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Değerli Bilim İnsanları.,

24/25 Mart 2017 Tarihlerinde, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği’nin katkı ve destekleriyle, Kocaeli 
Wellborn Hotel’de ikincisini gerçekleştirmiş olduğumuz kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve alâkadan 
dolayı teşekkür ederiz. İki yılda bir icra ettiğimiz kongremizin ilkini İstanbul Greenpark Hotel’de gerçekleştir-
miştik. Kıymetli eserlerin butik bir kongre mantığı çerçevesinde ama farklı bilim dallarının da katkıları ile siz 
kıymetli bilim insanlarına ulaştırılması konusunda bir köprü oluşturmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur 
duymaktayız. Ekonomi bilimi, disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde, farklı birçok bilim dalları ile etkileşim 
ve iletişim içerisindedir. Bu nedenle, bu disiplinlerarası bakışa göre planlanmış ve belirlenmiş olan başlığımız 
ekonomi yönetimi ve pazar araştırmaları şeklinde belirlenmiştir. Biz kongremizin adını ve başlığını belirlerken 
farklı bilim ve disiplin dallarının ekonomi ile olan ilişkisini de içine alacak şekilde bir boyut kazandırmaya ça-
lıştık. Bir önceki 2015 yılı buluşmamızda kongremizde olması gereken fakat eksiklik olarak gördüğümüz baş-
lık ile boyutları bu kongremizde geliştirmeye çalıştık. 2016 yılının ocak ayı itibariyle kongremiz konusunda 
duyurulara geçtik. Bu süre içerisinde kongremize toplam 381 bildiri gönderimi yapılmıştır. Kongremize gelen 
bildiriler alanında uzman bilim insanları heyeti tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonrasında, 91 sözel 
sunum bildirinin kongremizde sunulması yönünde olumlu dönüş alınmıştır. Kongremizin konu başlıkları ve 
kongrenin içeriğine uygun olmayan bildiriler kabul edilmemiş ve REDDEDİLMİŞTİR. Ayrıca, kongremizin 
daha önceki buluşmasında olduğu gibi, bu buluşmasında da POSTER bildiri kabulü yapılmamıştır. Bundan 
sonraki kongrelerimizde de POSTER bildiri kabulü yapılmayacaktır. Çünkü hazırlanan çalışmaların sunum 
ve tartışma şeklinde dinleyiciler başta olmak üzere alanda uzman kişilerin görüş ve önerileri doğrultusunda 
kongre sonrası sunulan bildirilerin üzerinde yenilikler ve düzeltmeler katılarak; alana literatüre katkı sağlaya-
cak eserlerin hazırlanmasına destek olmak istemekteyiz. Kongremizde sunulan çalışmaların yayın noktasına 
taşınması konusunda, yine İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği yönetiminde olan toplam 16 uluslararası 
hakemli dergi içerisinde bulunan IIB, UHBAB, SSTB, UHPA ve UHEYAD dergilerinde çalışmaların yayın 
haline getirilmesi konusunda da dergi baş editörleri ile editörler kurulunun kongremize yaptığı destek ile kat-
kılardan dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. 

24/25 Mart 2017 Tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlediğimiz ikinci buluşmamızda, alanında uzman toplam 20 
bilim insanının ekonomiye yönelik konuşmaları ve görüş ile önerilerini dinleyiciler ile buluşturduk. Bu davetli 
konuşmacılarımız kongrenin her iki gününde toplam 4 oturumda katılımcılara alanına yönelik bilgi, görüş ve 
önerilerini sunma imkânı bulmuştur. Kongremize toplam 283 katılımcı iştirak etmiş ve kongremizi izleme 
imkânını yakalamıştır. Değerli bilim insanları; insanlık var olduğundan bu yana ekonomi her zaman hayatı-
mızda yer almış ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Bu nedenle, her buluşmamızda kongremizin 
daha nitelikli ve alana katkı sağlayacak bir şekilde devam etmesi adına kongre yönetim kurulu olarak iki yılda 
bir kongremizin devamlılığını sürdürmeye devam edeceğiz. Kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, des-
tek ve katkılardan dolayı tüm katılımcılar başta olmak üzere destekçilerimiz, derneğimiz ve kongreye emeği 
geçen herkese saygı, sevgi, şükran ve teşekkürlerimizi arz ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz. 
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Distinguished Scientist,

We would like to thank you for your interest in our congress that was held for the second time in Kocaeli Well-
born Hotel with the support of İstanbul Association of Science and Academicians on 24th/25th March 2017.  
We held the first one of our biyearly held congress in İstanbul Greenpark Hotel. It is a great pleasure and honor 
to have created a bridge about reaching the precious works to your valuable scientists with the contribution of 
different branches of science within the frame of a boutique congressional rationale. The science of economics 
is in interaction and communication with many different branches of science, within the framework of an inter-
disciplinary understanding. For this reason, our headline was planned and identified as economic management 
and market research according to these interdisciplinary perspectives. While we were determining the name 
and title of the congress, we tried to give a dimension in a way to include the relation of different scientific 
disciplines with the economy. We tried to develop the title and dimensions that we considered in our meeting 
in 2015 as a deficit at this congress. We started to make announcements of our congress since January 2016. 
During this period, a total of 381 papers were sent to the congress. The papers sent to our congress were exa-
mined by a panel of expert scientists in the field. Following the review, a positive feedback was given about 
the presentation of 91 oral papers at the congress. Papers that are inappropriate for the topic and content of the 
congress haven’t been accepted and refused. Moreover, as in the previous meeting of the congress, POSTER 
papers were not accepted in this meeting. POSTER papers will not be accepted at our next congresses. Because 
we would like to support the preparation of works that will contribute to the literature related to the field by 
adding innovations and corrections to the reports submitted after the congress in line with the opinions and 
suggestions of experts in the field, especially the audience, in the form of presentations and discussions of the 
prepared works. We would like to thank the chief editors and editorial boards of 16 international refereed jour-
nals namely IIB, UHBAB, SSTB, UHPA and UHEYAD being under the management of İstanbul Association 
of Science and Academicians for their valuable contributions made to our congress and publication of papers 
presented in our congress. 

In the second meeting held on 24th/25th March 2017 in Kocaeli, we brought together the talks, opinions and 
suggestions of 20 expert scientists related to economics with listeners. These guest speakers found the op-
portunity to present information, opinions and suggestions for the field of participants in 4 sessions on both 
days of the congress. A total of 283 participants attended the congress and had the opportunity to monitor it. 
Dear scientists, the economy has always been in our lives since humanity existed and will continue to exist 
thereafter. For this reason, we will continue to hold the congress every two years as the executive committee 
of the congress in order to sustain the meeting in a way that will contribute to the quality of our congress and 
field. We would like to thank and express our respect, love and gratitude to all participants, supporters, our 
association and all those who exerted great effort for our congress for their valuable support and contributions. 
Best regards. 
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BU KONGRE

İSTANBUL BİLİM VE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ 

TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEREK İKİ YILDA BİR DÜZENLENMEKTEDİR.

KONGREMİZ MARKA TESCİLLİDİR
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KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa TALAS

 
KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Doç. Dr. Yener ATASEVEN

  
DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Doç. Dr. Pelin AVŞAR
Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU

Doç. Dr. Xelilov TOQRUL
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah AKYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN

Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Okan SARIGÖZ

Dr. Muzaffer AKSOY
 

BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN
Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR

Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT
 

YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Doç. Dr. Çetin YAMAN
Doç. Dr. Emel POYRAZ

Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Doç. Dr. Murat ERCAN

Dr. Murat SAĞBAŞ
Dr. Mustafa BALCI

 
KONGRE SEKRETERLİĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN
Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU

Öğr. Gör. Emre PINARBAŞI
Arş. Gör. Hakan AÇIKGÖZ

Deniz ONUR
Ozan KARABAŞ
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BİLİM KURULU BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet BURÇİN YERELİ
• Prof. Dr. Alev PARSA / EGE ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Adigun AGBAJE / UNIVERSITY OF IBADAN, NIGERIA
• Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Bayo OKUNDE / UNIVERSITY OF IBADAN, NIGERIA
• Prof. Dr. Bülent EKER / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Cengiz ANIK / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ / GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. David W. STEWART / LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY, USA
• Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMLİOĞLU / ATILIM ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Fatih KILIÇ / SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Faruk ANDAÇ / ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Fatih YÜCEL / ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Fevzi ULUĞU / TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
• Prof. Dr. Gönül KUNT KANDERİM / İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Hasret ÇOMAK / AREL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN / İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Javier LIORENS MONTES / UNIVERSITY OF GRANADA, SPEIN
• Prof. Dr. John KUADA / UNIVERSITY OF AALBORG, DENMAR
• Prof. Dr. Joshua ALABİ / UNIVERSITY OF PROFESSIONAL SUTUDIES, ACCRA
• Prof. Dr. Kwame GYEKYE / UNIVERSITY OF PROFESSIONAL SUTUDIES, ACCRA
• Prof. Dr. Marco MAFFEI / FEDERICO II UNIVERSITY OF NAPLES, ITALY
• Prof. Dr. Mawutor AVOKE / ÜNIVERSITY OF EDUCATION / WINNEBA
• Prof. Dr. Mai ISMANDAR DATTA / WAYNE STATE UNIVERSITY, USA
• Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Min YOUNG LEE / UNIVERSITY OF KENTUCKY, USA
• Prof. Dr. Mohsen ELHAFSI / UNIVERSITY OF CALIFORNIA – RIVESIDE, USD
• Prof. Dr. Müjde KER DİNÇER / EGE ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Nur Adiana HİAU ABDULLAH / UNIVERSITI UTARA MALAYSI
• Prof. Dr. Patrick VELTE / LEUPHANA UNIVERSITY LUENEBURG, GERMANY
• Prof. Dr. Ramazan ERDEM / SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Rashid SUMAİLA / UNIVERSITY OF BRITISH COLUMIA
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• Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLLF / GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Richard F. GHISELLI / PURDUE UNIVERSITY, AFGHANISTAN
• Prof. Dr. Ruhei WU / McMASTER UNIVERSITY, CANADA
• Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK / İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
• Prof. Dr. Valentina DELLA CORTE / FEDRICO II UNIVERSITY OF NAPLES, ITALY
• Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Çağlar ÖZEL / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Emel POYRAZ / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ / UŞAK ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. İbrahim ÖZKAN / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL / YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Kaya YILDIZ / ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Mehmet TOP / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Murat ERCAN / BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Ömer R. ÖNDER / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Özcan SEZER / BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Saynur DERMAR / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU / FIRAT ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Taner AKÇACI / KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
• Doç. Dr. Yener ATASEVEN / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Ayşegül SONCU / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL / FIRAT ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Asmat Nizam ABDUL TALİB / UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
• Yrd. Doç. Dr. Nuran AKŞİT IŞIK / BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR / AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN / ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
• Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
• Dr. Alhassan BUNYAMİNU / UNIVERSITY OF PROFESSIONAL SUTUDIES, ACCRA
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• Dr. Bruna ECCHIA / UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II, ITALY
• Dr. Fabio SABATINI / SPANIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY
• Dr. Fernando MATIAS RECHE / GRANADA UNIVERSITY, SPAIN
• Dr. Grigorios L. KYRIAKOPOULOS / NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, 

GREECE
• Dr. Hacı Arif TUNCEZ / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
• Dr. Nazrul ISLAM / ABERYSTWYTH UNIVERSITY, UK
• Dr. Vincent OMACHONU / UNIVERSITY OF MIAMI, USA
• Avukat Fevzi PAPAKÇI
• Avukat Nazmi ARİF
• Avukat Onur BAYKAN

*Liste Unvan ve Alfabetik İsim Sıralamasına Göre Düzenlenmiştir. 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

KONGRE ONUR KONUKLARI
Prof. Dr. Ümran SEVİL

(İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı)
 

AÇILIŞ KAYIT
08.00 – 09.00 KAYIT DESK

 
İSTİKLAL MARŞI ve SAYGI DURUŞU

AÇILIŞ
09.00 - 09.10 

 
AÇILIŞ KONUŞMASI

09.10 – 09.30
Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Kongre Başkanı)
 

CAFE BREAK ARASI
09.30 – 10: 00

 
DAVETLİLER VE PANELLER

OTURUM 01
“Ulusal ve Uluslararası Ekonomi”
Başkan: Prof. Dr. Ümran SEVİL

Saat: 10.00 – 12.30 Tarih: 24.03.2017
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

Doç. Dr. Giray SAYNUR DERMAN
Yrd. Doç. Dr. Erdal ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU
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OTURUM 02
“Disiplinler Arası Ekonomi Yönetimi”

Başkan: Prof. Dr. Mustafa TALAS
Saat: 13.00 – 15:00 Tarih: 24.03.2017

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Yener ATASEVEN
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ
 

OTURUM 03
“Medya Ekonomisi”

Başkan: Prof. Dr. Cengiz ANIK
Saat: 15:30 - 17:00 Tarih: 24.03.2017

Doç. Dr. Emel POYRAZ
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU

 
OTURUM 04

“Sosyoloji, Eğitim ve Sağlık Açısından Finansa Bakış” 
Başkan: Prof. Dr. Bülent EKER - Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Saat: 13:00 - 14:30 Tarih: 25.03.2017
Prof. Dr. Ahmet VECDİ CAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN  



20

BİLİMSEL PROGRAM 
2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 

OTURUM PROGRAMLARI 
24.03.2017 

 
OTURUM 1
SALON (A)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 10:30 – 12:00
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

İsmail BİLGİÇLİ, 1. 
Burhanettin ZENGİN

TURİZM İŞLETMELERİNİN TURİZM TEŞVİK KANUNU 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arkan YUSUFOĞLU, 2. 
Muharrem ÇAKIR

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASAL 
PARTİLERİN SEÇİM VAATLERİNİN KAMU TERCİHİ TEORİSİ 
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih SARAÇOĞLU, 3. 
Muharrem ÇAKIR

BİR VERGİ TEŞVİK MÜESSESESİ OLARAK İNDİRİMLİ 
KURUMLAR VERGİSİ (İKV) UYGULAMASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih SARAÇOĞLU4. BİR OTOFİNANSMAN ARACI OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ 
KAZANCI İSTİSNASI

Ali Murat KIRIK, Birgül 5. 
ALICI

ANİMASYON FİLMLERİN ÇOCUKLARIN TÜKETİM 
DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

     6. Sebahattin ÇELİK  SOSYAL MEDYA ARACI OLARAK INSTEGRAM>IN ETKİNLİĞİNİ 
ÖLÇME YÖNTEMLERİ
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 OTURUM 2
SALON (B)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 10:30 – 12:00
BAŞKAN              : Prof. Dr. Cengiz ANIK 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Muharrem ÇAKIR, Arkan 1. 
YUSUFOLU

BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Esra ÇELİK, Murat 2. 
ATAN

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK

Cengiz ANIK3. 
GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİNE 
İLİŞKİN BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

Pınar ŞİMŞEK, Murat 4. 
ATAN

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PERSONEL SERVİS ATAMASI

İbrahim YEMEZ, 5. 
Hüdaverdi BİRCAN, Sait 
BARDAKÇI

SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN SATINALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN YOL 
ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVSERSİTESİ 
İİBF>de BİR UYGULAMA

6.   Ayşe Gül SONCU   GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM GÖSTERİSİ
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OTURUM 3
SALON (A)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 13:00 – 14:00
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Aysel GÜNEY1. MUHASEBE EĞİTİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİLİK 
SINAVINDAKİ KONULARIN YERİ

Muhammed Kürşad DURSUN, Aslı 2. 
KAYA, Semiha KILIÇASLAN

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YÜKSEKÖĞRE-
TİM ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİYE KATKISI

Mihalis KUYUCU3. SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA RADYO 
MECRASININ EKONOMİK GELİŞİMİ

H. Işıl ALKAN, A. Öznur ÜMİT4. ORTA GELİR TUZAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN İN-
CELENMESİ VE TUZAKTAN ÇIKIŞ STRATEJİLERİ

Ali Murat KIRIK, Enderhan KARA-5. 
KOÇ

DİJİTAL FOTOĞRAF TEKNOLOJİSİNİN MOBİL İLETİ-
ŞİM EKONOMİSİNE ETKİSİ

 
OTURUM 4
SALON (B)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 13:00 – 14:00
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ
Nihan YÜCEL, M. Yalçın TAŞ-1. 

MEKTEPLİGİL, Gül ÇAVUŞOĞLU, 
Fatih Mehmet PARLAR

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIKLARI-
NIN SPOR FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALARI-
NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nuran AKYURT2. “UNHINDERED HEALTH SERVICES” IN HEALTH INSTI-
TUTIONS RESEARCH ON PUBLIC HOSPITALS

Burcu YILMAZ ŞAHİN, Halit Le-3. 
vent ORHAN

KAMU HARCAMALARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN 
ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İbrahim YIKILMAZ, Murat SAĞ-4. 
BAŞ

EKONOMİK UYGULAMALARIN BAŞARIYA ULAŞMA-
SINDA Y VE Z KUŞAKLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİM-
LERİNİN KARŞILAŞTIRILMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME

Kasım BAYNAL, Ali İhsan BO-5. 
YACI, Esra Nur BALAKAR, Damla 
KÜÇÜK

 FMEA YÖNTEMİ İLE HATA TESPİTİ VE OTOMOTİV 
YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA
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OTURUM 5
SALON (A)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 14:30 – 16:00
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Selahattin KAYNAK, Serkan 1. 
ALTUNBAŞ

TÜRK İMALAT SANAYİNDE YABANCI SERMAYELİ 
FİRMALARIN PİYASA YAPISI VE YOĞUNLAŞMA 
DÜZEYİ ANALİZİ

İsmail Tamer TOKLU2. TÜKETİCİLERİN ZEYTİNYAĞI NİTELİKLERİNDEKİ 
TERCİHLERİ: KONJOİNT ANALİZİ İLE KEŞİFSEL BİR 
ARAŞTIRMA

3. İbrahim Taha DURSUN  OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜST 
YÖNETİM EKİPLERİNİN DEMOGRAFİK VE KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA

Niyazi GÜMÜŞ4. AKILLI CEP TELEFONU KULLANICILARININ 
MARKALARIN MOBİL UYGULAMALARINI 
KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA

 Zeliha TEKİN, Arzu ÇOTUL5.  AHİ EKONOMİSİNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ
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OTURUM 6
SALON (B)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 14:30 – 16:00
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Okan ORAL1. BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ İŞÇİLERİ MÜHENDİSLER

Nur DİLBAZ ALACAHAN, 2. 
Yağmur AKARSU

KEYNESYEN VE YENİ KEYNESYEN EKONOMİ POLİTİKALARI 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

H.Tezcan UYSAL, H.Murat 3. 
ARSLAN

ALGILANAN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN HİZMET 
SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN ENTER 
YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Emel POYRAZ4. PROPAGANDANIN VE ALGI YÖNETİMİNİN GÖLGELEDİĞİ 
GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 
İLİŞKİLERİ

 Feride BAŞTÜRK, Serap 5. 
KAMIŞLI, Arif DAMAR

 CİNSİYETE GÖRE FİNANSAL OKUR YAZARLIK DÜZEYİNDEKİ 
FARKLILIK
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OTURUM 7
SALON (A)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 16:00 – 18:30
BAŞKAN              : Yrd. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Hakan YAŞ, Sedef ZEYREKLİ 1. 
YAŞ

YEREL YÖNETİM GÖREV VE YETKİ BİLİNCİ ÜZERİNDE 
EDİRNE SEÇMENİNİN GENEL ÖZELLİKLERİNİN 
ETKİSİNİN TAHMİN EDİLMESİ

Ali İhsan BOYACI, Kasım 2. 
BAYNAL, Ayşegül EREN, Buse 
MATARACI, Tuğçe YETİMLER

TİCARİ ARAÇ MARKALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ: MARMARA BÖLGESİ 
UYGULAMASI

Uğur KESKİN, Elif EROĞLU 3. 
HALL, Nurdan SEVİM

GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞINA YÖNELİK 
ELEŞTİRİLER: AHMET YILMAZ’IN KİTAPLARI ÜZERİNE 
BİR İNCELEME

Selahattin KAYNAK, E. 4. 
Muhsin DOĞAN, Tunahan 
HACIİMAMOĞLU

E-TİCARETİN HACMİ VE BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Mehpare TOKAY ARGAN, Ali 5. 
ARICI

 SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE E-HASTA 
ŞİKAYETLERİ

 Ali Serdar YÜCEL6.  GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE 
ÇALIŞANLARIN ALTI SİGMA YÖNETİM MODELİNİN 
UYGULANABİLİRLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI 
DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.  Zehra YILDIRIM, Arzu POLAT  KAMU BORÇ POLİTİKASI YÖNÜNDEN İÇ BORÇLARININ 
GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ

8. Arzu POLAT, Zehra YILDIRIM  KRİZ SONRASI DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK 
ÖNLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9. Mehmet CURAL, Mehmet 
PEKKAYA, Elif Ceren ÇELEBİ

 VERGİ BİLİNCİ VE VERGİYE BAKIŞ AÇILARI: 
ZONGULDAK’TAKİ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ 
MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

   10. Mevhibe AY TÜRKMEN, 
Yeliz AYNAOĞLU

 KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ İLE KÜRESEL REKABET 
ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ANALİZİ

 
OTURUM 8



26

SALON (B)
TARİH                   : 24.03.2017 
SAAT                     : 16:00 – 18:30
BAŞKAN              :  Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Mükerrem ATALAY ORAL, 1. 
Tuğçe TÜRKOĞUZ FETTAH

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE KURUMSAL İMAJ OLUŞTUR-
MA ARACI KURUMSAL REKLAM

Burcu ÖZCAN, Gülşen AK-2. 
MAN, Mahmure ÇAKICI, Ezgi 
BEKAR

PERFORMANS DEĞERLENDİRME: 360 DERECE PERFOR-
MANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK FİR-
MALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Gülşen AKMAN, Burcu ÖZ-3. 
CAN, ÇAğın KARABIÇAK

DENİZ MOTORU SEKTÖRÜNDE ANALİTİK HİYERARŞİ 
PROSESİ KULLANILARAK HEDEF PAZARIN BELİRLENME-
Sİ

Evrim KABUKÇU 4. MODA ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BOYUT-
LARI VE BİR MODEL ÖNERİSİ

 Kadriye SARIKAYA5.  SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERSONEL GÜÇLENDİRME

 Mehmet AYDINER6.  KALKINMA AJANSLARININ BÖLGELERİNİN DIŞ TİCARET 
PERFORMANSINA ETKİSİ

 7. Zeliha TEKİN, Arzu ÇOTUL,    
Yazgül AVADOS

 KADINLARA YÖNELİK ÜRÜN İNOVASYONU: VOLVO YCC 
ÖRNEĞİ

8. Melike AKTAN, Semih YIL-
MAZ

 SPOR SPONSORLUĞUNDA SPONSORA YÖNELİK TUTU-
MUN VE SPONSORDAN ALGILANAN SAMİMİYETİN MAR-
KA İMAJINA ETKİSİ

9. Evrim KABUKÇU  MODA TASARIMI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ-
NİN PROGRAM TERCİHLERİNİ ANALİTİK HİYERARŞİ PRO-
SESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

10. Umut AKDUĞAN, İ. Orçun 
GÜNDÜZ, Gökhan SÖNMEZLER

 KREDİ KARTI VE BANKA KARTI KULLANIMI İLE KDV 
TAHSİLATI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR 
ANALİZ
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2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
OTURUM PROGRAMLARI

25.03.2017

OTURUM 9
SALON (A)
TARİH                   : 25.03.2017 
SAAT                     : 11:00 – 12:00
BAŞKAN              : Prof. Dr. Mustafa TALAS 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Mustafa TALAS1. EKONOMİ VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI

Murat KORKMAZ,  Ayhan AYTAÇ, 2. 
Hatice Nur GERMİR

2006 – 2016 YILLARINA AİT TUİK VERİLERİNE 
GÖRE ÜRETİCİ FİYAT ENDESKS ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Dilek 3. 
ÖZTAŞ, Ayça GÜRKAN, Haluk ŞENGÜN

KAMUSAL SOSYAL KORUMA 
UYGULAMALARININ FARKLI İSTATİSTİK 
YÖNTEMLERLE ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Dilek 4. 
ÖZTAŞ, Ümran SEVİL, Haluk ŞENGÜN 

1999-2015 YILLARINA AİT KAMU SAĞLIK 
HARCAMA VERİLERİNİN FARKLI İSTATİSTİK 
YÖNTEMLERLE ANALİZ EDİLMESİ

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, 5. 
Dilek ÖZTAŞ, Haluk ŞENGÜN

2005 – 2015 YILLARI ARASI TUIK VERİLERİNE 
GÖRE TÜRKİYE TEMEL EKONOMİK 
GÖSTERGELER ANALİZİ
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OTURUM 10
SALON (B)
TARİH                   : 25.03.2017 
SAAT                     : 11:00 – 12:00
BAŞKAN              : Doç. Dr. Yener ATASEVEN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Ayşegül ERCİYAS , Dilek ÖZTAŞ, Hava 1. 
YILMAZ, Melahat YAĞMUR, Murat AKÇAY

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN 
HEMŞİRELERİN PERSONEL DEVİR HIZILARI VE 
AYRILMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Dilek ÖZTAŞ, Ayşegül KOÇ , Sevilay 2. 
KARAHAN, Mustafa UZUN, Hicran FIRAT, 
Levent ÖZTÜRK

HASTANELERDE EKSİZSİZ DOLDURULAN 
DOSYA ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül KOÇ, Dilek ÖZTAŞ, Sevilay 3. 
KARAHAN, Hicran FIRAT, Mustafa UZUN, 
Levent ÖZTÜRK

SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİNDE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET 
DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE İYİLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI

Ayşegül KOÇ, Dilek ÖZTAŞ, Sevilay 4. 
KARAHAN, Hicran FIRAT, Mustafa UZUN, 
Levent ÖZTÜRK

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HASTA 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME

Ayşegül ERCİYAS, Dilek ÖZTAŞ, 5. 
Selcen YÜKSEL, Birgül AKÇİN, Gülperi 
VAROL, Murat AKÇAY, Melahat YAĞMUR 
KARAKÜLAH

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN 
ÇALIŞMA DİNAMİKLERİNE ETKİSİ: ANKARA 
ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
ÖRNEĞİ
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OTURUM 11
SALON (A)
TARİH                   : 25.03.2017 
SAAT                     : 13:00 – 15:00
BAŞKAN                : Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Murat KORKMAZ,  Ayhan AYTAÇ, Hatice 1. 
Nur GERMİR

KÂĞIT SEKTÖRÜ İTHALAT İHRACAT MİKTAR 
VE DEĞER ANALİZİ

Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK2. SPORTİF AÇIDAN 2007-2016 YILLARI ARASINDA-
Kİ MEVCUT DURUMUN FARKLI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN ANALİZİ

Hakan GÜLER3. TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK SEK-
TÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Fatih Mehmet PARLAR, Mehmet Yalçın 4. 
TAŞMEKTEPLİGİL, Gül ÇAVUŞOĞLU, Ni-
han YÜCEL, Aydan ERMİŞ

FUTBOL’DA SOSYAL REKABET DEVRİ: DELOİT-
TE FUTBOL PARA LİGİ’NE GİREN KULÜPLERİN 
SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

 M. Emin AKKILIÇ, H. Hüseyin YILDI-5. 
RIM

 İLK HALKA ARZLARDA OPTİMUM FİYATLAN-
DIRMANIN HİSSE SENETLERİNE GETİRİRİ 
ÜZERİNE ETKİSİ: 2014-2016 BORSA İSTANBUL 
ÖRNEĞİ

     6.   İbrahim Taha DURSUN  TÜRKİYE OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SA-
NAYİ SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRMEK

