebeleştirilen tutarın bir 
kısmını oluşturur.

Bazı durumlarda, işletmeye gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla birtakım harcamalar yapılır, an-
cak söz konusu harcamalar sonucunda muhasebeleştirilebilecek herhangi bir maddi olmayan duran varlık veya 
diğer bir varlık elde edilmez veya oluşturulmaz. Mal alımının söz konusu olduğu durumlarda, bu tür harcama-
lar, işletmenin mallara erişim hakkı doğduğu anda gider olarak muhasebeleştirilir. Hizmet alımının söz konusu 
olduğu durumlarda ise, yapılan harcamalar, hizmetler alındığı anda gider olarak muhasebeleştirilir. Örneğin, 
araştırma için yapılan harcama, işletme birleşmesinin bir parçası olarak elde edildiği durumlar hariç, gerçek-
leştiği anda gider olarak muhasebeleştirilir. Gerçekleştiği anda gider olarak muhasebeleştirilen harcamalarla 
ilgili diğer örnekler şunlardır: (TMS 38/69)

a. “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardı uyarınca bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine dahil 
edilmiş olmadıkça, faaliyete başlanmasına ilişkin harcamalar (başlangıç maliyetleri gibi). Başlangıç maliyet-
leri, bir tüzel kişiliğin oluşturulması için yapılan yasal ve sekretarya türü maliyetler, yeni bir tesis veya işyeri 
açmak için yapılan harcamalar (yani açılış öncesi maliyetler) veya yeni faaliyetlerin başlatılması, yeni ürün 
veya süreçlerin oluşturulması için yapılan harcamalar (yani faaliyet öncesi maliyetler) gibi kuruluş maliyetle-
rinden oluşabilir.

b. Eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar.

c. Reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar (internet üzerinden sipariş verilecek malları içeren 
kataloglar dahil).

d. Bir işletmenin kısmen veya tamamen yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılandırılmasına ilişkin harca-
malar.

Bir işletme, maliyet yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini muhasebe politikası olarak seçer. Bir maddi 
olmayan duran varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer 
tüm varlıklar da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme 
göre muhasebeleştirilir. (TMS 38/72)

Maliyet yönteminde; bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, maliyetinden, tüm 
birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak izlenir. (TMS 38/74)

Yeniden değerleme yönteminde ise; bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, 
yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının tama-
mı düşüldükten sonra hesaplanan tutarı olan yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden izlenir. Bu Standarda göre 
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yeniden değerleme yapmak için, gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile ilişkilendirilmek suretiyle belirlenir. 
Yeniden değerleme işlemleri, raporlama dönemi sonunda ilgili aktifin defter değerinin gerçeğe uygun değerin-
den önemli ölçüde farklılık göstermemesi açısından düzenli olarak yapılır. (TMS 38/75)

Örnek: (A) işletmesi (X) ürününün pazarlama hakkını 01.12.2019 tarihinde 5 yıl süreyle 1.000.000 TL kar-
şılığında satın almıştır. Ödemenin tamamı aynı tarihte %18 KDV ile birlikte banka aracılığıyla yapılmıştır. 
01.01.2021 tarihinde değerleme raporuna göre söz konusu pazarlama hakkının gerçeğe uygun değeri 700.000 
TL olarak belirlenmiştir. 01.01.2022 tarihinde değerleme raporu ile gerçeğe uygun değer 800.000 TL olarak 
tespit edilmiştir.

01.12.2019

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

(HAKLAR)

İNDİRİLECEK KDV 

1.000.000

180.000

BANKALAR

Pazarlama hakkı satın alınması

1.180.000

/

31.12.2019

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

16.666.67

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

(1.000.000/5)X1/12

Pazarlama hakkının itfası

16.666.67

/

31.12.2020

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

200.000
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BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

(1.000.000/5)

Pazarlama hakkının itfası

200.000

/

01.01.2021

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
GERÇEĞE UYGUN DEĞER AZALIŞ 
ZARARLARI

83.333,33

MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
KARŞILIKLARI (-)

Pazarlama hakkının gerçeğe uygun değer ile 
değerlemesi

83.333,33

/

31.12.2021

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

178.723,40

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

Pazarlama hakkının itfası

178.723,40

/

01.01.2022

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
(HAKLAR)

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

195.390,07

83.333,33

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR VE KARLAR

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

83.333,33

195.390,07

/
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31.12.2022

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

274.285,71

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

(800.000/35)x12

274.285,71

/

31.12.2023

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

274.285,71

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

(800.000/35)x12

274.285,71

/

31.12.2024

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 
(AMORTİSMAN GİDERLERİ)

251.428,58

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

(800.000/35)x11

251.428,58

/

BULGULAR 

Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinin Vergi Usul Kanunu ve TMS bakımından yapılması sonucun-
da aşağıdaki bulgulara ulaşılmaktadır.   

Vergi Usul Kanunu’nun 269’uncu maddesinde gayri maddi haklar, gayrimenkuller gibi değerlemeye tabi kıy-
metler arasında sayılmıştır. Buna göre gayri maddi haklar gayrimenkullerde olduğu maliyet bedeli ile değer-
lemeye tabidir. Vergi Usul Kanunu’nda gayri maddi varlıklar için ayrı düzenlemeler yapılmamış olduğundan 
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gayrimenkullerin değerlemesinde geçerli olan tüm hükümler gayri maddi hakların değerlemesi için de geçerli-
dir. Yasa koyucu tekrar hükümler getirmemek için bu tarz bir düzenleme yapma yolunu tercih etmiştir.

Gayri maddi varlıklar arasında yer alan peştamallıkların değerlemesi ise Vergi Usul Kanunu’nun 282’nci mad-
desi uyarınca mukayyet değer üzerinden yapılmaktadır. Buna göre peştamallıklar dışında kalan tüm gayri mad-
di haklar maliyet bedeli ile değerlemeye tabi tutulmakta iken peştamallıklar mukayyet değerleri ile değerle-
meye tabi tutulmaktadır. Mukayyet değerle değerlemeye tabi olması nedeniyle peştamallıklarda ilk iktisaptan 
sonra oluşan değer artırıcı giderlerin maliyete ilave edilmesi mümkün değildir.

Tekdüzen Hesap Planında “Haklar” Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubunda 260 Haklar hesabında 
yer almaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli 
bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken 
himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

THP’ deki şerefiye hesabı, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle 
hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Yok edilme-
leri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır. 10

VUK, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ayırmamış birlikte değerlendirmiştir. Ayrıca bu harcamaların aktif-
leştirilmesi ya da gider yazılması ile ilgili amir bir hüküm de içermemektedir. Fakat 1 seri no.lu MSUGT’de 
263 Ar-Ge Giderleri hesabının açıklamasında “İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutları-
nın geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamaların izlendiği hesaptır. Bu tür giderler maliyet 
değerleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilirken, giderler 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.” 
denilmektedir. 11

Öte yandan vergi mevzuatımızda bu türden harcamaları muhtelif usullerle teşvik etmiş ve bir takım vergi avan-
tajları sağlamıştır. Örneğin Kurumlar Vergisi indirimi bunlardan biridir. 12

260 Haklar hesabı imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hu-
kuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler 
dolayısıyla yapılan harcamaları kapsamaktadır. Tekdüzen Hesap Planında edinilen haklar, maliyet bedelleri ile 
bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 
5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzenlemeler “gayri maddi haklar gayrimenkuller gibi değerlemeye tabi tu-
tulur ve peştamallıklar mukayyet değerleri ile değerlenir” hükümleri ile sınırlıdır. Ayrıca 333 sıra no.lu Vergi 
Usul Genel Tebliği’nde işletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (franchising), patent, formül, dizayn, örnek 
kalıp, teknik bilgi (know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya dev-

10  http://www.erkymm.com/yararli_makaleler/9.pdf.
11  http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/263-arastirma-gelistirme-giderleri.html.
12  http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/hulyatopcu/001/
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let kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için faydalı 
ömür 15 yıl ve amortisman oranı %6,66 olarak belirlenmiştir.

Gayri maddi hakların neler olduğu konusunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 ve 70’inci maddelerinde hükümler 
yer almaktadır. Bunlar yayın hakları ve ihtira beratları; temsil icra ve teşhir hakları; arama, işletme ve imtiyaz 
hakları; marka, ticaret unvanı gibi işletmeler tarafından elde edilebilecek haklardır.

Vergi Usul Kanunu’nun 282’inci maddesinde mukayyet değerleriyle değerlemeye tabi tutulacağı hüküm altına 
alınan peştamallıklar (şerefiyeler) da maddi olmayan duran varlıklardandır. Şerefiyeler, gelecekte ortaya çık-
ması muhtemel ekonomik fayda beklentisi karşılığında oluşan değeri ifade etmekte olup, işletmenin satılması 
halinde satın alan firma tarafından ödenen ve kayıt altına alınan ve somut bir karşılığı olmayan varlıklardır.

İşletmelere gelir yaratma gücü sağlayan bu nedenleri müşteri kitlesi, tanınmışlık, iyi bir işletme yeri, sahip 
olduğu imalat tekniği, vergi avantajları, güçlü bir satış kadrosu, avantajlı kredi imkânları olarak sıralayabiliriz. 
İşletmenin faaliyeti sırasında yukarıdaki nedenlerden dolayı oluşan bu fazlalık şerefiyeyi oluşturmakta, işlet-
me devam ettiği sürece bu fazlalık, varlık olarak işletmede kayda alınmamaktadır. İşletmede oluşan müspet 
şerefiye, işletmenin satılması sırasında ortaya çıkmakta, işletmeyi satın alanlarca ödenmektedir (Yücel, 2010:, 
462).

Tekdüzen Hesap Planında 261 Şerefiye hesabı, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu iş-
letmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde 
kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır. Ödenen 
şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kayıt olunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde 
eşit taksitlerle yapılır.

Vergi Usul Kanunu ve TMS/TFRS’ de gayri maddi haklar ve şerefiyelerin değerlemesinde başlıca farklıklar 
olarak değerlemede ölçü farkları, ilk iktisaptan sonra oluşan harcamaların değerlemesinde farklar, borçlanma 
maliyetleri farkı, yeniden değerleme model farkı sayılabilir.

Finansman giderleri, işletmelerin öz sermayelerindeki yetersizliklerinden kaynaklanan, dolayısıyla işletmenin 
bütününü ilgilendiren genel nitelikli giderlerdir. (Arabacı, 2002: 112) TMS’ ye göre; bir maddi olmayan du-
ran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın (cari fiyatın) eşdeğeri olan tutardır. 
Bunun dışında maddi varlıklarda olduğu gibi maddi olmayan duran varlıkla ilgili bir ödemenin normal kredi 
vadelerinin ötesine ertelenmiş olması durumunda, maliyeti peşin fiyatına eşdeğerdir. “TMS 23 Borçlanma 
Maliyetleri” Standardı uyarınca aktifleştirilmedikçe, bu tutar ile toplam ödemeler arasındaki fark, kredi süresi 
boyunca faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. Vergi Usul Kanunu’nda borçlanma giderleri aktifleştirme yılında 
maliyet bedeline ilave edilmesi zorunludur; izleyen yılarda ise aktifleştirme veya doğrudan gider kaydetme 
seçeneği mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.
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SONUÇ

Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle kayda alınır. Dönem sonu 
değerlemelerinde Vergi Usul Kanunundan ve Büyük-Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stan-
dartlarından farklı olarak TMS 38 gereğince bir işletme, maliyet yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini 
maddi duran varlıkların değerlemesinde muhasebe politikası olarak seçer. Bir maddi olmayan duran varlığın 
yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif 
bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhasebeleştiri-
lir. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzenlemeler “gayri maddi haklar gayrimenkuller gibi değerlemeye tabi 
tutulur ve peştamallıklar mukayyet değerleri ile değerlenir” hükümleri ile sınırlı olarak maddi duran varlıklar 
yeniden değerlemeye tabi tutulmamakta, sadece faydalı ömür esası gereğince itfaya tabi tutulmaktadır. 
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FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI

Hayrettin UZUNOĞLU

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri / Türkiye

Öz: Finansal tablolar, bir firmanın finansal durumunun belirli zaman aralıklarıyla ilgili kişilere aktarılmasına 
sağlayan araçlardır. Finansal analiz ise, bir firmanın finansal durumunun ve mali yönden gelişiminin yeter-
li olup olmadığını belirleyebilmek için, finansal tablolarda yer alan hesaplardaki değişikliklerin ve hesaplar 
arasındaki ilişkilerin incelenerek, belirlenen standartlar ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılması ve yorum-
lanmasıdır. Finansal tabloların analizinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi, oran analizidir. Oran 
analizi, bir firmanın belirli bir döneme ait mali tablolarında yer alan hesapların nispi ilişkilerini inceleyerek 
firmanın mali durumu hakkında bilgi veren analiz türüdür. Oran analizi, finansal tabloların bünyesinde gizli 
bulunan hesaplar arası ilişkileri ortaya çıkararak, finansal tabloların daha kolay ve daha iyi anlaşılabilmesini 
sağlamaktadır. Oran analizinde, firmaların finansal tablolarındaki hesaplar arasındaki ilişkiyi gösteren oranlar, 
firma faaliyet sonuçları ile finansal durumu değerlendirmedeki kullanılış amaçları dikkate alınarak sınıflandı-
rılır. İçerik ve fonksiyonlarına göre finansal oranları; likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve 
kârlılık oranları olarak dört sınıfta toplamak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endek-
sinde yer alan firmaların finansal durumlarını oran analizi tekniği ile ortaya koyabilmektir. Bu amacı gerçek-
leştirebilmek için, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 2016 mali yılına ait finansal tabloları 
incelenmiş, çalışma kapsamındaki her bir firma için oran analizi tekniği uygulanarak firmaların likidite oran-
ları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve kârlılık oranları hesaplanmış ve bu oranlar belirlenmiş standartlarla 
karşılaştırılarak, yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: BIST Sınai Endeksi, Oran Analizi, Likidite, Devir Hızı, Kaldıraç, Kârlılık

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Finansal tablolar; bir firmaya, kuruluşa ya da faaliyete yatırımcıların yatırım yapma kararını vermeleri, kredi 
verenlerin güven duyabilmeleri ve kredi sağlayabilmeleri gibi konularda firmaların finansal performanslarını 
değerlendirmelerini sağladıkları için önemli birer araçtır. (Mohamed, Handley-Schachelor, 2014: 311). Firma-
ların finansal tablolarında yer alan bilgiler ışığında finansal performanslarının değerlendirilmesinde ise finan-
sal analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Finansal analiz, bir firmanın finansal durumunun ve mali yönden geli-
şiminin yeterli olup olmadığını belirleyebilmek için, finansal tablolarda yer alan hesaplardaki değişikliklerin 
ve hesaplar arasındaki ilişkilerin incelenerek, belirlenen standartlar ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılması 
ve yorumlanmasıdır (Çabuk, Lazol, 2004: 141).

Finansal analizin yapılmasında, literatür dikkate alındığı zaman dört temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; 
karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzde analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi ve oran analizidir. 
Oran analizi, bir firmanın belirli bir döneme ait mali tablolarında yer alan hesapların nispi ilişkilerini ince-
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leyerek firmanın mali durumu hakkında bilgi veren analiz türüdür (Çabuk, Lazol, 2004: 188). Oran analizi 
neticesinde elde edilen sonuçlara göre alınacak kararlar firma değeri üzerinde etkili olabilecektir. (Birgili, Dü-
zer, 2010: 75). Bu açıdan bakıldığı zaman, oran analizi ile firma finansal durumunun ortaya çıkarılması hem 
yatırımcılar hem de banka ve diğer sermaye sağlayıcılar açısından öncelikli durumlardan bir tanesidir. 

AMAÇ

Bu çalışmada, 2016 mali yılında Borsa İstanbul (BIST) sınai endeksinde yer alan firmaların finansal durum-
larını oran analizi tekniği ile ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Borsa 
İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 2016 mali yılına ait finansal tabloları incelenmiş, çalışma kap-
samındaki her bir firma için oran analizi tekniği uygulanarak firmaların likidite oranları, devir hızı oranları, 
kaldıraç oranları ve kârlılık oranları hesaplanmış ve bu oranlar belirlenmiş standartlarla karşılaştırılarak, yo-
rumlanmıştır. 

KAPSAM

Pay senetleri, 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında, Borsa İstanbul sınai endeksinde işlem gören 158 
adet firma bulunmaktadır.1 Bu 158 adet firmadan 63’ü çeşitli nedenlerden ötürü (başka firmalarla birleşmesi, 
Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenlerinde firmanın manipülasyon yaptığının belirlenmesi, vb.) çalışma 
kapsamına dâhil edilmemiş, çalışmaya 95 firma dâhil edilmiştir. Çalışma kapsamına dâhil edilen 95 firmaya ait 
2016 mali yılı sonu finansal tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesinden temin edilmiştir.2

YÖNTEM

Oran analizinde, firmaların finansal tablolarındaki hesaplar arasındaki ilişkiyi gösteren oranlar, firma faaliyet 
sonuçları ile finansal durumu değerlendirmedeki kullanılış amaçları dikkate alınarak sınıflandırılır. İçerik ve 
fonksiyonlarına göre finansal oranları; likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları, kârlılık oranları 
ve piyasa değeri oranları olarak beş sınıfta toplamak mümkündür (Ercan, Ban, 2014: 37). 

Bu çalışmada, pay senetleri 2016 mali yılında Borsa İstanbul sınai endeksinde işlem gören firmaların finansal 
durumlarını oran analizi tekniği ile ortaya koyabilmek için yukarıda yazılı olan finansal oranlardan dört tanesi 
(likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve kârlılık oranları) kullanılmıştır. Çalışmada yer alan 
finansal oranlar ve hesaplanma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer verilmiştir:

 Likidite oranları, firmanın kısa dönem borç ödeme gücünü gösteren oranlardır ve cari oran, asit-test oranı 
ve nakit oranı olmak üzere üç başlık altında incelenebilir (Ercan, Ban, 2014: 37). Bu çalışmada, firmala-
rın likidite oranları belirlenirken, cari oran dikkate alınmıştır. Cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını 
ödeme gücünü yani her 1 TL’lik borcuna karşı ne kadar dönen varlığa sahip olduğunu gösteren orandır. 
Cari oran; dönen varlıkların, kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile bulunur ve bu oranın 1,5 ile 2 
arasında olması, firma adına genellikle yeterli kabul edilir (Çabuk, Lazol, 2004: 194).
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 Devir hızı oranları, firmanın varlıklarının ne derece etkin ve yoğun kullanıldığını gösteren oranlardır ve 
çok sayıda devir hızı oranı kullanmak mümkündür. Devir hızı oranlarından; stok devir hızı ve alacak 
devir hızı yaygın olarak kullanılan oranlardır (Ercan, Ban, 2014: 40). Bu çalışmada, firmaların devir hızı 
oranları belirlenirken, alacak devir hızı dikkate alınmıştır. Alacak devir hızı, firmanın ticari alacaklarını 
yılda kaç defa tahsil ettiğini gösterir ve bu oran arttıkça, alacakların likidite değeri artar (Çabuk, Lazol, 
2004: 207). Alacak devir hızının yüksek olması durumu, firmanın alacaklarının tahsili konusunda etkin bir 
politika izlediğinin göstergesi kabul edilir (Ercan, Ban, 2014: 42). Alacak devir hızı; hasılatın, ortalama 
ticari alacaklara (dönem başı ve dönem sonu ticari alacakların ortalaması) bölünmesi ile bulunur (Çabuk, 
Lazol, 2004: 206).

 Kaldıraç oranları, işletmenin finansmanında yabancı kaynaklardan ne derece yararlandığını ortaya koyan 
oranlardır ve yabancı kaynaklar ile öz sermaye arasındaki ilişkiyi gösterirler. Kaldıraç oranlarından ön 
plana çıkanlar arasında; toplam borç oranı, uzun vadeli borç oranı ve faiz karşılama oranı yer almaktadır 
(Ercan, Ban, 2014: 43). Bu çalışmada, firmaların kaldıraç oranları belirlenirken, toplam borç oranı dikkate 
alınmıştır. Toplam borç oranı, işletmenin varlıklarının ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan yani 
borçlardan finanse edildiğini gösterir. Toplam borç oranı; toplam yabancı kaynakların (kısa ve uzun vadeli 
borçların toplamının), pasif toplamına bölünmesi ile bulunur ve bu oranın 0,5 veya altında olması, firma 
adına genellikle yeterli kabul edilir (Çabuk, Lazol, 2004: 198).