     7.  Aytaç DEMİRAY, H. Arif TUNCEZ  TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ENERJİ KAY-
NAĞI OLARAK NÜKLEER ENERJİNİN KULLANI-
LABİLİRLİĞİ

     8.  Selma KALYONCUOĞLU  FİZİKSEL VE ONLİNE PARAKENDECİLİĞİN AN-
GAJMANI: SHOWROOMING İLE WEBROOMING 
EL ELE
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OTURUM 12
SALON (B)
TARİH                   : 25.03.2017 
SAAT                     : 13:00 – 15:00
BAŞKAN              : Prof. Dr. Bülent EKER - Yrd. Doç. Dr. Okan ORAL 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Nurullah KARTA1. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DEVLETÇİ EKONOMİ VE 
ÖZEL TEŞEBBÜS

İsmail Tamer TOKLU, 2. 
Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK, Arzu 
TUYGUN TOKLU

SUCUK TERCİHİNDE HANGİ NİTELİKLER ÖNCELİKLİDİR? 
TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yalçın KARAGÖZ, Sait 3. 
BARDAKÇI, İbrahim YEMEZ

KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP 
SATINALMA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ, 4. 
Murat ÇİMEN, Tolga İNAL

ERZİNCAN İLİNDEKİ YETİŞTİRİLEN SİMMENTAL IRK 
İNEKLERDEN ELDE EDİLEN SÜTLERDE EKONOMİK 
ÖNEME SAHİP BİYOKİMYYASAL PARAMETRELERİN AB 
STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ İSTATİSTİKİ 
KONTROLÜ

 Murat TURGUT5.  KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: 
DENETLENMEDEN DERECELENDİRME

6.   Aytaç DEMİRAY, H. Arif 
TUNCEZ

 ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN 
DURUMU: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

7.  H. Arif TUNCEZ, Aytaç 
DEMİRAY

 ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEGİ
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OTURUM 13
SALON (A)
TARİH                   : 25.03.2017 
SAAT                     : 15:00 – 16:30
BAŞKAN              : Prof. Dr. Mustafa TALAS

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Hakan GÜLER, İbrahim ŞEKER, 1. 
Abdurrahman KÖSEDAĞ

TÜRKİYE’DE HİNDİ ETİ ÜRETİMİNDE MEVCUT DURUM; 
SORUNLAR VE ÖNERİLER

Fatma Özçelik HEPER2. TURİZM SEKTÖRÜNDE REKABET, DESTİNASYON 
REKABETİ VE DESTİNASYON REKABETİ MODELLERİ

Adil ŞENBAŞ, Mustafa TALAS3. TÜRKİYEDEKİ EKO TURİZM KONSEPTİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

İhsan ÇAPCIOĞLU, Ertan 4. 
ÖZÇOBAN

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE BİR SOSYAL SORUMLULUK 
ÖRNEĞİ: YEŞİL YILDIZ KAMPANYASI ÜZERİNE BİR 
ALAN ARAŞTIRMASI

 H. Hüseyin YILDIRIM, M. Emin 5. 
AKKILIÇ

 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKUR YAZARLIK 
DÜZEYİNİN TESPİTİ

     6. Reyhan BAŞARAN, Şimal 
ÇELİKKOL

 Y KUŞAĞI VE İŞVEREN MARKASININ ÖNEMİ

     7. Semiha KILIÇASLAN, M. 
Kürşad DURSUN, Aslı KAYA

 ÖRGÜT İKLİMİ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: DOĞU 
KARADENİZ>DE BİR ÇAY FABRİKASINDA UYGULAMA
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OTURUM 14
SALON (B)
TARİH                   : 25.03.2017
SAAT                     : 15:00 – 16:30
BAŞKAN                : Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

KONUŞMACILAR BİLDİRİ

Serkan AYLAN, Hakan KOÇ1. OTEL İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA 
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AKILLI CEP TELEFONU KULLANICILARININ MARKALARIN MOBİL UYGULAMALARINI 
KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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(BU ÇALIŞMA KONGREDE SÖZEL SUNUM BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve PDA (kişisel 
dijital asistan) gibi mobil cihazlar yaygınlaşmaktadır. Çevremize baktığımızda bu cihazlardan en az birini 
görmemiz kaçınılmazdır. Bu cihazlar zamandan, içinde bulunduğumuz yer ve mekândan bağımsız olarak her 
türlü bilgiye ve hizmete gerçek zamanlı ulaşmamızı mümkün kılmaktadır. Bu cihazlarda kullanılan teknoloji 
geliştikçe kullanıcılar bu cihazlar üzerinden alışveriş, bankacılık işlemleri ve eğlence başta olmak üzere daha 
birçok alanda yararlanabilmektedir. Dünya genelinde mobil cep telefonu kullanıcı sayısının 2016 yılında 7,3 
milyar olacağı tahmin edilirken Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı ise 2015 yılı itibariyle 71,8 milyon kişi 
olarak tespit edilmiştir.1 Rakamlar mobil ticaret pazarının önümüzdeki yıllarda da önemli gelişmeler göstere-
ceğinin sinyalini vermektedir. Mobil üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaretin gelişmesi ve kullanıcıların 
akıllı cihazlarını sürekli yanlarında bulundurmaları zaman içinde pazarlama uzmanlarının dikkatini çekmiş ve 
geliştirilen çeşitli uygulamalar aracılığı ile tüketicileri etkilemeye çalışmışlardır. Bu uygulamalardan biride 
son dönemde hızla artan markaların mobil cihazlar için geliştirmiş oldukları iOS ve Android uygulamalardır. 
Markaların bu uygulamaları; çoğunlukla uygulama adı ve marka logosunun veya simgesinin kullanıcı deneyi-
mi boyunca ön plana çıktığı mobil cihaza indirilebilir yazılımlar olarak tanımlanmaktadır (Zhao ve Balague, 
2015:305). Başka bir araştırmada ise; web sitelerine ve zengin medya banner reklamlarına benzeyen, ancak 
potansiyel olarak daha çekici olan etkileşimli reklamcılığın başka bir formu olarak tanımlanmaktadır (Bellman 
ve diğ., 2011:192). Mobil teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda markaların yoğun talep gösterdiği 
bu uygulamalar mobil cihazlar aracılığı ile her zaman ve her yerde erişilip kullanılabilir hale dönüşmüştür 
(Özkoçak, 2016). Markaların mobil uygulamalarının etkileşimli özellikleri tüketici marka ilişkisini derinleş-
tirirken tüketicinin markaya, satın alma niyetine ve nihai olarak satın alma davranışına yönelik olumlu tutum 
geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Marka uygulamalarının benimsenmesi satın alma üzerinde olumlu et-
kiye sahiptir. İyi tasarlanmış bir marka uygulamasını indirip kullanmak, müşterilerin markanın ürün veya 

1  (www.itu.int, 2016)
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hizmetlerine yönelik olumlu tutumunu, satın alım sıklıklarını ve harcamalarını artırmaktadır (Kim ve diğ., 
2015:31). Ayrıca bu uygulamalar; şirketlere değer yaratmada, yeni talepler sağlamada, verimliliği artırma-
da, bilgi paylaşımının desteklenmesinde ve rekabet karşısında avantaj sağlamada markalara önemli faydalar 
sunmaktadır (Ehrenhard ve diğ., 2016:1). Amaç: Bu çalışmanın amacı akıllı cep telefonu kullanıcılarının 
markaların mobil uygulamalarını kullanma düzeylerini incelemektir. Yöntem: Akıllı cep telefonu kullanıcıla-
rının markaların mobil uygulamalarını kullanma durumlarını öğrenmeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışma 
kapsamında 2016 Kasım–Aralık ayları içinde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi ile belirlenmiş Kastamonu Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimlerinde eğitim gören 262 öğrenciye 
yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bu 262 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular ve Sonuç: 
Yapılan araştırmada katılımcıların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Yaş dağılımı açısından ise 19-21 
yaş arasındakiler çoğunluğu oluşturmaktadır. Aile gelirinde 1000 TL-2000 TL arasında gelire sahip olanlar, 
kişisel gelirde ise 251 TL-500 TL arasındakiler çoğunluğu oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada katılımcıların 
yaklaşık %80’ninin markaların mobil uygulamalarını her gün kullandığı, en fazla indirilen uygulama türleri-
nin ise sosyal medya ve teknoloji uygulamaları olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaklaşık %44’ü mobil 
uygulama üzerinden ürün almadığını ifade ederken %38’i 1-3 arasında ürün satın aldığını ifade etmektedir. 7 
ve daha fazla sayıda ürün aldığını ifade edenlerin oranı ise %13 olmaktadır. Katılımcıların markaların mobil 
uygulamalarını kullanma nedenlerinin başında “Eğlenceli içerikleri takip etmek” gelirken ikinci sırada “Avan-
tajlı fiyatlardan yararlanmak” nedeni gelmektedir. Üçüncü sırada ise “Marka ve ürünler hakkında bilgi almak” 
gelmektedir. Katılımcıların yaklaşık %75’i mobil uygulamaların markalara faydalı olduğunu değerlendirmek-
tedir. Ayrıca katılımcıların %61’i de cep telefonlarındaki markaların mobil uygulamalarının satın alım karar-
larını etkileyeceğini ifade etmektedirler. Araştırmada kadınların mobil uygulama üzerinden ürün satın almaya 
erkeklere göre daha eğilimli oldukları ve mobil uygulama kullanma ve indirme konusunda da yine erkeklere 
göre daha yatkın oldukları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulama sırala-
masında Trendyol 56 indirme ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise 32 indirme ile Teknosa yer alırken 
üçüncü sırada 31 indirme ile Lcw yer almaktadır. Katılımcıların toplamda 62 farklı mobil marka uygulamasını 
274 kez akıllı cep telefonlarına indirdikleri görülmektedir. Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise spor 
ve otomobil türündeki mobil uygulamalar dışında tüm uygulama türlerinde kadınların öne çıktığıdır. Araştır-
madaki şaşırtıcı sonuç ise teknoloji türündeki mobil uygulama sahipliğinde kadınların yine erkekleri geride 
bırakmasıdır. Sonuç:  Dünya’da ve Türkiye’de hızla artan akıllı cep telefonu sahipliği ve bu akıllı cihazların 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle kullanıcılar artan biçimde bu cihazlara bağımlı olmakta 
ve sürekli bu cihazlarla etkileşim içinde bulunmaktadırlar.  Markaların bu gelişmeler ışığında mobil uygulama-
lara ağırlık vermesi, önereceği birtakım faydalar ile öncelikle uygulamanın indirilmesini sağlaması ardından 
ise bu uygulama üzerinden alışveriş sürecini her açıdan daha değerli hale getirmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Markaların Mobil Uygulamaları, Akıllı Cep Telefonları, Tüketici Değerlendirmeleri 
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(BU ÇALIŞMA KONGREDE SÖZEL SUNUM BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞTİR)

 
Summary: Introduction: An impairment caused by a change in body function or structure and losing the 
ability to perform a work compared to a person without impairment, expresses the restriction situation of a di-
sabled person. It is seen that about 15% of the world’s population is made up of people with disabilities and that 
110 million people have very serious obstacles and that they have significant difficulties in body functionalities 
and that individuals are facing great difficulties in accessing services such as health, education, employment, 
transportation and information. The theme of equal access to services for individuals with disabilities includes 
services like health, education, employment and social services. The priority duty of all health workers (hospi-
tal administrators, doctors, nurses, health technicians, etc.) is to make it easier for disabled people to access to 
these services. Material, Method: The questionnaire used in the research includes questions about the point 
of view, attitudes and behaviors of the staff working in the radiology units of public hospitals against the di-
sabled patients and the handling of these patients before and after the X-ray examination. The first part of the 
survey includes questions about the sociodemographic characteristics of the employees (21 expressions), the 
second part questions about the disabled people who are examined in the X-ray department (27 expressions). 
Participation in the work was entirely voluntary. During the data collection process, participants were asked to 
fill in the questionnaires. SPSS 17.0 program was used in evaluating the data. Chi-square test, Anova test, T 
test, Tukey, standard deviation tests were used for statistical evaluation. The validity times of questions raised 
by radiology staff for unhindered health care delivery were calculated. It was found between 0.70-0.92 on the 
whole. Findings: 90 employees working in the radiology units of public hospitals took part in the survey. The 
frequency distributions of radiology workers; gender, 46 (51.1%) are female, 44 (48.9%) are male; taking the 
disabled person to the radiology unit without waiting 78 (86.7%) answers with yes, to the question “Should 
you take care of the privacy of the disabled patient before and after the examination?” 10 (11.1%) answers with 
no, “I have difficulties with hearing impaired patients” 51 (56.7%)answers with yes, 74 (82.2%) of them did 
not know the sign language. To the question “In the radiology unit measures should be taken by the manage-
ment for the disabled patients” 66.7% (n: 90) answered with yes, 34.4% of the respondents answered positively 
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to the question “special staff should be assigned to deal with the needs of the disabled patients”.  In the findings 
of the research there is a difference between the evaluation averages on the subject of the male staff in the 
radiology units having serious problems with the hearing-impaired patients during the examination. According 
to this, it was determined that there was a statistically significant difference at p = 0.05 significance level and 
H2 hypothesis was accepted (p = 0.001). The attitude scores of unhindered health services supplied from the 
public institution and the radiology staff’s attitudes towards the sight, mental, hearing and the physically di-
sabled patients are moderate. The development of in-service training, awareness-raising activities and projects 
for employees to increase the quality of unhindered health care services by hospital management will ensure 
that employees are conscious and more sensitive to disabled people. In order to change the understanding of 
people in society and counteract the negative perceptions, training and information events on disability should 
be carried out. Publications and projects on disability should be supported. The most important step in setting 
up and implementing relevant healthy strategies is to produce quality research. In our research the radiology 
employees were not able to attend seminars and conferences about disabled peoples although they wanted it.

Key Words: Unhindered Health Services, Health Institutions, Public Hospitals, Impairment, Disabled People
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GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞANLARIN ALTI SİGMA 
YÖNETİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI  

DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
A.Serdar YÜCEL
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Öz: Giriş: Günümüzde özel şirketlerin devamlılığını sürdürebilmeleri için gerekli olan müşteri memnuniyeti, 
kârlılık ve kalite anlayışı spor hizmetleri açısından da son derece önemli bir hale gelmiştir. Gelişen ve değişen 
dünya düzeninde hızla büyüyen spor pek çok sorunuda beraberinde getirmiştir. Bu sorunların çözüme kavuş-
turulması sporun yeniden yapılanması ve çağdaş yönetim anlayışına gore yönetilmesini ve tüm paydaşlar, 
katılımcılar ve kurumların sporda kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimsemesini gerektirmektedir. Amaç: Bu 
çalışma, Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı olarak hizmet veren Gençlik hizmetleri 
ve spor il müdürlüklerinde çalışanların Altı Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerinin 
bazı değişkenler bakımından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada “betimsel ta-
rama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinde 
görevli çalışanlar (İl müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, şef, spor uzamnı ve sportif eğitim uz-
manı) olup, örneklemi ise bu müdürlüklerde aktif olarak görev yapan çalışanlar arasından tesadüfî yöntemle 
seçilmiş 210 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket uygulanmıştır. Bulgular: 
Araştırmada, Altı sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin katılımcı görüşlerinin olumlu yönde 
olduğu, il müdürlüklerinde herhangi bir kalite yönetim modelinin uygulanmadığı, kalite eğitimlerine yeterli 
düzeyde yer verilmediği, kalite bölümü ve bu bölümde istihdam edilmiş bir personel olmadığı tespit edilmiştir. 
Katılımcı görüşlerinin katılımcılara ilişkin bazı değişkenlere gore (cinsiyet, yaş, görev süresi, görev şekli vb.) 
farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmamızda katılımcıların “müşteri odaklılık” ilkesine ilişkin görüş 
ortalamalarının yüksek olması, bu ilkeye ait alt boyutları doğru algıladıkları ve bu ilkeyi benimsemiş oldukla-
rını göstermektedir. Katılımcı görüşlerine ilişkin diğer alt boyutlar olan, “verilere dayalı yönetim”, “herkesin 
aktif katılımı” ve “yönetimin desteği” ilkesine ilişkin görüşlerin il müdürlüklerinde Altı Sigma’nın uygulana-
bilirliğini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca katılımcıların görüşleri doğrultusunda karar alma sü-
recinde tahmin ve varsayımlardan ziyade verilere dayalı olarak hareket etmeleri gerektiği bilincinde oldukları 
ve Altı Sigma’ya temel teşkil eden “süreç odaklı yönetim ve sürekli gelişme” ilkesine ilişkin görüşlerin ise Altı 
Sigma’nın uygulanabilirliğini destekler nitelikte olduğu ve katılımcıların bilinçli bir yaklaşım sergiledikleri-
ni göstermektedir. Sonuç: Altı sigma yönetim modelinde Müşteri Odaklılık, Verilere Dayalı Yönetim, Süreç 
Odaklı Yönetim ve Sürekli Gelişme, Herkesin Aktif Katılımı ve Başarısızlığa Karşı Hoşgörü ilkeleri dışında 
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üst yönetimin liderliği ve desteğinin sağlanmasının “Altı Sigma” uygulamalarında başarıyı getirecek en önem-
li adımlardan biri olduğu gerçeğinde yola çıkarak araştırma sonuçları esas alındığında Altı Sigma yönetim mo-
delinin Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürlüklerinde uygulanabilirliğine ilişkin çalışan görüşlerinin olumlu 
olduğu ve Altı Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Gençlik 
hizmetleri ve spor il müdürlüklerinin taşra teşkilatı olarak yerel anlamda sürdürmekte olduğu sportif faaliyet-
lerin sevk ve idaresinde mali ve insan kaynakların etkin verimli kullanımının sağlanmasında çağdaş yönetim 
sistemlerinin benimsenmesi ve özellikle son yıllarda büyük ve önemli pekçok firmanın kullandığı model olan 
altı sigma yönetim modelinin kullanılması yönetimsel ve ekonomik anlamda kurumlara faydalı olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Spor, gençlik hizmetleri, Altı Sigma, Spor Hizmeti, Kalite 
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Öz: Giriş: Sporun yaygınlaştırılmasını sağlamak, her yaştan ve her kesim için bir yaşam tarzı olarak benim-
setilmesi ve bireylerin spora aktif katılımlarının artırılması, dayanağını anayasadan alan ve Türk spor politi-
kalarında üzerinde önemle durulan temel ilkelerdir. Uluslararası alanda ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden 
biri olan spor sağlık, eğitim ve kültürel hayatla entegre olmuş sosyal, ekonomik, politik açıdan önemli etkileri 
olan bir sosyal olgu haline gelmiştir. Toplumsal yapının örüntülerini içinde barındıran sporun ülkemizde sosyal 
devlet olma anlayışından hareketle sporun yaygınlaştırılması ve aktif katılımın sağlanması yönünde devletin 
üzerine almış olduğu görev ve sorumlulukları gerçekleştirme düzeyi ve sporun aksayan yönlerinin ele alınması 
ileriye dönük olarak bir yol haritası çizecektir. Amaç: Bu çalışmada 2007 – 2016 yılları arası dönem için Spor 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik kurumunun yayınladığı spor ve sporcular ile ilgili genel istatistikleri te-
mel alarak 10 yıllık dönem içerisindeki mevcut durumun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu analizde 
Panel Veri kullanılarak, betimleyici istatistikler, Varyans analizi (ANOVA), Man Whitney, Kruskal Wallis ve 
Regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonunda Spor kulübü türüne göre spor kulübü sayıları-
nın farklılaştığını ve en büyük farklılığında spor kulübü grubunda olduğu belirlenmiştir. Spor kulübü sayılarına 
bakıldığında 2007 yılından itibaren düzenli şekilde artış gösterdiği ve en fazla artışın 2013 yılında %8,71’lik 
oranla meydana geldiği görülmektedir. 2008 yılından itibaren ihtisas spor kulübü oranlarında azalma görül-
müştür. Müessese kulüpleri incelendiğinde yıllara göre düzensiz biçimde artış ve azalma görülmektedir. Okul 
spor kulüpleri incelendiğinde ise 2009 yılından itibaren sürekli düşüş görülmüştür. Yıllara göre spor kulübü 
sayılarının da farklılaştığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre sporcu sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. Yıllara 
göre sporcu sayılarına bakıldığında faal erkek sporcu sayısının bayan sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 
3 katı değişen oranlarda fazla olduğu görülmektedir. Erkek ve bayan toplam sporcu sayılarına bakıldığında 
en büyük artış %49,43’lük oranla 2012 yılında olmuştur. Lisanslı sporcu sayılarına göre mevcut durum in-
celendiğinde; 2007-2016 yılları arasında lisanslı sporcu sayılarının (erkek ve bayan) sürekli bir artış olduğu 
görülmektedir. Yıllar bazında incelendiğinde en büyük artışın erkeklerde 2012 yılında %18,24’lük, bayanlarda 
ise %27,48’lik artışla 2013 yılında olduğu görülmektedir. Yıllara göre sporcu sayılarına bakıldığında lisanslı 
erkek sporcu sayısının bayan sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 3 katı değişen oranlarda fazla olduğu gö-
rülmektedir. Erkek ve bayan toplam sporcu sayılarına bakıldığında en büyük artış %119,47’lik oranla 2012 
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yılında olmuştur. En büyük düşüş ise 2013 yılında %34,20’lik oranla gerçekleşmiştir. Kupa türüne göre kaza-
nılan kupa sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. Yıllar bazında uluslararası faaliyetlerde (Olimpiyat, Dünya 
Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Üniversiade, Akdeniz Oyunları, Balkan Şampiyonası vb.) kazanılan kupa 
sayılarına bakıldığında, kupa türüne göre kupa sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. En büyük artışın yıl ba-
zında %127,14’lük artışla 2009 yılında gerçekleştiği, Bakanlığı kurulduğu 2011 yılından sonraki 2012 yılında 
bir düşüş gerçekleşmiş olmasına rağmen sonraki yıllarda sırasıyla %22,32, %17,06, %40,08 ve %19,46’lık 
oranlarla artış göstermiştir. Yıllara göre kupa sayılarının farklılaştığını ve en büyük farklılığında 2016 yılında 
olduğu belirlenmiştir. Yapılan Regresyon analizine göre Sporcu sayısındaki bir birimlik artış, Madalya sayı-
sında 0.689 birimlik artış, Spor kulübü sayısındaki bir birimlik artış ise Madalya sayısında 0.132 birimlik artış 
sağlamaktadır. Sonuç: Spor kulüpleri incelendiğinde son 10 yıllık dönem içerisinde sürekli artış gösterdiği 
tespit edilmiştir. bu durum olumlu ancak yetersiz bir durum olarak değerlendirilebilir. Kulüp sayılarındaki 
artışa rağmen belirli dönemler artış ve azalma gösteren faal sporcu sayılarının son yıllarda azalma göstermiş 
olduğu, ayrıca lisanslı sporcu sayılarının ise 2007-2016 yılları arasında sürekli bir artış gösterdiği bulunmuştur. 
bununla beraber lisanslı sporcuların faal sporcu sayısına oranla sayısal anlamdaki oransal fark dikkat çekici bir 
husus olarak değerlendirilebilir. Uluslararası organizasyonlarda kazanılan kupa türleri ve kupa sayıları arasın-
da farklılık olduğu daha çok bronz madalya alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca Bakanlığın kurulduğu 2011 yılın-
dan itibaren kupa sayılarında 2012 yılında bir düşüş gerçekleşmiş olmasına rağmen sonraki yıllarda sırasıyla 
%22,32, %17,06, %40,08 ve %19,46’lık oranlarla artış gösterdiği belirlenmiştir. 2012 yılında meydana gelen 
düşüşün Londra olimpiyatlarında beklenen başarıların elde edilememesinin ve olimpiyata hazırlık esnasın-
da düzenlenen diğer farklı organizasyonlardaki beklentilerin karşılanamaması olarak açıklanabilir. Çalışmada 
Sporcu sayısındaki ve Spor kulübü sayısındaki artışın madalya sayısında artış sağlamakta olduğu beklenen bir 
sonuç olarak saptanmıştır. Kısaca; sporun kitlelere yayılması ve daha fazla bireyin tesisleşme ile birlikte daha 
fazla spor alanlarına yönlendirilmesi başarılı sporcu sayısında elit düzeyde artış oluşturabilecektir. Ayrıca Spor 
kulüpleri sportif faaliyetlerin yapıldığı aktif katılımın sağlandığı sporun temel yapı taşlarıdır. Spor kulüpleri 
sayısında ki artış daha fazla kişinin sporla tanışması ve spor yapma imkanına kavuşması anlamına gelecektir. 
Ülkedeki lisanslı ve elit düzeyde sporcu sayısı da artacaktır. Önemli olan bir hususta lisanslı sporcu sayılarının 
faal sporcu sayıları ile oransal anlamda uyumunun sağlanmasıdır. Bu anlamda spor kulüplerinin sayısal olarak 
artışı daha fazla bireye spor yapma imkanı sağlayarak bireylerinde aktif katılımını teşvik edecektir. Bu sayede 
elit düzey sporcu yetişmesi ve uluslararası başarı elde edilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. 
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olarak nitelendirilen spor alanlarında elit düzeyde sporcu 
yetiştirilmesi, kitlesel sporun artırılması ile beraber sağlıklı bir toplum oluşturulması ve uluslararası organizas-
yonlarda ki etkinlik ve verimlilik dolaylı olarak ülke ekonomisine ve yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Spor, Madalya, Kulüp, Lisans      
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1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM  
VAATLERİNİN KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Arkan YUSUFOĞLU1, Muharrem ÇAKIR2

1-2Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara / Türkiye

arkanyusufoglu@gazi.edu.tr 
 mcakir@gazi.edu.tr

Öz: Giriş: 20. Yüzyılda gündeme gelen piyasa başarısızlıkları, 1929 Buhranı’na piyasanın çözüm üreteme-
mesi ve son olarak II. Dünya Savaşı sonrası oluşan konjonktürde sosyal refah devleti yapısının ortaya çıkması 
devletin ekonomiye giderek daha fazla artan oranda müdahil olmasına ve milli ekonomi içerisinde günden 
güne büyümesine neden olmuştur. Kamu tercihi teorisi, devletin ekonomi içerisinde aşırı büyümesi ve işle-
yiş sistemindeki aksaklıkların eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. Kamu ekonomisinde kararlar politik süreçler 
sonucunda belirlenmektedir. Bu bağlamda, Kamu tercihi teorisi, kısaca; rasyonel tercih modelinin piyasa dışı 
karar alma süreçlerine uygulanması ya da daha genel bir tanımla ekonomi biliminin metodolojisinin politika-
ya uygulanması olarak tanımlanabilir. Kamu tercihi perspektifinde, politik karar alma sürecinde rol oynayan 
siyasi partiler, seçmenler, çıkar grupları ve bürokratlar, metedolojik bireycilik, homo economicus ve politik 
mübadele ön kabulü ile kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla kamu tercihi teorisine 
göre politika, kişilerin yararlanacakları mal ve hizmetler ile bunların maliyetlerine yapacakları katkı payla-
rı arasında bir mübadelededir. Aktörlerin bu davranışları devletin ekonomi içerisinde aşırı büyümesine ve 
hantallaşmasına bu da politik ve ekonomik yozlaşmaya neden olmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 1 
Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde siyasal partilerin seçim vaatlerinin kamu tercihi teorisi perspektifinden 
değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu çalışmada betimsel yöntem benimsenmiş olup, 1 Kasım 2015 milletvekili 
seçimlerinde bir önceki seçime katılıp meclise girmeye hak kazanan dört siyasi partinin sunmuş olduğu vaatler 
ve seçim sonuçlarının kamu tercihi teorisinin varsayımlarıyla ne derecede örtüştüğü ve vaatlerin gerçekleşti-
rilmesinin olası ekonomik etkileri değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla söz konusu partilerin seçim 
bildirgeleri esas alınmış ve siyasi partilerin vaatleri çalışanlara yönelik, emeklilere yönelik, çiftçilere yönelik, 
aile ve sosyal yardımlara yönelik ve gençlere yönelik olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır.  Bulgular 
ve Sonuç: 1 Kasım 2015 seçimleri için siyasal partilerin hazırlamış oldukları beyannamelerdeki ekonomik 
vaatler incelendiğinde, üzerine vurgu yapılan vaatlerin transfer harcamalarından ibaret olduğu, hangi ideolo-
jiden olursa olsun partilerin birbirine benzer vaatler öne sürerek ortanca seçmenin oyunu almayı hedeflediği 
ve politik miyopluğa güvendikleri anlaşılmaktadır. Sağ ve sol ideolojideki partilerin “sosyal refaha” ilişkin 
birbirinin aynısı denilebilecek vaatlerde bulunmalarının başka bir şekilde açıklanması mümkün değildir.  An-
cak bu vaatler toplumun büyük bir kısmını ifade etse bile toplumun tamamının tercihlerini yansıtmamaktadır.  
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Partilerin siyasi vaatleri ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli bir husus, söz konusu vaatlerin 
nasıl gerçekleştirileceği maliyetlerinin ne olduğu ve nasıl finanse edileceğine dair seçim beyannamelerinde 
herhangi bir bilgi olmaması yani politikacılar ile seçmeler arasındaki asimetrik bilgi sorunudur. Ek olarak mali 
aldanmaya çok müsait konulardır. Seçim sonuçları itibariyle, Adalet ve Kalkınma Partisi %49,5, Cumhuriyet 
Halk Partisi %23,5, Milliyetçi Halk Partisi %11,9 ve Halkların Demokratik Partisi %10,8 oy alarak meclise 
girmeye hak kazanmışlardır. Vaatler özelinde seçim sonuçları değerlendirilmeye çalışıldığında en sade vaatleri 
sunan partinin en yüksek oy oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 1 Kasım 2015 seçimlerine 
katılan seçmenlerin kararlarını belirleyen vaatlerin harici, partilerin vaatlerini gerçekleştireceklerine dair olan 
güven/güvensizlik, ideoloji, ülkede yaşanan terör ve güvenlik sorunları, 13 yıllık iktidardan çıkar elde eden 
seçmen ve baskı grupları ve partizanlık gibi faktörler bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Tercihi Teorisi, Politik İktisat, Seçimler, Mali Aldanma
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KRİZ SONRASI DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK ÖNLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Arzu POLAT1, Zehra YILDIRIM2

1-2Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara / Türkiye
arzuakyildiz@gazi.edu.tr

Öz: Giriş: Dünya üzerinde kaynakların kıt, ihtiyaçların sonsuz olması teorisi doğrultusunda hiçbir ülke kendi 
ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayamamaktadır. Bu nedenle uluslararası ekonomik ilişkilerde en önemli 
pay dış ticarete aittir. Dış ticaret ülkelerin belirli malların üretiminde uzmanlaşmasını sağlayarak ürün hakkın-
da yeni buluşları hızlandırmakta ve ülkelere ölçek ekonomilerinden faydalanma imkanı vermektedir. Dış tica-
retin faydaları küçük ekonomiler için daha önemlidir. Dış ticaret yapmayan küçük ekonomili ülkeler sadece 
iç ticaret ile ürettiklerini tüketmeye mahkum edilirlerse, bilim, teknoloji ve finansal düzenlemeler gibi konu-
larda deneyimsiz, eksik bilgili ve başarısız olacaklardır. Sonuçta da az çeşit ürüne daha fazla bedel ödeyerek 
ekonomik bakımdan refaha ulaşamayacaklardır. Amaç: Dış ticaret, dış ticarette korumacılık ve dış ticarette 
klasik ve yeni korumacılık önlemlerine değinerek, kriz sonrası özelikle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
korumacılık ve korumacılık önlemlerinin etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Küreselleşme ile daha da 
önem kazanan dış ticaretin,  krizler sonrası yaşanan korumacılık önlemleri karşısındaki durumu incelenerek, 
geleneksel korumacılık önlemlerinden yeni önlemlere geçildiği görülmüştür. Çalışmanın yöntemi betimsel 
olup, çalışmamız, kriz sonrası ortaya çıkan yeni korumacılık önlemlerinin dış ticarete etkisini değerlendir-
mesine yönelik olmuştur. Sonuç ve Öneriler: Dünyadaki bütünleşme ve küreselleşme eğilimleri dış ticaretin 
önemini son yıllarda daha da artırmıştır. Dış ticaret sayesinde aralarında mesafe olan ülkelerdeki üretici ve 
tüketiciler ilişki kurmakta ve böylece de artan uluslararası ilişkiler de ülkelerin kendi içinde bir dönüşüme 
girmesine neden olmaktadır. Bir diğer ifade ile küreselleşme sonucu dış ticaret serbestleşmeye başlamaktadır. 
Serbest ticaret, küreselleşmenin gereklerinden biri olsa da teoride ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada 
hiçbir sınırlamaya tabi olmayan uluslararası mal ve hizmet ticaretiyle çok fazla karşılaşılamamaktadır. Özel-
likle savaş ve kriz dönemlerinde ülkelerin kendi ürünlerine yönelmesi dış ticarete bir müdahale olarak koru-
macılık olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kriz dönemlerinde yaşanan yüksek enflasyon ve işsizlik ile ekonomik 
durgunluğa çözüm için hükümetler tarafından uygulanan tedbirler arasında ithalatı azaltıcı, ihracatı artırıcı 
koruma önlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Krizlerle beraber gelen yeni korumacılık önlemleri, uygulayan 
ülkenin gelişmişliğine göre dünya arzına etkide bulunabilmektedir. Küçük bir ekonomi ise iç fiyatları artar 
ancak dünya arz ve talep dengesini etkilemeyecektir. Büyük ekonomiler koruma önlemlerine başvurduğunda 
ise dünya ekonomisini etkileyeceğinden diğer ülke ekonomilerine zarar verip refah kaybına yol açabilecektir. 
Ayrıca küreselleşen ekonomide ülkeler kendi isteklerine göre korumacı politikalar uygulayamazlar, GATT ile 
başlayıp Dünya Ticaret Örgütü ile devam eden uygulamalar, ülkelerin korumacı önlemlerini sınırlamaktadır. 
Anlaşmalarla tarifeler azaltılmıştır, ancak zamanla ortaya çıkan görünmez engeller konusunda pek etkili ola-
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mamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tarafından, yerli üreticilerini dış rekabetten 
korumak amacıyla, koruma önlemlerine başvurulmaktadır. Bu tür önlemlere başvurma gerekçesi olarak, ulusal 
savunma, iktisadi kalkınma, dampingin önlenmesi, istihdamın artırılması, ticaret hadlerinin iyileştirilmesi, dış 
pazarlık gücünün artırılması, belirli meslek grubu veya sektörün korunması gibi nedenler gösterilmektedir. 
Gelişmiş sanayi ülkelerinde de ithalatın ulusal ekonomiye vereceği zararlara karşı büyük bir duyarlılık vardır. 
Kamuoyu hükümetler üzerinde baskı oluşturur. Serbest rekabet ekonomik etkinliğin zorunlu koşullarından 
birisidir. İthalatla rekabet edemeyen iç üretici grupların baskıları sonucu hükümetler koruyucu önlemler almak 
zorunda kalmaktadırlar.  Az gelişmiş ülkeler sanayileşme hızlarını artırmak gibi amaçlarla dış ticaret üzerinde 
bir takım müdahalelerde bulunurlar. Yeni korumacılık önlemlerinden sübvansiyonlar, yerli üretimin sosyal 
faydası da dikkate alınarak, özellikle ithalata rakip yeni kurulan ve belli bir üretim seviyesine ulaşması halinde 
yurtdışındaki rakiplerine göre maliyet avantajı elde edebilecek endüstrilere geçici olarak uygulanması duru-
munda toplumsal fayda sağlayabilir. Sübvansiyon uygulaması, ülkedeki fiyat ve tüketim seviyesinde bir deği-
şikliğe yol açmadığından tarife ve kotaya göre sosyal faydası daha yüksek bir koruma önlemidir. Ülkemizde 
ithalde alınan dolaylı vergilerin dış ticaret üzerindeki etkisi devam etmektedir. Ayrıca gümrük vergileri ile aynı 
etkiye sahip ek mali yükümlülükler, anti damping vergisi ve telafi edici vergi yoluyla Türkiye’deki üreticiler 
yabancı devletler tarafından verilen sübvansiyon ve yabancı firmalar tarafından uygulanan dampinglere karşı 
korunmaktadır. Yüksek vergi ve aşırı korumacılık kaçakçılığı, kayıt dışılığı ve karaborsacılığı özendirmekte-
dir. Bir ürünün ithalatına yüksek vergi konulması halinde bu ürünün gümrüğe beyan edilen kıymetinde sahte-
cilik yapıldığı veya düşük vergili başka bir ürün olarak beyan edilmesi söz konusu olabilecektir. Benzer şekilde 
ithalinde bir kurumun vereceği uygunluk belgesi aranan eşya bu tür bir belgenin aranmasını gerektirmeyen 
başka bir ürün olarak ithal edilmek istenebilecektir. Bu nedenle, koruma önlemlerinin başarılı olabilmesi için 
etkin bir gümrük ve iç piyasa denetimi gereklidir. Aksi halde koruma önlemi nedeniyle oluşan fiyat artışı, ka-
çakçılık yapanların aşırı kar elde etmesine, gelir dağılımının bozulmasına, piyasada haksız rekabet ortamının 
oluşmasına ve önlemin etkisiz hale gelmesine neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Serbest Ticaret, Korumacılık, Korumacılık Önlemleri
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MUHASEBE EĞİTİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINDAKİ KONULARIN YERİ
 

Aysel GÜNEY

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Denetim Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

aysel.guney@bilecik.edu.tr

 
Öz: Giriş:. Ülkemizde yükseköğretimde muhasebe eğitimi, ağırlıklı olarak İktisadi ve idari Bilimler fakül-
telerinin işletme bölümlerinde, İşletme fakültelerinin muhasebe, muhasebe finans bölümlerinde, Uygulamalı 
bilimler Yüksekokulu/Fakültelerinde muhasebe, muhasebe denetim, muhasebe finans bölümlerinde verilmek-
tedir. Ayrıca iktisat, maliye, çalışma ekonomisi finans gibi bölümlerde de muhasebe dersleri yer almaktadır. Bu 
okullardan ve bölümlerden mezun olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, İşletme-
lerde muhasebe, muhasebe finans bölümlerinde yönetici olarak çalışmakta ayrıca bağımsız denetçi, iç denetçi 
gibi meslek unvanları altında da çalışabilmektedir. Bu unvanlar altında çalışabilmenin koşulları 3568 sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu ve SPK Düzenlemeleriyle düzenlenmiştir. TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile şir-
ket yönetiminde denetim organı içerisinde yer alan “murakıplık” sistemi kaldırılarak, bağımsız denetime tabi 
sermaye şirketlerinin konularında uzman olan bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi zorunlu kılınmıştır. 
Yeni TTK’da yapılan düzenlemelere göre, bağımsız denetim yapmak üzere 01.06.1989 tarihli ve 3568 Sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre ruhsat almış, YMM veya 
SMMM unvanını taşıyan, KGK tarafından bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen kişiler ile ortakları 
bağımsız denetçi olan sermaye şirketleri KGK tarafından hazırlanan (bağımsız denetim yönetmeliği) BDY’de, 
denetçilik sınavında başarılı olan ya da yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanarak denetçiliğe hak kazanan-
lar bağımsız denetçi olabilmektedir (Keleş, 2013: 77). Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarının ve 
denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemlerinin, KGK tarafından yapılacağı belirtilmiştir. KGK tarafından 
hazırlanan BDY’de, denetçilik sınavında başarılı olan ya da belirtilen istisnalardan yararlanarak denetçiliğe 
hak kazanan meslek mensuplarının veya denetim kuruluşlarının yetkilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler bu-
lunmaktadır.  Denetçilik sınavlarında yer alan konular incelendiğinde, Muhasebe (Genel Muhasebe), Maliyet 
Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi,  Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
Denetim, Türkiye Denetim Standartları, Mesleki Etik Kuralları, Bağımsızlık Risk Yönetimi, İç Kontrol ve De-
netimle İlgili Diğer Mevzuat, Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 
Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Si-
gortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı yer almaktadır.  Ülkemizde, Yükseköğretimde verilen muhasebe eğiti-
mini aşağıdaki şekilde gruplara ayırabiliriz(yok.gov.tr) Ön lisans programlarında muhasebe eğitimi, Muhasebe 
ve vergi uygulamaları bölümlerinde ayrıntılı olarak; Pazarlama, Dış ticaret ve Bankacılık bölümlerinde kısmen 
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verilmektedir. Lisans Programlarında muhasebe eğitimi, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültelerinin İşletme prog-
ramlarında ayrıntılı; İktisat, Pazarlama, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Organizasyon programların-
da kısmen verilmektedir. İşletme fakültelerinde ayrıntılı; İktisat fakültelerinde kısmen; Uygulamalı Bilimler 
Fakülte/Yüksekokullarında Muhasebe, muhasebe- finans ve muhasebe denetim bölümlerinde ayrıntılı olarak 
verilmektedir. Lisansüstü programlarında muhasebe eğitimi, Muhasebe yüksek lisan programlarında, Muha-
sebe Doktora programlarında verilmektedir. Ayrıca Uzaktan eğitim ve Açık Öğretimde de muhasebe eğitimi-
nin verildiği Programlar yer almaktadır. Denetçilik sınavlarına girmek için, Hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan 
veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans 
seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fık-
rada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gereklidir. Bu çalışmadaki 
Amaç: Bağımsız denetçi ve iç denetçi olabilmek için sınava girecek adayların sorumlu oldukları konular ve bu 
konuların muhasebe eğitimi içinde ne kadar yer aldığını tespit etmektir. Yöntem: yükseköğretim sisteminde 
yer alan 80 adet iktisadi ve idari bilimler fakülteleri içinde yer alan işletme bölümlerinin ders programlarında 
yer alan dersler ve uygulamalı bilimler yüksekokullarında muhasebe, muhasebe denetim ve muhasebe finans 
bölümleri ders programları incelenmiştir. Sonuç: Muhasebe eğitimi içinde yüksek öğretim sistemi içinde yer 
alan dersler ile sınavlardaki konularla karşılaştırması yapılarak, sınav konularının muhasebe eğitimi içindeki 
ağırlığı tespit edilmeye çalışılmıştır..

Anahtar Kelimeler: Denetim, Eğitim, Standart, Muhasebe
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Burcu YILMAZ ŞAHİN1, Halit Levent ORMAN2 

1-2Giresun Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Giresun / Türkiye
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Öz: Giriş: Kamu harcamaları, kamu hizmetlerinin karşılığında yapılan ödemelerdir. Makro değişkenleri et-
kilemesi nedeniyle kamu harcamalarının büyüklüğünün belirlenmesi yıllardır araştırılan bir konudur. Yapı-
lan çalışmalarda kamu harcamalarının büyüklüğünü belirleyen değişkenlerden bir kısmı enflasyon, ülkenin 
toplam geliri, toplam borç, kişi başına düşen gelir ve nüfus artışı, vergiler olarak belirlenmiştir. Enflasyon 
fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışı ifade etmekte olup, tüm toplumlar tarafından çözüme kavuşturulması 
gereken, ekonomi üzerinde negatif etkileri olan önemli bir olgudur. Kamu harcamaları da ekonomide farklı 
kanallar aracılığıyla enflasyonu etkilemektedir. İlk olarak, kamu harcamaları toplam talep yoluyla enflasyonu 
etkileyebilir. Keynesyen okula göre, toplam talep hem kamu hem de özel sektör harcamalarını ve yatırımlarını 
arttırır. Kısa dönemde esnek olmayan toplam arz nedeniyle artan toplam talep fiyat artışlarına neden olur. Top-
lam arz açısından, hükümet kamu harcamalarını finanse etmek için tahvil ihraç ederek daha fazla borç alırsa, 
faiz oranları yükselir ve özel tüketim ve yatırım azalır ve bu nedenle çıktı da azalır. Diğer kanal döviz kuru 
kanalıdır. Yurtiçi fiyatlar bir ülkenin ticaret yapısının büyüklüğü ve dünyanın geri kalan kısmıyla işlem hac-
minden etkilenir. Toplam fiyat seviyeleri, o ülkenin tüketim sepetindeki tüm öğelerin fiyatlarından etkilenir. 
Ülke eğer iç tüketim ve yatırım için ithalata bağımlıysa, yurtiçi fiyatlar da yabancı ülkelerdeki fiyatlara bağlı 
olacaktır. Döviz kurundaki dalgalanma, yerli para biriminin ve yabancı paraların göreli fiyatlarını, iç piyasada 
satılan ithal malların fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Çıktı artışı da hem hükümet harcamalarını hem 
de enflasyonu etkileyebilir. Kamu harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda da bazı 
araştırmacılar kamu harcamalarının enflasyona neden olduğunu ileri sürerken, bazıları da kamu harcamaların-
daki artışın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik performansı düşürdüğü görüşündedir. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı kamu harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Yön-
tem: Bu amaç doğrultusunda kamu harcamaları bağımlı değişken, TÜFE bağımsız değişken olarak analize 
dâhil edilmiştir. Değişkenlere ait 2003:1-2016:2 dönemi üç aylık verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) derlenmiştir. Analizde muhtemel bir sahte regresyon 
ilişkisinden kaçınmak için öncelikle bu değişkenlerin birim kök taşıyıp taşımadıkları araştırılmıştır. Birim kök 
sınaması, Dickey ve Fuller (1979; 1981) tarafından geliştirilen genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi kullanı-
larak yapılmıştır. Değişken ikileri arasında aynı seviyede ve en az birinci devresel farkında durağan olma gibi 
genel kriterlerin oluşması durumunda, uzun dönem ilişkilerin incelenmesinde standart koentegrasyon testleri 
kullanılabilir. Çalışmada uzun dönem ilişkilerin incelenmesinde, aynı seviyede durağan olan değişkenler için, 
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Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen çift aşamalı koentegrasyon testi uygulanmıştır. Uzun dönem 
ilişki içinde olan iki değişken arasındaki kısa dönem ilişkileri (neden-sonuç) araştırmak amacıyla hata düzelt-
me modelleri tahmin edilmiştir. Granger (1988), uzun dönem ilişki içinde olan değişkenler arasındaki neden-
sel ilişkiyi standart Granger (1969) nedensellik testiyle tespit etmenin sakıncalı olacağını belirtmiştir. Uzun 
dönem ilişki içindeki değişkenler arasındaki nedensellik analizinin standart yöntemle araştırılması modelde 
yanlış spesifikasyon yapılmasına (hata düzeltme teriminin dâhil edilemediği için) ve orijinal seride var olan 
bilgilerin kaybolmasına (değişkenlerin farkının alınması suretiyle) neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmada 
uzun dönem ilişki içinde olan iki değişken arasındaki nedensel ilişkileri araştırmak amacıyla hata düzeltme 
modeli kullanılmıştır. Bulgular: ADF birim kök testine göre değişkenlere ait serilerin düzey değerler itibariy-
le durağan olmadığı ancak serilerin birinci dereceden farklarının alınması sonucunda durağan hale geldikleri 
belirlenmiştir. Çalışmada uzun dönem ilişkilerin incelenmesinde, değişkenler aynı seviyede durağan olduğu 
için Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen çift aşamalı koentegrasyon testi uygulanmıştır. Bu testin 
ilk aşamasında kovaryans durağan değişkenlere ait uzun dönem denklemleri tahmin edilmiş ve tahmin edilen 
denklemlerden elde edilen hata terimleri için birim kök sınaması yapılmıştır. ADF birim kök sınamasında 
(sabitsiz ve trendsiz versiyonu) birim kökün varlığı reddedilmiş, değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönem ilişki içinde olan iki değişken arasındaki kısa dönem ilişkileri (neden-
sonuç) araştırmak amacıyla hata düzeltme modelleri tahmin edilmiştir. Hata düzeltme modeli sonuçlarına göre 
TÜFE büyüme oranı (Genel Enflasyon=ΔTÜFE)  ve kamu harcamaları büyüme oranı (ΔKH) arasında çift 
yönlü nedensel ilişki belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Enflasyon, Engle-Granger Koentegrasyon Testi, Hata Düzeltme Mo-
deli
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MODA ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BOYUTLARI   
VE BİR MODEL ÖNERİSİ

 
Evrim KABUKCU 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa / Türkiye 
 evrimkabukcu@gmail.com

Öz: Giriş:  Toplumların refahı, ekonomik faaliyetleri gerektirmektedir. İnsanların temel hedefi, yaşam stan-
dartları üzerine kurduğu mutluluklarını en yükseğe ulaştırmaktır. Refah, artan toplam tüketimin bir fonksiyonu 
olarak görülmektedir. Bu sebeple, gelecek projeksiyonlu değerlendirmeler yanı sıra belirli bir nesil içinde bi-
reyler arasında üretim ve tüketimin nasıl gerçekleştirileceği ve dağıtılacağına önem vermek gerekmektedir. Bu 
bağlamda, sürdürülebilir moda ürün ve hizmetlerinin geliştirilen yeşil sistem yaşam döngüsü boyunca daha sür-
dürülebilir bir tarzda ürün ve hizmet geliştirme süreci, ekonomik refah, sosyal eşitlik, çevresel koruma arasında 
optimum bir denge kurulması yoluyla sağlanabilecektir. Bu dengenin sağlanabilmesi için sürdürülebilirliğin 
ekonomik, sosyal ve çevresel üç boyutunun ele alınması gerekmektedir. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyut-
lar olarak ifade edilen ve iç içe geçmiş halkalar şeklinde tasvir edilen yapının ortak kesişimi sürdürülebilirliği 
göstermektedir. Bir başka deyişle, sürdürülebilirliğe ulaşmanın yolu; ekonomik, sosyal ve çevresel sistemin bir 
bütün olarak ele alındığı çözümler ile mümkün olabilmektedir. Bu entegre sistemin çeşitli endüstrilerde etkin 
olarak kullanılabilmesi ile yeşil kalkınmanın ivmesi hızlandırılabilecektir. Bu çalışma,  tahrip gücü yüksek ve 
hızlı endüstrilerden biri olan moda endüstrisi özelinde gerçekleştirilmiştir. Hızlı moda, yirmibirinci yüzyılda 
globalleşen moda endüstrisinin daha fazla kar elde etmek amacıyla yarattığı modadaki hızlı değişime dayalı bir 
giyim kültürüdür. Sürdürülebilir moda ise en genel tanımıyla gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kay-
nakları tehlikeye atmayan, çevre dostu, geri dönüştürülebilir, kullanışlı ve kaliteli ürünler tasarlamak, üretmek 
ve tüketmek olarak açıklanabilir. Buna göre; sürdürülebilir moda, üretimi ve tüketimi daha sınırlı ancak daha 
değerli hale getirme hedefi ile modanın doğasındaki hızlı değişim eğilimi ve tüketim olgusuna karşı doğmuş 
bir harekettir. Hızlı moda kavramı beraberinde hızlı üretim ve tüketimi getirmektedir. Bu nedenle, ürün tasarımı 
ve üretimi kısa sürede tamamlanmakta; buna bağlı olarak moda eğilimleri hızla değişmekte ve yeni tasarlanan 
ürünler, muazzam bir hızla pazarda bir öncekilerin yerini almaktadır. Bu denli hızlı üretilen modanın seri bir 
şekilde tüketilmesi aynı zamanda hammadde, enerji, su ve insan gücü kaynaklarının hızlı ve ihtiyaçtan fazla 
tüketilmesine, endüstriyel ve kullanım sonrası atıkların çevre kirliliği oluşturmasına neden olmaktadır. Buna 
karşılık, hızlı modanın antitezi olan sürdürülebilir moda ise hızlı modanın yarattığı çevresel, sosyolojik ve 
ekonomik tahribatı azaltmayı, moda eğilimlerinin hızını yavaşlatabilmeyi ve tekstil-moda alanında sürdürüle-
bilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, sürdürülebilir moda insanların ve evrenin uzun vadede iyiliği 
için özel çözümler yaratmayı hedefleyen demokratik ve bütünsel bir yaklaşımdır. Moda sektörünün hızını ya-
vaşlatan bir eğilim olarak tanımlanabilecek olan sürdürülebilir moda; endüstride devamlılığın, sürekliliğin ve 
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refahının yeşil kalkınma ile sağlanması yaklaşımı olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, moda endüstrisinde 
sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramı, insan ihtiyaçları, adalet, yaşam kalitesi, tüketici sağlığı ve güvenli-
ği, tüketici hakimiyeti ile ilişkili konular için şemsiye bir terim olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir moda 
üretim ve tüketimi, doğal kaynaklara aşırı yüklenmeden, modanın hızlı ve değişken yapısını göz önüne alarak 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam bırakarak bugünkü ihtiyaçlarımızı üretme ve tüketme 
olarak iki boyut içinde tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik bağlamında farkındalığın yansıması olarak kolektif 
hareket etmek ve bilinçli üretim ve tüketim yönetimi sağlayabilmek adına geliştirilen 3R’den söz edilmektedir. 
Genel olarak; 3R, hem üretim hem de tüketim sürecinde yaratılan atıkların miktarını azaltmak,  ürünleri atmak 
yerine onları tekrar kullanmanın yollarını bulmak ve üretilen ürünlerde kullanılan materyalleri, geridönüşüme 
tabi tutulabilecek malzemelerden seçim yapmayı içermektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, moda endüstrisi 
özelinde sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını içeren bütünleşik bir model tasarımı 
gerçekleştirmektir. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda, iki ayrı tasarının sentezlendiği bu model vasıtasıyla, 
sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını ve aynı zamanda üretici ve tüketicilerin birlikte 
hareket ederek kaynakları bilinçli bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla geliştirilen 3R’yi de içeren yeni 
bir süreç yönetimi önerisinde bulunulmaktadır. Bulgular ve Sonuç: Sürdürülebilirliğin ve hızlı moda endüst-
risinin kavramsal  boyutlarının sentezlenerek entegre edildiği hızlı ve yeşil model önerisi, toplumların gele-
cekteki çevresel-sosyal-ekonomik refahını ve mutluluğunu giderek tehdit eden sorunların çözümüne  proaktif 
bir yaklaşım segilemek üzere bir alternatif olarak sunulmaktadır. Öneriler: Moda endüstrisi için tasarlanan bu 
model, genişletilebilir ya da detaylandırılabilir. Farklı endüstrilerin gerkesinimlerine uygun olarak düzenlene-
bilir, alanı genişletebilir ya da detaylandırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, 3R, Yeşil Kalkınma, Moda Endüstrisi, Model Önerisi
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Öz: Giriş: İndirimli kurumlar vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döne-
minden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar kurumlar vergisinin, indirimli olarak uygulanmasını 
içeren bir vergi teşvik müessesesidir. Vergi teşvikleri, devlet tarafından genellikle özel kesime verilen, devlete 
bir maliyet yüklerken yararlananlara katkı sağlayan, yatırımları çeşitli açılardan yönlendiren, zamana ve ül-
keden ülkeye göre değişen, vergi yükünü azaltan veya kaldıran uygulamalardır. Teşvik sistemiyle yatırımların 
yönlendirilmesi, üretimin, istihdamın ve rekabet gücünün artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azal-
tılması, sektörel kümelenme yaratılması, teknolojik dönüşüm sağlanması, ithalat bağımlılığının azaltılması 
özendirilmesi amaçlanmaktadır. Teşvikler çeşitli şekillerde sağlanabilecek olup; vergi oranlarında indirime 
gidilerek de gerçekleştirilebilecektir. Vergi oran indirimleri, piyasalara canlılık sağlama amacıyla genel oran 
indirimi şeklinde düzenlenebildiği gibi, belirli mal ve hizmetlere ya da sektörlere yönelik olarak mal ve hiz-
metlerin talebini artırma veya adaletsiz vergi yükü dağılımını düzeltme amaçlarıyla da uygulanabilmektedir. 
AB ülkeleri genel olarak kurumlar vergisi oranlarını düşürme eğilimindedir. 1995 yılında AB kurumlar vergisi 
oranı ortalaması %35 iken 2014 yılı itibariyle %22,9 olarak gerçekleşmiştir. Küresel rekabet ortamı ve dünya-
da genel olarak kurumlar vergisi oranlarını düşürme eğilimi ülkemizi de etkilemiş, dolayısıyla kurumlar ver-
gisi oranı 2005 yılı kazançları da dahil olmak üzere %30 olarak uygulanırken, 5520 Sayılı yeni KVK ile %20 
olarak belirlenmiştir.  Öte yandan yatırımcıları yönlendirebilmek amacıyla indirimli kurumlar vergisi (İKV) 
uygulamasına yer verilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, İKV’den yararlanan şirket sayıları ve uygulama 
nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergiden hareketle düzenlemenin amaçlarını gerçekleştirebilme açısından 
değerlendirilmesidir. Yöntem: Amaç doğrultusunda 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkın-
da Karar kapsamında yatırımların ne şekilde sınıflandırıldığı ve Karar kapsamındaki vergisel teşvik uygula-
malarından indirimli kurumlar vergisine yönelik mevzuat incelenerek çeşitli açılardan değerlendirilmektedir. 
Kapsam: 2012/3305 sayılı Karar kapsamındaki vergisel teşvikler; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 
vergi indirimi, KDV iadesi, gelir vergisi stopajı desteği gibi uygulamalardan oluşmaktadır. Vergi indiriminden 
kasıt ise, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar-
da, 5520 sayılı KVK’nın 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımın kısmen veya 
tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli 
olarak uygulanmasını içermektedir. İKV müessesesinin amaçları, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara 
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yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak büyük ölçekli yatırımları 
özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olarak sıralanmaktadır. İKV ile ekonomik kalkınmanın hızlandırıl-
ması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak 
da kümelenme olgusunun öne çıkarılarak yatırımların teşviki hedeflenmektedir. Çalışmamızın kapsamı da 
İKV’nin mevzuat açısından incelenerek değerlendirilmesinden ibarettir. Bulgular ve Sonuç: İKV uygula-
ması bakımından Bakanlar Kurulu’na illerin gruplandırılması, yatırıma katkı oranının belirlenmesi, kurumlar 
vergisi oranının ne kadar indirimli olarak uygulanacağının belirlenmesi, yatırım harcamaların oranlarının ayrı 
ayrı veya topluca sınırlandırması konusunda yetkiler verilmiştir. İKV uygulamasında, yatırıma katkı oranı 
6. bölgede %35’e kadar yükselmekte; kurumlar vergisi indirim oranı da 1. bölge için %30 iken, 6. bölgede 
%90 olarak uygulanmaktadır. Bu durum 6. bölgedeki bir yatırımcının %2 oranında kurumlar vergisi ödemesi 
anlamına gelmekte, yatırımcının bölgesel olarak yönlendirilebileceği görülmektedir. Uygulamada 50 milyon 
TL.’yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda yatırım katkı oranının %65’i geçmemek üzere belirlenebilecek olması 
ve kurumlar vergisi oranının %90’a kadar indirimli uygulanabilecek olması istenilen boyutlarda yatırımla-
rın gerçekleştirilmesini sağlayabilecektir. Büyük ölçekli ve sanayileşmeye yönelik yatırımların yeni istihdam 
olanakları yaratmasının yanı sıra işgücünün eğitilmesi anlamında da katkı sağlaması kaçınılmazdır. İKV uy-
gulaması, vergi matrahını erozyona uğratmakta, kısa vadede vazgeçilen vergi gelirleri nedeniyle bir maliyete 
yol açmaktadır. Ancak vergilemenin ekonomik ve sosyal fonksiyonları dikkate alınarak bu uygulamaya yer 
verilmektedir. Temel vergileme ilkeleri açısından da bir vergi ödeme gücü olmasına rağmen, yapılacak ya-
tırımlara bağlı olarak vergi dışında kalınması vergide genellik, adalet ve eşitlik ilkeleri açısından sakıncalar 
taşımaktadır. İKV uygulamasının yönetilmesi ve denetlenmesi idareye kırtasiyecilik anlamında da bir mali 
yük getirmektedir. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik maliyet analizlerinin yapılması, bu işlerle 
ilgilenecek personelin eğitimi ve istihdamı yük oluşturmaktadır. İKV, yönetim kolaylığı açısından uygun bir 
müessese olup; teşvik, vazgeçilen vergi yoluyla sağlandığından şeffaf biçimde görülebilmektedir. İKV’den 
yararlanan şirket sayısı, 2011 yılında toplam 724 iken bunun 177 tanesi büyük ölçekli mükelleflerdir. 2015 
yılında ise toplam 2.189 iken, bunun 937 tanesi büyük ölçekli mükelleflerdir. Aralık 2015 itibariyle kurumlar 
vergisi mükellef sayısı 699.904 iken bunun sadece 2.189 tanesinin uygulamadan yararlandığı görülmektedir. 
İndirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi ve gelir vergisi nedeniyle alınmasından vazgeçilen vergiler bakı-
mından vergi harcaması oluşmaktadır. İKV uygulaması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen toplam vergi tutarı 
2011 yılında 152.493.014,67 TL. iken, 2015 yılında 2.198.603.221,67 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 
İKV dolayısıyla vazgeçilen verginin kurumlar vergisi tahsilatına oranı 0,005 iken, 2015 yılında 0,06’dır. 2011 
yılı itibariyle İKV’den kaynaklanan tahsilinden vazgeçilen verginin %88’i büyük ölçekli mükelleflere ilişkin-
dir. 2015 yılı verileri itibariyle aynı oran %94 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum İKV uygulamasından daha çok 
büyük ölçekli mükelleflerin yararlandığını göstermektedir. Uygulamadan yararlanan mükellef sayısı ve İKV 
nedeniyle vazgeçilen vergi tutarı önemli boyutlara ulaşmadığından uygulamanın mükelleflerin yönlendirilme-
sinde etkileri tartışılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef, Teşvik, İndirimli Kurumlar Vergisi, Vergi Harcaması 