 Kârlılık oranları, işletmenin kârlılığının tespitinde kullanılan oranlar olup, literatürde yaygın olarak kul-
lanılanlar arasında; kâr marjı, varlıkların kazanma gücü ve özsermayenin kazanma gücü yer almaktadır 
(Ercan, Ban, 2014: .45). Bu çalışmada, firmaların kârlılık oranları belirlenirken, kâr marjı oranı dikkate 
alınmıştır. Kâr marjı diğer bir ifadeyle dönem net kârı oranı, işletmenin net verimliliği hakkında bilgi 
verir. Bu oranın yüksek olması bir firma adına olumlu karşılanmakla beraber minimum %4 olması beklen-
mektedir. Kâr marjı oranı; dönem net kârının, hasılata bölünmesi ile bulunur (Çabuk, Lazol, 2004: 216).

BULGULAR

Çalışma kapsamında, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan 95 firmaya ait 2016 mali yılı sonu finansal 
tabloları incelenerek, her bir firmaya ait cari oran, alacak devir hızı oranı, toplam borç oranı ve kâr marjı oranı 
tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan 95 firmaya ait cari oran, ala-
cak devir hızı oranı, toplam borç oranı ve kâr marjının ortalamaları, en yüksek ve en düşük değerleri, aşağıda 
yer alan Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. 2016 Yılı BIST Sınai Endeksi Firmalarına Ait Finansal Oran Değerleri

Finansal Oran Ortalama Değer En Yüksek Değer En Düşük Değer

Cari Oran 1,89 6,40 0,15

Alacak Devir Hızı 4,97 14,09 0,73

Toplam Borç Oranı 0,50 1,09 0,09

Kâr Marjı 0,06 0,44 -0,19

Likidite oranları arasında yer alan cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini gösterir 
ve bu oranın 1,5 ile 2 arasında değer alması, firma açısından olumlu kabul edilir. Çalışma kapsamındaki 95 
sınai firmanın cari oran ortalaması 1,89’dur ve bu rakam, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 
genel anlamda, kısa vadeli borçlarını zamanında ödeme kabiliyeti olduğunun göstergesidir. Cari oranın; 2,5 
değerinin üzerinde olması durumu firmanın kaynakları etkin kullanmadığı, 1 değerinin altına inmesi durumu 
ise, firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetine sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Çalışmamız kap-
samında yer alan 95 sınai firmasından cari oranı; 1,5 ile 2 değeri arasında olanların sayısı 14, 1 değerinden 
düşük olanların sayısı 18 ve 2,5 değerinden yüksek olanların sayısı ise 22’dir. 

Devir hızı oranları arasında yer alan alacak devir hızı oranı, işletmenin alacaklarının paraya dönüşüm çabuk-
luğunu gösterir ve bu oranın yüksek olması firmanın daha az finansman ile daha çok iş hacmine sahip olma-
sına neden olur. Çalışma kapsamındaki 95 sınai firmanın alacak devir hızı ortalaması 4,97’dir ve bu rakam, 
Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların genel anlamda, doğru tahsilat politikaları izlediklerinin 
göstergesidir. Çalışmada yer alan 95 firmadan, alacak devir hızı oranı 2 değerinin altında olan sadece 5 firma 
bulunmaktadır. 

Kaldıraç oranları arasında yer alan toplam borç oranı, firmanın varlıklarını yüzde kaç oranında yabancı kay-
naklardan (borçlardan) elde ettiğini gösterir ve bu oranın 0,5 (%50) veya altında olması, firmanın faiz ve borç 
ödeme açısından sıkıntıda olmadığının göstergesidir. Ülkemizde ise, toplam borç oranının 0,6 değerinin altın-
da olması kabul edilebilir bir durumdur. Çalışma kapsamındaki 95 sınai firmanın toplam borç oranı ortalaması 
0,5’dir. Çalışmada yer alan 95 firmadan, toplam borç oranı; 0,5 değerine eşit veya altında olanların sayısı 47, 
0,51 ile 0,6 değeri arasında olanların sayısı 15 ve 0,6 değerinden fazla olanların sayısı ise 33’tür. 

Kârlılık oranları arasında yer alan kâr marjı oranı, her 1 TL’lik satıştan ne kadar kâr edildiğini gösterir ve 
bu oranın 0,04 değerine (%4) eşit veya bu değerden yüksek olması beklenir. Çalışma kapsamındaki 95 sınai 
firmanın kâr marjı oranı ortalaması 0,06’dır ve bu rakam, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 
genel anlamda, beklentileri karşılayacak düzeyde kâr elde ettiklerini göstermektedir. Bununla beraber, çalış-
mada yer alan 95 firmadan,
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kâr marjı oranı 0,04 değerinin altında olanların sayısı 39’dur ayrıca 21 firmanın kâr marjı oranı ise negatif 
değerlidir yani 21 firma 2016 yılında zarar etmiştir. 

SONUÇ

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların finansal durumlarını ortaya koyabil-
mektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için BIST sınai endeksinde yer alan 95 firmanın 2016 yılı mali tabloları 
incelenmiş ve finansal oran analizi yöntemi uygulanmıştır. Finansal oran analizi yöntemi, özellikle bankalar 
tarafından kredi verecekleri firmalara uygulanan ve yatırımcılar açısından da son derece önemli olan ve sıkça 
kullanılan bir yöntemdir.

Çalışma kapsamında yer alan 95 firmanın, likidite durumları, finansal kaldıracı ne derece etkin kullandıkları, 
alacaklarını tahsil etme politikaları ve kârlılık durumları analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucu Borsa İstanbul 
sınai endeksinde yer alan firmalarının cari oranları dikkate alındığı zaman, likidite anlamında sıkıntı yaşama-
dıkları, genelinin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum dikkate 
alındığı zaman, bu endekste yer alan firmalara borç veren banka vb. sermaye sağlayıcıların, kısa vadede düşük 
riske sahip olduğu belirtilebilir.

Alacak devir hızı rakamları dikkate alındığı zaman ise, çalışma kapsamındaki firmaların genelinin alacaklarını 
tahsil etmede sıkıntı yaşamadığı söylenebilir. Özellikle, çalışma kapsamındaki firmaların alacak devir hızı 
ortalamasının 4,97 olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firma-
ların genel anlamda doğru tahsilat politikaları izledikleri belirtilebilir.

Özellikle kredi sağlayıcılar açısından son derece önemli olan toplam borç oranına ait çalışmamızda yer alan 
bulgular dikkate alındığı zaman ise, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmalarının üçte birine yakınının 
yüksek düzeyde borca sahip oldukları, bu yüzden uzun vadede sıkıntı yaşama ihtimallerinin olduğu söylenile-
bilir. Ayrıca firmaların yüksek borç oranına sahip olmasının bir diğer nedeni ise finansal kaldıraçtan daha fazla 
faydalanmak isteği olabilir. 

Son olarak, çalışma kapsamında yer alan firmaların kâr marjı oranları incelendiği zaman ise, Borsa İstanbul 
sınai endeksinde yer alan firmaların genelinin kârlılık anlamında beklentileri karşıladığı ancak 21 firmanın 
zarar ettiği sonucu göz önünde bulundurularak, yatırımcılar ve borç verenler açısından sermaye sağlayacakları 
firma seçiminde seçici olunması gerektiği söylenebilir.
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İNOVATİF BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: ANNEL İLE YENİDOĞANA POZİSYON VERME

Yeşim CEYLANTEKİN1, Betül YILDIZ2 , Dilek ÖCALAN3

1-3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyonkarahisar / Türkiye
2Konya Numune Hastanesi 3. Basamak Genel Yoğun Bakım, Konya / Türkiye

Öz: Çalışmanın amacı, anne eli gibi dizayn  edilerek geliştirilen, yenidoğana pozisyon vermek için havlu ya 
da rulo yerine kullanılan Annel’in bebeklerde ağrı durumuna etkisini değerlendirmektir. Afyonkarahisar Tıp 
Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da tedavi gören ve çalışma şartlarını sağlayan 15 bebek pilot 
çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik veri toplama formu ve  NIPS (Neonatal 
Infant Pain Scale) ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package fort he Social Sciences 
(SPSS) 22.0 yazılımı kullanılarak, frekans, Chi-kare, korelasyon analizi yapıldı. Sosyodemografik veri topla-
ma formu literatür eşliğinde araştırmacılar tarafından oluşturuldu.  Araştırma için Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan izin alındı. Bebeklerin % 73.3’ü erkek, %53.3’ü 3100-4000 gr ağrı-
lığında, %40’ı 2100-3000 gr ağırlığında olup, % 46.7’sinin boyu 49 cm ve %53.3’ü 37-40 hafta aralığındadır. 
Annel uygulaması öncesinde her 3 saatte bir yapılan 24 saatlik değerlendirmede bebeklerin NIPS ağrı puanı 
ortalaması 4.958; uygulama sonrasında ağrı puanı ortalaması 0.875’dir. Uygulama öncesinde ağrı puanı en 
yüksek 6 puan, uygulama sonrasında en yüksek ağrı puanının 2 puan olduğu tespit edildi. Annel uygulaması 
öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde CO2 oranları ve kalp atım hızının düzenlenmesinde pozitif yönde an-
lamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Annel uygulamasının bebeklerin ağrı düzeyini belirgin ölçüde azalttığı ve 
yenidoğanda ağrının görülme sıklığını azalttığı belirlendi. Bu konuda vaka sayısı arttırılarak yeni çalışmalar 
yapılması ve yenidoğan yoğun bakımlarında  Annel uygulamasının kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Pozisyon verme, Yenidoğan

GİRİŞ 

Doğum sonu dönemde yaşamın ilk günlerinde birçok yenidoğan ilaç uygulaması, venöz girişimde bulunma, 
yenidoğan muayenesi, pozisyon verme gibi birçok nedenle ağrı duymaktadır. Bu dönemde ağrı yönetimi et-
kin bir şekilde sağlanmazsa bebeklerde davranışsal ve nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir (Çağlayan ve Balcı, 
2014;  Akcan ve Yiğit, 2016; Evcili ve ark., 2017; Eroğlu ve Arslan, 2018; Pölkki, 2018). Sağlık ekibi üyeleri; 
yaşamın ilk dakikalarından itibaren ağrılı girişimlere maruz kalan yenidoğanların hissettiği ağrıyı en aza indir-
mek ve yenidoğanın ağrı ile baş etmesini sağlamaktan sorumludur. Ağrıyı gidermek için, aile merkezli bakım 
ve bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım çerçevesinde farmakolojik ve nonfarmakolojik olarak çeşitli yöntemler 
kullanılır (Zeller ve Giebe, 2014; Akcan ve Yiğit, 2016; Milbrandt ve ark., 2018).

Yenidoğanlara pozisyon verilmesinin fizyolojik ve patofizyolojik etkileri son 20 yılda araştırmaların odağı 
haline gelmiştir. Uygun pozisyon vermek ve bunu sürdürmek önemli bir hemşirelik işlevidir. Bebeğe verilecek 
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pozisyonun bebeğin fizyolojik fonksiyonlarını rahatlatması ve stresini azaltması beklenmektedir.  Bebeklere 
uygun pozisyon verilmesinin yenidoğan bebeklerin duruş ve hareketliliğini geliştirdiği, uygun pozisyon ve-
rilmediğinde kısa ve uzun vadeli postür ile ilişkili gelişimsel sorunların ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Be-
beğin hep aynı şekilde yatması kafada şekil bozuklukları ile kol ve bacak hareketlerinde kısıtlılıklar meydana 
getirebilir. Ayrıca bebeğin akciğerlerinde kan dolaşımı azalabilir ve alveollerde sıvı birikimi olabilir. Böylece 
akciğer işlevleri de bozulabilir. Bu nedenle bebeğin yatış şekli sık sık değiştirilmelidir (Bal Yılmaz, 2004; Ay-
dın ve Karaca, 2015; Çakmak, 2015). 

Dokunma ve masaj, vücut temasını sürdürmek ve güven içinde olma duygusunu güçlendirmek açısından yeni-
doğan için çok önemlidir. Bebek masajı doğum sonrası dönemde, hem anında hem de uzun süreli olarak anne 
baba ve bebeği etkiler. Zamanında doğan bebeklere kıyasla prematüre bebekler hipotoniktir. Bu nedenle flek-
siyon postürünü korumaları için destek olunmalıdır. Bebeğin uygun pozisyonda kalabilmesi için gerektiğinde 
sarılması veya etrafına destek konulması önerilmektedir. Bebeğe havlu battaniye ya da bunun için hazırlanmış 
malzemelerle pozisyon verilmesi, fizyolojik fleksiyon postürünün korunmasına, normal gelişimlerine ve kendi 
varlıklarını algılamalarına katkı sağlayabilir. Sürekli aynı pozisyonda yatırmanın çeşitli sorunlara yol açtığı bi-
lindiği için pozisyon değişimi yapmak sekresyonların birikimini ve bası yarası oluşumunu da önler (Derebent 
ve Yiğit, 2006; Güler 2014).

Yenidoğan bebeklere ilk günden itibaren ihtiyaçları olan gelişimsel destek verilmelidir. Yenidoğanın bireyselli-
ğinden ve davranış organizasyonundan yola çıkılarak ekstauterin hayata uyumunu kolaylaştırmak için çevresel 
faktörlerin kontrol altına alınıp düzenlenmesi için bebek merkezli bakımın ele alınıp ‘’Bireyselleştirilmiş Des-
tekleyici Gelişimsel Bakım ‘’ yaklaşımı oluşmuştur. Bireyselleşmiş gelişimsel bakım ve standart bakım alan 
bebeklerin sonuçları karşılaştırıldığında, gelişimsel bakım alanların büyüme, beslenme, yardımlı solunum ve 
oksijen desteği, hastanede yatış süresi ve maliyetleri üzerine olumlu kısa dönem kazançlarının olduğu düşü-
nülmektedir. Yenidoğanlara uygulanan rahatlatıcı girişimleri şu şekilde sıralayabiliriz; pozisyon değiştirmek, 
masaj, dokunmak ve kucaklamak, çevresel uyaranları azaltmak, kanguru bakımı, müzik ve emzirmektir (Gü-
ler, 2014).

Bebeklere uygun pozisyon verilmesi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılmış çalışmalar vardır. Bebeklere 
sırtüstü ve/veya yüzüstü pozisyon verilmesi konusunda günümüze kadar literatürde tartışılmış pek çok konu 
bulunmaktadır. Stabilizasyonu sağlamak için havlu, battaniye, rulolardan yararlanılabilir. Fleksör cevap ala-
bilmek için bebek yüzükoyun pozisyonda yatırılır. Bir battaniye ya da havlu, rulo yapılarak, pelvis ve karın 
altına yerleştirilip kalça ve diz fleksiyonu arttırılır. Bu pozisyon aynı zamanda kalçanın abdüksiyonu ve aşırı 
eksternal rotasyonunu da engeller. Gövdenin her iki yanına da rulo konularak simetrik postür sağlanmış olur. 
Yüzükoyun pozisyonun kendine güvenme yetisini arttıran, uyuma ve uyanma dengesinin sağlanmasında da en 
iyi pozisyon olduğu saptanmıştır (Bal Yılmaz, 2004; Aydın ve Karaca 2015; Çakmak, 2015).

Ağrının etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve  tedavi edilebilmesi için ağrı yanıtlarının doğru belirlenmesi  
gerekir. Çocuklar ve yenidoğanlarda en çok çalışılan ağrı değerlendirme araçları ise  “Yenidoğan Yüz Kodla-
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ma Sistemi (NFCS)”, “Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği (NIPS)” ve “Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP)”dir 
(Akcan ve Yiğit, 2015). 

Çalışmanın amacı, yoğun bakımda bebeğe dokunma özelliği ile titreşim veren ve anne eline benzeyen anti-
alerjik özellikte hazırlanmış olan Annel materyali ile bebeğe pozisyon verilmesi, masaj yapılması ve ağrının 
azaltılmasıdır.

Çalışmada, Afyonkarahisar Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da tedavi gören ve çalışma şart-
larını sağlayan bebekler (Yenidoğan yoğun bakımında bulunan bebekler, konjenital  anomalisi olmayan, kana-
ma öyküsü olmayan, ağır cerrahi müdahele geçirmeyen, ailesi tarafından onam verilen, pozisyon değişimi için 
kontraendikasyonu olmayan, 30-40 haftalık  bebekler) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada güç 
analizi yapılarak ulaşılan örneklem sayımıza ulaşmak için çalışma devam etmektedir. Çalışmaya katılmaya 
gönüllü olmayan annelerin bebekleri ve çalışma koşullarını sağlamayan bebekler çalışma dışı bırakılmıştır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı ve deneysel tipte olan çalışmaya, Afyonkarahisar Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da 
tedavi gören ve çalışma şartlarını sağlayan 15 bebek pilot çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında 
sosyo-demografik veri toplama formu ve NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) ağrı ölçeği ile bebekler değerlendi-
rilmiştir. Çalışma için annelerden yazılı ve sözel onam alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Pac-
kage fort he Social Sciences (SPSS) 22.0 yazılımı kullanılarak,  frekans, Chi-kare, korelasyon analizi yapılmıştır. 
Sosyo-demografik veri toplama formu literatür eşliğinde araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırma için Afyon Kocatepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan izin (11.12.2017 Tarihli 
2017/279 sayılı) alınmıştır. Ayrıca çalışma için gerekli kurum izni alınmıştır. 

Yenidoğan bebeklerde 3 saatte bir pozisyon değişiminin bebekte kalp atımı, solunum hızı, SPO2 ve ağrıya tep-
kileri izlenmiştir. Çalışmada pozisyon değişimi için bebeğe havlu ve rulo yerinde Annel kullanılarak 3 dakika 
uygulama süresi ile  24 saat içinde bebekler 8 kez değerlendirilmiştir. Bebekler pozisyon değişiminde havlu 
ya da rulo ile desteklenmesi yerine Annel ile destek sağlanmıştır. Annel’in bebekte ağrı skorlamasında etkili 
olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Annel; kauçuk, kalıp slikon, eldivenden oluşan ve titreşim veren  el şeklinde dizayn edilmiş bir malzeme-
dir. Annel’de bebek cildini düşünerek antiallerjik malzeme kullanımı sağlanmıştır. Bu sayede yenidoğanın 
cilt bütünlüğüne zarar vermeden yenidoğana dokunma hissi ve titreşimle masaj etkisi yaratması beklenmiştir. 
Özellikle el şeklinde olması anne eli hissi vermesi için düşünülmüştür. Annel sayesinde bebeğe daha düzgün 
pozisyon verilebilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan bebeklerin bireysel özellikleri incelendiğinde, bebeklerin % 73.3’ü erkek, %53.3’ü 3100-
4000 gr ağrılığında, %40’ı 2100-3000 gr ağırlığındadır.% 46.7’sinin boyu 49 cm’dir. %53.3’ü 37-40 hafta 
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aralığındadır. Hastaların hepsi hareketli olup, aktivitelerini kısıtlayacak konjenital bir defektleri bulunmamak-
tadır. Bebeklerin %66.7’si doğumdan itibaren 0-15 günlüktür. Bebeklerin hepsi 1 aydan kısa süredir küvözde 
bulunmaktadır. %60’ının apgar skoru 7-10 puandır. Bebeklerin tamamında 1 saatte 7 ve üzeri sayıda tedavi ve 
bakım amaçlı dışarıdan dokunularak fiziksel temas sağlanmıştır. Bebeklerimizin hiçbirinde tanımlı bir enfek-
siyon bulunmamaktadır. Bebeklerin hepsinde supine pozisyonu tercih edilmektedir.

Annel uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde CO2 oranları arasında ise %51.4 oranında, kalp atım 
hızı arasında ise  %31.5 oranında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Annel uygulamasının 
SPO2 değeri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).

Annel uygulaması öncesinde yenidoğanlarda en çok saat 12:00 ve 15:00 saatlerinde NIPS ölçeğine göre ağrı 
skorlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre ağrı puanı en yüksek %66.7 ile 6 puan olup saat 15:00’de 
olduğu, ağrı puanı saat 12:00 de ise en yüksek %86.7 ile 5 puan olduğu saptanmıştır. Annel uygulaması son-
rasında ise saat 21:00 dışında tüm saatlerde bebeklerde ağrı olmadığı belirlenmiştir. Uygulama sonrasında 
saat 21:00 de en yüksek ağrı seviyesi %6.7 ile 2 puan, %33.3’ü ise 1 puandır, %60’ının ise hiç ağrısı yoktur. 
Uygulama öncesinde ağrı puanı en yüksek 6 iken uygulama sonrasında en yüksek ağrı puanının 2 olduğu tespit 
edilmiştir. Annel uygulaması bebeklerin ağrı düzeyini belirgin ölçüde azaltmıştır. Uygulama öncesi her 3 saatte 
bir yapılan 24 saatlik değerlendirmede bebeklerin 1-6 puan arasında ağrısı olduğu belirlenmişken, uygulama 
sonrasında 24 saatlik değerlendirmede sadece bir kez  (0-2 puan arasında)ağrı olduğu belirlendi. Böylece annel 
uygulamasının yenidoğanda ağrının görülme sıklığını azalttığı saptanmıştır. 

Annel uygulaması öncesinde her 3 saatte bir yapılan 24 saatlik değerlendirmede bebeklerin NIPS ağrı puanı 
ortalaması 4.958; uygulama sonrasında ağrı puanı ortalaması 0.875’dir. Bu veriler de benzer şekilde uygula-
manın  yenidoğanda ağrıyı azaltmada önemli derecede etkili olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Annel uygulaması öncesinde ağrı puanlarının saat 12:00 ve 15:00’de en yüksek skorda olmasının gündüz 
şiftinde tedavi saatlerine denk gelmesi ve en fazla bu saatlerde girişim yapılması nedeni ile açıklanabilir. An-
nel ile bebeğin sakin bir yüz ifadesi olduğu ve ağlamasının azaldığı belirlenmiştir. Uygulamanın bebeklerde 
solunum sayısının düzenlenmesinde ve huzursuzluğunun giderilmesinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Uygulama öncesinde yenidoğanın ölçek puanı ortalaması 4 ve üzerinde olduğu için belirgin düzeyde ağrıları 
olduğu saptanmıştır. Uygulama sonrası tekrar ağrı düzeyleri değerlendirildiğinde ise ağrı ortalamalarının 1’in 
altında olduğu (0.875) belirlenmiştir. Annel uygulaması yenidoğanda ağrının azalmasına neden olmuştur. Ça-
lışmada vaka sayısı arttırılarak uygulamanın geliştirilebileceği ve yenidoğan yoğun bakımlarında kullanılabi-
leceği  düşünülmektedir.
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VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇAVDAR

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Öz: Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en önemli koşul, 
yeterli ve sürekliliği olan finansman kaynaklarına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz 
önünde bulundurulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, vergi 
gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, devletin vergi 
kaynaklarından en yüksek faydayı sağlayabilmesi için de etkin bir vergi denetim sistemi gereklidir. Vergiler, 
devletin kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacıyla kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre 
karşılıksız, zorunlu ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Çağdaş vergi sistemleri beyan esa-
sına dayanmaktadır. Beyan esasının özünde ise, mükellefler aktif bir rol oynamaktadır. Beyan esasının başarı-
sında, mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki bilgilerin doğruluğu, diğer bir ifadeye, mükelleflerce 
beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kamu 
gelirleri içerisinde en önemli paya sahip olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilebilmesi için mükellef be-
yanlarının denetlenmesi kaçınılmaz olmaktadır.  Vergi idaresinin en önemli uygulamalarından birisi olan vergi 
denetimi, gerek vergi mükelleflerinin gerekse denetim elemanlarının vergiler karşısındaki tutum ve davranışla-
rı üzerinde etkili olmaktadır. Vergi denetiminin mükelleflerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip 
getirmediklerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilen düzenli faaliyetleri ifade ettiğini 
düşündüğümüzde, özellikle vergi denetimi, vergi mükelleflerinin vergi ve vergi denetimi konusundaki tutum 
ve davranışlarını etkileyen, vergi bilincinin oluşmasını ve vergiye gönüllü uyumun artmasını sağlayan önemli 
bir faktördür. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi müessesesi ele alınarak, bu ülkelerin vergi 
denetimi alanındaki uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı, teoride vergi denetimi uygulamalarını irde-
leyerek, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi uygulamalarının benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Türkiye, Japonya

GİRİŞ 

Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en önemli koşul, yeterli 
ve sürekliliği olan finansman kaynaklarına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz önünde bu-
lundurulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, vergi gelirlerinin 
sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Vergiyi, devletlerin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla ödeme gücü olanlardan, ödeme güçlerine bağlı 
olarak, karşılıksız, cebri ve kanunlara dayalı olarak alınan nihai ödemeler şeklinde tanımlayabiliriz. Verginin 
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alacaklısı ve borçlusu olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Vergi borçlusu olarak nitelendirilen gerçek ve tüzel 
kişiler, vergi kanunları çerçevesinde vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Vergi alacaklısı 
olarak nitelendirilen devlet ise, vergi mükelleflerinin vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine 
getirip getirmediğini kontrolünden ve vergilerin toplanmasından sorumludur.

Çağdaş vergi sistemlerinde kamu harcamalarının finansmanı açısından temel kaynak olan vergiler beyan esası-
na göre tahsil edilmektedir. Ülkemizde de uygulanan vergilerin büyük kısmında beyan esası geçerlidir. Beyan 
esasında mükellefler vergiye tabi gelirlerini kendileri beyan ettiklerinden, vergi idaresi ile mükellef ilişkileri-
nin son derece uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü vergi mükelleflerinin bazıları vergisel yükümlülüklerini 
tam olarak ve zamanında yerine getirirken, bazıları ise bu yükümlülükleri bir yük olarak algılamaktadırlar. 
Bu sebeple vergi mükellefleri çoğu zaman vergi bilinci ve ahlakının yeteri kadar gelişmemesi, vergi mevzua-
tının karmaşıklığı gibi nedenlerle elde ettikleri gelirlerin tamamını veya bir kısmını beyan etmekten kaçınma 
eğilimindedirler. İşte bu noktada vergi denetimi müessesesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, vergi de-
netimini, ödenmesi gereken vergilerinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve vergi idaresi ile mükellefler 
tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kanunlarla belirlenen ilkelere uygunluğunun araştırılması olarak tanım-
layabiliriz.

Japonya’da vergilerin toplanması ve diğer vergilendirme işlemlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan bi-
rim, Japonya Maliye Bakanlığı’na bağlı Ulusal Vergi Dairesi (National Tax Agency) (NTA)’dır. NTA’ya bağlı 
denetim elemanları; vergi dairesinde ve işyerinde denetim olmak üzere iki tür denetim yöntemi kullanarak 
vergi denetimlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer gelir kanunları 
kapsamında gerçekleştirilen vergi denetim faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığı (VDKB) aracılığıyla yerine getirilmektedir. 

Çalışmada, Türkiye ve Japonya’da uygulanan vergi denetimi uygulamalarına ilişkin genel çerçeve çizilmeye 
çalışılmış; bu bağlamda ilk olarak, Türkiye’de vergi denetimlerinin nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak ger-
çekleştirildiğine yer verilmiştir. İzleyen kısımda ise, Japonya’daki vergi denetim uygulamaları ele alınarak, 
vergi denetiminde kullanılan yöntemlere değinilmiştir.

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ

Ülkemizde vergi denetimi Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra denetim birimleri aracılığıyla gerçekleşmek-
teydi. Merkez teşkilatı denetim birimleri; maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile gelirler kontrolörlerinden 
oluşmaktaydı. Taşra teşkilatı denetim birimleri ise; ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri ve vergi 
denetmenleriydi. Ancak 2011 yılında yapılan düzenlemeler ile vergi denetim birimlerindeki bu çok başlılık 
ortadan kaldırılarak “vergi müfettişi” unvanı getirilmiş ve vergi denetimi tek çatı altında toplanmıştır.

VUK ve diğer gelir kanunları kapsamında gerçekleştirilen vergi denetim faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakan-
lığı bünyesinde yer alan VDKB aracılığıyla yerine getirilmektedir. Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nın 20. maddesine göre 12.07.2011 tarihinden 
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geçerli olmak üzere 646 Sayılı KHK ile değişiklik yaparak VDKB’yi oluşturmuş ve bütün denetim birimlerini 
aynı çatı altında toplamıştır.

VDKB, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri 
(Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. Vergi Müfettişlerinin ülke 
çapındaki çalışma esasları, devamlı ve geçici görev yerlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Vergi Müfettişleri 
gerek devamlı, gerekse geçici inceleme yerlerinde ekip halinde veya tek başlarına çalışırlar (VDKB, 2018). 

VUK ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak, gelen ihbar ve şikayetleri değerlendir-
mek ile vergi kaçırma ve vergiden kaçınmaya yönelik gerekli önlemlerin alınması konusunda araştırmalar 
yapmak gibi VDKB’ye verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanmasında 
uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan VDKB’ye bağlı olarak aşağıdaki grup başkanlıkları kuru-
labilir;

 Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

 Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

 Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,

 Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

Türkiye’de Vergi Denetimi

Türkiye’de 10.07.2011 tarihli 646 Sayılı KHK ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 
Sayılı KHK’da yapılan düzenlemelerle birlikte 12.07.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VDKB 
oluşturulmuştur. Vergi denetimi yapmaya yetkili olanları ise; ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdür-
leri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar ile VDKB’ye 
bağlı olarak faaliyet gösteren vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcıları şeklinde sırala-
yabiliriz.

Türkiye’de Vergi Denetim Yöntemleri

Ülkemizde uygulanan vergilerin büyük bir kısmı beyan esasına dayanmaktadır. Buna göre, vergi idaresi ta-
rafından yapılan tarh işlemi mükellef beyanlarına dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 
vergi tahsilatının tam ve doğru olarak yapılabilmesi için mükelleflerin çeşitli yöntemlerle denetlenmesi ihti-
yacı doğmaktadır. İşte bu noktada, vergi idaresi, mükellef beyanlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını çeşitli 
vergi denetim yöntemleri ile incelemektedirler. Ülkemizde uygulanan denetim yöntemlerini; yoklama, vergi 
incelemesi, arama ve bilgi toplama şeklinde sıralayabiliriz. 

Yoklama

Yoklama, genel olarak mükelleflerin mükellefiyetle ilgili ödev ve yükümlülüklerini kanuna uygun bir şekilde 
yerine getirip getirmedikleri konusunda vergi idaresinin yaptığı kontrol ve tespit çalışmalarını ifade etmektedir 
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(Arıca ve İyibil, 1985: 16). VUK’un 127. maddesinde yoklama, “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî 
olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek” şeklinde tanımlanmaktadır.

VUK’un 129. Maddesinde yoklamaya yetkili olanlar sayılmıştır. Buna göre yoklama yetkisi olanları; vergi 
dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler ve vergi 
incelemesinde yetkili olanlar şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca, 2005 tarihinden itibaren 5345 Sayılı Kanunun 
34/4 maddesiyle gelir uzmanları da yoklama yetkilileri arasında sayılmaktadır.

Vergi İncelemesi 

Vergi incelemesi; mükellefin ödediği ya da ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu defter, hesap, kayıt ve bel-
geler ile gerektiğinde fiili envanter ve harici araştırmalar yapmak suretiyle araştırmak, tespit etmek ve gerçeğe 
uygun olmayanların uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek; mükellefin defter, kayıt ve belgeleri 
üzerinde incelemelerin yapılması (revizyon) ile defter ve belgelere bağlı olmaksızın harici araştırma ve incele-
meler yapılarak (araştırma) ödenmesi gereken vergi ve beyanların doğrulunun derinlemesine araştırılması ile 
mümkündür (Erdağ, 2006:84). Ayrıca, VUK’un 134. maddesinde vergi incelemesinde amacın ödenmesi gere-
ken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

Vergi incelemesinin hukuki dayanağını ise, VUK’un 1., 2. ve 137. maddelerinde ifade edilmektedir. Buna göre, 
gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il 
özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar vergi incelemesi kapsamındadırlar. Bununla birlikte 
söz konusu vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da vergi incelemesine tabidir. Ayrıca 
incelemeye tabi olanlar; VUK’un 137. maddesinde bu kanun ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, 
evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler şeklinde belirtilmiştir.

VUK’un incelemeye yetkililer başlığını taşıyan 135. maddesinde ise vergi incelemesine yetkili olanlar sa-
yılmıştır; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri, 
GİB’in merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır.

VUK’un 135. maddesinde sayılan vergi incelemesine yetkili olanlar dışında “takdir komisyonlarının”, “ban-
kalar yeminli murakıplarının” ve “vergi yargı organlarının” inceleme yetkileri bulunmaktadır. Ancak bu yetki 
sınırlı bir yetkidir ve ancak kanunların belirlediği alanlarda kullanılmalıdır (Tekin ve Çelikkaya, 2014: 179).

Arama

Vergi mükelleflerinin denetlenmesi yollarından bir diğeri ise aramadır. Arama önemli bir denetim yöntemidir 
ve diğer yöntemlerden ayrılan yönleri bulunmaktadır. Aramayı diğer yöntemlerden ayıran özelliği ise, bu yön-
tem ile elde edilecek bilgilerin daha çok gizlenen bilgilere yönelik olmasıdır.

VUK’un 142.-147. maddelerinde düzenlenen arama, bir ihbar ya da inceleme sonucu vergi kaçırdığı yolunda 
kuvvetli belirtiler bulunan kişinin ve olayla ilgili bulunan üçüncü kişilerin nezdinde ve üzerlerinde vergi kaybı 
ve vergi suçuna ilişkin delillerin toplanması için yapılan bir araştırmadır (Öncel, Kumrulu, Çağan, 2006: 101).
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VUK’un arama yapılabilecek haller başlığını taşıyan 142. maddesinde arama yapılabilmesi için gerekli şartlar 
belirtilmiştir. Buna göre; 

  İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına işaret eden belirtiler bulunma-
sı,

  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh haki-
minden talep etmesi,

  Sulh hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi gereklidir.

Bilgi Toplama

Vergi denetimi gerçekleştirilirken denetim elemanları, çeşitli vergiler bakımından mükelleflerin defter, belge 
ve işlemlerini incelerken bazı denetim yöntemlerinden faydalanmaktadırlar. Bu yöntemlerden birisi de bilgi 
toplamadır. Denetim elemanlarının topladıkları bu bilgiler vergi denetiminde öncelikle kullanılacak kaynak-
lardan birisidir. 

Bilgi toplama müessesesi, VUK’un 148 ve izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, kamu idare ve 
müesseseleri, mükellefler ve mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler Hazine ve Maliye 
Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. 

Ayrıca devamlı bilgi verme zorunluluğu, bazı konularda düzenli bilgi akışı şeklinde de söz konusu olabil-
mektedir (Organ, 2008: 148). Bu bağlamda, VUK’un 150. maddesine göre; Sulh Yargıçları, İcra, Nüfus ve 
Tapu Memurları, yabancı memleketlerdeki Türk Konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar, Mahalle ve 
Köy Muhtarları ile banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzelkişiler her ay öğrenmiş 
oldukları ölüm olayları ile intikalleri ertesi ayın 15. günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye 
mecburdurlar.

İstenilen bilgilerin verilmemesi veya eksik ya da yanlış verilmesi durumunda, VUK’un mükerrer 355. mad-
desine göre, bu kanunun 148,149 ve 150.  maddelerinde yer alan zorunluluklara uymayan kişi ve kurumlara 
özel usulsüzlük cezası kesilir.  Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili 
olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıl-
tıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz 
edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması yoluna gidileceğinin ilgililere 
yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak 
bildirilme şartı aranmaz. Bununla birlikte, özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine 
getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu 
mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygu-
lanır.
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JAPONYA’DA VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ

Japonya’da modern anlamda vergi sistemi, Meiji Restorasyonu (1868)’ den yaklaşık 20 yıl sonra oluşturul-
muştur. O döneme kadar Japonya’da toplanan vergilerin  % 80’inden fazlasını arazi vergileri oluşturmaktaydı 
(MOF, 2006:1). 2003’te gerçekleştirilen vergi reformu ile “arzu edilebilir bir vergi sistemi”nin oluşturulması 
yönünde ilk adım atılmıştır (MOF, 2006: 18).

1 Haziran 1949’da Japonya Maliye Bakanlığına bağlı NTA kurulmuştur. NTA, ulusal vergilerin toplanması ve 
diğer vergilendirme işlemlerinin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmuştur. NTA’nın kurulmasından önce 
ise bu görev, Japonya Maliye Bakanlığı Vergi Bürosu tarafından yürütülmekteydi. Örgütsel alanda yaşanan bu 
reform ile birlikte NTA bünyesinde merkez, bölgesel vergi büroları ve vergi dairelerinden oluşan üç katmanlı 
bir yapı oluşturulmuştur (NTA, 2003: 8). 

Japonya’da Vergi Denetimi

Japonya’da gelir ve kurumlar vergisi gibi ulusal düzeydeki vergilerde beyan esası uygulanmaktadır. Vergi 
idaresinin, mükellefler tarafından verilen beyannamelerin vergi kanunlarına uygunluğunu incelemek ve varsa 
yapılan hata ve hilelerin önlenmesi için gerekli işlemleri yapmak amacıyla konuyla ilgili bütün materyallere 
ulaşma yetkisi bulunmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Japon vergi kanunları vergi idaresine önemli yetkiler 
vermektedir. Bu yetkilerden en önemlisi de vergi idaresinin mükellefler üzerindeki denetim yetkisidir (Ishi-
mura, 1995: 46).

2011 yılında Japonya’da gerçekleştirilen vergi reformu ile birlikte vergi denetimi alanında önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Vergi denetimi alanında yaşanan bu değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir (Baker ve McKanzie, 
2013: 2-3);

Önceden Bildirme; vergi denetimi yapılmasına başlanmadan önce, vergi idaresi tarafından vergi mükellefine 
veya avukatına aşağıdaki bilgileri içeren resmi bir bildirim yapılmalıdır;

  Denetimin yapılacağı tarih,

  Denetimin yapılacağı yer,

  Denetimin amacı,

  Denetime tabi olacak vergi türleri,

  Denetimin hangi vergilendirme dönemini kapsayacağı,

  İlgili defter, belge ve diğer kayıtların gözden geçirileceği,

  Denetim işleminin uygun bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kanun ve yönetmeliklere göre gerekli bil-
gilerin elde edilmesi.
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Denetimin Tamamlanması İle İlgili İşlemler; vergi denetimi yapıldıktan sonra, vergi idaresinin mükellef 
hakkında özel bir değerlendirme yapmasına gerek olmadığı hallerde, söz konusu durumun mükellefe bildiril-
mesi gerekmektedir. Buna karşılık, vergi idaresinin özel bir değerlendirme yapması gereken durumlarda, vergi 
mükellefine denetimin sonuçları açıklanmalı ve vergi beyannamesi üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Denetimin Tekrarlanması İçin Gereken Koşullar; 2011 yılında gerçekleştirilen reform öncesinde Japon vergi 
kanunlarında mali yıl içerisinde yapılan denetimin tekrarlanması ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmuyordu. 
Gerçekleştirilen reformla birlikte, vergilendirme dönemiyle ilgili yeni bir bilginin ortaya çıkması ve denetim 
esnasında bir hata yapılması gibi durumlarda vergi idaresinin yeniden denetim yapabilmesinin önü açılmıştır. 

Japon vergi kanunlarına göre vergi denetimi dört gruba ayrılabilir (Ishimura, 1995: 46-47):

Bireysel Vergi Kanunları Kapsamında Vergi Denetimi; bu denetim grubunda denetimler sonucunda yapılan 
düzeltmelerin, itirazların ve Ulusal Vergi Mahkemesi (National Tax Tribunal) (NTT) kararlarına yönelik olarak 
yapılan şikayetler karara bağlanır.

Borçların Ödenmemesi Kapsamında Yapılan Vergi Denetimi; bu denetim gurubunda vergi borcunu ödeme-
yen mükelleflerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

Ulusal Düzeydeki Vergilerin İhlalinin Denetimi Kanunu Kapsamında Yapılan Vergi Denetimleri; mükellef-
lerin vergi kaçakçılığına yöneldiği ve vergi kaçakçılığının arttığı dönemlerde gerçekleştirilen denetimlerdir.

Tamamen Gönüllülük Esası Kapsamında Yapılan Vergi Denetimleri; bu denetimler esas olarak bir kanun 
hükmüne dayanmamakla birlikte, daha çok idari bir işlem sonucu olarak gerçekleştirilen denetimlerdir. 

Japonya’da Vergi Denetimi Yöntemleri

Japonya’da vergi idaresi, yapılacak işlemlerin basit veya karmaşık olmasına bağlı olarak denetimlerin vergi 
dairesinde ya da işyerinde yapılmasına karar vermektedir.  Vergi dairesinde gerçekleştirilecek olan denetimler, 
vergi mükellefinin ikamet ettiği yer vergi dairesince gerçekleştirilmektedir. İşyerinde gerçekleştirilen denetim-
ler ise, mükelleflerin defter, belge ve kayıtlarını sakladıkları yerde yapılmaktadır (Ishimura, 1995: 49).