54

BİR OTOFİNANSMAN ARACI OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
 

Fatih SARAÇOĞLU  

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara / Türkiye

fatihsaracoglu@yahoo.com

Öz: Giriş: Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, rekabet ortamı, varlıkların hızla yıpranması, maliyetlerdeki artış 
ve pazar paylarını koruyabilme isteği işletmeleri yeni fon kaynakları bulmak zorunda bırakmaktadır. Bu açıdan 
iç kaynaklardan yararlanılabileceği gibi dış kaynaklara da başvurulabilecektir. Çalışmada öncelikle otofinans-
man tanımlanarak, nedenleri, türleri, faydaları ve sakıncaları ortaya konulacak, izleyen bölümde taşınmaz satış 
kazancı istisnasına yönelik KVK hükmü açıklanacak, son bölümde ise taşınmazların satışından doğan kazanç-
larda istisna tutarlarından hareketle bir otofinansman aracı olarak söz konusu istisna değerlendirilecektir. İşlet-
menin kendi kendini finanse etmesi, kendi kendine kaynak yaratması, ihtiyaç duyduğu fon kaynaklarını kendi 
içinden karşılaması anlamına gelen otofinansman, işletmenin varlıklarını verimli biçimde kullanarak sağladığı 
ekonomik faydanın dağıtılmayıp işletmede tutulması yoluyla oluşmaktadır. Otofinansmanın temel amacı, iş-
letmenin mali yapısının güçlendirilmesidir. Bu noktada büyük ve tanınmış işletmeler daha düşük maliyetle 
ve uzun vadeli olarak fon kaynaklarına ulaşabilirken; küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve yeni kurulan 
işletmeler aynı imkanlara sahip olmadıklarından otofinansman yoluna gitmek zorunda kalmaktadır. Otofinans-
man, dış kaynak aramaktan, borçlanmanın risklerinden, faiz ödemelerinden ve teminat gibi yükümlülüklerden 
kurtarma, fonlara daha çabuk ulaşabilme imkanı sağlama, işletme değerinin yükselmesi ve itibarının artması, 
yatırım kararları alınması, kamuoyuna açıklama yapılması gerekmemesi gibi yönlerden faydalar sağlamak-
tadır. Vergi sistemimizde otofinansman açısından kar dağıtımı, istisnalar, yeniden değerleme, yenileme fonu, 
reeskont uygulaması, amortisman ayırma, maliyet bedeli artırımı gibi çeşitli düzenlemelerden söz edilebilir. 
Özel sektör karlarını yatırımlara tahsis etmek yoluyla büyüyebilecek olup, finansal piyasadan fon temini ise 
ancak iyice gelişip büyüdükten sonra mümkün olabilecektir. Dolayısıyla işletmelerin otofinansmanda kullana-
cağı kaynakların miktarının sınırlandırılmaması gerekir. Zira getirilecek sınırlandırmalar işletmelerin normal 
gelişimlerini engelleyebilecektir. İşletmelere otofinansman açısından sınır getirilmemesinin yanında başkaca 
uygulamalarla otofinansman yöntemlerinin geliştirilmesi de önem kazanmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın ama-
cı, KVK’daki istisnalar içinde en yüksek vergi harcamasına neden olacağı öngörülen taşınmaz satış kazançları 
istisnasının otofinansman açısından analizidir. Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda taşınmaz satış ka-
zançları istisnası açıklanacak; taşınmaz satışından doğan kazançlarda istisna tutarları ve istisnadan yararlanan 
şirket sayıları ortaya konulacak; istisna nedeniyle vazgeçilen verginin kurumlar vergisi tahsilatına oranından 
hareketle otofinansman açısından işletmelere etkileri değerlendirilecektir. Kapsam: Çalışmanın kapsamında 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) düzenlenmiş olan taşınmaz satış kazançları istisnası incelenmekte ve 
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değerlendirilmektedir. KVK’nın 5/1-e maddesiyle kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 
taşınmazların satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca ta-
şınmaz satışları katma değer vergisi ve damga vergisi gibi diğer vergi uygulamalarından da istisna tutulmuştur. 
KVK’nın 5/1-e maddesinde düzenlenmiş olan taşınmaz satış kazançları istisnası ile kurumların otofinansman 
imkanlarını kullanmaları ve yabancı kaynak maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır. İstisna, satışın yapıldığı 
dönemde uygulanmakta ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci 
yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmaktadır. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı 
izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış 
bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılmaktadır. 
Ayrıca istisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygu-
lanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılmaktadır. Aynı süre 
içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanmaktadır. Bulgular ve Sonuç: İşletmeler, dış kaynak 
bulmanın güçlüğü, riskleri, neden olabileceği faiz ödemeleri, istedikleri fonlara daha çabuk ulaşabilme isteği, 
işletme değerinin ve itibarının artmasını sağlamak, yatırım kararlarını daha rahat alabilmek, daha rahat hareket 
imkanı sağlamak gibi nedenlerle otofinansman yoluna gitmektedir. Bu açıdan özellikle dağıtılmayan karlar bir 
kaynak oluşturmakla birlikte, taşınmaz satış kazançlarına yönelik vergi düzenlemeleri de dikkat çekmektedir. 
Zaman içinde kurumların taşınmazları yüksek tutarlara ulaşmış ve içinde bulundukları dönemde ise yabancı 
kaynakların maliyeti dolayısıyla taşınmazlarını nakde çevirme ihtiyacı ortaya çıkmış olabilir. Taşınmazların 
otofinansman amaçlı kullanımı sürecinde ortaya çıkabilecek vergisel yükümlülükler işletmenin taşınmaz sa-
tışından vazgeçmesine neden olabilecektir. Bu durum ise yabancı kaynaklara yönelmesi ya da hedeflediği 
yatırımlardan vazgeçmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla belirli şartlar altında istisna hükmüne yer veril-
miş olması kurumların otofinansmanı açısından büyük öneme sahiptir. Böylece kurumların mali yapılarının 
güçlendirilmesi ve sahip olunan taşınmazların daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanabilecektir. Neden 
olduğu vergi kaybına rağmen söz konusu istisna düzenlemesi ile işletmelerin otofinansmanı tercih etmelerinin 
sağlanmaya çalışıldığı ifade edilebilir. Nitekim 2015 yılı itibariyle 1.417 şirketin bu istisnadan yararlandıkları 
görülmekte olup; yararlandıkları istisna tutarı ise 4.264.306.789 TL.’dir. 2015 yılında KVK’nın 5/1-e maddesi 
çerçevesinde yararlanılan toplam istisna tutarı 14.895.866.081 TL.’dir. Dolayısıyla taşınmaz satış kazançları 
istisnasının KVK’nın 5/1-e maddesi çerçevesinde yararlanılan toplam istisna tutarına oranı da yaklaşık %29 
olmaktadır. Sonuç olarak KVK’da öngörülen istisnalar içinde en yüksek vergi harcamasına neden olacağı ön-
görülen taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazançları istisnasının kurumların otofinansmanı açısından oldukça 
önemli olduğu ve amaçlarını gerçekleştirebileceği ifade edilebilir. işletmeler istisnadan yararlanarak mali ya-
pılarını güçlendirebilecek, yatırımlarına daha kolay kaynak bulabilecek, yeniden yapılanma açısından ihtiyaç 
duydukları fonları da daha rahat elde edebileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Otofinansman, Vergi, Taşınmaz Satış Kazancı, İstisna, Kar Dağıtımı
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Öz Giriş: Bireyler yaşamları boyunca farklı finansal kararlar almakta veya finansal davranışlarda bulunmak-
tadır. Elde edilen gelirlerin harcama ve tasarruf arasında paylaştırılması, fonların farklı yatırım araçlarında 
değerlendirilmesi, risk yönetimi, hangi miktarda ve nasıl borç alınacağı gibi pek çok konu finansal kararları 
oluşturmaktadır.  Bu kararlarda sağlanacak başarı büyük ölçüde bireyin finansal bilgi birikimine, diğer bir ifa-
de ile finansal okuryazarlık düzeyine bağlıdır. Bu açıdan finansal okuryazarlık, bireyler için önemli bir yaşam 
becerisi ve doğru finansal kararlar verebilmek ve bireysel finansal refaha kavuşmak için gerekli finansal far-
kındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışların tümü olarak ifade edilmektedir. Geçmiş yıllarda yaşanan finansal 
krizlerin ardından finansal okuryazarlık, ekonomilerin çoğu tarafından bireyler için önemli bir yaşam becerisi 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Finansal okuryazarlığın bireylerin refah düzeyi ve ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkisinin anlaşılmasının ardından, birçok akademisyen ve pek çok kuruluş finansal okuryazarlığa 
ilişkin çalışmalar yapmaya başlamıştır. Başlangıçta finansal okuryazarlık düzeyinin tespitine yönelen araş-
tırmacılar, günümüzde finansal okuryazarlık düzeyine etki eden faktörleri belirlemeye, finansal okuryazarlık 
düzeyinin finansal kararlara etkilerini ölçmeye, finansal eğitim süreçlerinin finansal okuryazarlık üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelmiştir. Gelişen ve değişen ekonomik koşullara bağlı olarak finansal ürünlerin çeşit-
liliğinin artması ve karmaşık hale gelmesi, emeklilik süreçlerindeki değişiklikler, ortalama yaşam sürelerinin 
uzaması ve artan nüfusa oranla finansal okuryazarlık oranlarında düşme eğilimi görülmektedir.  Bu kapsamda 
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından finansal okuryazarlığın önemi gittikçe artmakta ve 
finansal eğitim gündeme gelmektedir. Tüketicilerin finansal okuryazarlık düzeyi arttıkça finansal sektörlerin 
gelişiminin hızlanması, reel ekonomiye olan katkının arttırılması ve tasarruf oranlarının yükseltilmesi bek-
lenmektedir. Finansal okuryazarlıkla ilgili tanımlamalar için temel dayanak bilgidir. Bazı tanımlamalar sınırlı 
düzeyde bilgi formunu içermektedir. Mandell (2007) ve Lusardi ve Tufano (2008) tarafından yapılan çalış-
malarda finansal okuryazarlığın karar verme yönü vurgulanmaktadır. Lusardi ve Tufano (2008), belirli bir 
finansal okuryazarlık biçimi olan borç okuryazarlığı ele alınmıştır. Moore (2003) de pratik deneyimin, bilgi 
ve finansal okuryazarlığın diğer yönleri için temel oluşturduğu görüşü yer almaktadır. Literatürde finansal 
okuryazarlığın ölçümü için geliştirilen stratejiler incelendiğinde; çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevap 
yüzdesi, doğru/yanlış ifadesi içeren sorulara verilen doğru cevaplar, 3, 5 ve 8 hesaplama sorusuna verilen doğ-

1  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir.(Proje No: BŞEÜ.15-02, 
2016.01)
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ru cevaplar şeklinde olduğu görülmektedir. Amaç: Bu araştırmada da Lusardi ve Mitchell (2007)’de yer alan 
ve temel düzey finansal okuryazarlık ölçümünde kullanılan paranın zaman değeri, enflasyon ve çeşitlendirme 
kavramlarını içeren 3 soru yer almaktadır. Araştırmaya temel teşkil eden soru: “cinsiyet açısından öğrencilerin 
temel finansal okuryazarlık düzeyleri arasında fark var mıdır?” olarak hazırlanmıştır. Yapılan birçok sayıdaki 
araştırmalardan yola çıkarak, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine dair oluşturulan 
hipotez : “H1: Cinsiyet açısından öğrencilerin temel finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı fark vardır” şeklindedir. Yöntem: Çalışmamız ampirik bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmanın evrenini Bilecik Şeyh Edebali Üniver-
sitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 819 öğrenciden geçerli geri dönüş elde edilmiştir.  Araştırma-
ya katılan öğrencilerin cinsiyetleri açısından finansal okuryazarlık düzeylerindeki farklılığı görmek amacıyla 
frekans dağılımları üzerinden işlem yapan bir analiz yöntemi olan Ki Kare analizi kullanılmıştır. Bulgular ve 
Sonuç: Bu bağlamda araştırma 1. ve 2. sorulara cevap veren erkek öğrenciler %62,1; kadın öğrencilerde ise 
bu oran %37,3’e gerilemektedir. Tüm sorulara doğru yanıt veren katılımcıları incelediğimizde %62,4’ü erkek 
ve %36,6’sını kadın katılımcılar oluşturmaktadır. Bu bağlamda; kadın katılımcıların paranın zaman değeri, 
enflasyon ve çeşitlendirme gibi finansal konulardaki temel düzeyleri incelendiğinde ve erkek katılımcıların 
kadın katılımcılara oranla daha fazla bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. İlk ve son sınıf düzeyin-
de katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerine baktığımızda, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri 
arasında istatiksel olarak bir fark bulunamamıştır. Bucher-Koenen, Lusardi, Alessie and van Rooij;2016 ça-
lışmasında da ülkelerin finansal okuryazarlığındaki cinsiyete bağlı farklılıklar incelendiğinde; temel finansal 
kavramları kapsayan sorulara verilen cevaplarda, kadınların doğru cevap verme olasılığı erkeklerden düşük 
iken, cevabı bilmediklerini belirtme olasılığı ise daha yüksektir. Kadınlar kendilerinin finansal okuryazarlık 
düzeyleri ile ilgili olarak kişisel değerlendirme yaptıklarında, erkeklerden daha düşük puan vermektedir. Hem 
genç hem de yaşlı kadınlar, düşük düzeyde finansal okuryazarlık düzeyi göstermektedir. 
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Öz: Giriş: Satın alma davranışı; birey veya kurumların ekonomik değeri olan mal ve hizmetleri elde etme ve 
kullanmaları ile ilgili etkinlikler ve bu etkinlikleri belirleyen karar süreçleridir. Dolayısıyla tüketici davranışla-
rı ile ilgili araştırmalar da “işletmelerin pazarlama çabalarına tüketicilerin tepkisi ne olacaktır?” ve “tüketicinin 
satın alma ya da almama nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aramaktadır. Buna bağlı olarak, gerçekleştirilen 
araştırmayla da hizmet sektöründe satın almaya veya satın almamaya etki edebileceği düşünülen “çalışma 
psikolojisi” faktörü incelenmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, hizmet sektöründe çalışan personelin 
müşterilerle olan etkileşiminde müşterilerin algıladığı çalışma psikolojisi ile satın alma davranışları arasında 
ilişki olup olmadığını saptamak, bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki var ise müşterilerin algıladığı hangi 
çalışma psikolojisi faktörünün satın alma davranışı üzerinde ne derece etkisi olduğunu belirlemektir. Yöntem: 
Bu amaca bağlı olarak hizmet sektöründe çalışan bir işletmenin müşterilerine yönelik olarak farklı zamanlarda 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, tüm hizmet sektörü müşterilerinden oluşmaktadır. Araş-
tırmanın örneklemi ise Zonguldak ilinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin müşterilerinden 
oluşmaktadır. Farklı zamanlarda uygulanan araştırma kapsamında 160 müşteriden anket yöntemiyle veri elde 
edilmiştir. Bu veriler içerisinden analize uygun olmayan 14 anket çıkartılmış ve araştırmanın örneklemi 146 
olarak belirlenmiştir. Araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma ölçeklerinin iç tutarlılığının tespitinde güvenilirlik analizi yapılmıştır. Araştırmada 
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini saptamak amacıyla korelasyon ana-
lizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla çoklu ve basit doğrusal regresyon analizi, farklılıkları 
saptamak amacıyla da Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Gerçekleştirilen analiz so-
nuçlarına göre, araştırmanın bağımlı değişkeni satın alma davranışı ile bağımsız değişken algılanan pozitif 
çalışma psikolojisi arasında orta seviyede (r=0.503) ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Diğer 
bağımsız değişken olan algılanan negatif çalışma psikolojisi ile bağımlı değişken satın alma davranışı arasında 
ise düşük/orta seviyede (r=-0.376) ve negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Enter yöntemiyle gerçekleş-
tirilen çoklu regresyon analiz sonucunda ise müşterilerin hizmet sunan personele yönelik olarak algıladığı po-
zitif çalışma psikolojisinin satın alma davranışındaki değişimin %25’ini açıkladığı, negatif çalışma psikolojisi 
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algısının ise satın alma davranışındaki değişimin %15’ini açıkladığı saptanmıştır. Oluşturulan regresyon for-
müllerine göre, algılanan pozitif ve negatif çalışma psikolojisi bütünleşik olarak incelendiğinde motivasyon ve 
işten ayrılma niyetinin diğer faktörlere göre daha çok baskınlık gösterdiği görülmüştür. Buna göre müşterilerin 
hizmet esnasında hizmet sunumu yapan kişiye yönelik 1 birimlik motivasyon algısının satın alma davranışını 
0.800 birim arttırdığı, işten ayrılma niyetine yönelik algısının ise satın alma davranışını 1.054 birim azalttığı 
saptanmıştır. Bütünleşik yaklaşımın dışında tüm bu faktörlerin birbirinden bağımsız olduğu varsayıldığında 
veya müşterilerin herhangi bir faktörü tek başına algıladığı varsayıldığında ise; satın alma davranışını 1.116 
birimlik artış ile en çok algılanan motivasyonun arttırdığı, -1.251 birimlik azalış ile de en çok algılanan işten 
ayrılma niyetinin azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca bütünleşik yaklaşımın dışında faktörler bağımsız değerlen-
dirildiğinde ayrı ayrı altı faktörün de satın alma davranışı üzerinde önemli düzeyde etki yaptığı saptanmıştır. 
Gerçekleştirilen farklılık analizlerine göre; müşterilerin hizmet sunan personele yönelik çalışma psikolojisi al-
gısının, müşterinin işletmeyi tercih etme nedenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, müşterilerin hizmet 
sunan personele yönelik negatif çalışma psikolojisi algısının ise müşterinin işletmeden hizmet alma sıklığına 
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Buna göre, yılda birkaç kez işletmeden hizmet alan müşte-
rilerin negatif çalışma psikolojisi algısının daha fazla olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda 
gerçekleştirilen araştırma; hizmet sektöründe müşteriyle olan etkileşimin düzeyi ve yönünün doğrudan müşteri 
memnuniyetini etkilemesi açısından, literatürde algılanan çalışma psikolojisi kavramına yönelik çok nadir 
araştırma bulunması açısından, çalışma psikolojisi ile satın alma davranışının incelendiği başka bir çalışma 
bulunmaması açısından ve elde edilen bulgular ışığında makro boyutta müşteri tatmininin sağlanabilmesi için 
çalışanlara yönelik saptanacak yönetimsel davranışların optimizasyonu açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Çalışma Psikolojisi, Hizmet Sektörü, Satın Alma Davranışı, Müşteri Memnu-
niyeti 
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GENEL ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN TAHMİN EDİLMESİ

 
Hakan YAŞ1, Sedef ZEYREKLİ YAŞ2

1Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, Maliye Programı, Havsa / Edirne  
2Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı, Havsa / Edirne

hakanyas@trakya.edu.tr  
sedefyas@trakya.edu.tr

Öz: Giriş: Bu çalışma, 2016 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Edirne kent merkezinde yerel siyasete katılım 
düzeyinin ölçümü üzerine tarafımızca yapılan bir araştırma projesinin sonuçları kullanılarak gerçekleştirilmiş-
tir. Toplamda 1.546 gözleme ulaşılan anket çalışmasıyla elde edilen sonuçlarda asıl olarak, siyaset bilimci A. 
Robert Dahl’ın ilgi, önemseme, bilgi ve eylem olarak belirlediği dörtlü siyasete katılım önermesi temelinde 
Edirne’nin yerel siyasete katılım haritasının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Anket formundaki sorulardan 
biri de, seçmenlerin bilgi düzeyinde siyasete katılımını ölçen sorulardan biri olan “Belediye veya il özel ida-
resi kanunlarında bu idarelere verilen görev ve yetkileri biliyor musunuz?” sorusudur. Yurttaşların günlük 
gereksinimlerinin temel karşılanma mekanizması olan yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının 
neler olduğunun yurttaşlar tarafından bilinmesinin, onların bu yönetimlerden talep ettikleri mal ve hizmet-
lerin niteliklerini şekillendirmesi beklenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, genel bir bakışla, Edirne kent 
merkezinde söz konusu görev ve yetkiler hakkında bilgi sahibi olanların toplam içerisindeki oranı %18 gibi 
düşük bir düzeydedir. Ancak, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hakkında bilgi sahibi olan bu kişilerin ve 
bilgi sahibi olmayanların genel özelliklerinin belirlenmesi yerel yönetimlerin yürüteceği politikaların etkili-
liğinde önemli bir rol oynayacaktır. Talep edilen kamusal mal ve hizmetlere etkili yanıt verebilmesi amacıyla 
görev, yetki ve sorumluluk bilincine sahip olan yurttaşların sayısının artırılması toplum ve ilgili yerel yönetim 
refahı açısından önem taşımaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği yurttaşların birer müşteri statüsüne 
dönüştüğü yeni sistemde politik gerekçelerden dolayı da özellikle belediyeler tarafından yurttaşların genel 
özelliklerinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilincin 
artmasının belediyeleri hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileme olasılığı bulunmaktadır. Daha bilinçli 
yurttaşların talepleri giderek artacak ve bunu karşılayacak düzeyde donanıma ve niteliğe sahip olan belediye 
yönetimi gerekliliği doğacakken, aksi bir durum olarak bilinçsiz yurttaşlara sunulan kamusal mal ve hizmet-
lerin niteliğinde etkinsiz ve verimsiz durumlar söz konusu olabilecektir. Amaç: Çalışmamız bu bağlamda, 
Edirne’deki yerel yönetimlerin hizmet sunduğu yurttaşların hem genel görünümünü ortaya koymak, hem yerel 
siyasete katılım düzeylerini belirleyebilmek, hem de bu yurttaşların yerel yönetim görev ve yetki bilincini 
etkileyen özelliklerinin neler olduğunu ortaya çıkarabilmektir. Bu görünüme göre hareket edecek olan yerel 
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yönetimlerin, yurttaşların yerel yönetim bilincine göre kamusal mal ve hizmet çeşitlendirmesine giderek etkili 
ve verimli hizmet sunmaya çalışmaları beklenmektedir. Yöntem: Edirne kent merkezinde toplamda 1.546 
gözleme ulaşılan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışmasında öncelikle Edirne yerel seçme-
ninin siyasete katılım düzeyi A. Robert Dahl’ın önermesi doğrultusunda ilgi, önemseme, bilgi ve eylem düzey-
lerinde kategorize edilmiş olup, söz konusu katılım düzeyleri ile seçmenlerin oturdukları mahalle, eğitim ve 
gelir düzeyi gibi bazı bağımsız değişkenleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını analiz 
etmek açısından Kruskal Wallis ve Ki-Kare gibi parametrik olmayan bağımsızlık testleri uygulanmıştır. Ayrıca 
cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve dünya görüşü gibi bağımsız değişkenlerin; bağımlı değişkenimiz 
olan yerel yönetim görev ve yetki bilinci üzerindeki etkileri lojistik regresyon modeliyle tahmin edilmiştir. Ba-
ğımlı değişkenin yanıtının beşli Likert ölçeğiyle değerlendirilmesi ve “hiç bilmiyorum” ile “çok iyi biliyorum” 
arasındaki yanıtların bir sıradüzene sahip olması nedeniyle, lojistik regresyon modellerinden sıralı logit modeli 
uygulanmıştır. Oluşturulan modelin anlamlılığı 0.0000 değerini taşımaktadır. Bulgular ve sonuç: Bağımsızlık 
testlerinin sonuçlarına göre ilgi düzeyi hariç diğer siyasete katılım düzeyleri ile bağımsız değişkenler arasın-
dan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sıralı logit regresyon modeli tahmin sonuçlarına göre; yerel yönetim bilinç 
düzeyine göre cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve gözlemlerin dünya görüşlerinden bazılarının etkili 
olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Siyaset, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Bilinci, Kişilik Özellikleri, Sıralı Logit 
Modeli
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1-2-3Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sivas / Türkiye

sait_bardakci@hotmail.com

Öz: Giriş: İletişim teknolojisi devrimi yaşamımızın tüm yönlerini etkilemektedir. Çeşitli yenilikler de bu 
teknoloji tarafından hayatımıza sunulmaktadır. Sosyal medya sitelerine baktığımız zaman bu net olarak gö-
rülmektedir. Sosyal medya olarak nitelendirilen bu platformlar insanlar tarafından ilk olarak sosyal etkileşim 
amacıyla kullanılmasına rağmen, zamanla insanlar bu medya aracılığıyla mal ve hizmetler hakkındaki fikir 
ve tecrübelerini de paylaşmaya başlamışlardır. Buna ek olarak, mal/hizmet hakkında online olarak araştırma 
yapma ve takip etme dünya çapında da gittikçe artmaktadır. İkinci olarak, bu siteler de ürün tanıtımı; elektro-
nik ve baskı medyasının tanıtım/reklamcılık da kullandığı geleneksel yollar olan TV, radyo, gazete, dergi vb. 
yöntemler gibi sınırlı değildir. Çeşitli online sosyal medya siteleri bu anlamda, tanıtım ve satış promosyonu 
kaynaklarını ödüllendirmede daha güvenilir bir alan olmaya başlamışlardır. Sosyal medya kişilerin ortak il-
gileri ve aktiviteleri hakkında birbirleriyle iletişim kurmalarına imkân sağlayan internet tabanlı hizmetlerdir. 
Bir web site veya uygulamayı sosyal medya olarak tanımlayabilmek için onların bağımsız kullanıcılara veya 
üyelere sahip olması, zaman ve yer sınırlamasının olmaması, kullanıcı tabanlı içeriklere izin verilmesi ve 
kullanıcıların kendi aralarında etkileşimde olabilecekleri garanti edilmelidir. Sosyal medyanın getirdiği ye-
nilikler işletmelere hedef aldıkları tüketicilere ulaşma, onları sınıflandırma, pazarlama mesajlarını kişiselleş-
tirebilme, marka hakkında tüketicilerin olumlu ve olumsuz yorumlarına erişebilme vb. gibi geleneksel kitle 
iletişim araçlarının sunamadığı çok önemli avantajlar sunmaktadır. Aynı şekilde sosyal medya aracılığıyla 
tüketiciler bir ürün veya hizmet satın almadan önce o konu hakkında araştırma yapma, önceki kullanıcıların 
yorumlarına erişebilme, ürün fiyatlarını karşılaştırabilme, şikâyetlerini sosyal medya aracılığıyla daha etkili 
bir şekilde ifade edebilme vb. gibi, kendisinin konumunu işletmeler nezdinde daha güçlü bir pozisyona getiren 
avantajlara sahip olmuştur. Yapılan çalışmalarda bu mecralarda yayınlanan sosyal medya reklamlarının sahip 
oldukları özelliklerin tüketicilerin o reklamlarda yayınlanan ürünlere yönelik tutum, satınalma niyeti ve satın 
alma davranışlarını etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Amaç: Bu çalışma kapsamında da sosyal medya reklam-
larına yönelik tutumların üniversite öğrencilerinin “Satınalma Niyeti” ve “Satınalma Davranışı” üzerindeki 
etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Bu doğrultuda Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören ve 
kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen öğrencilerle yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. 28 tane 5’li 
Likert tipinde maddeden oluşan veri toplama aracı öğrencilere doldurmaları için verilmiş, bunlardan geçerli 
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olmayan 13 adet anket analizden çıkarılırken, geçerli olan 387 tanesi analize dâhil edilmiştir. Literatürde ya-
pılan çalışmalar dikkate alınarak sosyal medya reklamlarına yönelik tutumun 17 maddeden oluşan 3 faktörlü 
yapıya sahip olduğu ve bu faktörlerin “Bilgilendirme”, “Rahatsız Edicilik” ve “Güvenirlilik” şeklinde adlan-
dırılabileceği kabul edilmiştir. Aynı şekilde satınalma niyeti faktörü 5 maddeden, satınalma davranışı faktörü 
ise 6 maddeden oluşan tek faktörlü yapılar olarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Daha sonra verilere 
AMOS programı aracılığıyla Yol Analizi uygulanmıştır. Yol analizi; araştırmacının kuramsal olarak kurgu-
ladığı modelde değişkenler arasındaki ilişkilerin (yolların) gücünü ve anlamlı olup olmadığını test etmesini 
sağlamaktadır. Test sırasında birden çok değişkenin karşılıklı etkileşimleri analiz edilmekte ve bütüncül bir 
bakış açısı ile değişkenler arası ilişkiler ortaya konmaktadır. Yol Analizine başlamadan önce modeldeki tüm 
faktör yapılarının tek tek DFA ile doğrulanması gerekmektedir. Dolayısıyla önce tutumu oluşturan üç faktörlü 
yapı DFA’ya tabi tutulmuştur. Bulgular ve Sonuç: χ2/df =2,741 < 3;  0,90 < GFI = 0,909;  0,90< IFI = 0,902;   
0,90 < CFI = 0,901;  RMSEA=0,067< 0,08 şeklindeki DFA sonucu ortaya çıkan uyum indeksi değerlerine 
göre tutuma ilişkin üç faktörlü yapının geçerliliği ve gözlenen yapıya uygunluğu teyit edilmiştir. Daha sonra 
sırasıyla “Satınalma Niyeti” ve “Satınalma Davranışı”  adlı faktörler tek tek DFA’ya tabi tutulmuştur. Analiz 
sonuçlarına göre bu faktörlerin de yapı geçerliliğine ve gözlenen yapıya uygun olduğuna karar verilmiştir. 
Belirlenen faktörlerin Cronbach α katsayıları ise “Bilgilendirme” faktörü için 0.841; “Rahatsız Edicilik” için 
0.769; “Güvenilirlik” için 0,707; “Satınalma Niyeti” için 0,807; “Satınalma Davranışı” faktörü için ise 0,869 
olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre faktörlerden ikisinin oldukça güvenilir, üçünün ise yüksek derecede 
güvenilir olduğu tespit edilmiştir. En son aşamada beş faktörlü yapıdan oluşan model Yol Analizine tabi tutul-
muştur. İlk analiz sonuçlarına göre modelden anlamsız olan yollar çıkarılmış ve yol analizi tekrar edilmiştir. 
Son analiz sonucunda modelin uyum iyiliği kriterleri şöyle bulunmuştur: χ2/df = 2,379 < 3;   0,85< GFI = 
0,879;   0,85 < IFI = 0,905;   0,85<CFI = 0,904;   RMSEA = 0,060 < 0,08.  Bu model uyum değerlerine göre ge-
liştirilen model verilere iyi derecede uyum göstermektedir. Yine yol analizi sonuçlarına göre “Bilgilendirme” 
faktörü “Satınalma Niyeti”  ve “Satınalma Davranışı” faktörlerini olumlu yönde etkilerken, “Rahatsız Edici 
Olma” faktörü “Satınalma Davranışı”  faktörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca “Satınalma Niyeti”  
faktörü de yine  “Satınalma Davranışı” faktörünü olumlu yönde etkilemektedir. Bu bulgular doğrultusunda 
sosyal medyada yer alan reklamların bilgilendirici olma özelliğinin öğrencilerin satınalma davranışı üzerinde 
oldukça önemli bir etkisinin olduğu göz önünde bulundurularak bu reklamların yeterince bilgilendirici olarak 
tasarlanması gerektiği önerilmektedir. Ayrıca reklamların rahatsız ediciliği ne kadar düşük olursa öğrencilerin 
satınalma davranışını o ölçüde olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda reklam yapılırken tüketiciye ulaşma-
da aşırı ısrar edilmesinden ya da reklamın içeriğinde belli inanç ve değer gruplarına rahatsızlık verilmesinden 
kaçınılmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Reklam, Yol Analizi, Tutum
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 ibrahimyemez@cumhuriyet.edu.tr

Öz: Giriş: Kitap tüketim açısından bakıldığında özel bir yere sahiptir yani özellikli bir üründür. Dolayısıyla 
kitap okuma eylemi de tüketicilerin yaptığı özel bir tüketim türüdür. Bireyler kitapları bilgi edinmek, araştır-
ma yapmak, hoşça vakit geçirmek, boş vaktini değerlendirmek vb. amaçlarla okumaktadırlar. Okuyucuların 
bu belirtilen farklı amaçlarla kitap okumaları onların, kitapları satın alırken farklı özelliklerine bakmalarına 
sebep olmaktadır. Yayınevleri de bireylerin kitap satın almalarını arttırabilmek için kitapların biçimsel özellik-
leri ve tasarımlarına büyük önem vermektedirler. Ürünlerin tasarımlarının satın alma tercihleri üzerinde etkili 
oldukları pazarlama literatüründe kabul edilmiş bir durumdur. Dolayısıyla kitapların, türü fark etmeksizin, 
sahip olduğu tasarımı, boyutu, sayfa sayısı, sayfasının yapısı, kapak tasarımında kullanılan renkler ve şekiller 
vb. özellikleri, onların okuyucuların tarafından tercih edilme durumlarını etkilemektedir. Amaç: Araştırma 
kapsamında “Kitap Kapak Tasarımının” ve “Kitabın Biçimsel Özelliklerinin” okuyucuların “Kitap Satınalma 
Tercihi” üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Yöntem:  Bu amaçla kolayda örnekleme metoduyla belir-
lenen ve Sivas ilinde yaşayan 289 kişi ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Söz konusu 
anket Likert tipi maddeler ve demografik ifadelerden oluşmaktadır. Likert tipi maddeler ise kapak tasarımı ile 
ilgili 9 ifade; biçimsel tasarımla ilgili 5 ifade ve son olarak satın alma tercihini gösteren 3 ifadeden olmak üzere 
toplamda 17 ifadeden oluşmaktadır. Kapak tasarımı, biçimsel özellikler ve satın alma tercihi değişkenlerinin 
cinsiyet, yaş, gelir durumu, kitaba ayrılan bütçe, kitap okuma süresi ve akademik birim gibi bazı demografik 
faktörler açısından incelenmesinde öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile normallik sınaması yapılmıştır. 
Değişkenlerin her üçünün normal dağıldığı (p>0,05) görülmüş ve bu doğrultuda parametrik teknikler olan 
bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca kapak tasarımı ve 
biçimsel özelliklerin kitap satın alma tercihi üzerinde etkisinin olup olmadığı ise Pearson korelasyon katsayısı 
ve basit doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yapılan T testi ve ANOVA analizleri 
sonucunda her üç değişken için de bazı demografik faktörlerin geneli açısından anlamlı farklılıklar olmadığı 
tespit edilmiştir. Sadece “Biçimsel Özellikler” değişkeni “Cinsiyet” faktörüne göre anlamlı bir farklılık göster-
mektedir. Yani kadınlar kitap satın alma tercihini gösterirken biçimsel özelliklere erkeklerden daha çok önem 
vermektedirler. Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre ise “Kapak Tasarımı” ile “Satınalma 
Tercihi” arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (r=0,596; p<0,05). Aynı şekilde “Bi-
çimsel Özellikler” ile “Satınalma Tercihi” arasında da pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki görül-
mektedir (r=0,372; p<0,05). Bu ilişkilerin yönünü ortaya koymak için yapılan regresyon analizi bulgularına 



65

göre ise kurulan her iki regresyon modelinin ve regresyon katsayılarının tamamının istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kapak tasarımına önem verildikçe satınalma tercihi de olumlu yönde 
etkilenmektedir(β=0,654; t=12,577; p=0,000<0,05) ve kapak tasarımı, satınalma tercihini yaklaşık olarak %36 
oranında açıklamaktadır (R2 =0,355). Ayrıca kitabın biçimsel özelliklerine önem verildikçe satınalma tercihi 
de olumlu yönde etkilenmektedir(β=0,372; t=6,793; p=0,000<0,05) ve biçimsel özellikler, satınalma tercihini 
yaklaşık olarak %14 oranında açıklamaktadır (R2 =0,138). Sonuç olarak okuyucuların kitap kapağının tasarımı 
ve kitabın biçimsel özellikleri hakkındaki görüşlerinin kitap satın alma tercihleri üzerinde anlamlı bir etkisi 
olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgular doğrultusunda kitap pazarlamacılarının ve yayınevlerinin okuyucu 
tercihlerini dikkate alırken kitabın kapak tasarımına ve biçimsel özelliklerine gereken önemi vermeleri gerek-
tiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimler: Kitap kapak tasarımı, Biçimsel Özellikler, Regresyon, ANOVA
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EKONOMİK UYGULAMALARIN BAŞARIYA ULAŞMASINDA Y VE Z KUŞAKLARININ  
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE  

BİR DEĞERLENDİRME
 

İbrahim YIKILMAZ1, Murat SAĞBAŞ2 

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon  Bölümü,  
Ankara/Türkiye 

2Türk Silahlı Kuvvetleri,    İstanbul / Türkiye

ibrahimyklmz@gmail.com

Öz: Giriş: Küreselleşmenin ve değişimin önlenemez bir hıza eriştiği günümüz dünyasında; işletmelerin ör-
gütsel yaşam döngülerini devamlı kılma yönündeki başarısı;  üretim teknikleri ve rekabet stratejilerinin bu iki 
kavrama olan uyumluluk seviyeleri ile yadsınamaz şekilde bağlantılıdır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, 
büyüme ve günümüz temel sorunlarından olan işsizlikle mücadelelinin çözüm dinamiklerinin başında yer alan 
ise ‘’girişimcilik’’ kavramıdır. Rekabet ve girişimci eliyle oluşan yeniliğin; ekonomik süreçlerin dinamizmini 
arttırdığı bilinmektedir (Wennekers ve Thurik, 1999: 42, Robbins ve Coulter, 2002: 103).  Bilgiyi dönüştüren, 
bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi yeniden kullanabilen işletmelerin faaliyet alanları içerisinde yaşam döngülerine 
devam edebilmeleri ve günümüz ekonomik anlayışı içerisinde küçülen pazarlarda yer almaları ve niş pazarlara 
girebilmeleri, girişimciliğin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Yine gelişmiş ülkelerin ekonomik profil-
lerinin incelenmesi sonucu; girişimcilik düzeyleri ve mevcut kalkınma dinamikleri arasında yadsınamaz bir 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Salvatore, 2005: 63). Hem ekonomik sürece kattıkları dinamik anlayışla hem 
de istihdama kattıkları olumlu sonuçlarla girişimciler; toplumu ve küresel dinamikleri yakından incelemeleri 
ile toplumun dönüşümünde de büyük önem taşımaktadır. Yine stratejik yönetim anlayışı içerisinde sürdürüle-
bilir bir başarı ve kalkınmanın temelinde stratejik olarak geliştirilmiş insan kaynağı yer almaktadır. İşletme ve 
örgütlerin günümüz dünyasında en büyük katma değer yaratan paydaşı olan insan kaynağının mevcut durumu 
ve sergileyeceği muhtemel eğilimleri; ileriye yönelik kararların alınmasında ve bu kararların uygulanabilirliği 
hakkında karar mekanizmalarına fikir vermektedir. Bu eğilim ve tutumlar oluşacak davranışların en kuvvetli 
belirteçleri olup özellikle aynı tarihlerde doğan ve benzer özellikler sergileyen kuşakların birbirleri arasındaki 
belirgin farklar ve bu nesillere ait ortak değerler, bu davranışları belirleyen ana faktörlerdendir. Bireylerin bu 
kolektif düşünce tarzının iyi analiz edilmesi; onlarla ilişkili alınacak kararlarda ve bu kararların etkin ve ve-
rimli bir şekilde sonuca bağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Bu kolektif düşünce tarzları belli tarihsel 
dönemlerle, değer yargıları, tutumları ve isimleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Bunlar sırası ile; Geleneksel, 
Bebek Patlaması, X Kuşağı, Y Kuşağı  ve Z Kuşağı olarak tanımlanmıştır. Gelenekselciler 1925 ve 1945 yıl-
larını kapsayacak şekilde dünyaya gelen nesli (Lehto vd, 2006), Bebek Patlaması 1946-1964  yıllarını kapsa-



67

yacak şekilde dünyaya gelen nesli (ERC Raporu, 2011), X kuşağı 1965 ve 1979 yıllarını kapsayacak şekilde 
dünyaya gelen nesli (Alwin, 2002), Y Kuşağı genellikle 1980 -2001 yıllarını kapsayacak şekilde dünyaya 
gelen nesli (Lower, 2008) ve Z Kuşağı 2000-2020 yıllarını kapsayacak şekilde dünyaya gelen nesli (Kuran, 
2010) ifade etmektedir. Son yapılan nüfus sayımı itibari ile özellikle işletmelerin ihtiyaçları olan yenilikçi ve 
girişimci özellikleri sürdürülebilir kılacak kesim; Y ve Z kuşağıdır. Y Kuşağı’nın da çalışan kesimin yaklaşık 
%60’ nı oluşturması ve yine 15 yaş üstü Z Kuşağı’nın şimdiden çalışan kesimin %12’ sini oluşturması tablosu 
ile birlikte ele alındığında (TÜİK, 2016); sürdürülebilir bir ekonomi ve buna bağlı oluşan çözüm önerilerinin 
etkinlik ve verimliliğine ilişkin muhtemel sonuçların belirlenmesinde; bu iki kuşağın kolektif düşünce tarzının 
bir sonucu olan tutumlarının çok büyük oranda belirleyici olacağı açıktır. Y kuşağının karakteristik özellikleri-
ne karşın Z kuşağı birçok yönüyle Y Kuşağından ayrılmaktadır (Adecco, 2015; Tulgan, 2013; Bolser ve Gos-
ciej, 2015). Özellikle teknolojik gelişimin en hızlı döneminin içine doğmaları (Tulgan,2013), yüksek özgüven 
sahibi olmaları, çoklu görev başarısını belirgin bir şekilde benimsemiş olmaları (Addor, 2011; Adecco, 2015; 
Ozkan ve Solmaz, 2015), daha gerçekçi hedef ve beklentiler içinde olmaları ve en önemlisi baskın karakterde 
girişimci inisiyatif sahibi olmaları (Adecco,2015) şeklinde sıralanabilir. Amaç: Çalışmamızın amacı; girişim-
cilik kavramının dinamizmi devamlı kılacak ve sürdürülebilir çözümler için hayati öneme sahip olduğunu be-
lirtmek, halihazırdaki dinamik kesim olan Y ve Z kuşaklarından Z kuşağının  belirgin özelliklerini belirtmek ve  
Z kuşağının girişimcilik eğilimlerinin incelenmesinin ekonomik ve sosyal süreçteki önemini vurgulamaktır. 
Yöntem: Çalışmada yöntem olarak; yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak;  ilgili konu hakkında veriler 
toplanmış ve bu verileri derlemek suretiyle bir çalışma ortaya çıkarılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Girişimcili-
ğin ekonomide çözüm dinamiklerinin başında yer aldığı, ekonomik ve sosyolojik alanda hem içinde bulunan 
zaman diliminde hem de gelecek süreçlerde dönüştürücü ve güçlü etkisi tespit edilmiştir. Y ve Z kuşaklarının 
belirgin özellikleri tespit edilerek; özellikle Z kuşağının Y Kuşağından ayrılan ve ağır basan girişimci kişilik 
yönüne ilişkin ikincil verilerden tespitler paylaşılmıştır. Yine kavramlara ilişkin ulaşılabilir yazında yer alan 
çalışmaların diğer Z kuşağı kişilik özellikleri hakkında tespitler paylaşılmıştır. Girişimci yönü ağır basan, 
başarıya tutku ile bakan, içsel kontrol odaklı, riski göze alabilen, belirsiz ortamda hareket tarzı geliştirmenin 
ötesinde çoklu görevleri dahi en iyi şekilde başarabilen, bilgi üreten, teknoloji ve değişim hızını yakalayabilen, 
yenilikçi ve özgüveni yüksek olan Z kuşağının olumlu ve yüksek yöndeki girişimcilik eğilimi sebebiyle ça-
lışma hayatına yeni girmiş bu kuşağın üzerinde önemle durulması hususu,  ekonomik çözüm uygulamalarının 
başında gelen girişimcilik süreci için hayati öneme haizdir. Yine özellikle Z kuşağına ait Türkiye ölçeğinde 
çalışmaların yoksunluğunun giderilerek bu konuda kapsamlı sonuçlar içeren çalışmaların yürütülmesinin; eko-
nomik uygulama ve buna bağlı oluşan gelecek beklenti ve kararlarına ulaşılmasında büyük önem arz ettiği 
değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelime: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Y Kuşağı, Z Kuşağı, 
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TURİZM İŞLETMELERİNİN TURİZM TEŞVİK KANUNU  
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmail BİLGİÇLİ1, Burhanettin ZENGİN2

1Sakarya Üniversitesi, Karasu MYO, Sakarya / Türkiye 
2Sakarya Üniveritesi, Turizm Fakültesi,  Sakarya / Türkiye

bilgicli@sakarya.edu.tr

Öz: Giriş: Turizm endüstrisinde söz sahibi olan ve gelişmiş turizm endüstrisine sahip olan ülkelerde başarının 
temelinde yatırımların ülke hükümetleri tarafından özendirilmesi yatmaktadır. Özendirme kapsamında ülkeler 
yatırımlara kredi destekleri, vergi sübvansiyonları ve nakdi destekler şeklinde destek uygulamaktadır. Akdeniz 
çanağında yer alan turizmde gelişmeyi öngören ülkelerde teşvik uygulamalarının birbirinden çok farklı olma-
yan örneklerini görmek mümkündür. Türkiye’nin 1985’li yıllardan itibaren turizm sektörünün gelişmesine 
yönelik istekleri nedeniyle turizmin kalkınmada öncelikli önem taşıyan endüstriler kapsamına alınması, çeşitli 
teşviklerin yanında özellikle hibe türü teşviklerle desteklenmesi sağlanmıştır. Bu teşvikler 1986 ve 1992 yılları 
arasında turizm yatırımlarının artışını hızlandırmıştır. Bu yatırımların artışı günümüzde turizm işletmelerinin 
ilk tesisleri olması ve örnek teşkil etmesi adına önemlidir. Turizm endüstrisinde sabit sermaye yatırım payının 
diğer endüstri alanlarına göre yüksek olduğu bir gerçektir. 1982 yılında çıkarılan teşvik kanununa bağlı olarak 
turizm endüstrisinde gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları ve bu yatırımların ekonominin sabit sermaye ya-
tırımları içindeki payı sürekli yükselme göstermiştir. 1982-1990 yılları arasında Türkiye’de turizm yatırımları-
nın ekonomideki sabit sermaye yatırımları içindeki payı ortalama % 4’lere kadar ulaşmıştır. Ekonomide yıllık 
bazda çok yüksek bir yükselme ivmesi yakalayan turizm yatırımlarının sabit sermaye yatırım payının 1990’lı 
yıllardan sonra yavaşlama sürecine girmesiyle birlikte, turizm sabit sermaye yatırımlarının toplam sabit ser-
maye yatırımlarındaki payı yıllık ortalama % 2 civarlarında gerçekleşmeye başlamıştır. Turizm endüstrisinin 
teşvik kanunu ile başlayan sabit sermaye yatırım rüzgârından etkilenme süreci 1990’lı yıllardan sonra istikrarlı 
bir seyir izleyerek % 2’ler gibi bir oranlarda ülke ekonomisinde önemini korumaya devam etmiştir. Turizm 
endüstrisinde elde edilen gelirlerin ortalama yıllık artış hızı turizmde % 38,9’dur. 1986’lı yıllar sonraki beş 
yıllık donemde toplam artış ise turizmde % 239.5 olmuştur. Beş yıllık sürede turizm endüstrisine verilen teşvik 
tutarı ihracatın 1/7.5 iken, sağladığı gelir ihracatın 1/5’i, teşvik edilen 1 dolar başına döviz getirisi ihracatın 1.5 
katı, döviz gelirlerinin artış oranı ihracatın 3.3 katıdır. Bu getirilerin sürekliliği için ihracatın her yıl belli bir 
düzeyde, teşvik edilmesi gerekirken, turizm endüstrisine yönelik teşviklerin getirisinin turizm yatırımının eko-
nomik ömrü boyunca sürdürdüğünün de unutulmaması gerekmektedir (www.frmtr.com). Amaç: Çalışmada 
turizm endüstrisinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin teşvik kanunu kapsamında faydalandığı teşvikler 
ele alınıp incelenmiştir. Turizm teşvik kanununun tarihsel süreci ile ilgili gelişmeler ele alınarak, turizm en-
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düstrisinde işletmelerin teşvik edilmesini gerektiren nedenler üzerinde durulmuştur. Yöntem: Turizm teşvik 
kanununun uygulanması sayesinde turizm yatırımları ve dolaylı olarak yatak sayıları ile turizm gelirlerine 
yansımalarına dair veriler incelenmiştir. Turizm teşvik uygulamalarının aksayan yönleri ile uygulamadan ya-
rarlanan yatırımcıların turizm faaliyetlerinin sona ermesi veya devir uygulamaları halinde teşvik hükümlerinin 
durumu konuları değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Değerlendirme sonucunda yatırımcıların daha çok 
karşılıksız teşvikleri değerlendirme ve kullanmada daha istekli oldukları, fakat vergilendirme gibi teşviklerin 
yatırımcı nezdinde çok etkili olmadıkları tespit edilmiştir. Turizm endüstrisinde destinasyonların arazi değer-
lerinin yüksekliği ve yatırımların geri dönüş sürecinin uzun olması, teşvik tedbirlerinin yatırım aşamasında ve 
işletme esnasında hem işletmeler hem de turizm endüstrisi açısından önemini daha fazla arttırmaktadır. Bu ne-
denle teşviklerin işletmelerin geri dönüş süreçleri esnasında uygulanması ve devam ettirilmesi gereklidir. Uy-
gulanan teşvik tedbirlerinin endüstrinin dinamizmine uygun olması, engelleyici düzenlemeler içermemesi ve 
destekleyici unsurları barındırması önemlidir. Geçmişte çıkarılan teşvik kanunlarının uygulanmasında yaşanan 
gelişmeyi önleyici uygulamalardan ders çıkarılarak yeni düzenlemelerin bunlara uygun yapılması önemlidir. 
Türkiye’de dünya standartlarında kaliteli tesislerin bulunduğu turizm merkezleri teşvik kanunu uygulamaları 
sonucu gerçekleşmiştir. Kanunun sağladığı kolaylıklar sayesinde arazi tahsislerinin turizm bakanlığının inisi-
yatifine verilmesi bakanlığın etkinliğinin artmasına neden olurken aynı zamanda yatırım artışı sağlanmasına 
neden olmuştur. Turizm endüstrisinde teşvikler incelendiğinde teşvik kanunları ile yatırımların artışı ve gelir 
artışı arasında paralellik olduğu dikkati çekmektedir. Ülkemiz günümüz şartlarında uygulanan teşvik tedbirle-
rinde nakdi teşvikleri en aza indirerek daha çok vergi istisnaları uygulaması yoluyla sistemi çalıştırmaktadır. 
Uygulamada günümüzde arazi tahsisleri kullanılan en önemli teşvik aracını oluşturmaktadır. Hangi zaman 
dilimi ve hangi endüstri alanı olursa olsun en büyük sermayedar, en büyük arazi sahibi ve en etkili yaptırım 
gücüne sahip olan devletin kanuni düzenlemeler yoluyla yol açması ve endüstrilerin gelişimine katkıda bulun-
ması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Teşvik Kanunu, Turizm İşletmeleri
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TÜKETİCİLERİN ZEYTİNYAĞI NİTELİKLERİNDEKİ TERCİHLERİ: KONJOİNT  
ANALİZİ İLE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