Vergi Dairesinde Denetim; denetim için gerekli defter, belge ve kayıtların vergi dairesine getirilmesinin kolay 
olduğu hallerde gerçekleştirilen denetimlerdir. Vergi dairesi tarafından gönderilen bir bildirim ile mükellef ver-
gi dairesine davet edilir. Bu bildirimde yapılacak görüşme için belirlenen gün ve saat bilgileri yer almaktadır. 
Ancak bu görüşme günü ve saati mükellefin talebi üzerine değiştirilebilmektedir (Ishimura, 1995: 49).

İşyerinde Denetim; işyerinde gerçekleştirilecek olan denetimlerde vergi dairesi mükellefe denetimin gün ve 
saatini yazılı olarak değil telefonla bildirmektedir. Bu bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık mevcut uygulamada bu bildirimler, denetimden önceki 4-7 gün ara-
sında yapılmaktadır. Bazı durumlarda da haber verilmeden sürpriz denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak 
sürpriz denetimlerin yapılma ihtimali oldukça düşüktür (Ishimura, 1995: 49).
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SONUÇ

Japonya’da vergiler ulusal ve yerel düzeyde gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olmak üzere 
üç grupta sınıflandırılmaktadır. NTA’ya bağlı olarak görev yapan denetim elemanları; vergi dairesinde denetim 
ve işyerinde denetim olmak üzere iki tür denetim yöntemi kullanarak vergi denetimlerini gerçekleştirmektedir. 

Ülkemizdeki vergi sistemi ise, Japonya’ya benzer şekilde gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler-
den oluşmaktadır. Türkiye’de vergi denetimi yapmaya yetkili olanları; vergi başmüfettişleri, vergi müfettişleri, 
vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar şeklinde sıralayabiliriz. Denetim elemanları, 
mükelleflerin vergilendirmeye yönelik olarak yaptığı işlemlerin doğru olup olmadığını; yoklama, vergi incele-
mesi, arama ve bilgi toplama gibi çeşitli yöntemleri kullanarak incelemektedirler. 

Türkiye’de vergi denetimi uygulamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından yerine geti-
rilirken, Japonya’da vergi denetim ile ilgili birim Japonya Maliye Bakanlığı’na bağlı NTA’dır. Ayrıca vergi de-
netimleri, merkez ve taşra düzeyinde gerçekleştirildiğinden, Türkiye’de örgüt yapısı; merkez ve taşra örgütleri 
düzeyinde yapılandırılmıştır. Ancak, Japonya’da örgüt yapısı; merkez vergi büroları, bölgesel vergi büroları 
ve vergi daireleri şeklinde yapılandırılmıştır. Vergi denetimleri ise, genellik mükelleflerin işyerinde veya vergi 
dairelerinde yapılmaktadır. 

Japon vergi sistemi, ulusal ve yerel düzeyde gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. 
Japonya’da gelir ve kurumlar vergisi gibi ulusal düzeydeki vergilerde beyan esası uygulanmaktadır. Beyan 
esasının gereği olan vergi denetimi ise, mükellef beyanlarının incelenmesi ile hata ve hilelerin tespit edilerek 
kanunlara uygun olarak düzeltilmesini gerektirir. 2011 yılında gerçekleştirilen vergi reformu ile vergi denetimi 
alanında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; denetimlerin önceden bildirilmesine, denetimin tamamlan-
masına yönelik işlemlere, denetimin tekrarlanması için gerekli koşullara, denetim sonuçlarına yapılan itiraz ve 
şikayet işlemlerine, vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin tespitine yönelik işlemlere, vergi kaçakçılığının 
arttığı dönemlere yönelik işlemlere ve idari işlemler sonrasında gerçekleştirilen denetimlere yönelik konularda 
önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

Japonya’da uygulanan denetim yöntemleri ile Türkiye’de uygulanan denetim yöntemleri arasında bazı ben-
zerlik ve farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Japonya’da vergi dairesinde ve işyerinde olmak üzere iki tür 
vergi denetim yöntemi uygulanmaktadır. Japonya’da uygulanan vergi dairesinde denetim ve işyerinde denetim 
yöntemleri, ülkemizde uygulanan vergi incelemesi yöntemine benzemektedir. Ancak, Japonya’da uygulanan 
vergi dairesinde denetim ve işyerinde denetim yöntemleri iki ayrı yöntem olarak kullanılırken, ülkemizde vergi 
incelemesi yöntemi, bazı istisnalar hariç işyerinde yapılmaktadır. Sonuç olarak, Japonya ve ülkemizde uygula-
nan denetim yöntemleri arasında büyük benzerlikler olduğu söylenebilir. 
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TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE GELİŞİMİ

Erdoğan GÜNEŞ

Türkiye

Öz: Güvenli gıdalara erişim son yıllarda hükümetler için öncelikli Konulardan birisi olmuştur. Her ülkede, 
tarım ve gıda endüstrisi doğrudan gıda güvenliği ile ilgilidir. Türkiye ekonomisinde her iki sektör de zaman 
içinde gelişmiştir. Tarım, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada gıda sektöründe tica-
ret hacmi artarak devam etmektedir. 2000’li yıllarda Türk gıda sektöründeki özelleştirme döneminden sonra, 
mülkiyete dayalı özel işletmeler baskın hale gelmiştir. İç ve dış gelişime dayanan faktörler, Türkiye’deki gıda 
endüstrisini etkilemiştir. Ülkemizde genç ve hızlı bir şekilde artan nüfusun gelir seviyesini yükselterek, yaşam 
standardını iyileştirmeye ve daha sağlıklı beslenmeye yönelik eğilim devam etmektedir. Ayrıca, artan turizm, 
gıda üretiminde modern üretim tesisleri, bu sektördeki kadın işçi sayısının artması ve paketlenmiş taze tarım 
ürünlerine yönelik tüketici talebinin yükselmesi, yeni üretim ve pazarlama eğilimlerini artırmaktadır. Bu sü-
reçte, gıda sektöründeki firmaların çoğunluğu büyümeyi hedefleyerek, pazar alanlarını geliştirmeyi hedefle-
mektedir. Süreç içinde çok sayıda tüketici, Türkiye’de gıda güvenliğine büyük ilgi göstermeye başlamış ve 
sektörün güvenli üretimine katkı sağlayama devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Gıda, Sanayi, Gıda Güvenliği, Türkiye
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SÖZLEŞMELİ TARIMSAL ÜRETİM MODELİ: UYGULAMALAR VE GÖRÜŞLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkan KARAKAŞ,  Erdoğan GÜNEŞ

Türkiye

Öz: Sözleşmeli tarım, çiftçinin belirli bir ürünü üretmeyi taahhüt ettiği ve alıcının bunu satın almayı taahhüt 
ettiği yapılan anlaşma çerçevesinde yürütülen bir üretim modeli olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeli tarımsal 
üretim modeli, Dünyada ve Türkiye’ye çeşitli tarımsal ürünlerde üretim ve çiftçi geliri yanında yoksulluk 
üzerine etkili olmaktadır. Model, tarafların yapısal durumuna, ürün türüne, çiftçi ve alıcı arasındaki dikey koor-
dinasyonun yoğunluğuna ve ilgili paydaşların sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada sözleşmeli 
tarımın farklı uygulamaları ve değerlendirmeler, farklı ülke modelleriyle ve çalışmalarla ortaya konulmuş-
tur. Yapılan çalışmalar; sözleşme tarım uygulamalarının çiftçi gelirine ve yaşam koşullarına etkisi, çiftçilerin 
sözleşmeli tarıma karşı tutumu, sözleşmeli üretimin ekonomik yapısı ve sorunları, sistemdeki paydaşların 
karşılaştığı temel fırsatlar ve riskler, fiyat ve verime etki gibi konular üzerine yoğunlaştığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sözleşme, Tarım, Ekonomi, Gıda, Piyasa, Arz, Talep
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İNOVATİF KOBİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE 
PAZARLAMA MERKEZİ TEKNOKENTLER’DE YER ALAN KOBİLERİN BEKLENTİLERİ

Ahmet BAŞALP, Sadi UZUNOĞLU

Türkiye

Öz: Teknoparklar ilk örnekleri ABD’de silikon vadisinde 1951 yılında ortaya çıkmasının sonrasında dünyada 
hızla yayılmıştır. Uluslara arası yapı incelendiğinde teknoparkların gelişmiş ülkelerin ekonomilerine pozitif 
yöndeki katkıları ve kümelenme merkezi olarak sürdürülebilir bir büyümeye olan katkılarının görülmesinin 
sonrasında dünyada hızlı bir şekilde yayılmışlardır. Teknokentlerde yer alan firmaların teknokentlerden bek-
lentilerinin belirlenerek bu kümelenme merkezlerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekenomiye kat-
kılarının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Teknokentlerde üretilen inovatif ürünlerin dünya pazarlarına 
kümelenme merkezi olan teknoparklardan tanıtımın ve pazarlanmasının yapılması sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için önemli bir mihenk taşı oluşturmaktadır. Hazırlanan araştırmanın amacı; yenilikçi ürünler üreten 
yenilikçi KOBİ’lerin yer aldığı teknokent kavramı incelenerek, KOBİ’lerin (Küçük ve orta bütçeli işletmeler) 
ürettiği yenilikçi ürünlerin teknokentlerden dünya piyasalarına pazarlanması ve üniversiteler ile birlikte bilgi-
nin, teknolojinin üretildiği yerler olan teknokentler de yer alan KOBİ’lerin beklentileri ile Türkiye gibi geliş-
mekte olan ülkeler için öneminin vurgulanması çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Teknokentlerde yer alan 
KOBİ’ler için üretilen ürünlerin dünya pazarlarına satışının KOBİ’ler için önemi ve firmaların sürdürülebilir 
büyümesinin sağlanması için yapılması gerekenler üzerinde durulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde tekno-
parklar ve kümelenme merkezleri modellenirken devlet teşviklerinin ilk plana alınmaması öncelikli hedefin 
üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin teknokentlerde yer alan firmalar ile ortak çalışma ko-
şullarının artırılması olmalıdır. Teknoparklarda yer alan KOBİ’lerde özellikle displinler arası ortak çalışmalar 
ve işbirliği artırılmalı ve projeler ile igili çalışmalara başlanırlen teknik ve sosyal bilim kökenli çalışanların 
birlikte çalışması için gereki ortam oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kobi, Teknokent, İnovasyon 
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EVALUATION OF COMMON PRINCIPLES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

Burcu KAVUKCU, Erkut AKKARTAL

Turkey

 

Abstract: Direct investment is a category of cross-border investment made by a resident in one economy 
(the direct investor or parent) with the objective of establishing a lasting interest in an enterprise (the direct 
investment enterprise or affiliate) that is resident in an economy other than that of the direct investor. Direct 
investment, more commonly referred to as foreign direct investment (FDI). Direct investment provides capital 
funding in exchange for an equity interest without the purchase of regular shares of a company’s stock. The 
purpose of a foreign direct investment (FDI) is to gain an equity interest sufficient to provide control of a com-
pany. In some instances, it involves a company in one country opening its own business operations in another 
country, while in other cases it involves acquiring control of existing assets of a business already operating in 
the foreign country. A direct investment can involve gaining a majority interest in a company or a minority in-
terest large enough to provide the investor with effective control of the company. Equity includes common and 
preferred shares (exclusive of non-participating preference shares which should be included under debt), re-
serves, capital contributions and reinvestment of earnings. Dividends, distributed branch earnings, reinvested 
earnings and undistributed branch earnings are components of FDI income on equity. The aim of this paper 
is to evaluate common principles of foreign direct investment. FDI financial transactions may be negative for 
three reasons. First, if there is disinvestment in assets—that is, the direct investor sells its interest in a direct 
investment enterprise to a third party or back to the direct investment enterprise. Second, if the parent borrowed 
money from its affiliate or if the affiliate paid off a loan from its direct investor. Third, if reinvested earnings 
are negative. Reinvested earnings are negative if the affiliate loses money or if the dividends paid out to the 
direct investor are greater than the income recorded in that period. Control can come from sources other than 
an investment of capital, though the control of such things as technology are merely critical inputs. In fact, 
foreign direct investment is frequently not a simple monetary transfer of ownership or controlling interest but 
also involves complementary factors, such as organizational and management systems or technology. 

Key Words: FDI, Equity, Share 
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TURİZMDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KARS ÖRNEĞİ

Derya BAYSAL, Nihan YARMACI, Hürriyet ÇİMEN

Türkiye

 

Öz: Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımı yaygınlaşmış özellikle sosyal med-
ya kullanım oranı yükselmiştir. Tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal 
medya kullanımı önem arz etmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin kullanım sürelerinin art-
ması sonucunda bireylerin yaptıkları aktiviteler internet aracılığı ile büyük kitlelere ulaşmaktadır. Bunlardan 
ilgi görenler, beğenilenler, tavsiye edilenler daha büyük kitlelere ve daha hızlı ulaşmaktadır. Turistik içeriği 
olan aktiviteler ise turizm hareketini tetiklemektedir. Bunlardan birisi de Kars ilinin kendisi ve doğu ekspresi 
ile Kars iline yapılan seyahattir. Turistik ürün ve destinasyon tercihinde sosyal medyanın belirleyici değişken-
lerden olduğu bilinmektedir. 2017-2018 yılları göz önünde bulundurulduğunda Kars ilinin özellikle sosyal 
medya ve kitle iletişim araçları aracılığı ile bilinirlik düzeyinin arttığı gözlenmektedir. Çalışmanın amacı, kış 
turizmi kapsamında Kars ilinin popüler hale gelmesinde sosyal medyanın varlığını incelemek ve belirleyici 
olup olmadığını araştırmaktır. Doğu ekspresi Ankara ilinden hareket ederek yaklaşık 1100 km yolun ve 24 
saatin sonunda Kars iline varmaktadır. Yerleşim yerlerinden uzak, dar vadilerden ağır ağır giden tren içinde 
yeme içme imkanları ile ve yataklı vagonlarında uyku deneyimi ile turistlere çekici gelmektedir. Özellikle kış 
aylarında tercih edilen seyahat manzara açısından da doyurucudur. Seyahatin sonunda birçok romana konu 
olmuş ihtişamlı kente ulaşmak ve bu kenti tanımakta bu seyahati daha cazip hale getirmektedir. Araştırmada 
sosyal medya araçlarından instegram, youtube, kişisel blog, facebook ve tiwiter başta olmak üzere Kars iline 
yönelik paylaşımlar incelenmiştir. Bu paylaşımların sayısı ve takipçi sayılarından yola çıkarak ile yönelik 
turizm talebinin artığı gözlenmiştir. Bu durumda sosyal medyanın turizm hareketinin artmasına neden olduğu 
görülmüştür. Buradan hareketle bir destinasyonun turizm talebinin arması için yöreye özgün değerlerin sosyal 
medyada yer alması yararlı olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Etkisi, Kış Turizmi, Kars, Kars Turizmi 
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HOW DO CUSTOMERS BECOME A CITIZEN OF A BRAND? THE POWER OF EXPERIENCE 
AND LOVE

Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN, Berivan TATAR, Cansu GÖKMEN KÖKSAL,  
Nilşah CAVDAR AKSOY

Turkey

 

Abstract: Establishing close relationships with customers and ultimately gaining loyal customers play a cri-
tical role in today’s business world where always rapid changes occur. The more powerful way of this is to 
ensure that the customers voluntarily do something for the firm like acting customer citizenship behavior 
including such behaviors as being tolerant of adversities, being an advocate of the brand, helping other custo-
mers, and giving feedback to the firm. At this point, creating an experience which helps to live the brand and 
generating a strong emotion, love, against to brand come in question. In this regard, the aim of this study is to 
explain customer citizenship behavior through the concepts of brand experience and brand love. To reach this 
aim in the context of the smartphone industry, 394 people who use smartphones were surveyed online and the 
results were tested with structural equation modeling (SEM). According to research findings, brand experience 
is positively related to both brand love and customer citizenship behavior. Brand love also has a positive effect 
on customer citizenship behavior. In addition, brand love mediates the relationship between brand experience 
and customer citizenship behavior. As a result of the findings, suggestions were given both for the academia 
and the business world. 

Key Words: Brand Experience, Brand Love, Customer Citizenship Behavior
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SES VE MÜZİĞE İLİŞKİN OLARAK İŞİTME ALGISININ OTEL MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ANALİZİ

Eda PEKAR, Erkan ÖZDEMİR

Türkiye

 

Öz: İşitme algısı, özellikle bireylerin bulundukları ortamdan memnun veya memnuniyetsizlik duymalarında 
oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu anlamda ses ve müzik faktörünün yoğun olarak kullanıldığı ortamlardan 
biri de otellerdir. Birçok tüketici otellerdeki gerek ortamdaki kalabalıktan kaynaklanan seslerden gerekse de 
otel genelinde çalınan müziklerin ses yüksekliği, türü, tekrarı vb. gibi faktörlerden memnuniyetsizlik yaşaya-
bilmektedir. Dolayısıyla otel ortamlarında farklı kaynaklardan ortaya çıkan seslerin iyi yönetilebilmesi otel 
işletmelerinin müşterilerinin tatmini üzerinde etkiye sahip olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel hizmet-
lerinden yararlanan müşterilerin tatmini üzerinde otel ortamında ne tür seslerin duyulduğunu belirlemek, daha 
sonra ise belirlenen bu ses boyutlarından hangisinin veya hangilerinin müşteri tatmini üzerinde ne kadar etkili 
olduğunu ortaya koymaktır. Otel hizmetlerinden yararlanan tüketicilerden toplanan veriler yapısal eşitlik mo-
dellemesi ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler öncelikle frekans analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğru-
layıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açıklayıcı faktör analizi neticesinde on iki ifadeden oluşan sese ilişkin 
ölçek soruları üç boyutta, dört sorudan oluşan müşteri tatmini soruları ise bir boyutta toplanmıştır. Sese ilişkin 
sorularda yer alan içeriklere göre bulunan boyutlar sırasıyla otele ilişkin tematik (otelin cıngılı, kullanılan mü-
ziğin otele has olması vb.) sesler; otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili (yüksek olup olmaması, temposu, at-
mosferi) sesler; otel ortamından ve fiziksel özelliklerden kaynaklanan sesler şeklinde ifade edilmiştir. Yapısal 
eşitlik modeli öncesinde ölçüm modeli ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucun-
da elde edilen uyum iyiliği değerleri verilerin yapısal eşitlik modellemesi için uygun olduğunu göstermektedir. 
Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi analizi neticesinde üç boyutta ele alınan işitsel unsurlardan sadece 
otelde çalınan müziğin durumuyla ilgili (yüksek olup olmaması, temposu, atmosferi) seslere ilişkin boyutun 
müşteri tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye (%54) sahip olduğu bulunmuştur. Diğer faktörlerin de 
etki düzeyleri bulunmakla birlikte bu etkilerin anlamlı olmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçları özellikle 
yönetilebilir bir durum olan oteldeki genel ses düzeyi (yüksekliği), otelde sunulan müzik atmosferi, otelde 
sunulan müziğin inceliği (müşterilerin ruh haline uygunluğu) ve otelde çalınan müzik türleri konularında otel 
yönetimlerinin müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre yönetmeleri gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşitsel Algı, Müzik, Müşteri Tatmini, Otel İşletmeleri, Yapısal Eşitlik Modellemesi
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THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE HOTEL BUSINESSES

Emine Serap KURT

Turkey

 

Abstract: Tourism sector is one of the important sectors due to the fact that tourism revenues have a significant 
share in GNP and provide employment. Hospitality businesses operate 24 hours a day, provide continuous ser-
vice, use labour and technology intensively in their operations. Hotel businesses are complex systems and need 
well-designed information systems in order to have efficiency in internal control. Internal control is defined in 
the 2013 COSO Framework as “a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other 
personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to ope-
rations, reporting, and compliance”. The internal control system is more important in hotels than in other busi-
nesses. These businesses need to have an effective internal control because they have various income centers, 
there is no possibility of stocking some goods and services, the monetary transactions and fixed assets amount 
are high, employing a large number of personnel etc.. An internal control system that is supported by a well-
designed information system can increase efficiency and effectiveness of the hotel operations, help reducing 
costs, increase guest satisfaction, minimize errors, frauds and risks within the hotels. In addition, it contributes 
to the continuity and growth of the hotels, helps in achieving corporate goals and future planning. The aim of 
the study is to examine the important issues related to the internal control system in hotel businesses. In this 
respect, literature review used and some recommendations are made. 