 
İsmail Tamer TOKLU 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İşletme bölümü, Artvin / Türkiye
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Öz: Giriş: Türkiye zeytinyağı üretimi açısından dünyada en büyük üreticiler arasında olmasına rağmen, kişi 
başına tüketim açısından üretici ülkelerin arasında ancak son sıralarda kendine yer bulabilmektedir. Türkiye’nin 
coğrafi üstünlüğe sahip böyle önemli bir üründe üretim, tüketim ve ihracat açısından bulunduğu bu konumu 
hiç de iyi olarak tanımlanamaz. Ağaç sayısındaki artışla birlikte son yıllarda beklenen kadar olmasa da üretim-
deki olumlu gelişmelere rağmen, yıllık kişi başına tüketim miktarının halen 2 kg civarında kalması, Türkiye’yi 
bu anlamda diğer üretici ülkelerden olumsuz yönde ayrıştırmaktadır. Benzer olumsuz durumun ihracatta da 
olduğu istatistiklerden görülmektedir. Bu nedenle zeytinyağı konusunun daha fazla akademik olarak incelen-
mesinin gerekliliği ortadadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı tüketicilerin zeytinyağı tercihini etkileyen çeşitli 
niteliklerin önceliklerini ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Araştırmanın değişkenlerinin belirlenmesinde literatür 
araştırması, pazar araştırması ve nitel yöntemlerle elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırma için ürün 
nitelikleri ve her bir nitelik için çeşitli düzeyler tanımlanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesinde Kon-
joint (Conjoint) yöntemi kullanılmıştır. Konjoint analizi araştırmacıların tercih edileceğine inandıkları bir ürü-
nün temel niteliklerini inceleyen bir yöntemdir. Araştırmada zeytinyağı için altı adet nitelik ve bu niteliklerin 
düzeyleri şu şekilde tanımlanmıştır. Bunlar, marka niteliği için iki (yerel marka ya da üretici markası, ulusal 
marka), zeytinyağının türü niteliği için iki (sızma, riviera), üretimin yapıldığı bölgesel menşe niteliği için üç 
(belirtilmeyen, Ege, Akdeniz), üretim yöntemi niteliği için iki (organik, geleneksel), zeytinyağının rengi niteli-
ği için iki (altın sarısı, yeşil) ve fiyat (₺/litre) niteliği için üç (15, 20, 27) adettir. Konjoint analizi için tam profil 
yaklaşımı 144 (2x2x3x2x2x3) kartı içerdiğinden ortogonal tasarım kullanılarak tüketici tercihini belirlemede 
kullanılan kart sayısı 19 adete indirgenmiştir. Burada elde edilen her bir kart ayrı bir ürün seçeneğini göster-
mektedir. Böylece elde edilen her bir ürün seçeneği zeytinyağı tüketicilerine anket şeklinde sunulmuş ve tüke-
ticilerin her bir karttaki yazılı olan nitelik ve düzeydeki ürünü satın alıp almayacaklarının tercihi dokuz aralıklı 
ölçek (1 kesinlikle satın almam – 9 kesinlikle satın alırım) kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın ilk verileri 
kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerle (n=70) hem yüz yüze 
hem de internet üzerinden yapılan anketlerle toplanmış ve bu veriler analiz edilerek tüketici tercihlerinde önce-
lik sırasının hangi nitelik ve düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Araştırmadan elde edilen 
ilk sonuçlara göre, tüketici tercihinde ürünün yöresi % 30,86 ile en öncelikli niteliktir. Burada Ege bölgesi ilk 
sırayı alırken Akdeniz bölgesi ikinci, belirtilmeyen bölgeye sahip ürünün ise üçüncü öncelikli kısmi faydayı 
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sunduğu tespit edilmiştir. Fiyat niteliği % 18,63 ile ikinci öncelikli nitelik olarak bulunmuştur. Burada belir-
tilen en pahalı ₺27 fiyatının diğer düşük fiyatlardan daha fazla kısmi fayda sunduğu görülmektedir. En düşük 
fiyatın tercih edilmemesi ürünün fiyat odaklı bir ürün olarak algılanmadığının bir göstergesidir. Markalama 
niteliği %15,61 ile üçüncü önceliğe sahiptir. Burada yerel marka ya da üretici markasının ulusal markaya göre 
daha fazla kısmi fayda sağladığı bulunmuştur. Buna göre ulusal markaların pazarlama iletişimine daha fazla 
yatırım yapması bir gerekliliktir. Ürünün türü niteliği %15,50 ile dördüncü öncelikli niteliktir. Burada sızma 
zeytinyağının riviera zeytinyağına göre daha fazla kısmi fayda sunduğu görülmektedir. Renk niteliği %12 ile 
beşinci önceliğe sahiptir. Yeşil renk altın sarısına göre daha fazla kısmi fayda sunmaktadır. Son sıradaki nitelik 
ise %7,4 ile üretim yöntemidir. Organik üretim yöntemi klasik üretime göre daha fazla değer sunmaktadır. 
Tüketiciye optimum faydayı sunan nitelik seti aşağıdaki gibidir. Tercih = Yerel ya da üretici markası + Sızma 
türü + Ege yöresi + Organik üretim yöntemi + Yeşil renk + ₺27 fiyat + 5,202 Sabit. Gerek akademik gerekse 
de yoğun rekabetin yaşandığı sektördeki işletmeler için yeni ürün tasarımında, mevcut ürünlere yeni nitelikler 
ilave edilmesinde ve konumlandırma gibi birçok pazarlama uygulamasında elde edilen bu bilgiler artı bir değer 
oluşturabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Tüketici Tercihi, Konjoint Analizi



72
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BİR ARAŞTIRMA
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Öz: Giriş: Geleneksel Türk şarküteri ürünleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden birisi sucuktur. Sucuk 
genel bir ifade ile çeşitli büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin kıyılması, lezzet verici çeşitli baharatlarla 
harmanlanıp doğal veya yapay bağırsak kılıflarının içine doldurulması ile elde edilen bir et ürünü olarak ta-
nımlanmaktadır. Tüketicilerin sağlık konusundaki artan endişeleri gıda tercihinde ürün niteliklerine dikkati 
arttırmaktadır. Burada, tat, koku, ürün performansı gibi içsel işaretlerin yanında marka, üretim yöntemi, etiket-
te belirtilen ürünle ilgili çeşitli bilgiler ve fiyat gibi dışsal işaretler de ürünün pazarlanmasında kullanılabilecek 
etkili bir strateji olarak görülebilir. Amaç: Bu çalışmanın amacı tüketicilerin sucuk satın alma tercihlerinde 
ürünün belirlenen hangi dışsal işaretlerinin (niteliklerinin) daha önemli ve öncelikli olduğunu belirlemektir. 
Yöntem: Araştırmanın modelini oluşturmada Konjoint (Conjoint) yaklaşımı takip edilerek literatür araştırma-
sı, pazar araştırması ve nitel yöntemlerle elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Konjoint analizi araştırma-
cıların tercih edileceğine inandıkları bir ürünün temel niteliklerini inceleyen bir yöntemdir. Bu amaçla %100 
dana etinden üretilmiş sucuk için marka, üretim yöntemi, etiket bilgisi ve fiyat olmak üzere dört farklı nitelik 
tanımlanmıştır. Ayrıca, Marka için 1. Markasız, ev yapımı ya da kasap ürünü, 2. Mağaza markası, 3. Ulusal 
Marka olmak üzere üç farklı düzey; Üretim yöntemi için 1. Isıl İşlem Görmüş, 2. Fermente Edilmiş olmak 
üzere iki farklı düzey; Etiket bilgisi için 1. TSE belgeli, 2. Coğrafi İşaret, 3. Helal Sertifikalı olmak üzere üç 
farklı düzey; Fiyat (250 g kangal sucuk) için ise ₺11, ₺15 ve ₺19 olmak üzere üç farklı düzey oluşturulmuştur. 
Burada tam profil yaklaşımı 54 (3x2x3x3) kartı içerdiğinden Ortogonal tasarım kullanılarak tüketici tercihini 
belirlemede kullanılan kart sayısı 12 adet ile sınırlandırılmış ve böylece tüketicilerden bilgilerin daha kolay bir 
şekilde elde edilmesi sağlanmıştır. Tanımlanan her bir ürün seçeneği için tüketicilerin satın alma tercihleri için 
yedi aralıklı ölçek (1 kesinlikle satın almam – 7 kesinlikle satın alırım) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 
kolayda örnekleme yöntemi ile farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerle (n=270) hem yüz yüze hem de 
internet üzerinden yapılan anketlerle toplanmış ve bu veriler Konjoint analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular 
ve Sonuç: Tüketici tercihinde Markalama % 46,563 ile en öncelikli nitelik olarak bulunmuştur. Burada ulusal 
markaların, markasız ev yapımı ya da kasap ürünü ve mağaza markalarına göre tüketicilere en yüksek kısmi 
faydayı sunduğu bulunmuştur. Bunu % 21,850 ile Etiket Bilgisi niteliği takip etmektedir. Burada helal sertifi-
kasının TSE belgesi ve coğrafi işarete göre daha fazla kısmi fayda sağladığı belirlenmiştir. 3. sırada ise Üretim 
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Yöntemi (%15,858) niteliği bulunmaktadır. Fermente edilmesi doğal yöntem olması nedeniyle ısıl işleme göre 
tüketiciye daha fazla kısmi fayda sunmaktadır. Son sırada ise % 15,359 ile Fiyat niteliği bulunmaktadır. Burada 
en pahalı fiyat olan ₺19’nin daha ucuz alternatifleri olan ₺11 ve ₺15’ye göre en fazla kısmi faydayı sunduğu 
tespit edilmiştir. Buradan ürünün tüketici için fiyat odaklı bir ürün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Pazarlamacı-
ların stratejilerinde fiyat harici diğer niteliklere pazarlama programlarında öncelik vermesi daha uygun olabilir. 
Bu sonuca göre tüketici tercihinde optimum nitelikler şu şekilde formülleştirilebilir. Tercih = Ulusal Marka + 
Helal Sertifika + Fermente edilmiş üretim + ₺19 Fiyat + 3,393 sabit. Niteliklerin önceliklerinin bu şekilde or-
taya çıkarılması yoğun bir rekabetin yaşandığı sektördeki işletmelere ürünlerini farklılaştırmada veya yeniden 
konumlandırmada artı bir değer oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Sucuk, Tüketici Tercihi, Konjoint  Analizi
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VERGİ BİLİNCİ VE VERGİYE BAKIŞ AÇILARI: ZONGULDAK’TAKİ SERBEST  
MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA1

Mehmet CURAL1, Mehmet PEKKAYA2, Elif Ceren ÇELEBİ3
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Öz: Giriş: Vergi bilinci, vatandaşların elde ettikleri gelir, servet veya harcamalarından devletin görevlerini 
yerine getirirken yaptığı giderlerin karşılanmasına ilgili mevzuata uygun olarak katkıda bulunmaları gerek-
tiğinin farkında olmalarıdır. Vergi bilinci, vergi ödeme bilincinin yanında ödenen vergilerin harcandığı alan-
ların denetimini de kapsayan bir kavram olarak değerlendirilebilir. Vergi bilincine sahip bireyler vergilerini 
zamanında, tam olarak ödemekte ve vergilerin nerelere harcandığını bilmektedirler. Vergi bilinci, kişisel ve 
çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Mükelleflerin mesleklerinin farklı olması vergi bilincini ve 
vergiye bakış açılarına yön veren faktörlerden biridir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM)’ler 
hem kendileri vergi mükellefi hem de vergilendirme işlemleri açısından devlet ile mükellefler arasında köprü 
görevi üstlenmektedirler. Literatürde mükellefin vergi bilinci ve vergiye karşı tutum ve davranışları, vergi al-
gılamaları ve vergiye uyum konularında çalışmalar 1970’li yıllarda başlamıştır. Mükelleflerin vergiye bakışını 
başta ekonomistler olmak üzere, psikologlar, sosyologlar ve suç bilimciler incelemişlerdir. Birçok çalışmada, 
vergilemede adalet ve eşitliğin nasıl sağlanacağına yönelik olarak, vergi mükelleflerinin fikirleri incelenerek, 
vergi oranlarına, ceza oranlarına ve vergi denetimi gibi konularda davranışlarının ne olduğu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı SMMM’lerin vergi bilinçleri ve vergiye bakış açıları hem bir vergi 
mükellefi olarak hem de hizmet verdikleri diğer vergi mükelleflerinin vergi algısı, tutum ve davranışlarını 
etkileyebileceğinden vergiye gönüllü uyumun artırılması konusunda vergi mevzuatını hazırlayanlara, siya-
setçilere ve akademisyenlere yol göstermektir. Yöntem: Çalışmada vergi bilinci ve vergiye bakış açısıyla 
ilgili 37 soru üzerinde 7’li likert ölçeğinde hazırlanan anket Zonguldak il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 171 
SMMM’ye uygulanmıştır. Elde edilen görüşler istatistiksel hipotez testleri ve görüşlerin kategorileştirilmesiy-
le değerlendirilmiştir. Ayrıca, SMMM’lerin bireysel özellikleri temelindeki alt gruplarına göre görüşlerindeki 
farklılıklar incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: SMMM’ler vergiyi vatandaşlık görevi ve kamu harcamalarının 
karşılığı olarak görmektedirler. Meslek mensupları gelir ve servet üzerinden alınan vergileri bir yük olarak 
görmezken KDV ve ÖTV’yi ödemekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Meslek mensupları vergi vermekten 
kısmen gurur duymakta, vergi ile siyaseti ilişkilendirmemekte, vergi bilincinin ailede verilmesi gerektiğini ve 

1  Bu çalışmaya “Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak İlinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavierler Üzerine Uygulama” 
(Zonguldak, BEÜ, SBE, 2016) adlı basılmamış yüksek lisans tez çalışması temel oluşturmuştur.   
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ödenmeyen vergilerin devletin hizmetlerini aksattığını düşünmekte, vergi vermeyen mükelleflerinden etkilen-
diklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca sık değişen vergi yasalarından şikâyetçi olduklarını ve sık değişen yasaların 
mesleki gelişimlerini engellediğini ve vergi mevzuatının anlaşılır bir biçimde hazırlanmadığını belirtmişlerdir. 
Meslek mensupları vergi sisteminin adil olmadığını, vergi aflarının dürüst mükellefleri cezalandırdığını ve 
vergi sisteminin düzgün işlememesine neden olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca vergi cezalarında uzlaşmaya 
gidilmesinin vergi cezalarının etkinliğini olumsuz etkilediği ve vergi cezalarının yeterliliği konusunda kararsız 
oldukları, vergi denetimlerini yeterli bulmadıkları, vergi denetimlerinin vergi gelirlerini arttırdığı düşündük-
lerini belirtmişlerdir. Meslek mensupları vergi idaresi çalışanları hakkında çalışanların daha nitelikli olması 
gerektiğini, çalışan sayısının yeterliliği hakkında kararsız oldukları, çalışanların ücretleri ile mükellefe olan 
davranışları arasında ilişki kurmadıkları ancak çalışanların mükellefe olan davranışlarını da ideal bulmadıkları 
tespit edilmiştir. Meslek mensuplarının mükelleflerin savaş, salgın hastalık vb. durumlarda vergi uyumlarının 
artacağı konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Vergi bilincinin ve vergiye olumlu bakışın (gönüllü uyu-
mun) artırılması açısından vergi sistemi adil hale getirilmeli, vergi yasaları sık sık değişmemeli, vergi mevzuatı 
anlaşılır bir biçimde hazırlanmalı, vergi afları sık sık çıkmamalı, vergi cezaları ve vergi denetimleri yeterli ve 
caydırıcı nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda vergi bilincinin ve vergiye olumlu bakışın artırılması noktasında 
mükelleflerden daha çok vergiye alan tarafta olan devlete daha çok sorumluluk düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi Ahlakı
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FUTBOL’DA SOSYAL REKABET DEVRİ: DELOİTTE FUTBOL PARA LİGİ’NE GİREN  
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Öz: Giriş: Global marka haline gelen kulüpler/ekipler yeni medyanın son icadı olarak değerlendirilen sos-
yal medya platformlarında bir rekabet içerisine girmişlerdir. Bu rekabetin göstergelerinden biri de dünya ça-
pında birbirinden bağımsız firmalarda çalışan binlerce profesyonelin birbirleriyle iş birliği içinde denetim, 
danışmanlık, kurumsal finansman, kurumsal risk yönetimi ve vergi ile ilgili hizmetleri müşterilerine sunan 
Deloitte’in her yıl yayımladığı raporda ortaya çıkmaktadır. Kulüpler arasında yaşanan finansal rekabetin bir 
benzeri ise sanal ortamlarda yaşanmaktadır. Sosyal Medya gibi kitlesel iletişim vadeden mecraların pazarla-
madaki kabiliyeti, sadece global düzeyde hayranı/takipçisi olan kulüpler için değil; kıtasal, ulusal, bölgesel 
hatta yerel düzeyde dahi boy gösteren spor örgütleri için de prestij vaat etmektedir. Amaç: Bu çalışmada, 
Deloitte’nin 2017 raporunda derecelendirmeye giren ilk 20 futbol kulübünün Facebook, İnstagram, Google+ 
ve Twitter takipçi sayıları değerlendirmeye katılmış (Deloitte, 2017) ve sosyal medya içerik paylaşımları-
nın nitel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik 
analizi tekniği ile elde edilmiştir. Amaçlı örneklem metodu ile seçilen örneklem grubu olarak 2017 yılı ocak 
ayında yayınlanan Deloitte 2015/2016 Futbol Sezonu Para Ligi’nin ilk 20 sırasında yer alan futbol kulüplerinin 
2017 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayacak şekilde Facebook, Instagram, Google+ ve Twitter sosyal medya 
hesapları taranmıştır. Futbol kulüplerinin Sosyal Medya hesaplarında paylaştığı içerikler analitik bakış açısıyla 
ana temalara ayrılmış ve ardından paylaşılan içerikler alt temalara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bulgular ve 
Sonuç: Araştırma neticesinde kulüplerin değerlendirilmeye dahil edilen Sosyal Medya hesaplarını ortalama 
11.608.074 kişinin takip ettiği, kulüplerin en çok takipçisinin olduğu Sosyal Medya platformunun Facebo-
ok (Ortalama=28.924.483) olduğu, en fazla takipçisi olan ekiplerin Barcelona (Ortalama=42.611.842), Real 
Madrid (Ortalama=42.547.065) ve Manchester United (Ortalama=26.501.270) olduğu görülmüştür. Diğer 
taraftan araştırmanın amacı kapsamında incelenen Sosyal Medya hesaplarında kulüplerin 23 farklı ana tema 
ve 94 alt temada içerik paylaşımında bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca değerlendirmeye katılan 20 kulübün 
18’inin resmi mobil uygulaması olduğu anlaşılmıştır. Bulgular incelendiğinde, değerlendirmeye alınan kulüp-
lerin sosyal medyayı çok geniş bir yelpazede kullandığı görülmektedir. Kulüplerin sosyal medya hesaplarına 
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bakıldığında paylaşılan içeriklerin; Maç Günü, Etkinlik Oluşturma, Etiket Oluşturma, Bilgilendirme, Nostaljik 
Paylaşım, Antrenman, Video, Kutlama-Tebrik-Anma, Röportaj, İstatistik Paylaşımı, Taraftar Görüntüleri, Sos-
yal Sorumluluk, Etkileşim, Kurgusal İçerik, Hikâye, Mizah, Canlı Yayın, Demeç Paylaşımı, Konum Bildirimi, 
Diğer Dillerde Paylaşım, Duygu Paylaşımı, Özel Grafik, ve Pazarlama olmak üzere 23 ana tema ve bu temalar 
altında gerçekleştirilen 94 farklı paylaşıma ayrıldığı fark edilmektedir. Futbol kulüpleri arasında hem sahada 
hem de saha dışında yaşanan rekabet, milenyum çağı ile birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır. Günümüzde 
kulüpler, marka değerlerini de kullanarak sosyal medya platformları sayesinde temel ürünü olan sahadaki 
oyunu tamamlayıcı unsurları da pazarlamaktadır. Bu anlamda sosyal medya kulüplere vazgeçilmez bir iletişim 
kabiliyeti vadetmektedir. Bu anlamda Deloitte 2015/2016 Futbol Para Ligi’nde ilk 20 sırada yer alan kulüp-
lerin karlılıklarını artırmak ve bunu sürdürülebilir yapmak için sosyal medyayı etkili ve çok yönlü bir şekilde 
kullanmaya çalıştıkları ve içerikleri sürekli çeşitlendirme eğiliminde oldukları söylenebilir. Buradan hareketle 
günümüzde bu sürecin giderek daha da yaygınlaşacağı ve sektörün bütün elemanlarını sarmalayacağı anlaşıl-
maktadır. Bu çerçevede futbol kulüplerinin gelişim çizgisinin mevcut iletişim teknolojilerini kullanabilme be-
cerileri ile ilişkili olacağı ve kulüplerin diğer büyüme tedbirleri yanında bu husus üzerinde de ısrarla durmaları 
ve ihmal etmemeleri gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sosyal Medya, Deloitte, Dijital Pazarlama, Spor Ekonomisi
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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIKLARININ SPOR FAALİYETLERİNE  
İLİŞKİN HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Nihan YÜCEL1, M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL2, Gül ÇAVUŞOĞLU3, Fatih Mehmet PARLAR

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği A.B.D. Samsun / Türkiye
2-3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun / Türkiye 

4Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Spor Yönetimi Programı Artvin / Türkiye

fatihmehmetparlar@gmail.com

Öz: Giriş: Çağdaş üniversite süreci içerisinde, eğitim ve spor etkinlikleri kesinlikle ayrı düşünülmemesi ge-
reken iki olgudur. Günümüzde spor ile eğitim arasında çok güçlü bağlar bulunduğu hakkında tam bir görüş 
birliği vardır. Dolayısıyla spor bilimciler sporun, eğitimin bir parçası sayılarak, bilhassa gençlerin fiziksel, top-
lumsal ve psikolojik gelişimi için işlevsel bir araç olarak kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Üniversi-
telerdeki sportif hizmet birimlerinin, öğrenci ve çalışanları spor etkinliklerine katılım yönünden teşvik etmek, 
spor tesislerini, programlarını ve etkinliklerini yönetmek, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve sporla ilgili 
yayınlar yapmak gibi bir takım görevleri bulunmaktadır. Amaç: Türkiye’de, öğrencilerin katılabileceği üni-
versite içi ve dışı sportif yarışma ve rekreasyon amaçlı spor etkinliklerini planlamak, örgütlemek, yönetmek, 
eşgüdümlemek ve denetlemek gibi yönetim işlevleri, devlet üniversitelerinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlıkları (SKSDB) tarafından gerçekleştirilmektedir. Şüphesiz bu yönetim fonksiyonları üniversitelerdeki 
öğrenci sayılarının artışı ile beraber çoğu zaman akamete uğramakta, hizmetlerin öğrenci ve çalışanlara ulaş-
tırılmasında ciddi aksaklıklara neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak üniversitelerdeki spor birimlerinin, 
günümüzdeki hızlı değişim ve gelişimden doğal olarak etkilendiği, taleplerin ve sorumlulukların her zaman-
kinden daha büyük hale geldiği, sürekli değişen mevzuat, mali kaygılar ve insan kaynakları sorunlarının, baş 
edilmesi gereken en yaygın sorunlar olduğu ifade edilmektedir. Kuşkusuz SKSDB bütün bu sorunlara rağmen 
üniversite öğrencilerinin tamamını hedefleyen bir sportif hizmet faaliyetini gerçekleştirmek durumunda olan 
bir birimdir. Esasen sportif hizmetlerdeki eksiklik ve yetersizlikler öğrencilerin eğitim-öğretim kademesinde 
yeterince gelişim göstermesini engelleyerek onların genel eğitim kalitesinde negatif yönde etkiler oluşturabilir. 
Bu bakımdan SKSDB biriminin amaçları doğrultusunda çalıştırılması ve bilhassa bütçe planlamasının özenle 
yapılıp kullanılması son derece önemli görülmektedir. Buradan hareketle eldeki çalışma Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlıklarının spor faaliyetlerine ilişkin yönetim ve harcamalarının değerlendirilmesiyle birlikte öğ-
rencilere ne kadar hizmet ettiğinin reel olarak belirlenmesi amacını taşımaktadır. Yöntem: Bu çalışma, genel 
tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu 
varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modelinde araştırmacı nesnenin 
ya da bireyin doğrudan kendini inceleyebileceği gibi, önceden tutulmuş çeşitli kayıtlara başvurarak elde edece-
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ği dağınık verileri kendi gözlemleri ile bir sistem içinde bütünleştirerek yorumlamak durumundadır (Karasar, 
1995). Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın öğrencilere yöne-
lik yürüttüğü spor faaliyetlerine ilişkin 2014-2015-2016 yıllarındaki üç yıllık kesin hesap raporlarından alınan 
veriler üzerinden kurgulanmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmış ve değerlendirmeler 
bu bilgiler üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: 

Tablo 1. Yıllar itibariyle toplam ve sportif faaliyetlerden yararlanan öğrenci sayıları

Yıllar Toplam Öğrenci Sayısı* Sportif Faaliyetlerden 
Yararlanan Öğrenci Sayısı %

2014 52.301 225 0,43

2015 52.238 156 0,29

2016 56.421 311 0,55

*Öğrenci sayılarına Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) öğrencileri dahil edilmiştir. UZEM’in 2016’da 3.810, 
2015’de 3.266, 2014’de ise 2.487 öğrencisi bulunmaktadır.

Üç yıllık dönemde öğrencilerin yararlandığı sportif faaliyetlerin; muhtemelen idarece başarılı olabileceği dü-
şünülen futbol, futsal, tenis, ragbi, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, boks, güreş, judo, 
karate, muay thai, okçuluk, taekwondo, bisiklet, oryantring, kickboks ve atletizmden olmak üzere toplam 20 
spor dalında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi faaliyette bulunulan spor dalları çok çeşitli olsa da 
söz konusu etkinliklerden yararlanan öğrenci sayıları ne yazık ki bu çeşitliliği yansıtacak yeterlilikte değildir. 

Tablo 2. SKSDB’nin öğrencilerin spor faaliyetlerine ilişkin giderler” kalemindeki toplam ödenek ve 
harcamaları

Yıllar Başlangıç 
Ödeneği Eklenen Toplam 

Ödenek
Toplam 

Harcama
İptal Edilen 

Ödenek %

2014 786.000 1.230 787.230 401.635 385.595 49,05

2015 839.000 0 839.000 413.018 425.982 50,77

2016 763.000 0 763.000 383.438 379.562 49,74

2014-2015-2016 yılları bütçe planlamalarına bakıldığında SKSDB’nin “Öğrencilerin Spor Faaliyetlerine İliş-
kin Giderler” kalemindeki başlangıç ödeneğinin 2015 yılında bir önceki yıla oranla %6,7 oranında arttığı fakat 
bir sonraki yıl  %9 oranında azaldığı görülmektedir. Keza harcama oranlarında da benzer bir durumdan söz 
etmek mümkündür. Öngörülen bu bütçe rakamları hiçbir zaman tümüyle harcanmamış her yıl hemen hemen 
%50’si iptal edilmiştir. Sonuç: Üniversitede eğitim ve öğretim gören öğrencilerin tamamı dikkate alındığın-
da oldukça az sayıda öğrencinin sportif faaliyetlerden yararlandığı anlaşılmaktadır. Bu oran toplam sayının 
%1’ine dahi tekabül etmemektedir. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversite’sinde çeşitli 
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sebeplerden dolayı Bahar Şenlikleri’nin gerçekleştirilememiş olması bu oranın çok düşük olmasında etkili 
olabilir. Bununla beraber, üniversite içi “Bahar Şenlikleri” adı altında yapılan ve kısa süreli bir program kap-
samında fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin erkek ve kadın takımları halinde birkaç ana spor dalında (futbol, 
basketbol, voleybol, masa tenisi) gerçekleştirdiği sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayılarının da öyle büyük 
rakamlara ulaştığı söylenemez. Şayet bu faaliyete katılan öğrenciler dikkate alınarak bir rakam telaffuz edile-
cek olursa yine %1-2 oranını geçeceği düşünülemez. Anlaşılacağı gibi devletin tüm öğrencileri dikkate alarak 
ayırdığı bütçe çok az sayıda öğrenci gurubuna sunulabilmektedir. Diğer yandan SKSDB tarafından sportif 
etkinlikler için tahsis edilen ödeneklerin yarısının iptal edilmesi idarenin spora bakış açısını da özetlemektedir. 
Yıllık bütçe rakamlarının bir bütün olarak değerlendirilmesinden ve analiz edilmesinden anlaşılmaktadır ki 
spor faaliyetlerine ayrılan ödeneklerin tümüyle kullanılması sportif hizmetlerin artışıyla beraber daha fazla 
öğrencinin bu etkinliklerden faydalanmasını sağlayabilir. Bu sürecin aynı zamanda öğrencilerin gelişimini de 
pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Sağlık, Spor, Üniversite
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE E-HASTA ŞİKÂYETLERİ1

 
Mehpare TOKAY ARGAN1, Ali ARICI2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
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Öz: Giriş: Hızlı gelişen teknolojik gelişmeler sayesinde, günümüz bireyleri ürün ve hizmetler konusunda bil-
gili, geleneksel iletişim biçimlerine temkinli yaklaşan ve bilgiye çok daha kolay ulaşan bir konumdadır. Ayrı-
ca teknoloji sayesinde bireyler ekonomik, sosyal, yasal güçlerinin yanına teknolojik gücü de eklemişlerdir. 
Bu teknolojik güç sayesinde bireyler mesajlarını ve firmalara söylemek istediklerini daha kolay bir şekilde 
yapabilmektedir. İnternet bireylerin sanal ortamda kendini ifade etme, aidiyet duygusu yaratma, paylaşma ve 
iş birliği konusunda kendilerini geliştirmesine imkân vermektedir. İletişim ve teknoloji tabanlı süreçlerin hızlı 
gelişimi ile birlikte bilinçlenen ve sorgulamaktan kaçınmayan bireyler, her konuda olduğu gibi şikâyetlerini 
ve olumsuz deneyimlerini firmalara ulaştırma sürecinin ötesine geçerek hizmeti satın alacak kişilere doğru, 
yaşadıkları olumsuz deneyimleri iletme süreci içine girmektedirler. Bu açıdan şikâyeti olan kişiler 
şikâyetlerini sadece kuruma değil, aynı zamanda online çevresindeki kişilere de iletmeye çalışmakta ve diğer 
tüketicilerle kötü deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu süreç, şikâyetleri olan kişilerin şikâyetlerini ilgili kuruma 
iletme aracı olarak işlev gören şikâyet sitelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şikâyet ile ilgili tüketici 
forumlarının pratik amacı firmaların dikkatini çekmek isteyen ve şikâyeti olan tüketicilerin şikâyetlerini sanal 
ortamda firmaya ulaştırmak, şikâyet konusuna firmanın dikkatini çekmek, şikâyet konusuna uygun bir çözüm 
ya da davranış sunulmasını sağlamak ve diğer kişilere de yaşadıkları olumsuz deneyimi duyurmaktır.  Şikâyet, 
hasta bakım hizmeti veren sağlık kurumları için de çok değerli bir bilgi kaynağıdır ve yanlış giden, eksik olan 
bir konuda sinyal görevini üstlenmektedir. Hasta şikâyetleri hizmetin geliştirilmesi için önemli bir bilgi kay-
nağıdır. Ülkemizde sağlık kurumları ile ilgili şikâyeti bulunanlar, kurumun resmi kanallarına başvurmakta ve 
çözüm beklemektedir. Sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarının şikâyetlerinin alındığı, değerlendirildiği ve 
çözümlendiği birimler hasta hakları birimidir. Sağlık kurumlarında hasta hakları birimi; bakanlık bünyesinde 
ise SABİM ve BİMER gibi kuruluşlar hasta şikâyetlerini değerlendirmektedir. Bu birimlere iletilen hasta 
şikâyetleri kurum tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. Hasta şikâyetleri yukarıda belirtildiği gibi sağlık 
kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapılabileceği gibi, günümüz koşullarında bu şikâyetler üçüncü parti olarak 
değerlendirilen ve sağlık kurumundan bağımsız olarak kurulmuş sitelerde de yayınlanmaktadır. Bu şikâyet 

1  Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje 
No: 2014-01BİL 15-01).
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türü sadece sağlık kurumuna iletilmek amacıyla ya da çözüm amacıyla yazılan şikâyetler değildir. Kurumla 
ilgili yaşanan durumun diğer kişilerle paylaşılması düşüncesinden hareketle yapılmaktadır. Ya da sağlık kuru-
mundan gerekli düzeltmenin yapılamadığı inancıyla ortaya konulan şikâyetlerdir. Amaç: Müşterilerin şika-
yetlerini ilettiği üçüncü parti şikayet sitelerinden biri şikâyetimvar.com sitesidir. Bu  çalışmanın temel amacı, 
Sağlık Bakanlığı ana başlığı altında bulunan hasta şikayet temalarının neler olduğu ve belirlenen temalar içe-
risinde kaç tür alt temaların mevcut olduğu ortaya konularak; şikâyetlerin yönetimi için önerilerin geliştiril-
mesine katkı sağlamak, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek, elde edilen verileri sağlık 
kurumları ile paylaşarak hizmet tasarımı ile belirlenen şikâyetler konusunda daha duyarlı davranılmasına kat-
kı sağlamak, hasta şikâyetleri konusunda literatüre katkı sunmak, sağlık hizmet kalitesi, hastaların deneyim 
kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar için önerilerde bulunmak ve en önemlisi de hasta haklarının geliştiril-
mesine katkı sağlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada kullanılan yöntem olgu bilim yöntemidir. Bu yöntemde elde 
edilen veriler analiz edilirken, sitede bulunan hasta şikayetlerinin benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak te-
malar oluşturulmuştur. Her bir tema ile farklı hastaların farklı kavramları nasıl algıladıkları ve tecrübe ettikle-
ri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kodlamalar ve temalar NVIVO 10 programı yardımıyla oluşturulmuş-
tur. Verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analize hazırlanma süreci ile ilgili adımlar şu şekilde gerçekleşmiştir. Sitede 
yayınlanan 1001 şikayetin her biri, okunarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Renk ataması yapılan ve top-
lamda 6 ana temada kategorileştirilen şikâyetler, kendi içerisinde alt temalara ayrılmıştır. Kayıt altına alınan 
şikâyetler tek tek incelenerek temalandırılmış, temalandırma işlemi ve alt tema oluşturulma süreci başlatıl-
mıştır. “Snipping Tool” aracıyla arşivlenen 1001 şikayet, kategorik ve tematik şekilde yapılandırılarak krono-
lojik olarak raporlanmıştır. 1001 şikayet konular ve içerikleri bağlamında tek tek gözden geçirilerek ana te-
malar halinde düzenlenmiştir. Bu temaların alt temaları da oluşturularak NVIVO 10 programı yardımıyla an-
lamlandırılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Sağlık kurumları dışında teknoloji sayesinde hastaların şikâyetlerini 
iletecekleri farklı kanallar gündeme gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de şikayetvar.com sitesidir. Çalışma kap-
samında bu sitede 2014 yılı boyunca Kamu Hizmetleri ana kategorisi altında Başbakanlık Bakanlık hizmeti-
nin altında yer alan Sağlık Bakanlığı kategorisinde yer alan hasta şikayetleri içerik analizine tabi tutulmuş ve 
daha sonrasında NVIVO 10 programında analize tabi tutulan şikayetler ana temalar ve alt temalar şeklinde 
kodlanarak modellenmiştir. Bu kapsam içerisinde ana tema olarak “hizmet/ürün”, teması ayrıntılı olarak irde-
lenmiştir. İkinci aşama olarak hizmet/ürün ile ilgili hasta şikâyetlerinin alt temaları oluşturulmuştur. Bu alt te-
malar ise; “hizmet kalitesi”, “hizmete ulaşamama”, “hizmet süresi”, “fiyattır”. Ürün/hizmet ana şikayet tema-
sını değerlendirdiğimizde şikayetlerde öncelikle hizmet kalitesi konusu gelmektedir. Kalite ile ilgili hasta şi-
kayetlerinin teknik kalite ile ilgili konuları kapsamadığı, işlevsel kalite ile ilgili olduğu görülmektedir. Sağlık 
gibi profesyonel konuları değerlendiğimizde hastaların sağlık ile ilgili doğru kararın verilip verilmediğini 
kontrol etme gücü söz konusu değildir. Burada sağlık kurumlarının işlevsel kaliteye dikkat etmesi gerekmek-
tedir. Bu noktada da hasta ile ilgili iletişim önemli hale gelmektedir. Ayrıca hizmet alım süresi ve hizmete 
ulaşamama konusu gündeme gelmektedir. Bu şikâyet konularının altında yatan temel sebep sağlık personel 
sayısının eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sağlık bakanlığı ve sağlık kurumlarının personel sayısında bir 
iyileştirme yapması gerekmektedir. Bu durumda hizmet ile ilgili çoğu problem sağlık çalışan sayısının azlı-
ğından kaynaklanmaktadır. Hizmet/ürün konusu ile ilgili son alt tema ise sağlık hizmetinin fiyatıdır. Özel 
hastane sayılarının artması, sağlıkta fiyatlandırma sisteminin değişmesi ve kamuoyunun yanlış ve eksik bilgi-
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lendirilmesinden dolayı bu konuda şikâyetler artmaktadır. Sağlık hizmetlerinde ücretsiz sanılan hizmetlerin 
hasta ve yakınlarından talep edilmesi kızgınlık ve huzursuzluk yaratmakta ve şikâyetlere neden olmaktadır. 
Bu konuda en çok şikâyet edilen hizmet ise acil hizmetler ile ilgili alınan ücretler yer almaktadır.   İnternet si-
tesi üzerinde yer alan şikayetler ile ilgili genel değerlendirmelerden sonra, bu şikayet konuları ile ilgili neler 
yapılabileceğinin düşünülmesi gerekmektedir. Hastaların aldıkları hizmet ile ilgili tatminsizliği ifade eden 
hasta şikâyetleri sağlık kurumları için hastaların ihtiyaç ve beklentilerini anlamalarını sağlayacak önemli bir 
fırsattır. Bu fırsatı doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen sağlık kurumlarının etkili bir şikâyet yönetim sis-
temini kurgulamaları gerekmektedir. Kurumlar şikâyet yönetim sistemi ile hasta tecrübelerini değerlendire-
bilme şansı yakaladıkları gibi örgüt içi süreçlerde ne gibi hatalar yaptıklarını da görebilirler. Bu da kurumla-
rın kalitelerini iyileştirebilmeleri ve örgütsel performansları arttırabilmeleri için etkili bir yoldur. Aynı zaman-
da hasta şikâyetleri örgütün dışarıdan nasıl algılandığını gösterdiği için örgüte stratejilerini yeniden gözden 
geçirme şansı vermektedir.  Sağlık kurumları e-şikâyetleri cesaretlendirmeli ve müşteriden gelen e-şikâyeti 
hızlı bir şekilde cevaplandırmalıdır. Şikâyet almamak mümkün değil, mükemmelliği yakalamış birçok kuru-
mun bile zaman zaman eksiklikleri olabilir. Önemli olan şikâyeti olan müşterilerin şikâyetlerini işletmeye 
iletmesini sağlamak ve firmaya ulaşan şikâyetleri en kısa zamanda hastanın beklentilerini karşılayacak şekil-
de çözüme kavuşturmaktır. Bu çalışmada şikayetin hiçbirine cevap verilmemiştir.  Bu çalışma tanımlayıcı ni-
telikte bir çalışmadır ve sitedeki tüm şikâyetlere yoğunlaşmıştır. Burada şikâyette bulunan kişilerin demogra-
fik özellikleri, şikâyeti yapanın kim olduğu, şikayet edilen personelin kim ve hangi konuda şikayet edildiği, 
şikayet edilen kurumun kim olduğu ve hangi hizmet konusunda şikayet edildiği gibi konular irdelenmemiştir. 
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu konularında göz önüne alınarak yapılması kurum ve kurumlar ara-
sındaki farklılıkları ortaya koymak adına daha anlamlı olacaktır. Ayrıca şikâyetin yapıldığı konular dışında 
kişinin ya da sağlık görevlisinin de belirtilmesi artı bir değer katacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şikayet, e-şikayet, Hasta Şikayeti, Ürün Şikayeti
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN  
EKONOMİYE KATKISI

 
Muhammed Kürşad DURSUN1, Aslı KAYA2, Semiha KILIÇASLAN3

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Artvin / Türkiye  
2Fırat Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Elazığ / Türkiye  

3İnönü Üniversitesi, Arapgir Meslek Yüksekokulu, Malatya / Türkiye

kursadursun@hotmail.com

Öz: Giriş: Üniversiteler bulundukları illeri ekonomik, sosyal ve kültürel açısından pozitif yönde etkilemek-
tedirler. Bu bağlamda, illerde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerin eğitime devam etmek için yapmış 
oldukları harcamalar bulundukları ilin iktisadi yapısına süreklilik ve etkinlik kazandıran önemli bir ekonomik 
katkı olduğu görülmektedir. Bu açıdan yapılan daha önceki çalışmalar genel itibariyle il bazında yapılmıştır. İl 
bazında yapılan bu çalışmalarda üniversite öğrencilerinin illere yaptıkları katkının ne kadar büyük olduğu tam 
olarak görülememektedir. Dolayısıyla, bu katkının daha büyük ölçekte görülebilmesi için çalışmanın bölgesel 
olarak yapılması gerekliliği hissedilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
illerde (Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Ordu, Giresun), Yükseköğretim öğrencilerinin ekonomik 
açıdan kalkınmadaki önemini literatür taraması, kurum analizleri ve istatistiki değerler ile elde edilen ikincil 
veriler ile vurgulamaktır. Bu veriler, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde okuyan öğrencilerin TÜİK Gençlik verileri-
ne göre 2014 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde hesaplanan nicel değerlerden oluşmaktadır. Yöntem: Ça-
lışmanın yöntemi tanısal araştırma yöntemidir. Çalışmanın birinci kısmında eğitim ile ilgili temel kavramlar, 
Türkiye’deki eğitimin tarihsel gelişimi ve eğitim sisteminin genel yapısı; ikinci kısmında, daha önceki yapılan 
çalışmalar ışığında yükseköğretimin bölgesel kalkınmaya etkilerinden bahsedilmektedir. Üçüncü kısmında, 
üniversite öğrencilerinin bölgesel ekonomiye olan katkılarını gösteren nicel sonuçlar ve son kısmında ise çalış-
ma ile ilgili değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu kapsamda yukarıda değinilen asli görevlerinin dışında Doğu 
Karadeniz’deki üniversitelerin yaptığı ekonomik katkı incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen istatisti-
ki bilgiler doğrultusunda Doğu Karadeniz bölgesindeki Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 124.809 
öğrenci hesaba katılmıştır. Çalışmada söz konusu yükseköğretim kurumlarının bölge ekonomisine katkısı bağ-
lamında istihdam katkısı ve ekonomik katkı olmak üzere iki tür katkıdan söz edilmiştir. Ayrıca söz konusu 
ekonomik katkı için bir çarpan katsayısı hesaplanarak bu katkıların bölgenin ekonomisi için toplamda ne kadar 
katma değer yarattığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda bir öğrencinin ayda ortalama 476,50 
TL harcama yaptığı saptamasından hareketle, illerde bulunan öğrencilerin toplamda aylık 59.471.488 TL, yıl-
lık ise 475.771.904 TL’lik bir harcama gerçekleştirdiği, çarpan katsayısı yardımıyla hesaplanan uyarılmış katkı 
ise; 1.441.588.869,12 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan 
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illerdeki yükseköğretim ön lisans ve lisans öğrencilerinin sağladığı bu katkının Türkiye’deki birçok sanayi ku-
ruluşunun oluşturduğu katma değere yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca araştırmanın 2014-2015 
öğretim yılı için yapılmış olduğunu ve bölge illerindeki bazı yükseköğretim kurumlarının da hızla gelişmekte 
ve büyümekte olduğunu göz önünde bulundurulursa, bu katkının önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam 
edeceğini beklemek mümkündür. Son olarak Doğu Karadeniz genelinde bir değerlendirme yapılacak olursa, 
ortaya çıkan bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, 2014-2015 öğretim yılı itibarı ile 124.809 öğren-
ciyi bünyesinde barındıran Artvin Çoruh Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi, Doğu 
Karadeniz bölgesinin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağladığı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Ekonomi, Öğrenci
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ÖRGÜT İKLİMİ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: DOĞU KARADENİZ’DE  
BİR ÇAY FABRİKASINDA UYGULAMA 

 
Semiha KILIÇASLAN1, Muhammed Kürşad DURSUN2, Aslı KAYA3

1İnönü Üniversitesi, Arapgir Meslek Yüksekokulu, Malatya / Türkiye  
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Artvin / Türkiye  

3Fırat Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Elazığ / Türkiye

kursadursun@hotmail.com

Öz: Giriş: Gelişmiş birçok piyasanın içerisinde rekabetin dozajının arttığı günümüzde, etkin, verimli ve gün-
cel bir yönetim sistemi işletmeler için önemli konular arasında yer almaktadır. Uzun dönemde ayakta kala-
bilmek, kurumsal yatırımcıları çekebilmek ve faaliyet olarak performanslarını en üst düzeyde tutabilmek ve 
büyük işlemelerle rekabet edebilmek için işletmelerin mutlaka yönetim sistemi açısından yeni yaklaşımlara 
ayak uydurmaları ve gerekirse kendi yönetim sistemlerini rekabet avantajı kazanabilmek için tekrar gözden 
geçirebilmeleri gerekmektedir. İşletmelerin yönetim sistemlerini gözden geçirirken veya güncel tutmaya çalı-
şırken gelişen negatif veya pozitif durumlardan etkilenen iş görenlere değer verildiği, yaptığı işten maddi ve 
manevi olarak iş görenin tatmin olmasının sağlandığı, iş görenin her türlü eğitim ve gelişimine katkı sağlandığı 
bir örgüt iklimi geliştiren veya sahip olan işletmeler, rekabet ortamının yoğun olduğu günümüzde diğer rakip-
lerinden bir adım önde olmaktadırlar. Bundan dolayı, işletmelerde örgüt iklimi ve tükenmişlik gibi psikolojik 
kavramlar iş görenler ve işletmenin sistemi açısından önem taşımaktadırlar. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir çay fabrikasında çalışan idari, teknik ve diğer personeller üzerinde 
örgüt ikilimi ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulan anket ile elde edilen bilgileri SPSS 
programıyla analiz edilerek oluşturulan birincil veriler ile açıklamaktır. Yöntem: Araştırmaya katılanların de-
mografik özelliklerine göre örgüt iklimi ve tükenmişlik arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tek örneklem t 
testi (one sample t test) ve bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi (one way anova) ile değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın birinci kısmında, örgüt iklimi ile ilgili temel kavramlar ve boyutları; ikinci kısmında tükenmişlik 
ile ilgili kavramlar ve boyutları ele alınmaktadır Üçüncü kısmında, örgüt iklimi ve tükenmişlik arasındaki iliş-
kiyi çay fabrikasında çalışan iş görenler üzerinde gösteren nicel sonuçlar ve son kısmında ise çalışma ile ilgili 
değerlendirmeler ve öneriler bulunmaktadır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucu genel olarak çalışanların 
çay fabrikasının örgüt ikliminden orta derecede memnun olduklarını göstermektedir. Yaş, Meslek ve eğitim ile 
tükenmişlik arasında anlamlı bir fark vardır. Yaş, Meslek, eğitim ve cinsiyet ile örgüt iklimi arasında anlamlı 
bir fark olduğu görülmektedir. Örgüt iklimi ve tükenmişlik arasında oldukça kuvvetli bir ilişki olduğu görül-
mektedir. Bundan dolayı, çay fabrikası işletmelerinin iş görenlerin tükenmişliklerini olumsuz yönde etkileyen 
veya etkileyecek faktörleri bertaraf etmeleri veya engellemeleri gerekmektedir. Çay fabrikası işletmelerinin 
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ücretlendirme ve yönetim sisteminin tekrar gözden geçirilerek ve bu gözden geçirmede çalışanların da görüşü 
alınarak olumlu katkılar sağlayacak uygulamalara gidilmesi faydalı olacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda çay 
fabrikası işletmesinde örgüt iklimi ve tükenmişlik etkileşimine yönelik sunulabilecek öneriler bulunmaktadır. 
Bunlar, örgüt içinde ekip çalışmasını daha etkin, etkili ve verimli bir hale gelebilmesi için çalışanların bu 
yönde eğitilmesi, bununla ilgili faaliyetlerin artırılması ve desteklenmesi olabilir. Ayrıca, katılımcı bir yönetim 
anlayışının olması, geri bildirimlerin ast-üst-müşteri açısından üç yönlü olması ve bu geri bildirimlerin sonu-
cunda en başarılı bulunan çalışanların emeğinin karşılığı olarak maddi ve manevi pozitif bir katkının sağlan-
ması, çalışanlara bu pozitif katkı sağlanırken kurumsal yönetim anlayışının bir gereği olan adil, şeffaf ve eşitlik 
ilkelerine riayet edilmesi ve örgüt içindeki iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt İklimi, Tükenmişlik, Doğu Karadeniz
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BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BÖLGESEL TEŞVİK  
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Muharrem ÇAKIR1, Arkan YUSUFOĞLU2