Key Words: Internal Control, Accounting, Hotel Businesses 
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EXTERNAL AUDITING IN HOTEL MANAGEMENT

Emine Serap KURT

Turkey

 

Abstract: The first definition of tourism was made by Guyer Feuler in 1905 which is primarily known as a 
service product. Hotel is an establishment that provides paid lodging on a short-term basis. As in industrial 
and commercial enterprises, accounting also plays an important role in hotel businesses. The purpose of the-
se tasks is to assist the management directly in addition to legal requirements (Demir, 1990). When making 
management decisions and future planning, business management has to use the data provided by accounting. 
One of the most important reasons for accounting application is meeting the information needs of business 
management (Küçüksavaş, 1997). In the service sector, accounting and auditing are more difficult than other 
sectors. Since the independent auditor comes to audit to the hotel at the end of the activity period, the activi-
ties are completed in the hotel. Usually, public hotels in member countries of the International Federation of 
Accountants are reporting by International Financial Reporting Standards (IFRSs). The implementation of the 
International Auditing Standards published by the International Accounting Federation in the tourism sector is 
also crucial for the prevention of tricks in the sector. The management gaps in the tourism sector are caused by 
fraud because of the fact that it is the most rapidly affected sector from economic developments. In this study, 
the characteristics of independent auditing will be examined in a public hotel business under international 
auditing standards. 

Key Words: Tourism, Hotel management, External Auditing, Accounting 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT AND SELF-MANAGEMENT

Erdal ŞEN

Turkey

 

Abstract: The concept of management throughout the history and the development of related theories have 
taken its place in the current literature as a result of the effects of many different variables and their interac-
tion with each other. The variables classified in economic, military, technological, cultural, social, legal and 
similar local, national and international dimensions have triggered change in certain events and periods in 
the historical process. Along with international and global changes and developments such as Industrial Re-
volution, World Wars; developments in production technologies and methods, changes and developments in 
communication technologies and tools, regulations and practices in the fields of international relations and law 
has shown its effects directly or indirectly, in the formation of the framework of today’s management concept. 
In addition to the effect of change on all concepts and phenomena in the social sciences as a non-negligible 
factor is accepted, especially in recent years, the increasing speed of change and its effects have been relati-
vely more remarkable compared to previous periods and in the process of globalization it becomes even more 
prominent within the context of globalization. In the digital age, which started with globalization, the change 
and transformation experienced in all dimensions of human beings in the social sciences have enriched the 
relatively increasing importance and differentiated demands of the individual.In this regard, in this context, 
the individual has become much more important than the previous periods, both within the production systems 
and as the main player in consumption. This relative importance has led to the widespread use of internet and 
social media and the inclusion of many individual-focused approaches in different fields of scientific writing. 
In sectoral applications and scientific studies, the analysis of individual’s decision-making mechanisms and 
behavioral processes, self-management and perception management are examined as internal and external 
factors in various sub-dimensions. The fact that all processes related to the self-management of the individual 
give different results as emotions, thoughts, values and behaviors and the resolution of the managerial decisi-
ons on these issues constitute a source for the important decisions and processes of the corporate and strategic 
management. One of the main reasons underlying the fact that firms place the individual at the center of the 
work carried out in the process of determining their strategies is that the individual has an active role in many 
different areas such as both managing and ruled, both producer and consumer, and has the potential to share 
these different roles effectively and efficiently in communication channels and media. This process provides 
the basis for increasing the self-centered perception of the individual. Not only firms but all institutions and or-
ganizations need to take into account individual factors such as changing attitudes, behaviors and perceptions 
of individuals in decisions and activities on good governance, strategic management and sustainable growth. 

Key Words: Strategic Management, Self-Management, Globalization, Digitalization
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VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇAVDAR

Türkiye

 

Öz: Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en önemli koşul, 
yeterli ve sürekliliği olan finansman kaynaklarına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz 
önünde bulundurulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, vergi 
gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, devletin vergi 
kaynaklarından en yüksek faydayı sağlayabilmesi için de etkin bir vergi denetim sistemi gereklidir. Vergiler, 
devletin kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacıyla kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre 
karşılıksız, zorunlu ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Çağdaş vergi sistemleri beyan esa-
sına dayanmaktadır. Beyan esasının özünde ise, mükellefler aktif bir rol oynamaktadır. Beyan esasının başarı-
sında, mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki bilgilerin doğruluğu, diğer bir ifadeye, mükelleflerce 
beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kamu 
gelirleri içerisinde en önemli paya sahip olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilebilmesi için mükellef be-
yanlarının denetlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Vergi idaresinin en önemli uygulamalarından birisi olan vergi 
denetimi, gerek vergi mükelleflerinin gerekse denetim elemanlarının vergiler karşısındaki tutum ve davranışla-
rı üzerinde etkili olmaktadır. Vergi denetiminin mükelleflerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip 
getirmediklerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilen düzenli faaliyetleri ifade ettiğini 
düşündüğümüzde, özellikle vergi denetimi, vergi mükelleflerinin vergi ve vergi denetimi konusundaki tutum 
ve davranışlarını etkileyen, vergi bilincinin oluşmasını ve vergiye gönüllü uyumun artmasını sağlayan önemli 
bir faktördür. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi müessesesi ele alınarak, bu ülkelerin vergi 
denetimi alanındaki uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı, teoride vergi denetimi uygulamalarını irde-
leyerek, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi uygulamalarının benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi denetimi, Türkiye, Japonya
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İŞVEREN MARKALAMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ: BİR MODEL 
ÖNERİSİ

Gülşah ŞİŞMAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN

Türkiye

 

Öz: Rekabet, günümüz dünyasında her alanda yer almaktadır. Örgütler her geçen gün farklı parametreler ile 
rekabetten sıyrılmaya ve sürdürülebilir başarıya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu rekabet unsurlarından 
belki de en önemlisi; örgüt değerlerine ve kültürüne uygun, potansiyeli yüksek, nitelikli çalışanlar yaratmak ve 
bu potansiyele sahip yeni adayların örgüte katılımını sağlayabilmektir. Yetenekli ve nitelikli insan faktörünün 
örgüt gelişimindeki öneminin anlaşılması ile birlikte “işveren markalama” kavramı örgütlerin ilgi alanlarından 
biri halini almıştır. İşveren markalama, örgütün mevcut ve potansiyel çalışanlarının gözünde nasıl algılandığı 
ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle işveren markalama, örgütün içeriden ve dışarıdan sergilediği imaj bütünüdür. 
Her örgüt çalışanına, her çalışan da örgütüne bir değer önerisi sunmaktadır. Söz konusu bu karşılıklı ilişkide 
sunulan değerlerin deneyimlenmesi ile örgüt kültürünün ve örgüt ikliminin gelişmesine katkı sağlanmakta, 
dolayısıyla da bu katkılar örgütün markalaşmasına etki etmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak kurgulanan 
bu çalışmanın amacı, Bağlılık- Güven Teorisi (Morgan ve Hunt, 1994)’ne dayanarak işveren markalamasında 
örgüt kültürü ve örgüt ikliminin etkisini irdelemek ve örgüt kültürü ile işveren markalama arasındaki ilişkide 
örgüt ikliminin aracılık rolünü teorik olarak incelemektir. Bu çalışmada teorilerden ve ilgili literatürden yola 
çıkılarak, değişkenler arası etkilerin incelenebileceği kavramsal bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu mo-
del ile deneysel olarak test edilebilecek bir araştırma modeli önerilmiştir. Çalışma sonucunda, literatüre önemli 
katkılar sağlandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşveren Markalama, Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi, Model Önerisi
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DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANININ BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN 
KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

H. Hüseyin YILDIRIM, M. Emin AKKILIÇ, M. Selim DİKİCİ 

Türkiye

 

Öz: Amaç: Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonunu her ge-
çen gün arttırmıştır. Bu durum ülkeler arasında mal ticaretinin ve sermaye hareketinin artmasına neden olmuş-
tur. Mal ticareti ve sermaye hareketliliğinde yaşanan değişimler döviz kurları ve faiz oranları üzerinde önem-
li değişimler yaratmaktadır. Ülke ekonomilerinin genişlemesi ve büyümesinin en temel unsurlarından olan 
bankacılık sektörü gerek döviz kuru değişimleri ve gerekse faiz oranlarındaki değişimlerden en çok etkilenen 
birimlerden biridir. Bu çalışmada döviz kuru ve faiz oranlarının BIST Banka Endeksinde yer alan bankaların 
karlılığı üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kapsam: BIST Banka endeksinde yer alan 13 banka-
nın 2004 yılından 2017 yılına kadar yıllık aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, yıllık dolar kuru ve faiz oranları 
verisi kullanılmıştır. Sınırlıklar: BIST Endeksleri içerisinde banka endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. İlgili 
13 bankanın geçmiş verilerine bakıldığında en uygun zaman aralığı olan 2004-2017 yılları verileri analizde 
kullanılmıştır. Yöntem: Analizleri yapılacak verilerin hem yatay kesit hemde zaman serisi içermesinden dolayı 
panel (karma) veri analizi kullanılmıştır. Panel regresyon analizi yapılarak döviz kuru faiz oranının karlılık 
üzerinde etkisi analiz edilmiştir. Analiz öncesinde değişkenlerin durağan olup olmadığına bakmak için birim 
kök testleri yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda dolar kurunun aktif karlılığını ve öz-
sermaye karlılığını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Faiz değişkenin ise 
karlılık üzerindeki etkisi pozitif olup istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: BİST Banka Endeksi, Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı, Döviz Kuru, Faiz Oranı, Panel 
Veri Analizi



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

298

ÖZET SÖZEL METİNLER

DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI 
DEĞERLENDİRMELER 

Hakan GÜLER

Türkiye

 

Öz: İçinde bulunduğumuz yüzyılda yetersiz ve dengesiz beslenme tüm dünyada en önemli sorunlardan bir 
olarak önemini korurken, tüketici bilinç düzeyinin artması da yeni ve alternatif ürünler üretme konusunu gün-
deme getirmektedir. Ayrıca gelir ve kültür düzeyinin artmasıyla tüketiciler daha kaliteli ve sağlıklı ürünleri 
tercih etmektedirler. Devekuşu, ticari anlamda 100 yıldan fazla bir süredir Güney Afrika’da yetiştirilmekte 
olup, bugün büyük bir ekonomik endüstri haline gelmiştir. Hızlı büyüme ve üreme yeteneği, yemi ete çevirme 
etkinliğinin yüksekliği, kısa sürede beyaz et niteliğinde kırmızı et üretimi ile deri ve tüyleri gibi kıymetli ürün-
lere sahip olması nedeniyle devekuşu yetiştiriciliği dünyanın birçok yerinde çok karlı bir çiftlik hayvanı olarak 
kabul edilmektedir. Hayvansal proteine katkı sağlaması ve protein açığının giderilmesi amacıyla her yönüyle 
ekonomik değeri yüksek olan devekuşu yetiştiriciliğinde Türkiye henüz çok fazla gelişmemiş bir sektördür. 
Ülkemizde üreticiler henüz örgütlenememiş olup, gerek et, gerekse kuluçkalık yumurta, yemeklik yumurta 
veya süs eşyası olarak yumurta, tüy ve deri gibi ürünlerin iç pazarda yer alma şansı yetersiz bilgi ve tecrübe 
nedeniyle maalesef istenildiği gibi oluşamamıştır Yapılan bu çalışma ile dünya piyasalarında yüksek fiyat 
bulan ve hayvansal protein açığının kapatılmasına yönelik arayışlar için ülkemiz için de uygun bir hayvansal 
üretim dalı olarak düşünülebilir olan devekuşu üretiminde yaşanan sorunların nedenleri, pazarlama olanakları 
ve ülke ekonomisine olabilecek katkısı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devekuşu, Türkiye, Devekuşu Yetiştiriciliği
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TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, POLİTİKALAR VE GELİŞME OLANAKLARI

Hakan GÜLER

Türkiye

 

Öz: Süt ve süt ürünleri, günlük hayatta ihtiyaç duyulan en önemli besin maddeleridir. Diğer besin maddele-
rinden farklı olarak yapısında bulundurduğu enzimler, vitaminler, hormonlar ve protein nedeni ile canlıların 
beslenmesinde hayati öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı, insan hayatının her evresinde süt ve süt ürün-
leri tüketimi önemli yer tutmaktadır. Ülkemiz her türlü tarımsal ürünün üretimini gerçekleştirmeye uygun 
bir coğrafyada yer aldığı halde, bir çok tarımsal üründe olduğu gibi süt ve süt ürünleri üretiminin de yeterli 
miktarda gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değildir. Ülkemizde uzun ve orta vadede değerlendirildiğin-
de süt verimliliğinde en büyük gelişme inek sütünde görülmüştür. Sağılan inek başına verim 2016 yılında 
3.090 kg/baş olarak hesaplanmıştır. Aynı yıl yaklaşık 18,5 milyon ton olan toplam süt üretimin 16,7 milyon 
tonunu (%90,8) inek sütü, 1,1 milyon tonunu (%6,3) koyun sütü, 479 bin tonunu (%2,6) keçi sütü ve 63 bin 
tonunu (%0,3) manda sütü oluşturmaktadır. Ülkemiz süt sektörünün en önemli sorunlarından birini kayıt dışı 
süt üretimi oluşturmaktadır. 2012 yılında inek sütü üretimindeki kayıtlılık oranı %49,6 iken, 2016 yılında bu 
oran %54,8 olarak hesaplanırken, kişi başı süt tüketiminin ise yılda sadece 34 kg süt tüketimi ile ortalamanın 
altında yer aldığı görülmüştür. Belirlenen politikaların ihracatı teşvik etmekten çok ithalatı teşvik edici yönde 
olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen Avrupa Birliği, ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki gibi belirgin ve kararlı bir süt 
politikası maalesef bulunmamakta, üretici çoğunlukla piyasanın insafına bırakılmaktadır. Bu çalışmanın temel 
amacı, son yıllar itibariyle Türkiye’de süt sektörünün genel yapısını ortaya koymak ve süt sektörünü doğrudan 
etkileyen politikaları, dünyadaki politikalar ile karşılaştırarak incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Süt, Türkiye, Ekonomi, Pazarlama
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CDS VE GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hasan Hüseyin YILDIRIM, Şakir SAKARYA

Türkiye

 

Öz: Amaç: Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonu arttırmış-
tır. Bu durum ülkeler arasında mal ticaretinin, sermaye hareketinin ve ekonomik serbestleşmenin artmasına ve 
finansal piyasalarda alternatif yeni yatırım araçlarının çoğalmasına yol açmıştır. Finansal araçların çoğalması 
yatırımcıların yatırım alternatiflerini genişletirken beraberinde bir takım riskleri de getirmiştir. Yatırımcılar 
başka ülkelere veya işletmelere yapacakları yatırımlar için sistematik ve sistematik olmayan riskleri dikkate 
alarak yatırım yaparlar. Yatırımcılar risklere karşı kendini korumak için türev piyasalardan yararlanmaktadır. 
Türev piyasalarının en yaygın olarak kullanılan ve işlem gören finansal araçlarından biriside Kredi Temerrüt 
Takası (CDS) dır. Yatırımcılar finansal kararlarında gösterge niteliğinde olan bir takım parametrelere bakar-
lar. CDS ve Güven Endeksleri yatırımcıların ekonomik durum hakkında bilgi sahibi olmak için baktıkları 
parametreler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada bu iki parametre arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kapsam: 
Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi Temerrüt 
Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi (TGE) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sınırlıklar: Güven Endeksleri 
içerisinde Tüketici Güven Endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. CDS ve Tüketici Güven Endeksi için en 
uygun zaman aralığı olan 2012-2018 yılları verileri analizde kullanılmıştır. Yöntem: Değişkenlerin durağanlık 
özellikleri, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle; değişkenler arasındaki ilişki ise Granger Eş 
Bütünleşme Testi ve nedensellik ile araştırılmıştır. Bulgular ve Sonuç: CDS ve TGS değişkenlerinin düzey de-
ğerlerinde sabit olduğu ve yapılan Granger eşbütünleşme testi sonucunda uzun dönemde bir eşbütünleşmenin 
olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonucunda CDS değişkeninden TGS değişkenine doğru tek yönlü bir 
nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: CDS, Tüketici Güven Endeksi, Granger Eşbütünleşme, Granger Nedensellik Testi
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DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

Havva ARABACI

Türkiye

 

Öz: Devletin dış piyasadan yaptığı borçlanma devlet dış borçlanması olarak adlandırılmaktadır.Dış borçlar 
vade açısından; vadesi bir yıl ve daha kısa süreli dış borçlar, kısa vadeli borçlar olarak tanımlanmaktadır ve 
genelde uluslararası ticarette, ödeme sorunlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası likidite yaratılması ama-
cıyla kullanılmaktadır. Vadesi bir ile beş yıl arasında olan dış borçlar orta vadeli dış borçları; beş yıldan daha 
fazla olanlar ise uzun vadeli dış borçları oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli dış borçlar, proje ya da program 
kredisi şeklinde, belirli projelerin finansmanı için duyulan kaynak ihtiyacında, belirli bir programın destek-
lenmesi için program kredisi şeklinde veya vadesi gelmiş bir borcun röfinansmanındakullanılmaktadır. Dış 
borçlar sağlandıkları kaynaklar açısından; ikili krediler, çok taraflı krediler ve ticari banka krediler şeklinde 
sınflandırılabilir. İkili krediler hükümetler arası ilişkiler sonucu borç veren ülkenin kamu kesimi kaynakla-
rından sağladığı kredilerdir. Çok taraflı krediler uluslararası finans kurumlarınca sağlanan kredilerdir. Ticari 
banka kredisi ise, ticari bankalara sağlanan kredilerdir. Devletlerin dış borçlanmaya başvurma gerekçeleri, 
genellikle ekonomik nitelikte olmaktadır.Gelişmekte olan ülkeler için dış borçlanmaya gidilmesi, ekonomik 
kalkınmanın sağlanmasında başvurulan kaynaklardan birisi olmuştur.Gelişmekte olan ülkelerin, kalkınmala-
rını sağlayacak yatırımlarını gerçekleştirebilmelerini, tasarruf yetersizliği sınırlamaktadır. Dış borçlanma; bir 
yandan tasarruf yetersizliğini giderirken diğer yandan kalkınma için gerekli ithalatın yapılabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Borçlanmanın, ekonomik kalkınmada etkili olabilmesi için, kalkınma amacına yönelik borç 
uygulamasına başvurulması gerekmektedir. Bu çalışma ile devletin dış borçlanmasının ekonomik kalkınmaya 
etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet Dış Borçlanması, Ekonomik Kalkınma, Gelişmekte Olan Ülkeler
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FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI

Hayrettin UZUNOĞLU

Türkiye

 

Öz: Finansal tablolar, bir firmanın finansal durumunun belirli zaman aralıklarıyla ilgili kişilere aktarılmasına 
sağlayan araçlardır. Finansal analiz ise, bir firmanın finansal durumunun ve mali yönden gelişiminin yeter-
li olup olmadığını belirleyebilmek için, finansal tablolarda yer alan hesaplardaki değişikliklerin ve hesaplar 
arasındaki ilişkilerin incelenerek, belirlenen standartlar ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılması ve yorum-
lanmasıdır. Finansal tabloların analizinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi, oran analizidir. Oran 
analizi, bir firmanın belirli bir döneme ait mali tablolarında yer alan hesapların nispi ilişkilerini inceleyerek 
firmanın mali durumu hakkında bilgi veren analiz türüdür. Oran analizi, finansal tabloların bünyesinde gizli 
bulunan hesaplar arası ilişkileri ortaya çıkararak, finansal tabloların daha kolay ve daha iyi anlaşılabilmesini 
sağlamaktadır. Oran analizinde, firmaların finansal tablolarındaki hesaplar arasındaki ilişkiyi gösteren oranlar, 
firma faaliyet sonuçları ile finansal durumu değerlendirmedeki kullanılış amaçları dikkate alınarak sınıflandı-
rılır. İçerik ve fonksiyonlarına göre finansal oranları; likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve 
karlılık oranları olarak dört sınıfta toplamak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endek-
sinde yer alan firmaların finansal durumlarını oran analizi tekniği ile ortaya koyabilmektir. Bu amacı gerçek-
leştirebilmek için, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 2016 mali yılına ait finansal tabloları 
incelenmiş, çalışma kapsamındaki her bir firma için oran analizi tekniği uygulanarak firmaların likidite oran-
ları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve karlılık oranları hesaplanmış ve bu oranlar belirlenmiş standartlarla 
karşılaştırılarak, yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: BIST Sınai Endeksi, Finansal Analiz, Oran Analizi, Likidite, Devir Hızı, Kaldıraç, Kar-
lılık 



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

303

ÖZET SÖZEL METİNLER

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ 

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA

Türkiye

 

Öz: Örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu olarak 
ele alınmıştır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerini, örgütün üyesi olmaktan mutluluk 
duyduklarını ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı olduklarını göstergesidir. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte 
devam ettiği süre içerisinde harcadığı, emek, zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, 
işe ait yetenekler, kıdem, sosyal güvence, emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedece-
ği düşüncesiyle oluşan bağlılıktır. Normatif (ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük 
duygularının bir göstergesidir. İş tatminini, çalışanların işlerindeki rolüne karşı duygusal tepkileri olarak ta-
nımlamakta ve kişinin işine karşı olumlu tepkilerini iş tatmini, olumsuz tepkilerini ise iş tatminsizliği olarak 
ifade edilmektedir. Bir çalışanın performansı, kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir 
sınırlar içinde yerine getirmek suretiyle, belirli bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışma 
sonucudur. Bu sonuç, görevin yerine getirilme derecesi olarak da algılanabilir. Araştırmada çalışanların örgüt-
sel bağlılık, iş tatmini ve performansı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evreni Çankırı Karatekin Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü güvenlik persone-
lidir. personelinden anket yöntemiyle elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluştu-
ran 150 güvenlik personeli tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket 
programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler (frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi, 
tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon matrisi testleri) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma-
da örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif orta bir ilişki, örgütsel 
bağlılığın devam bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki, örgütsel bağlılığın nor-
matif bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca iş tatmininin 
içsel tatmin boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif orta bir ilişki ve iş tatmininin dışsal tatmin boyutu 
ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Performans
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İŞ GÜVENCESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSA ETKİSİ

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA

Türkiye

 

Öz: İş güvencesi çalışanın istediği sürece çalıştığı işletmede görevini sürdürebilmesi veya çalıştığı işletmede 
uzun süreli çalışma imkânına sahip olması olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, de-
vam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu olarak ele alınmıştır. Duygusal bağlılık, çalışanların 
örgütleri ile özdeşleşmelerini, örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı 
olduklarını göstergesidir. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte devam ettiği süre içerisinde harcadığı, emek, 
zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, işe ait yetenekler, kıdem, sosyal güvence, 
emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedeceği düşüncesiyle oluşan bağlılıktır. Normatif 
(ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularının bir göstergesidir. İş tatminini, 
çalışanların işlerindeki rolüne karşı duygusal tepkileri olarak tanımlamakta ve kişinin işine karşı olumlu tep-
kilerini iş tatmini, olumsuz tepkilerini ise iş tatminsizliği olarak ifade edilmektedir. Bir çalışanın performansı, 
kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde yerine getirmek suretiyle, belirli 
bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışma sonucudur. Bu sonuç, görevin yerine getirilme 
derecesi olarak da algılanabilir. Araştırmada çalışanların iş güvencesinin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve perfor-
mansa etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Çankırı Karatekin Üniversitesinde daha önce 
taşeron kadrolarda çalışan (güvenlik ve temizlik personeli) ve 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelden anket yöntemiyle 
elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 
İlk olarak 2018 yılı ocak ayında taşeron kadrolarda çalışan personele anket formu uygulanmıştır, daha sonra 
kadroya geçirilen personele ekim ayında tekrar anket yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 300 personel 
tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın 
amacına uygun istatistiki teknikler (frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi, tek faktörlü varyans analizi) 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif bağlılık boyut-
ları, çalışan performansı ve iş tatmininin içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesi, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Performans
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İŞLETMELERDE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİ VE UYGULAMALARI

İlker GÜLENÇER, Rabia Kübra TÜNEL

Türkiye

 

Öz: Klasik finansal raporlama formatları endüstri devriminin finansal raporlaması olarak kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte günümüzde hem işletmeler hem de yatırımcılar açısından fonksiyonunu ve önemini devam 
ettirmekte olan klasik finansal raporlama formatı, üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiş sürecinde yer 
alan günümüz işletmelerinin hayati fonksiyonlarını oluşturan değer yaratma ve sürdürülebilirlik gibi önemli 
işletmecilik kavramlarını vurgulayamamaktadır. İşletmeleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren uzun vadeli 
değer yaratma sürecinin anahtarları olan bu faaliyetlerin ve fırsatların güncel finansal raporlama formatlarına 
yansıtılması hem akademik camiada hem de iş dünyasında uzun süredir kabul görmekte olan bir anlayıştır. Tek 
rapor (One Report) olarakta adlandırılan entegre raporlama, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin olarak finansal 
ve finansal olmayan (Sürdürebilirlik) bilgilerini tek bir raporlama formatı halinde sunabilmektedir. Böyle-
ce finansal ve sürdürebilirlik stratejilerini ve sonuçlarını bütünleştiren entegre raporlama yaklaşımı finansal 
verilerle birlikte işletmeler açısından değer yaratma zinciri sürecinde önemli roller oynayan iş modellerini, 
stratejik hedefleri, bütüncül performansı ve yönetişim sistemleri hakkında öz ve şeffaf bilgileri içeren finansal 
olmayan yönü de bulunan raporlardır. Bu kapsamda çalışmamamızın ilk olarak kavramsal aşamasında; klasik 
finansal raporlama yaklaşımından entegre raporlama yaklaşımına giden süreç ve aşamalardan ayrıca entegre 
raporlama unsurlarını ifade edilerek bir entegre rapor sürecinden bahsedilecektir. İkinci olarak araştırma aşa-
masında ise Türkiye’de ve dünya ülkelerinde gerçekleştirilen entegre raporlama faaliyetlerinden ve uygulama-
larından, ayrıca bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, Entegre Raporlama, Kurumsal Sürdürülebilirlik
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ETKİLERİ: SINIR TESTİ 
YAKLAŞIMI

Mehmet Ali POLAT

Türkiye

 

Öz: Dış ticaret açığı ve bu açığın neden olduğu cari işlemler açığı, Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunla-
rından biri olup 1994 ve 2001 Ekonomik Krizleri’nin en önemli nedenlerindendir. Benzer şekilde, 2008 Küre-
sel Ekonomik Krizi öncesinde önemli ölçüde artmış olan dış ticaret açığı, krizle birlikte düşen alım gücünün 
etkisiyle birlikte gerilemiş olsa da, 2011 yılında 100 milyar doları aşmıştır. Bu bağlamda, 2011 yılında cari 
işlemler açığı 74 milyar doları aşarak milli gelirin %8.9’una ulaşmış ve ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiği-
ne getirmiştir. Alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı kontrol altına 
alınmıştır; ancak, bu durumda da ülkede, üretim ve ekonomik büyümeden önemli tavizler vermek zorunda 
kalınmıştır. Türkiye’nin dış ticaret açığının en önemli nedenlerinden biri; ithal etmek zorunda kalınan yüksek 
miktarda enerjidir. Bu bağlamda, enerji fiyatlarında meydana gelen artışlar, Türkiye’nin dış ticaret açığını ve 
cari işlemler açığını hızla artırmaktadır. Bu nedenle, özellikle petrol fiyatları ile Türkiye’nin dış ticaret açığı 
arasındaki ilişkilerin sürekli incelenmesinde ve gerekli politika önerilerinin geliştirilmesinde yarar vardır. Bu 
çalışmada; Brent Petrolü varil fiyatlarındaki değişim ile Türkiye’nin dış ticaret açığı arasındaki etkileşimler, 
Sınır Testi yaklaşımıyla analiz edilecektir. Çalışmada 1992-2018 dönemi aylık verilerinin kullanılması plan-
lanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin enerji arz ve talep yapısı ile enerjideki dışa bağımlılık seviyesi 
de ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacaktır. Çalışmanın, literatüre ve ülke ekonomisine küçük de olsa bir katkı 
sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Brent Petrol Fiyatları, Dış Ticaret Açığı, Cari İşlemler Açığı, Sınır Testi
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İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN BANKA MÜŞTERİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Selim DİKİCİ, Hasan Hüseyin YILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Günümüzde müşterilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte müşteri tercih ve beklentilerinde meydana 
gelen değişiklikler bankacılık sektöründeki işletmeler arasındaki rekabetin artmasına yol açmıştır. Buna bağlı 
olarak bankaların alternatif dağıtım kanallarını bulma ve kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Alternatif dağı-
tım şekillerinden birisi de internet bankacılığıdır. Bu araştırmada banka müşterilerinin internet bankacılığına 
ilişkin değerlendirmeleri demografik özellikler bağlamında ortaya konulmuştur. Araştırma, Balıkesir ilinde 
faaliyet gösteren banka müşterilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştıra süresince kolayda örnekleme yön-
temiyle 301 banka müşterisiyle görüşülmüş ve anket yöntemi kullanılarak formlar doldurulmuştur. Veriler, 
t-testi ve varyans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların internet bankacı-
lığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve gelir 
durumu açısından anlamlı bir fark tespit edilememişken. sadece eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının güvenliği 
ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve 
gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05). Anahtar Kelimeler: 
İnternet Bankacılığı, Banka Müşterileri, Demografik Özellikler İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken birçok 
makro ve mikro çevresel faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. Makro çevresel faktörlerden birisi de teknolojik 
çevredir. Bilişim çağı olarak isimlendirilen bu dönemde teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve değişim-
ler birçok sektörü etkilediği gibi finans sektörü içerisinde bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir.
Finans sektörünün önemli bir boyutu olan bankalar da teknolojik açıdan yaşanan değişimlere ya da teknolojik 
etkilere maruz kalmaktadır. Teknolojik alanda yaşanan bu gelişmeler bankacılık sektörünü inanılmaz bir dü-
zeyde rekabet içerisine itmiştir. Buna paralel olarak, rekabetin artmasıyla birlikte banka müşterileri daha kolay 
bir şekilde bankacılık ürün ve hizmetlerine ulaşabilmeleri sağlanmıştır 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Banka Müşterileri, Demografik Özellikler
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BÜROKRASİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

Mehmet SARITÜRK

Türkiye

 

Öz: Bürokrasi demokrasi ayrımı liberal siyasal ideolojinin kurucu dikotomilerindendir. Devletin varlığının 
kurumsal karşılığı olan bürokrasi ile demokrasi arasında sıfır toplamlı bir oyun olduğu farz edilir. Bürokrasinin 
güçlenmesi ya da büyümesi demokrasi için sınırlandırıcı bir durum olarak değerlendirilmiştir. Özü itibariyle 
toplum sözleşmeci siyasal kuramlar tarafından kurucu nitelikte bir tartışma konusu olarak bürokrasi demokra-
si tartışması filozoflar ve siyaset bilimciler tarafından çok uzun süredir tartışılmıştır. Bürokrasi ve demokrasi 
seçilmemiş yöneticilerin demokratik bir devlet içindeki rolü üzerinden incelenmektedir. Bürokrasinin politi-
ka sürecinin her aşamasında, politika formasyonundan uygulamaya kadar rolünü liberal demokratik idealler 
etrafında alınmaktadır. Konu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun şekilde tartışılmış, post-fordist dönemde 
özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi ve sosyoloji alanında çalışan akademisyenlerin özellikle ilgisini çek-
miştir. Modern devlette ve modern zamanlarda demokrasi ve bürokrasi konusunda temel tartışma, demokratik 
süreçler ve seçilmiş yetkililer tarafından kontrol edilen zayıf bir bürokrasi ile daha güçlü bir demokrasi idealini 
savunmak ile hükümet işlevlerini profesyonel, başarılı ve etkili şekilde yerine getiren seçilmemiş bürokratların 
gücünün korunması ve etkililiğin sağlanması ve dengelenmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli akademik disiplinler-
de bürokrasi ve demokrasi arasındaki ilişkiyle ilgili liberal çalışmaların büyük çoğunluğu bir unsurun diğeri ile 
çatıştığı düşüncesine dayanmaktadır. Post-fordist dönem ile birlikte bu durum tartışılarak yeni döneme uygun 
yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve sistem içinde bürokrasi hem dönüştürülmüş hem de ağırlığı azaltılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Demokrasi, Bürokrasi Demokrasi İlişkisi 
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GİRİŞİMCİ KAMU YÖNETİMİ

Mehmet SARITÜRK

Türkiye

 

Öz: Genel anlamıyla girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı ya 
da hizmeti üreterek elde edilecek kâr için riski göze almaktır. Kavramın kaynağı iktisat ve işletme alanında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamu yönetiminde girişimcilik kavramı, yakın zamanlarda ortaya çıkmış ve 
farklı ülkelerdeki çeşitli kamu hizmeti kuruluşları arasında uygulayıcılar ve akademisyenler arasında kamu yö-
netimi disiplininin çalışma alanına girmiş ve ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır. 
Kamu işletmeleri ve kamu yönetiminde işletmecilik anlayışı “yeniden keşfedilen” politika araçlarıdır. Buna 
paralel olarak, kamu sektöründe girişimcilik konusunda ayrı bir bilimsel literatür oluşmaya başlamıştır. Bu 
çalışmalar sonucunda girişimci kamu yönetimi anlayışı şekillendirmektedir. Kamu yönetiminde girişimcilik 
normatif kararlar vermek için kullanılmaktadır. Girişimcilik konusunda yapılan çalışmalar artmasına ve yay-
gınlaşmasına rağmen, hem dünyada hem de Türkiye’de bir kamu hizmeti yönetimi yöntemi olması bağlamında 
aldığı biçim ve var olduğu boyut, konunun bütünlüğünü oluşturmaya yetecek kadar gelişmemiştir. Doğası ge-
reği multidisipliner ve çok farklı bakış açılarına göre yorumlanma kapasitesine sahip kavramlardandır. Kamu 
yönetimi yönetim bilimi açısından girişimci kamu yönetimi, sadece kamu hizmeti sunumunda değil, toplum 
hayatında da büyük değişimlere neden olan neoliberal dönüşümün önemli uygulamalarındandır. Kamu yöneti-
minde geliştirilen “müşteri” odaklı değişimin ileri aşamalarında ulaşılabilecek bir anlayışı ifade etmekte kamu 
yöneticilerine ise özel sektör yönetimi yönetim teknikleri ve anlayışını uygulama sorumluluğu vermektedir. Bu 
çalışmada girişimci kamu yönetiminin ne olduğu ve potansiyel rolü ana hatlarıyla araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yeni Kamu Yönetimi, Girişimci Kamu Yönetimi
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E-TİCARETE İLİŞKİN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN 
DEĞERLENDİRMELERİ

Mehmet Selim DİKİCİ, Mehmet Emin AKKILIÇ, Hasan Hüseyin YILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Dünya’da zeytin yetiştiriciliğinin % 90’lık bir kısmı Akdeniz havzasında, geriye kalan kısmı ise Latin 
Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacından 
yaklaşık 17 milyon ton dane zeytin elde edilmektedir. Dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezon ortalama-
sına göre 2,87 milyon ton civarındadır. Önemli zeytin üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, 
Portekiz, Tunus, Suriye ve Türkiye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortala-
ma % 69 seviyelerindedir. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan izlemek-
tedir. Günümüzde teknoloji kullanımı konusunda hızlı gelişmeler ve değişimler tüm alanları etkilediği gibi 
kişilerin ve işletmelerin ticaret anlayışlarını ve şekillerini de etkilemiştir. Geleneksel ticari faaliyetlerin en 
önemli kısıtlamalarından olan yer ve zaman olgularının bir kenara itilerek, yerden bağımsız, günün herhangi 
bir zamanında alışveriş imkânı sağlayan e-ticaret geleneksel ticaretin alternatifi haline gelmiştir. İnternet veri 
transfer sistemini kullanan bir bilgisayar veya elektronik bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilen e-ticaret, 
geleneksel ticaretin ulaşmasının imkânsız olduğu müşteri sayılarına ve değişik müşteri profillerine anında ve 
yerinde hizmet verebilmektedir.Son yıllarda geleneksel ticaretten e-ticarete eğilim artarak devam etmektedir. 
Dünyadaki e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı 2016 yılı verilerine göre yaklaşık olarak %8’dir. Türkiye 
de ise e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı %2 civarındadır. Türkiye’deki e-ticaretin dünya e-ticaret or-
talamasının bir hayli altında olduğu görülmektedir. İl bazında internetten kartlı ödemelere ilişkin veriler irde-
lendiğinde iller arasında da önemli farklılıklar mevcuttur. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, zeytin ve 
zeytin ürünleri işletmelerinin e-ticarete bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda e-ticaretin 
zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinde yaygın olarak kullanılmasının önemi ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret, E-ticaret, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmeleri
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KFG-AHP YÖNTEMİ İLE ÜRETİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR UYGULAMA 

Mevhibe AY TÜRKMEN

Türkiye

 

Öz: Giriş: Artan rekabet koşullarında işletmelerin hayatta kalabilmek için, ürettikleri ürünleri ya da sundukları 
hizmetleri müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlamaları ve tasarlamaları ge-
rekmektedir. Tüketicilerin tatmin edilmesi için öncelikle onların istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit 
edilmesi ve bu tespitlerin de ürün geliştirme, üretim ve pazarlama çalışmalarına dahil edilmesi gerekmektedir. 
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), firmaların ürün tasarım süreçlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşı-
lamaya yönelik olarak kullanabileceği sistematik bir yaklaşımdır. KFG müşteri beklentilerine uygun ürünlerin 
geliştirilme süresini kısaltarak firmalara rekabet üstünlüğü sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, ilk 
kullanım alanı olarak endüstriyel ürünlerin tasarım sürecini desteklemesi amaçlanan ve daha sonraki yıllarda 
hizmet alanında da kullanılabileceği anlaşılan KFG yönteminin, spor tesisinde kullanılabilirliği incelenmiş 
ve elde edilen veriler üretim planlarına yansıtılmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite spor tesisinde 
müşterilerin hizmet kalitesine ilişkin öncelikli beklentilerinin belirlenerek bu doğrultuda gereken teknik ge-
reksinimlerin iş tanımlarına dâhil edilmesidir. Sınırlılıklar: Çalışmanın yapıldığı işletme de müşteri kavramı 
gerek beklentileri gerekse kullanım amaçları bağlamında farklılık gösteren farklı gruplardan oluşmaktadır. Her 
bir grup için yöntemin uygulanması önemli faydalar sağlayacağı açıktır. Bu bağlamda bu çalışmada müşteri 
gruplarından üniversite öğrencileri seçilmiş olması çalışmanın sınırlılıklarındandır. Bu çalışmada yöntem ola-
rak KFG ve analitik hiyerarşi sürecinden (AHP) yararlanılmıştır. İleride gerçekleştirilecek çalışmalarda farklı 
yöntemler ile benzer konuların ele alınması mümkündür. Yöntem: Müşteri beklentileri odak gruba “bir spor 
tesisi nasıl olmalıdır?” sorusu yöneltilerek belirlenmiş ve söz konusu beklentileri en iyi yansıtacak olan toplam 
onaltı ifadeden oluşan ve dilerlerse kendi değerlendirmelerini ilave edebilecekleri bir anket oluşturulmuştur. 
Çalışmada KFG-AHP bütünleşik yönteminden yararlanılmıştır. Müşteri beklentileri öncelikleri tanımlandıktan 
bu beklentileri karşılamak için yapılması gereken teknik gereksinimler belirlenmiştir. Belirlenen bu teknik 
gereksinimler iş tanımlarına dâhil edilmiştir. Bulgular: Odak grup müşteri beklentileri değerlendirildiğinde 
kullanılan malzemelerin temizliği, müşteri ile teknik düzeyde ilgilenen çalışanların olması, tuvalet ve soyunma 
odalarının temizliği konularının en fazla önceliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. En düşük öncelik ise günübir-
lik kullanım saatleri ve kredi kartı ile ödeme yapılması olmuştur. Dört adet hizmet kalitesine indirgendiğinde; 
hijyen 0,55; çalışanlar 0,31; sunulan hizmet 0,10 ve ücretler 0,04 oranlarında öncelik değerlerine sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Bu değerler, müşterinin sesine kulak verildiğinde en öncelikli müşteri beklentisinin hijyen 
olduğunu ortaya koymaktadır. Müşteri beklentilerinin olması gibi, hizmetin sunumunu yapan spor tesisinin 
de kendisine has bazı karakteristik özellikleri vardır. Bu karakteristik özellikler, teknik gereksinimlere karşılık 
gelmektedir. Müşteri beklentilerinin önem derecesinde olduğu gibi teknik gereksinimlerin önem derecele-
ri de belirlenmiştir. Teknik gereksinimlerde birinci önceliği çalışanların teknik yeterliliklerinin sağlanması 
faktörü almıştır. Bunun ardından sırası ile hizmetlerde iyileştirme ve çalışanların sürekli denetlenmesi faktör-
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leri gelmektedir. En düşük ağırlığı alarak son sırada yer alan teknik gereksinim faktörü ise ödeme kolaylığı 
şeklindedir. Çalışanların teknik yeterliliklerinin sağlanması konusunda; İş tanımlarında tesisin sunduğu spor 
dallarında eğitimin belgelenmesinin yanı sıra, tesiste yenilenen spor alet ve araçlarının kullanımına dair hizmet 
içi eğitimlerin verilmesi, kullanıcı şikâyet sisteminin oluşturulup bu sistemden elde edilen teknik sorunların 
çözümlenmesi ve kullanıcılara teknik düzeyde danışmanlığın zaman çizelgesi düzenlenerek anlaşılır bir form 
üzerinden yazılı olarak verilmesi öngörülmüştür. Hizmetlerde iyileştirme sağlamak için; özellikle hijyen fak-
törüne verilen öneme istinaden tesiste hijyen standartlarına uygunluk koşulları denetlemesinin sıklaştırılması, 
kullanıcıların özel alan olarak kullandığı soyunma odaları ve duşların temizliğine bir çalışanın görevlendiril-
mesi öngörülmüştür. Çalışanların sürekli denetlenmesi; özellikle çalışanların teknik yeterlilikleri ve hizmet-
lerde iyileştirme teknik gereksinimlerini desteklemektedir. Çalışanlara yüklenen iş tanımlarının bu bağlamda 
tekrar gözden geçirilmesi ve değer katmayan iş adımlarının ortadan kaldırılması öngörülmüştür. Sonuç: Bu 
çalışmada bir üniversite spor tesisinde verilen hizmetin kalite düzeyinin belirlenmesinden ziyade müşterilerin 
beklentilerinin kendi arasındaki önem düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Kullanılan KFG yöntemi ile 
tüketici beklentileri ile teknik gereksinimler ilişkilendirilerek hizmeti sürecinin iki tarafı yani müşteri ile hiz-
meti sunan işletme arasında iletişim gerçekleştirilmiştir. Müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayabilmek 
için dikkate alınması gereken teknik gereksinimlere ilişkin öncelik sıralaması da belirlenerek stratejik bağ-
lamda kullanılabilecek veriye dönüştürülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular, aynı hizmeti sunan diğer 
kuruluşların durum değerlendirmesi yaparken yararlanabileceği türden bilgiler içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Spor Tesisi
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DİJITAL MÜZİK PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI UYGULAMALARI

Mihalis (Michael) KUYUCU

Türkiye

 

Öz: Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler tarih boyunca müzik endüstrisini derinden etkilemiştir. Ses kay-
dının yapılmaya başlaması müziğin dolaşımını hızlandırmış ve müziğin bir ürün olarak dağıtımını dolayısıyla 
pazarlanmasının kapılarını açmıştır. Her eklenen yeni teknoloji öncekinin yerini almış ve müzik endüstrisinin 
pazarlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Geçmişte plak ve kaset satışlarının yapıldığı kasetçiler zamanla 
müzik marketlere dönüşmüştür. Dijital medyada yaşanan gelişmelerle beraber müziğin fiziki dağıtımında radi-
kal değişiklikler yaşanmıştır. Dijital teknoloji müzik endüstrisinde ciddi bir dönüşüm yaşatmıştır. Bu çalışma-
da geleneksel müzik pazarlamasında kullanılan pazarlama karmasının milenyumda yaygınlaşan ve günümüz-
de adeta tüm endüstrileri esir alan dijital teknolojilerin etkisi ile nasıl bir dönüşüm yaşadığı incelenmiştir. Bu 
kapsamda çalışmada önce pazarlama karması ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın ikinci 
bölümüne pazarlama karmasının müzik pazarlamasında ki kullanımına yönelik yapılan araştırmaların bulgu-
ları değerlendirilmiş ve dijital merkezli müzik endüstrisinde değişen pazarlama karmasının bileşenlerinin yeni 
rollerine değinilmiştir. Çalışmanın sonucunda dijitalleşme ile beraber müziğin pazarlanmasında kullanılan pa-
zarlama karması elemanları içinde yer alan ürün – fiyat – tutundurma ve dağıtımda çok ciddi değişimlerin 
yaşandığına vurgu yapılarak özellikle dijital müzik pazarlamasında dağıtım kanallarında yaşanan farklılığın 
yepyeni bir endüstrinin ortaya çıkmasına öncülük ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada müzik endüstrisinde ya-
şanan dijitalleşmenin bu dağıtım kanallarına etkisi örneklerle betmilenmiş ve ortaya çıkan dijital pazarlama 
karmasının günümüz müzik endüstrisindeki uygulamalarına değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Pazarlama, Müzik Pazarlaması, Dijital müzik, Pazarlama Karması
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ULUSAL KÜLTÜR VE LİDERLİK TARZLARI SOMALİ ÜZERİNDE

Mohamed İSSE ABDULLAHİ

Somali

 

Öz: Bu tezin amacı, ulusal kültürün örgütsel liderlik üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu konu çok geniş ve her 
kültüre uyarlanmış olduğundan, bu yazı için seçilen odak Somali’dir. Ana Somali gelenekleri ve değerleri (örn. 
Aile, İslam), liderlik perspektifine olan etkileriyle ilgili olarak incelenmiştir. Bu tez, yalnızca Somali’de bir 
iş kurmayı planlayan bir girişimci için değil, aynı zamanda Somali örgütleri içindeki örgütsel liderlik rolünü 
yönetmek zorunda olan herkese potansiyel olarak yardımcı olabilecek birkaç Somali sosyolojik yönü hakkında 
da fikir vermektedir. Kapsam: Bu çalışmanın kapsamı ve amacı, liderlik gelişiminin bir veya daha fazla yönü-
ne dâhil olan herkes için önemlidir - hem öğretim (öğrencilere) hem de (kurumsal müşterilere) tavsiye veren 
akademisyenler, liderleri geliştirmek için sorumlu olan iş liderleri ve yöneticiler ve en önemlisi herkes için 
Kendilerini geliştirmeye istekli olanlar. Liderlik gelişimi ile ilgili geniş çaplı faaliyetler göz önüne alındığında, 
bu çalışmanın odak noktası temel olarak Ulusal kültür ve örgütsel liderlik ilişkisi üzerinedir. Büyük belirsizlik 
dünyasında, ulusal kültürün ve liderlik ilişkisi araştırılması iş hayatında ve ticari açısından da çok önemli rol 
oynamaktadır. Bu nedenle, ulusal kültür ve liderlik arasındaki ilişkinin gelişimi her örgüt için temeldir diğer 
liderlik geliştirme faaliyetleri. Bu çalışmanın kapsamı Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik ilişkisi üze-
rinde durmaktayım, Somali’ye özgün liderlik tarzları ve özelliklerini, aynı zamanda bu liderliğin şekillerini ve 
önemini göz önüne bulundurmaya çalışmaktayım, bununla beraber ulusal kültürün etkileyen faktörlerin ve bu 
etki nasıl örgütsel liderliğe yansıtmakta olduğunu bulduğum kısıtlı kaynaklarla anlatmaya gayret etmekteyim. 
Metodoloji: Bu tez, Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik tarzları arasındaki etkileşimi anlamayı amaçla-
maktadır. Ulusal kültür ve örgütsel liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi anlamak için, bu olguya ilişkin gerçek 
durumu gerçek hayatta resmetmeliyim. Böylece, liderlerin ve işçilerin görüşlerini incelemeli, yaşadıkları de-
neyimleri öğrenmeli ve durumu meleklerinden anlamalıyım. Bu tezin özü, çalışmayı sayılarla sınırlandırarak 
araştırılamayan yaşanmış vakalarda yatmaktadır. Bu nedenle, araştırma sorularımı, cevaplandırılabildiği tek 
yolun nitel araştırma yoluyla olacağı şekilde nitelemek için nitel araştırmaları gerçekleştirdim. Niteliksel araş-
tırmanın amacı, bazı fenomenleri anlamak ve bir araştırmacı bir fabrika ya da organizasyon çalışmasından bir 
fenomen hakkında çok şey öğrenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal, Kültür, Liderlik İlişkileri
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YENİLİKÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ VE UYGULAMALARI

Rabia Kübra TÜNEL, İlker GÜLENÇER

Türkiye

 

Öz: Müşterileri için mal veya hizmet üretiminde bulunmak ve kâr elde etmek amacı ile faaliyette bulunan 
işletmeler, söz konusu faaliyetlerini sürdürürlerken çeşitli üretim faktörlerini bir araya getirmektedirler. Bu 
üretim faktörleri arasında yer alan sermaye, işletmenin devamlılığının sağlanması açısından kritik öneme sa-
hiptir. İşletme sahip veya sahiplerce konulan sermayenin yetmediği durumlarda ise işletme faaliyetlerinin fi-
nansmanında yabancı kaynaklar da kullanılmaktadır. Yeni iş modellerini ve katma değer yaratan teknolojileri 
ortaya çıkarması, istihdam olanaklarını artırması ve hem işletmeler hem de ülkeler açısından rekabetçi avantaj 
yaratabilmesi nedeni ile önem taşıyan yenilikçi ve girişimci işletmeler özellikle faaliyetlerinin başlangıç döne-
minde kendilerine özgü bazı koşullara sahiptir. Bu koşullar, yeni kurulmuş olan ve ciddi büyüme potansiyeli 
ile karşı karşıya bulunan işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına erişiminin problemli olması 
durumudur. Finansal kurumlar tarafından talep edilen niteliklerde teminat gösterememeleri, işletme faaliyet 
alanları ile ilgili ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaları, yenilikçi işletmelerin geleneksel finansman kaynak-
larına erişimlerini özellikle faaliyetlerinin başlangıç dönemlerinde engelleyen gerekçeler arasında yer alabil-
mektedir. Yenilikçi ve girişimci işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm üretememeleri nedeni ile geleneksel 
finansman yöntemlerinin alternatif olarak ortaya çıkan girişim sermayeleri ve iş melekleri gibi teknikler ve 
bununla birlikte melek yatırımcılar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında bu teknik-
lerin değerlendirilmesi ile birlikte Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleştirilen uygulamalar, elde edilen sonuçlar 
ve öneriler ifade edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Girişim Sermayesi, İş Melekleri, Melek Finansman 
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İFLAS ERTELEMESİNDE DÜNDEN BUGÜNE YENİ YAPILANMA KONKORDATO 
MÜESSESESİ: 7101 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Sema POYRAZ CAN, Tuğba GÜLEN

Türkiye

 

Öz: Ticari hayatın ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığı günümüzün küresel ekonomik yapısı içerisinde 
alacaklı ve borçlu ilişkilerinden doğan işlemler, değişen yasalarla yeni düzenlemelere tabi olmaktadır. Bir 
işletmenin iflas etmesi sadece o işletmeyi değil, onunla ilişkili tüm işletmeleri, bireyleri, sektörü ve ülke eko-
nomisini etkilemektedir. Konkordato, mali durumu bozulan, borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan 
borçluların; borçlarını belli bir oranda ve vadede ödeyebilmesine ilişkin, alacaklıları ile anlaşması temeline 
dayanan, nihai aşamada ticaret mahkemelerinin onayına tabi bir müessesedir. İİK. 285-309. maddelerinde 
düzenlenmiş olan konkordato müessesesi, 15.03.2018 tarihinde RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 
Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, iflas 
ertelemesi kurumunun yerine getirilmiş bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu, 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 
KHK ile iflas ertelemesi konusundaki başvuruları olağanüstü hal dönemi boyunca yasaklamıştır. Bu kararın 
nedeni, şirketlerin iflas ertelemeye yoğun olarak başvurması ve sistemin kötüye kullanılması olarak açıklan-
mıştır. Bu çalışmada yeni konkordato düzenlemesi ile getirilen değişiklikler incelenerek, konkordato talebinde 
bulanabilecekler, ilgili süreler, konkordato komiserliği, alacaklılar kurulu, itiraz mekanizması, icra takipleri, 
alacaklılar ve borçlular bakımından sonuçlar gibi açıklamalara yer verilerek uygulamadaki belirsizliklerin 
giderilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, İflas Ertelemesi, Alacaklı, Borçlu 
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE 
OLDENBURG RAPORU’NUN ROLÜ

Tuğba GÜLEN, Sema POYRAZ CAN 

Türkiye

 

Öz: William Mcneil “İnsanlık tarihi; ilk dönüm noktasına ,yiyecek üretimine geçilmesiyle ulaştı.” diyerek 
tarımın dünya tarihindeki önemini dillendirmiştir. Anadolu’nun tarımsal özellikleri neolotik çağdan günümüze 
kadar sadece iklimsel, biyolojik ve fiziksel koşullar doğrultusunda değil, siyasi iktidarların belirlediği tarım 
politikaları sonucunda da değişime uğramıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye ekonomisinin yeniden 
inşasında tarım politikalarının rolü çok önemli olmuştur.İzmir’de toplanan ve Misâk-ı İktisat’ın kabul edildiği 
Türkiye İktisat Kongresi’nde çiftçi grubunun sorunları on başlık altında, 95 maddede toplanarak gündeme 
getirilmiş, köylünün kendi ailesi için olan küçük çaplı üretim yerine, bütün Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabi-
leceği üretime geçmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Dönemin tarım politikasına yön veren diğer unsurlar 
ise Lozan Barış Antlaşması’nın 1924 yılında yürürlüğe girmesi ile yaşanan nüfus mübadeleleri ve aşar verigi-
sinin kaldırılmasıyla birlikte oluşan sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma bu bağlamda bu sorunlara 
çözüm aramak için geliştirilecek tarım politikasına yön vermek ile ilgili, Türk ziraatı hakkında rapor vermek 
için davet edilen Oldenburg Heyeti’nin T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi belgeleri arasında yer alan, 1928 
tarihli 152 sayfalık rapor tercümesi incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, Oldenburg Heyeti’nde yer alan bilim in-
sanlarının ismleri ve görevleri hakkında da bilgi verilmiş,Oldenburg Raporu’nun Türkiye’de ziraatın gelişimi 
bakımından son derece önemli bir adım olan Ziraat Enstitüsü’nün kurulumu yanı sıra raporda belirtilen diğer 
unsurların, dönemde izlenen tarım politikasına yansımaları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Politikaları, Cumhuriyet, Oldenburg Raporu
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ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FİSHER HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ 
ÜZERİNE BİR TÜRKİYE UYGULAMASI 

Yasemin DUMRUL

Türkiye

 

Öz: Nominal faiz oranı ve beklenen enflasyon arasındaki ilişki iktisat literatüründe Fisher hipotezi ile ifa-
de edilmektedir. Fisher hipotezine göre, nominal faiz oranı, reel faiz oranı ve beklenen enflasyon oranının 
toplamına eşittir. Reel faiz oranı sabit iken beklenen enflasyon ve nominal faiz oranı arasında uzun dönemli 
pozitif bir ilişki söz konusudur. Bununla birlikte reel faiz oranı zaman içerisinde değişebilir, ancak bu deği-
şim enflasyondan değil reel ekonomik faktörlerdeki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Fisher hipotezine göre 
nominal faiz oranı ile enflasyon arasında bire-bir ve pozitif bir ilişki söz konusu olduğunda bu durum güçlü 
Fisher etkisi, pozitif ancak bire-birden daha düşük olduğunda ise zayıf Fisher etkisi olarak ifade edilmekte-
dir. Fisher hipotezinin geçerli olması durumunda nominal faiz oranındaki değişmeler beklenen enflasyondaki 
değişmeleri yansıtmakta ve nominal faiz oranı enflasyon için öncü bir gösterge olabilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı nominal faiz oranı ve enflasyon arasındaki ilişkinin Türkiye örneğinde analiz edilmesidir. Fisher hipo-
tezinin Türkiye’de geçerli olup olmadığının ortaya konulması enflasyon konusunda uygulanacak para poli-
tikaları açısından da politika yapıcılara yön göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Fisher 
etkisi, 1987Q1-2018Q3 dönemine ilişkin Türkiye ekonomisi verileri kullanılarak test edilmektedir. Çalışmada 
nominal faiz oranı değişkeni olarak mevduat faiz oranı ve enflasyon değişkeni olarak da Tüketici Fiyat En-
deksi kullanılmıştır. Her iki veri de IMF-IFS’den elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan veriler çeyreklik 
veriler olduğu için mevsimsellikten arındırılmıştır. Çalışmada beklenen enflasyon değişkeni doğrudan hesap-
lanamayacağından rasyonel beklentiler çerçevesinde analiz yapılmıştır. Çalışmada Johansen eş-bütünleşme 
testi uygulanarak ele alınan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığı incelenmiştir. 
Ayrıca FMOLS ve DOLS eş-bütünleşme testleri ile uzun dönemli katsayıların belirlenmesine çalışılmıştır. 
Çalışmanın bulguları nominal faiz oranı ve beklenen enflasyonun uzun dönemde birlikte hareket ettiğini orta-
ya koymaktadır. Bununla birlikte test sonuçları nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon arasındaki ilişkinin 
pozitif olduğunu ancak bu iki değişkenin birbirlerini bire bir etkilemediğini göstermiştir. Buna göre FMOLS 
test sonucuna göre beklenen enflasyondaki %1’lik bir artış nominal faiz oranını %o. 48 oranında ve DOLS test 
sonucuna göre ise, beklenen enflasyondaki %1’lik bir artış nominal faiz oranını %o. 47 oranında artırmaktadır. 
Sonuç itibariyle Türkiye’de ele alınan dönemde zayıf Fisher etkisi geçerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Fisher Hipotezi, Faiz Oranı, Enflasyon, Eş-Bütünleşme Testi
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TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN TODA 
YAMAMOTO TESTİ İLE ANALİZİ

Zerrin KILIÇARSLAN

Türkiye

 

Öz: Döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi, nominal kurdaki bir birimlik değişmenin ithalat ve ihracat fiyatla-
rında yarattığı etki olarak tanımlanmaktadır. Döviz kurundaki değişiklikler ithal edilen tüketim mallarının, 
ara mallarının fiyatını doğrudan etkileyebilir. Ara mallarının fiyatındaki değişme ise yurt içinde üretilen mal 
ve hizmetlerin fiyatını etkilemektedir. Döviz kurundaki değişmelerin yurtiçi fiyatlara ne ölçüde yansıdığının 
belirlenmesi enflasyon hedeflemesi için uygulanacak para politikasına karar verilirken önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi (pass-through) hipotezinin Türkiye’de geçerli olup ol-
madığının test edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye için 2006:01-2018:03 dönemine ilişkin, üretici fiyat endeksi, 
tüketici fiyat endeksi, nominal efektif döviz kuru ve dolar cinsinden ithalat değişkenleri kullanılmıştır. Bu 
çalışmada değişkenlerarası nedensel ilişkiler, genişletilmiş vektör otoregresif modeller (VAR) modeline daya-
nan Toda-Yamamoto testi ile analiz edilmiştir. Serilerin durağanlık seviyelerinin belirlenmesi Toda-Yamamoto 
testinde kullanılan maksimum bütünleşme seviyesinin belirlenmesi için de önem arz etmektedir. Bu nedenle 
değişkenlerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri ile test 
edilmiştir. Her iki test sonucuna göre değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları birinci farklarında 
durağan oldukları görülmüştür. Değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi (dmax) 1 olarak tespit edilmiş-
tir. Toda-Yamamoto analizi, gecikme sayısına, maksimum bütünleşme derecesi [VAR(k+dmax )] eklenerek 
uygulandığından VAR analizinde modelde yer alan serilerin gecikme sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Nominal 
efektif döviz kurundan üretici fiyat endeksine doğru, ithalattan ise üretici fiyat endeksine doğru, üretici fiyat 
endeksi ve ithalattan nominal efektif döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca nominal döviz kurundan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Türkiye örneğinde ele alınan 
dönemde nominal efektif döviz kuru, üretici fiyatlarını etkilemektedir. Yani döviz kurundaki değişmelerin 
yurtiçi üretici fiyatlarına geçiş etkisi sözkonusudur. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Yurtiçi Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Toda-Yamamoto Testi
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BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ

Türkiye

 

Öz: Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile dünya genelinde büyüme, küçülme, birleşme ve yeniden yapılan-
ma gibi süreçler yoğun yaşanmaktadır. Rekabet hukuku ekonomik hayatın oluşumundan, verimli ve düzenli 
şekilde devam ettirilmesinde temel faktörlerden birisidir. Ülkemizde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
ile rekabet ortamının sağlanması ve korunması görevi Rekabet Kurumu tarafından yürütülmektedir. Rekabet 
kanununun amacı mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 
uygulamaları piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyeti kötüye kullanmalarını önlemektir. Bu çalışma 
ile birleşme ve devralma süreçlerine ağırlık verilerek, rekabet hukuku açısından değerlendirme yapılmaktadır. 
Şirket birleşme ve devralmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, beraberinde gelen sorunlar ve sonuçlar incelen-
mektedir. İçerik analizinin kullanıldığı bu çalışmada Rekabet Kurumu’nun 2013-2017 yılları arasındaki gö-
rünüm raporlarından faydalanılmaktadır. Kullanılan analiz yöntemiyle mevcut verileri özetleme, standardize 
etme, karşılaştırma veya başka bir biçime dönüştürme imkanı sağlamaktadır. Raporlarda yer alan işlem sayısı 
ve değerleri (Türkiye kökenli), ülke, sektör bazındaki bilgiler incelenmektedir. Ele alınan dönemlerin son beş 
yıla ait ortalama başvuru sayısı 196’dır. Birleşme ve devralma sayısı bakımından en düşük yıl 2015, en yüksek 
yıl ise 2014 olduğu görülmektedir. Rekabet Kanunu, ülke ekonomisinde faaliyet gösteren tüm sektörleri kap-
samaktadır. Teşebbüslerin yerli veya yabancı olması arasında herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Birleşme ve 
devralmalar işletmelerin piyasa değerlerinin arttırılması hedefini taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Birleşme, Devralma, Stratejik Yönetim



Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Davetli Konuşmacı

321

ÖZET SÖZEL METİNLER

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE 
KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ

Türkiye

 

Öz: Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler se-
çimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propaganda-
ları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardır, şeklinde tanımlanmaktadır. Siyasi partiler seçim çalışmalarına genellikle parti be-
yannamelerini açıklayarak başlarlar. Beyanname içinde, ülke gündemi ile ilgili öngördükleri tüm konulara yer 
verilmesi ve iktidara geldiklerine ise neler yapacaklarının beyan edilmesi gerekmektedir. Küçük ve orta bü-
yüklükte işletme (KOBİ); İkiyüzelli kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilan-
çosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimleri ve girişimleri, ifade etmektedir. 
Girişimciliği ise, tüketicilerin ekonomik nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ve kar elde etmek amacıyla üretim 
faktörlerini bir araya getirerek bir mal veya hizmet ortaya koyan, ancak bu teşebbüsü sonucu ortaya çıkacak 
risk unsurunu da göze alma süreci şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu işi gerçekleştiren kişilere (gerçek/
tüzel) ise girişimci denilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen genel seçimler 
öncesinde seçime katılan siyasi partilerin toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren KOBİ ve girişimcilik 
konusuna parti beyannamelerinde ne şekilde yer verdiklerini incelemek olacaktır. Çalışmada veri elde etmede 
içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri, KOBİ, Girişimcilik, Siyasi Parti Beyannameleri
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TMS/TFRS’DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME VE VERGİSEL 
DEĞERLEME FARKLILIKLAR

Şeref DEMİR

Türkiye

 

Öz: TMS 38/9’a göre İşletmeler sıklıkla kaynak tüketir veya bilimsel ya da teknik bilgi, yeni süreç veya sis-
temlerin tasarım ve uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve 
yayın hakları dahil) gibi maddi olmayan kaynakların elde etme, geliştirme, bakım veya iyileştirilmesi sırasında 
çeşitli borçlar yüklenirler. Bu geniş kapsamlı başlıklar altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; bilgisayar yazılı-
mı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, 
ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama hakları-
dır. TMS 38/22 ve 24 uyarınca; bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece (a) Varlıkla ilişkilendirilen 
beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması; ve (b) Varlığın 
maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, muhasebeleştirilir. Bir maddi olmayan duran varlık 
ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. TMS 38/72 hükmü gereğince bir işletme, maliyet 
yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini muhasebe politikası olarak seçer. Bir maddi olmayan duran 
varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar 
da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhase-
beleştirilir. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzenlemeler ise “gayri maddi haklar gayrimenkuller gibi değer-
lemeye tabi tutulur ve peştamallıklar mukayyet değerleri ile değerlenir” hükümleri ile sınırlıdır. Bu çalışmada 
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı bir örnek uygulama ile açıklanacak ve TMS 38 ve Vergi 
Usul Kanunu farklılıkları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Değerleme, TMS 38
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ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 
STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Şeref DEMİR

Türkiye

 

Öz: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartları bağımsız denetime 
tabi işletmeler bakımından Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu Standartlar Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak Türk Ticaret Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu 
Standartların çevirisi ve uygulanmasının denetimi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-
mu tarafından yapılmaktadır. Günümüze kadar şüpheli alacak karşılık hesapları ve uygulama usulleri Maliye 
Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile 
yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı uygulaması esasen vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili olmasına rağ-
men ticari kar zarar ve bilançolar vergisel değerlemelerin etkisiyle hazırlanmıştır. Tekdüzen hesap planına göre 
şüpheli ticari alacaklar; ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, 
yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsa-
maktadır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir; ancak 
teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Ayrıca şüpheli alacaklar 
için karşılık, dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Konuya ilişkin olarak farklı yargı kararları 
bulunmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bakımından şüpheli ticari alacaklar için karşılık 
hesaplama, Tekdüzen Hesap Planı ve yargı kararlarından bağımsız olarak “Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) 
Yaklaşımı” ve “Alacakların Yüzdesi (Bilanço) Yaklaşımı” gibi yöntemleri içermektedir. Bu çalışmada şüpheli 
ticari alacaklar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Tek Düzen Hesap Planı ile Vergi Usul Kanunu 
kapsamında incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları, Şüpheli Alacaklar
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İNOVATİF PAZARLAMA FİKİRLERİNİN KOBİLERİN DEĞİŞİMSEL REKABET 
STRATEJİLERİNE ETKİLERİ

M. Reha ÖZDER

Türkiye

Öz: Küresel bilgi teknolojilerinde yaşanan olguların etkisi ile işletmelerin kurumsal pazarlama faaliyetlerinde 
de değişimler yaşanmaktadır. Bu etki ile ürünler ve hizmetler arasında çok hızlı farklılaşmaya gidildiği, müşte-
ri beklentilerinin önem kazandığı, ürün çeşitliliğinin arttığı, rekabetin inanılmaz boyutlara ulaşarak kurumları 
ve işletmeleri zorladığı günümüzde; ekonomilerin yapı taşı olan kobilerin pazarlamada başarı sağlamak için, 
sunulan ürüne veya hizmete bir yenilik getirmeleri, değer katmaları gerekmektedir. İnovatif kurum imajı kav-
ramının önem kazandığı günümüz koşullarında müşterinin güvenini kazanmak yetmemekte, yenilik ve farklı-
lık algılarında cevap vermek gerekmektedir. Bu farklılığın ve yeniliğin kimden ve hangi kaynaktan çıkacağının 
belli olmadığı günümüz koşullarında küçük girişimcilerin yarattığı büyük gelişmeler söz konusu olmaktadır. 
Yeni inovatif pazarlama yaklaşım ve olgularının stratejileri ile bütünleşerek kurumsal kültürlerinde değişime 
açık yapılar haline gelmeleri durumunda geleceğin kazanan firmaları olmaları söz konusu olacaktır. Yaşadı-
ğımız yüzyıla damgasını vurmakta olan dijital kültür olgusunun ve inovatif pazarlama fikirlerinin kendilerine 
değişim sürecindeki etkilerini anlayamayan, uyum sağlayamayan kurum veya işletmelerin zamana yenik düş-
meleri kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu olguların ışığında hazırlanan çalışmada kobilere  inovatif pazarlama fikir-
lerinin değişimsel rekabet stratejilerine etkileri değerlendirilecek Kobilerin iş yapış şekillerini kolaylaştıracak, 
onlara yeni fırsatların kapılarını aralayabilecek öneri ve bulgular verilerek, kurumlarında içselleştirmeleri için 
gerekenler iletilecektir.Çalışmanın kobilere rekabet avantajı oluşturma yönünde olumlu etkilerinin olacağı dü-
şünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, İnovatif Pazarlama, Değişim, Stratejik Etkiler
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KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜREL HARCAMALAR

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS 

Türkiye

Öz: Kültür bir toplumun en değerli vazgeçilmezlerinin arasında ve ilk sıradadır. Bu nedenle kültür ve kültüre 
bağlı olarak gelişen ekonomi günümüzde oldukça önemlidir. Kültürel varlıkların başta tarihi önem açısından 
korunması, bu varlıkların bulunduğu toplumun geçmişini yansıtmasının yanında ekonomik anlamda toplumsal 
getirileri de göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir. Bu çalışma TUİK tarafından düzenli olarak yayınlanan Ara-
lık 2018 öncesine ait verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesi ve analize uygun hale getirilerek yorumlanması 
ile hazırlanmıştır. Türkiye’nin 2017 yılı kültür harcamalarına baktığımızda bir önceki yıla göre harcama oran-
larının %19,4 oranında artış gösterdiğini görmekteyiz. Bu artış ülke ekonomisine toplamda 44 milyar 75 mil-
yon 130 bin Türk Lirası olarak katkı sağlamıştır. Bu harcamaların dağılımına baktığımızda ise %64,2 oranla en 
fazla paya sahip olan tarafın kamu yani devlet olduğunu söyleyebiliriz. Özel harcamalar açısından baktığımız-
da ise %35,8 olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda kültürel harcamaların farklı kalem türleriyle 
değerlendirildiğinde ülke ekonomisi açısından oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Ekonomi, Harcama, Kamu, Özel, Tüketim  
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KONUT EDİNMENİN PSİKOLOJİSİ: EKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, tüketici bakış açısından, tüketicilerin konut edinmeleri üzerindeki faktörleri belir-
lemektir. Konut satın alma, birçok tüketici için hayatlarında bir defa gerçekleştirdikleri bir eylemdir. Konut 
fiyatları birçok değişkene göre değişirken, konut satın alma kararı psikolojik faktörler ile beraber birçok eko-
psikolojik faktörlere de bağlıdır. Bu çalışma, tüketicilerin konut satın alırken ne gibi süreçlerden geçtiklerini 
belirleyerek, ekonomik faktörlerin satın alma kararında yeri ve önemini belirleyecektir. Bunun için önce genel 
ekonomik faktörler incelenecek ve hangilerinin konut satın alma kararı üzerinde etkisi olduğu belirlendikten 
sonra, bu faktörlerin etkisinin büyüklüğü ve yönü belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Karar Alma, Stratejik Satın Alma, Ekonomik Faktörler 
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KONUT MALİYETİNİN KONUT SATIŞ HIZINA ETKİSİ

Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Konut sahiplerinin ve yüklenicilerin en temel amacı, yapılan konut veya binadan en iyi değeri elde etmek-
tir. Konut sahipleri ve yükleniciler genellikle en iyi değerin doğru anlaşılmaması nedeniyle inşaat maliyetleri-
nin yükselmesini istememektedirler. Bu çalışma, en iyi değer olarak konut satış hızını ele almaktadır. Yapılan 
konutun hızlı satılması dolayısıyla, yüklenici veya konut sahibi ekonomik fayda sağlayacak ve yaptığı maliye-
tin en hızlı dönüşünü elde ederek, en iyi değere sahip olacaktır. Çalışma 2013-2017 yılları arasında Türkiye’de-
ki konut maliyet ve satış verilerini kullanmaktadır. Çalışma sonunda, elde edilen sonuçlar, konut maliyetindeki 
artışın konut satış hızında pozitif etki yaptığı gözlenmiştir. Yapılan konutun, daha iyi kalitede olması ve daha 
iyi şartlar sağlaması konut maliyetini yükseltmekte ancak, konut satış hızına da olumlu etki yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Konut Satış Hızı, Konut Maliyeti, Lüks Konut 
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KLASİK PAZARLAMA VE GERİLLA PAZARLAMA YAKLAŞIMLARININ SPOR SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuba Fatma KARADAĞ, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

Öz: Sektörlerde markaların giderek çoğalması aralarındaki benzerliklerin fazlalaşması buna bağlı olarak kü-
resel değişimle beraber markalar arasındaki rekabetin artması işletmeleri hedef tüketicilere ulaşmak için yeni 
pazarlama tekniklerine yöneltmiştir. Bu anlamda spor sektöründe hızla artan ürün, hizmet çeşitliliği ve sek-
törde sürekli artan bir değişimin yaşanması, bu değişimin beraberinde getirdiği belirsizlikler işletmeleri pa-
zarlama konusunda farklı alternatiflere ve arayışlara yönlendirmiştir. Gerilla pazarlama son zamanlarda bu 
belirsizliklerin işletmeleri yönelttiği pazarlama tekniklerinden biri olarak öne çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı 
klasik pazarlama ve gerilla pazarlama yaklaşımlarının spor sektörü açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada 
dökümantasyon tekniği kullanılmış ve verilerin elde edilmesinde yazılı dökümanlardan (Kitaplar ve Dergiler, 
Web Siteleri vb.) faydalanılmıştır.   Küçük işletmeler sektörde tutunabilmek için minimum zaman, minimum 
iş gücü, minimum para harcayarak maksimum etki yaratan bu tekniği avantajlı bir teknik olarak görmekte olup 
tekniği etkili kullanmayı başaran işletmeler büyük işletmeler karşısında sektörde ayakta durmayı başarabilmiş-
lerdir. Bu çalışmada modern pazarlama tekniklerinden olan gerilla pazarlama tekniği ele alınmış olup alışılmış 
pazarlama yaklaşımlarının dışında olan bu yaklaşımın klasik pazarlama yaklaşımı ile spor sektörü açısından 
karşılaştırması yapılmıştır. Teknikle ilgili kavramsal açıklamalar yapılıp spor sektöründeki örnek çalışmalar 
üzerinde durulmuştur. Çalışma sonunda klasik pazarlama yaklaşımına göre gerilla pazarlama yaklaşımının 
maliyet, zaman ve iş gücü bakımından spor sektöründe daha olumlu sonuçlar elde edilebileceği ve pazarlama 
açısından daha etkili ve kalıcı algı sağlayacağı ve maksimum etki ortaya koyabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gerilla Pazarlama, Spor, Klasik Pazarlama, Hizmet
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INCREASING PROFITABILITY IN RETAIL WITH WINDOW DRESSING 

Aleksandar DOSDOKİD, Desislava GENADİ

Bulgaria 

Abstract: Showrooming is the name given to consumers buying from the online stores at a lower price after 
they visit the offline store. This phenomenon attracts increasing interest in both business practices and acade-
mic literature. Showrooming is also a great danger and important for large retailers in terms of expressing a si-
tuation that needs to be fought. However, retail information services for manufacturers are really important for 
the basic rationale and profitability of their existing assets. The most common reasons used for the threat posed 
by showrooming deny the manufacturer’s strategic role in the distribution channel. When the manufacturer’s 
decision is taken into account, the consumer’s ability to perform showrooming can increase and profitability 
increases for retailers. Thus, efforts to limit the retailer’s showrooming behavior will be misguided. This result 
is still valid even if the manufacturer is restricted to special wholesale contracts and price differences between 
the sales channels are not allowed.

Key Words: Showrooming, Free Circulation, Service, Retail Competition, Channel Coordination, Game The-
ory
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WIDE RANGE OF ACTIVE INTERNET MEDIA CHOICES AND ONLINE DISPLAY 
ADVERTISING OPTIMIZATION 

Ji Yoo BEOM,  Chung BYEON

Korea 

Abstract: The number of websites that advertise in today’s digital market has reached millions. As a result, 
firms decide how to split advertising budgets between these websites by turning towards advertisement agen-
cies and demand-side platforms (DSPs). Still, most current DSP algorithms are rule-based and custom ones. 
This article is one of the first initiatives in the field of marketing that aims to determine optimal advertising 
budgets on non-specific websites within the scope of programmatic advertising. Unlike the DSP algorithms 
that evaluate each impression separately, this method clearly takes into account the viewer’s cross-relations on 
the websites. As a result, campaign planners will be able to decide what will be the best offer on websites that 
are included in the entire set of ads. More importantly, with this method, advertisers won’t have to bid higher 
cost publishers if they don’t have access to inaccessible target audiences. The suggested method will also be 
used as budget adjustment tool. Since it is a quick guide for an optimal bid adjustment across the entire campa-
ign. Finally, this method will provide several practical methods for consumer targeting, ad frequency targeting 
and matching other mandatory media access to access on websites. 

Key Words: Online Advertising, Internet Media Selection, Programmatic Advertising, Real-Time Bidding, 
Restricted Convex Optimization
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MODELING OF GIFT SELECTION: EFFECT OF UNCERTAINTY ON PRICE SENSITIVITY

Matias ALAMILLO, Nicolas CRESPO

Spain 

Abstract: Gift shopping is a high source of income for retailers. At the same time, it may be a great burden in 
terms of the valuation of the gift by the person and the budget on which the buyer is willing to pay. Previous 
researches deal with non-matched appraisals of the person giving and taking the gift. This article shows that 
reduced price accuracy is another important resource on the loss of consumer surplus. Thus, the person who 
gives the gift can determine the importance of the relationship with the person taking the gift by using the 
price. To prove this mechanism, the authors are developing a new Bayesian gift selection modeling approach 
that points to the buyer’s predictions and price value. The model is based on two-choice conjoint studies in the 
gift shopping and examines the relationships between the uncertainty of the buyer and the preferences of the 
recipient. All studies especially when the buyer is unsure about the recipient’s preferences, it indicates the price 
value. These findings will be used as main inferences for gift industry. 

Key Words: Gift Shopping, Selection Nodels, Consumer Surplus, Price Accuracy, Preference Inferences 
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SYTEMATIC RISK FACTORS IN BANKING BANKRUPTCY

Cliupatra MAHMOUD,  Bithiah GAMAL

Egypt

Abstract: In this study, we have investigated the effect of systematic risk factors on banking bankruptcy. In all 
cases of bankruptcy, we have concluded that local market conditions are more effective in bank bankruptcies. 
Conversely, it has been determined that inter-bank market conditions are weakly predictive of bank bank-
ruptcy, but an important factor for the pre-2000 period. Therefore, it is seen that banking crises depend on pe-
riodic risk factors. Accordingly, the risk posed by the entire banking sector points out to more than the private 
banking risk, while the macro level regulations are important and it is challenging to find the right systematic 
risk factors in order to predict the future banking crisis. 

Key Words: Banking Crisis, Regulations, Bank Bankruptcy, Systematic Risk 
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CORRUPTION ECONOMIC DEVELOPMENT AND AUTOMATIC DEBT PAYMENT: THE CASE 
OF IRAQ

Kamilah ABBOUD, Akram AAMER 

Iraq

Abstract: We will use the example of Iraq to ascertain the determinants of debt default. Although demographic 
characteristics have predictive power, it has been found in this study that corruption has a strong effect. It has 
been found that individuals living in cities with high level of corruption delay their payments in a significant 
way. The evidences indicate that better economic developments significantly decrease the debt default. In this 
study, we will focus on delayed payments within the legal period. No penalty is imposed in this period and the 
borrower does not provide any financial benefit in case of timely payment. Economic development has been 
found to be positively correlated with cultural norms. 

Key Words: Corruption, Eeconomic Development, Debt Default, Cultural Norms 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PRODUCT COMPETITION AND CAMPANY VALUE 
IN THE MARKET

Faheem MAKURİA, Majeed MUDDAHTER

Sudan

Abstract: This study examines the relationship between product market competition and corporate social res-
ponsibility. The study clearly defines that corporate social responsibility instruments are endogenous and can 
be estimated in regression. The results indicate that there is a positive relationship between corporate social 
responsibility and the industrial market value of the firm. However, it has been determined that this relations-
hip is affected by product competition and product fluidity. In particular, it has been determined that corporate 
social responsibility has no impact on the value of the firm in the markets with low product competition or low 
product fluidity. Extra tests, communities, differences and environmental dynamics have also been influential 
on the overall impact of corporate social responsibilities.

Key Words:  Corporate Social Responsibility, Company Value 
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