1-2Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara / Türkiye  
arkanyusufoglu@gazi.edu.tr  

mcakir@gazi.edu.tr

Öz: Giriş: Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde, bölgesel kalkınma politikalarının ekonomik ve 
sosyal gelişme ile refah seviyesini yükseltme de önemli katkılarının olması günümüz toplumlarında bölgesel 
kalkınmaya daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. Özellikle küreselleşen dünyaya uyum sağlamak ve 
kendi içinde bütünleşmeyi sağlamak isteyen ülkeler bölgeler arası dengesizlikleri gidermede yoğun çabalar 
sarf etmektedir. Bu çabalar ülkeden ülkeye değişebileceği gibi aynı ülkenin farklı zamanlarında da değişik-
lik gösterebilmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, bölgelerin kendi aralarındaki 
kentsel ve kırsal gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, bölgelerin global rekabet gücünün artırılması, yöresel 
dinamiklerin harekete geçirilerek bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi ve böylelikle ülkenin kalkındırılması 
gereği teşvik uygulamalarına başvurulma ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de 1998 yılından 
itibaren çeşitli teşvik sistemleri uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde de bölgesel kalkınma politikaları 1998 
yılından itibaren çeşitli şekillerde revize edilerek hayata geçirilmiştir. 4325 sayılı Kanun ve 5084 sayılı Kanun 
ile hayata geçirilen teşvik sisteminde teşvik unsurları ve miktarları, kapsam dâhilindeki iller arasında herhangi 
bir ayrım gözetilmeksizin uygulanırken 2009 yılında yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkın-
da Karar” ile bölge kavramı uygulamaya girmiş ve Türkiye teşvik uygulamaları bakımından 4 bölgeye ayrıl-
mıştır. Teşvik sisteminde ki son değişiklik ise 2012 yılında gerçekleşmiş ve bu tarihten sonra bölge sayısı 6’ya 
yükseltilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı özellikle 1998 yılından itibaren günümüze kadar uygulanmakta 
olan bölgesel teşvik uygulamalarının incelenmesi ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Yöntem: Çalış-
manın yöntemi betimseldir. Böylece araştırma ve çalışmamız mevcut durumu ortaya koymaya yönelik olmuş-
tur. Sonuç ve Öneriler: Uygulanan teşvik sistemlerinde her geçen yıl teşvik amaçları doğrultusunda teşvik 
araçları da çeşitlilik göstermiştir. 1998 yılında vergi ve sigorta teşvikleri ile bedelsiz yatırım yeri tahsisi olmak 
üzere 2 adet teşvik aracı bulunurken, 2004 yılında bunlara ek olarak enerji desteği uygulanmaya başlamıştır. 
2009 yılında teşvik araçlarının sayısı 5’e, 2012 yılında ise 9’a yükselmiştir. 4325 sayılı Kanun ve 5084 sayılı 
Kanun’a göre uygulanacak olan teşvik sistemlerinin iller itibariyle farklı olmaması, gelişmiş illerin daha fazla 
yatırım çekmesine neden olmuş ve buna bağlı olarak bölgeler arası eşitsizliği artırmıştır. 2009 yılında teşvik 
uygulamaları kapsamında iller sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre 4 bölgede sınıflandırılmış, 2012 
yılında bölge sayısı 6’ya çıkarılmıştır. Ayrıca uluslararası alanda rekabet gücü artırabilmek, cari açığı azaltabil-
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mek amacıyla büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlara da teşvik uygulamaları başlamıştır.  Yeni teşvik 
sistemi ile birlikte bölgesel ayrımın yanında sektörel öncelikler de bulunmaktadır. Ayrıca ulaştırma, eğitim gibi 
diğer sektörleri de pozitif yönde etkileyebilecek alanlar bütün bölgelerde teşvik kapsamı içine alınmıştır. Yıllar 
itibariyle uygulama sonuçlarına bakıldığında teşvik uygulamaları 2010 yılında 2009 yılına göre %100 artış 
göstermiş, izleyen yıllarda ise inişli çıkışlı seyirler izlemiştir. 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi incelendiğinde bir 
önceki yılların aynı dönemine göre teşvik belgelerinde artış sağlanırken, sabit yatırımlar ve istihdam edilecek 
kişi sayısında azalış görülmektedir. Başta FED’in faiz artırımı olmak üzere, dünya ekonomisinde gelişmeler 
ve Türkiye’de yaşanan terörizm olaylarının artışı yabancı sermaye çıkışına ve yatırımların azalmasına neden 
olmuştur. 2016 yılında Teşvik belge adedinin %4,5’i, sabit sermaye yatırımının %31,5 ve istihdamının sadece 
%10 yabancı yatırımlar tarafından gerçekleşmesi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Teşvik belgelerinin 
belge türlerine göre dağılımında ise başlangıçta genel nitelikli olan yatırımların daha sonraları bölgesel yatı-
rımlara doğru kaydığını göstermektedir. 2009/15199 sayılı karar kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda ge-
nel teşvik uygulamalarının payı %61, bölgesel teşvik uygulamalarının payı %38 ve büyük ölçekli yatırımların 
payı ise %2’dir. 2012/3305 sayılı karar kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda ise genel teşvik uygulamaları-
nın payı %46, bölgesel teşvik uygulamalarının payı %52 ve büyük ölçekli yatırımların payı ise yaklaşık olarak 
%1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Her ne kadar bölgesel yatırımlara eğilim artış gösterse de yatırımların 
yoğunluğunun I. ve II. bölgelerde gerçekleşmesi bölgeler arası gelişmişlik farklarının artmasına neden olmak-
tadır. Nitekim teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde I. ve II bölgelerdeki yatırımların payı 
yaklaşık olarak %50 iken V. ve VI. bölgelerdeki yatırımların payı yaklaşık olarak %21’dir. Yukarıdaki açıkla-
malar dikkate alındığında teşvik uygulamalarının etkinliği ve özellikle bölgeler arası eşitsizliği gidermek için 
az gelişmiş bölgelere daha fazla yatırım çekmek amacıyla temel hizmetler ve alt yapı kalitesindeki farklılık-
ların giderilmesi gerekmektedir. Bu noktada devlete önemli bir iş düşmekte özel kesimi bu bölgelere çekmek 
için gerekli yatırımları yapması gerekmektedir. Mevcut sistemde il bazında ekonomik ve sosyal göstergelere 
göre bölgeler oluşturulmuştur. Ancak bu ekonomik ve sosyal göstergeler aynı il içerisinde aynı dağılımı gös-
terememekte, hemen hemen bütün illerde çevre ilçelere, hem ekonomik hem de sosyal yönden merkez ilçeden 
çok geride bulunmaktadır. Örneğin; Ankara ili sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 2,441 puan ile 1. 
bölge kapsamında yer alırken, Ankara ilçelerinden Bala, Haymana, Evren, Ayaş, Çamlıdere ve Kalecik ilçeleri 
aynı sosyo-ekonomik endeks değerine sahip değildir. Bala ve Evren ilçelerinin sosyo-ekonomik endeks değeri 
-0,4 iken Ankara ilçesi oldukları için 1. bölge kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle teşvik sistemi daha kap-
samlı bir şekilde ilçe bazında ayrıntılı olarak hazırlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Teşvik, Bölgeler Arası Farklılık, Bölgesel Teşvik Uygulaması, Ya-
tırımlarda Devlet Hakkında Karar
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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: DENETLENMEDEN DERECELENDIRME

Murat TURGUT

Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye

drmuratturgut@gmail.com

Öz: Giriş: Dünya ekonomisi tasarruf fazlası olanlarla tasarruf ihtiyacı olanlar arasında yapılan ticaretin bir bü-
tünüdür. Bu ticaretin en önemli unsurlarından biri de fon akımlarıdır. Özellikle son iki çeyrekte bu fon akımları 
gelişmekte olan ülkeler açısından hayati önem arz etmeye başlamıştır. Bir yandan büyümelerini finanse etmek 
bir yandan da çağın gerektirdiği altyapı yatırımlarını uygun şekilde yapabilmek için bu ülkeler dış kaynak ihti-
yacı içindedirler. Öte yandan gelişmiş ülkelerin de ciddi bir tasarruf fazlası olduğu görülmektedir. Esasen bura-
da alıcı ve satıcının belirli bir rant seviyesinde mutabık kalarak söz konusu fon akımlarını yapması öne çıkmış-
tır. Derecelendirme kavramı ise, başlangıçta doğrudan bu amaca yönelik olmasa bile zamanla bu misyonu öne 
çıkan bir kavram olmuştur. Küreselleşme ile birlikte piyasaların entegrasyonunun artması sonucunda, karar 
alıcıların, portföylerinde bulunduracakları finansal ens trümanın ve yatırım yapacakları varlığın risk yapısını 
ve mevcut değerini doğru belirlemek amacıyla finansal bilgilere ihtiyaçları artmıştır. Yatırımcıların çok sayıda 
ve karmaşık olan bu ekonomiler ile bunları meydana getiren şirketlerin geçmiş ve gelecek dönem verilerine 
ulaşmaları yatırımlarının risk-getiri analizi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki şirketlerin 
ve ülkelerin ekonomik durumlarını gerekçeleri ile şeffaf bir şekilde ortaya koyarak, yatırımcıların risk-getiri 
analizi yapabilecek verilere ulaşılması zaruri hale gelmiştir. Gerek yasal açıklamalar ve gerekse gönüllü açık-
lamalar çerçevesinde doğru, güvenilir ve ayrıntılı bilgilerin kamuya duyurulması büyük önem taşımaktadır. Fi-
nansal piyasalar ile karar alıcılar arasında önemli olan bu veri akışını sağlayan, aynı zamanda bilgi asimetrisini 
ortadan kaldıran işlem olarak tanımlanan kredi derecelendirme kavramı da bu gerekliliğin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Kredi derecelendirmesi veya kredi değerlendirmesi, bir kişi, şirket veya hatta bir ülkenin kre-
di itibarının belirlenmesidir. Kredi derecelendirmesi, bir borçlunun kredi geçmişi hakkında yapılan bir değer-
lendirme olabileceği gibi, potansiyel bir borçlunun borcunu geri ödeyebilme yeteneğinin bir değerlendirmesi 
de olabilir. Uluslararası piyasalarda ülkeler için ise derecelendirme kavramı, açılacak kredilerin, zamanında ve 
tam olarak geri ödenmesi ihtimali hususunda ulusla rarası sermaye piyasalarındaki ölçütlere uygun ve objektif 
bir ölçü sağlamak amacıyla, borçlunun ihraç ettiği menkul kıymetlere yatırım yapılması halinde, yatırımcının 
bundan dolayı yükleneceği riskin belirlenmesidir. Amaç: Kredi derecelendirme kurumlarının temel çalışma 
prensiplerinin incelenerek denetim dışında işlemler yapabildiklerinin eleştirilerek ortaya konmasıdır. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler üzerine yapılan kritikler çalışmanın esas konusudur.  
Yöntem: Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yolu ve kriz analizi yöntemleri ile ilgili kuruluşların sıkın-
tılı süreçlerinin ortaya konmasıdır. Bu çalışmada kredi derecelendirme kavramının tarihsel gelişimi ve şu an ki 
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metodolojisi incelenecek belli başlı derecelendirme kuruluşların gelişimleri ve faaliyet sahalarından bahsedile-
cektir. Bu kuruluşların ekonomiye etkileri ve Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşları ile olan “durağan” 
olmayan ilişkisi üzerine durulacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşları dünyadaki tüm sermaye sahibi özel 
veya kamu sektörünü ülkeler ve şirketler hakkında kredi notu sayesinde bilgilendirmektedir. Bu bilgilendirme-
ler ile şirketler ve ülkeler ciddi oranda olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler. Bu nedenlerden 
dolayı kredi derecelendirme kuruluşlarından, yatırımcılara geleceğe yönelik yol gösterici bir rol üstlen meleri 
beklenmektedir. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarının sahip oldukları piyasa bilgisiyle piyasa 
aktör lerine aktaracakları bilginin, geleceğe yönelik doğru sinyalleri içermesi gerekmektedir. Çünkü kredi de-
recelendirme kuruluşları ölçek ekonomi lerinin sağladığı avantajlarla bu sinyalleri daha ucuz maliyetlerle elde 
edebilmektedir. Özellikle yabancı sermayenin bir ekonomiye girişine ve uzun dönemli kararlar alınabilmesine 
ilişkin en belirleyici kriter, çoğunlukla ABD kökenli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler 
için verdikleri “Kredi Notu” ve buna bağlı olarak yayınladıkları raporlardır. Bir ülkenin kredi notu çoğunlukla, 
ekonomik ve politik risklerin/faktörlerin bir bileşeninden oluşmaktadır. Böylelikle uluslararası yatırımcılar, 
bir ekonomiye yatırım yapmak için, kredi notu olarak anılan bu derecelendirmeye büyük önem vermektedir. 
Kredi derecelendirme her ne kadar bir görüş niteliğinde olsa da verilen notlar, yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilmektedir. Aynı zamanda yerli, yatırımcıların iş yapması, yurt dışından kredi almaları, tahvil alıp sat-
maları ve yurt dışı finansman kaynaklarının hepsi bu kuruluşların verdikleri notlardan fazla bağımsız değildir. 
Doğaldır ki kredi derecelendirmenin geçerli olabilmesi için herkes tarafından anlaşılabilir olması ve kabul 
görmesi gerekir. Kredi derecelendirme kuruluşunun objektif olmaması ülke ve/veya kuruluşun risk primini 
doğrudan etkilemekte, ülke ve/veya kuruluşun dış finansman imkanlarını zorlaştırabilmekte ya da kolaylaştı-
rabilmektedir. Bu avantajlarının farkında olan ve piyasayı yanlış yönlendiren kredi derecelendirme kuruluşla-
rının finansal piyasadaki işlerliği sıkça tartışılmaya başlanmış tır. Bulgular ve Sonuç: Derecelendirmeye olan 
bağımlılıktaki bu artış ve sektörün oligopolistik yapısı nedeniyle bu kuruluşlar, ekonomik kriz lere etki eden, 
tetikleyen ya da derinleştiren bir unsur olarak ortaya çıkabilmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarına du-
yulan güveni azaltan bu durum, söz konusu kuruluşların yeniden düzenlenmesi ve şeffaflıklarının artırılması 
gerekliliğini gündeme getirmiştir. Derece lendirmede objektif unsurların yanı sıra kredi komiteleri tarafından 
yapılan sübjektif değerlendirmelerin kamuoyuyla yeterince paylaşılmadığı görüşü, 2001 yılından bu yana yan-
lış kredi notu verilmesine bağlı iflas eden şirketlerin olması ile perçinlenmiştir. 2001 yılında ABD’de yaşanan 
Enron skandalı, 2002 yılında yaşanan Worldcom, 2003 yılında Parmalat ve yakın tarihte Lehman Brothers’ın 
batmasının ardından, bu firmaların çöküşünden çok kısa bir süre önce verilmiş olan yüksek kredi dereceleri ile 
kredi derecelendirme kuruluşlarına duyulan güveni önemli ölçüde sarsmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derecelendirme , Globalleşme, Kredi Notu, Yabancı Sermaye, Global Entegrasyon
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Öz: Giriş: Dünya ekonomisi, I. Dünya savaşından sonra istikrarsızlaşmaya başlamış, İngiltere olmak üzere 
birçok gelişmiş ülkede işsizlik oranları artmıştır.1930’lu yıllara kadar devletin ekonomiye müdahale etmeme-
sini ve ekonominin kendiliğinden dengeye geleceğini savunan Klasik görüş, Büyük Buhranla birlikte geçer-
liliğini kaybetmiştir. Keynes, 1936 yılında yayımladığı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı kitabıyla 
makro ekonominin kurucusu olmuştur. Keynes, gelir ve istihdam, işsizlik, marjinal tüketim eğilimi, devletin 
ekonomiye müdahalesi, likitide tuzağı, efektif talep konularına ağırlık vermiştir. Ekonomik bir şok durumunda 
etkin para politikasıyla toplam talep artırılacaktır. Bu durum ise işsizliğin azaltılmasını ve reel gelirin artmasını 
sağlayacaktır. Keynes’e göre devlet maliye politikalarıyla piyasaya müdahale etmelidir. Ekonomi durgunluk 
dönemindeyse devlet, kamu harcamalarını artırarak vergileri azaltma yoluna gitmelidir. Keynes’e göre dev-
letin kamu harcamalarını artırması milli gelirde ve tüketimde bir artışa neden olacaktır. Tüketimdeki artış ise 
yatırımları artıracağından  milli gelirde bir artışa neden olmaktadır. Keynes’in temel hedefi, kısa dönemdeki 
ekonomik krizler ve durgunluk olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte ülkelerin birbirleriyle olan bağımlılıkları 
artmaktadır. Böylelikle her ülkenin kendisine ait olan ekonomi politikalarının geçerliliği sorgulanmakta olup 
eksik bilgilerin tamamlanması için zamanla yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır..1970’li yıllarda yaşanan pet-
rol krizlerinin ardından, Mankiw, Akerlof, Romer, Taylor gibi pek çok iktisatçının katkılarıyla ortaya  çıkan 
Yeni Keynesyenler, ücret ve fiyatlardaki katılıklar, eksik bilgi, koordinasyon başarısızlıkları konularını ele 
alınmıştır. Bu modelin amacı, fiyat ve ücret katılıkları çerçevesinde tutarlı bir  toplam talep modeli inşa et-
mektir. Bu modelde nominal katılıklar, yakın rasyonel davranışları, menü maliyeti, toplam talep dışsallıkları, 
zamana ve  duruma bağlı fiyat ve ücret ayarlama modelleri çerçevesinde açıklanmaktadır. Reel katılıklar ise, 
örtük sözleşmeler, içerdekiler- dışardakiler modeli ve etkin ücret teorisi ile açıklanmıştır. Yeni Keynesyenler, 
Keynesyen iktisadın makro sorunlarını mikro çözümler getirerek piyasaya başarısızlığını açıklamaya çalışmış-
tır. Bu modeli diğer bütün modellerden ayıran özellik, ekonomik birimlerin eksik bilgiye sahip olduğu görü-
şüdür. Yeni Keynesyenler ekonomik dalgalanmaların cevap veremediği sorulara yanıt aramak ve Keynesyen 
yaklaşımdaki eksiklikleri gidermek amacıyla yeni teoriler geliştirmiştir. Yeni Keynesyen görüşün temelinde 
kusurlu piyasalar vardır ve bu piyasalarda piyasa yanılgısı söz konusudur. Kısa dönemde piyasalardaki den-
gesizlik kamu müdahalesini gerekli kılmaktadır. Ekonominin dengeye gelememesi koordinasyon başarısızlığı 
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ile ücret ve fiyatların katı olmasından kaynaklanmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Keynesyen ve Yeni 
Keynesyen Modelin ortaya çıkış nedenlerini ve ekonomi politikalarını araştırarak ekonomiye olan katkılarını 
ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmanın yöntemi, Keynes ve Yeni Keynes Ekonomi Politikaları araştırılarak 
kavramsal çerçevede incelenmiştir. Böylece araştırma ve çalışmamız mevcut durumu ortaya koymaya yönelik 
olup yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.  Bulgular ve Sonuç: Keynes, sadece kısa 
vadedeki krizlere çözüm ararken Yeni Keynesyenler kısa, orta ve uzun vadede piyasalarda oluşan dengesizliği 
gidermek için çalışmalar yapmışlardır. Keynesyen modelde, maliye politakası etkindir para politikası daha az 
etkindir .Yeni Keynesyenler, ekonomide kısa dönemde istikrarın sağlanması için para politikasının daha etkin 
olduğunu vurgulamışlardır. Keynes, sadece talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik üzerinde dururken, Yeni 
Keynesyenler iradi ve gayri iradi işsizlik üzerinde durmuşlardır. Eski ve Yeni Keynescilerin benimsedikleri or-
tak görüşler; bazı dönemlerde işsizliğin ortaya çıkabileceği, ekonomide dalgalanmaların söz konusu olduğu ve 
para politikasının bazı durumlarda etkili bir araç olmadığı, piyasaların devlet müdahalesi olmadan  tekrardan 
eski dengesine gelemeyeceği, ücret ve fiyatların katı olması, eksik rekabet ve eksik bilgi konularıdır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, Keynesyen İktisat, Yeni Keynesyen İktisat, Neo Klasik İktisat
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Öz: Giriş: Toplumsal cinsiyet ve feminist kuramlar, kadınların şirketlerin üst yönetim kademelerinde görev 
alamamalarını eleştirmekte ve nedenlerini tartışmaktadır. Özellikle ikinci dalga feminist kuramlar, kadınların 
üst kademe yönetim pozisyonlarında görev alamamalarını yasal engellerden ziyade ataerkil toplum yapısına 
ve kadınlarla ilgili olan önyargılara bağlamaktadır (Yıldız vd., 2016). Bu durumda kadınların şirketlerin üst 
kademe yönetim pozisyonlarında olmaları ile şirket performansı ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yazında 
kadınların şirketlerin yönetim kurulunda temsili ile muhasebe tabanlı şirket performansı ölçümleri (ROA ve 
ROE) arasında bir ilişki olmadığını ileri süren çalışmalar varken (Adams vd., 2009); kadınların şirketlerin 
yönetim kurulunda temsili ile piyasa tabanlı şirket performansı ölçümü (Tobin’s Q) arasında negatif yönde 
bir ilişki olduğunu ileri süren çalışmalar da vardır (Judge, 2003; Ryan ve Haslam, 2005; Lee ve James, 2007). 
Bu yazın ışığında tartışma, kadınların ne zaman yönetim kurulunda temsil edilmeye başladığını incelemeye 
doğru kaymıştır. Kadınların yönetim kurulunda temsilinden önce zaten şirketin olumsuz performans durumun-
da olduğunu (cam uçurum olgusu) ileri süren çalışmalar varken (Ryan ve Haslam, 2005), kadınların yönetim 
kurulunda temsilinin ilerleyen dönemlerde düşük şirket performansıyla sonuçlanacağını ileri süren çalışmalar 
da vardır (Muhasebe tabanlı şirket performansı ölçümleri için Judge, 2003; Piyasa tabanlı şirket performansı 
ölçümleri için Lee ve James, 2007). Amaç: Bu araştırmanın amacı, yönetim kurulunda kadınların olduğu ve 
olmadığı şirketlerin performanslarını karşılaştırmak ve ayrıca yönetim kurulundaki kadın sayısı ile şirket per-
formansı ilişkisi incelemektir. Yöntem: Araştırmanın yöntemi hipotez içeren şekilde tasarlanmıştır. Araştırma-
nın kapsamını Borsa İstanbul’a (BİST) kayıtlı şirketler oluşturmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
(KAP) elde edilen ikincil veriler yoluyla 56 adet şirketin yönetim kurulundaki kadınların ve erkeklerin sayısı, 
şirketlerin aktif kârlılığı (ROA) ve özsermaye kârlılığına (ROE) ulaşılmıştır. Farklılık testleri yoluyla yönetim 
kademesinde kadın olan ve olmayan şirketlerin muhasebe tabanlı finansal performans ölçümleri (ROA ve 
ROE) karşılaştırılmıştır. Ayrıca yönetim kurulundaki kadın sayısı ve kadın oranı ile ROA ve ROE arasındaki 
ilişkiyi test etmek üzere Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmanın bulgula-
rına göre, BİST’e kayıtlı şirketlerin yönetim kurulunda kadın olmayan şirketler varken, yönetim kurulunda 
en fazla kadının olduğu şirketteki kadın sayısı 5’dir ve bazı şirketlerde yönetim kurulunun tamamı kadındır. 
Araştırmada incelenen şirketlerdeki kadın sayısı ortalaması 1 (toplam 56 kadın) olarak hesaplanırken, yönetim 
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kurulundaki toplam kişi içerisinde kadın oranı ortalaması ise 0,15’dir. Ayrıca ROA ortalaması 0,40 iken ROE 
ortalaması 0,10 olarak bulunmuştur. Yapılan farklılık analizlerine göre, yönetim kurulunda kadın olan şirketler 
(35 şirket) ile kadın olmayan şirketler (21 şirket)  arasında hem ROA hem de ROE’nin farklılaşmadığı gözlen-
miştir. Korelasyon analizi bulgularına göre yönetim kurulundaki kadın sayısı ile şirketlerin ROA’sı arasında 
anlamlı bir ilişki yokken (p>0,05), yönetim kurulundaki kadın sayısı ile ROE arasında negatif yönde anlamlı 
bir ilişki gözenmiştir (p<0,05).  Ayrıca yönetim kurulundaki kadın oranı ile şirketlerin ROA’sı arasında anlamlı 
bir ilişki yokken (p>0,05), yönetim kurulundaki kadın sayısı ile ROE arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
gözenmiştir (p<0,05).  Araştırma sonucunda yazında süregelen tartışma olan kadınların yönetim kurulunda 
olduğu ve olmadığı şirketlerde finansal performansın değişebileceği önyargısının kırıldığı söylenebilir. Fakat 
yönetim kurulundaki kadın sayısı ve kadın oranı ile şirketlerin finansal performansı (ROE) arasındaki nega-
tif ilişki, kadınların yönetim kurulundaki sayısının/oranının arttığı durumlarda şirket performansının (ROE) 
düştüğü bulgusunu desteklemektedir. İlerleyen çalışmalarda kadınların ne zaman yönetim kurulunda temsil 
edilmeye başladığı yani olumsuz şirket performansından önce mi yoksa olumsuz şirket performansından sonra 
mı sorusunun cevabının incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca piyasa tabanlı performans ölçümü olan Tobin’s Q 
oranı ile kadınların yönetim kurulunda temsili arasındaki ilişki de incelenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Yönetim Kurulu, İşletme Performansı, Cam Uçurum
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Öz: Giriş: Örgüt çalışanları yoğun rekabet ortamında fikri katkı sağlamaları ve örgütlerin en değerli varlıkları 
olmalarına rağmen bazı durumlarda fikir, görüş ve önerilerini açıklamakta çekinmekte ve sessiz kalmaktadır-
lar. Örgütsel sessizlik türleri çok boyutlu bir yapıda olabiliyorken, genellikle kabullenici sessizlik, korunmacı 
sessizlik ve korumacı sessizlik başlıkları altında ele alınmaktadır (Sakal ve Yıldız, 2015: 389-395). Kabul-
lenici sessizlik, personellerin, herhangi bir konu, sorun veya durumla ilgili gelişmelere razı göstermesinin 
neticesinde, söz konusu duruma ilişkin fikir, düşünce, bilgi ve duygularını açıklamamasıdır. Korunmacı ses-
sizlik ise, personellerin herhangi bir durum, sorun veya konuya ilişkin düşüncelerini açıkladığında alabileceği 
tepkilerden korkmasına bağlı olarak, kendini korumaya yönelik fikir, görüş ve düşüncelerini açıklamamasıdır. 
Koruma amaçlı sessizlik de, özgeci ve işbirliği güdüleri ile işe yönelik düşünce, bilgi ve görüşlerin diğer in-
sanların veya organizasyonun çıkarlarını göz önüne alarak ifade etmemesidir. Koruma amaçlı sessizlik, ifade 
ile ortaya çıkabilecek negatif durumların kişisel neticelerinden çekinmekten ziyade diğerlerinin iyiliğini göz 
önünde bulundurarak sessiz kalmasıdır (Taşkıran, 2010). Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun rekabet orta-
mının olduğu bankacılık sektörü çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemek ve örgütsel sessizliği 
etkileyen demografik değişkenleri incelemektir.  Yöntem: Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı şekilde tasarlan-
mıştır. Araştırmanın kapsamını 423 banka çalışanı oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi ankettir. Dyne, Ang 
ve Botero (2003) tarafından geliştirilen örgütsel sessizlik ölçeği (organizational silence scale), Taşkıran (2010) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek 15 sorudan oluşmaktadır ve kabullenici, korunmacı ve korumacı 
sessizlik boyutlarını içermektedir. Kolayda örnekleme yoluyla veriler banka çalışanlarından toplanmıştır. De-
mografik özelliklere göre örgütsel sessizlikte bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere t ve Anova testle-
ri yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların 215’i erkek, 208’i kadındır. 
113’ü 25 ve altı, 224’ü 26-35 yaşları arasında ve 86’sı 36 ve üstü yaşlardadır. 118’i bekâr, 235’i evlidir. 96’sı 
ön lisans, 286’sı lisans ve 41’i lisansüstü eğitim düzeyindedir. 210’u kamu, 213’ü özel sektörde çalışmaktadır. 
147’si gişe, 121’i operasyon ve 151’i satış temsilcisi pozisyonundadır. 76’sı 1 yıldan az, 270’i 1-10 yıl arası 
ve 77’si 11 yıl ve üzeri kıdemdedir. Örgütsel sessizlik ölçeğine yapılan faktör analizi sonucu 2 boyut ortaya 
çıkmıştır (KMO: ,919; p<,05). Kabullenici ve korunmacı sessizlik boyutları tek bir faktör olmuş ve bu bireysel 
sessizlik olarak isimlendirilmiştir. İkinci boyut ise korumacı sessizlik boyutudur ve bu boyut ilişkisel sessizlik 
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olarak isimlendirilmiştir. Toplam açıklanan varyans %67’dir. Birinci faktör olan bireysel sessizlik (kabullenici 
ve korunmacı) faktörünün güvenilirlik skoru ,95 ve ortalaması 2,39 iken ikinci faktör olan ilişkisel (koru-
macı) sessizlik faktörünün güvenilirlik skoru ,85 ve ortalaması 3,51’dir. Örgütsel sessizlik genel faktörünün 
güvenilirlik skoru ,89 ve ortalaması 2,76’dır. Analizler sonucunda cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine ve kıdeme 
göre örgütsel sessizlik boyutları farklılık göstermemiştir (p>0,05). Örgütsel sessizlik genel faktörünün medeni 
duruma göre farklılaştığı gözlenmiştir (p<0,05). Buna göre evliler bekârlara göre daha fazla sessiz kalmayı 
tercih etmiştir. Banka mülkiyetine göre de örgütsel sessizlik genel ve bireysel sessizlik faktörleri farklılık gös-
termiştir (p<0,05). Buna göre kamu sektöründe çalışanlar özel sektörde çalışanlara göre daha fazla genel ve 
bireysel sessiz kalmaktadırlar. Pozisyona göre de bireysel sessizlik farklılık göstermiştir (p<0,05). Buna göre 
satış temsilcisi operasyon temsilcisine göre daha bireysel sessiz kalmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre 
ilişkisel (korumacı) sessizliğin diğerlerine göre daha yüksek olması diğer çalışanların iyiliğini düşünerek ses-
siz kalındığını göstermektedir. Ayrıca evliler bekârlara göre, kamuda çalışanlar özelde çalışanlara göre ve satış 
temsilcilerinin operasyonda çalışanlara göre daha sessiz kaldığı gözlenmiştir. İlerleyen çalışmalar için, şirket 
performansına katkı sağlayacak düzeyde sessizliği azaltıcı öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Demografik Özellikler, Banka Çalışanları 
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Öz: Giriş: Sermayenin dolaşımı önünde coğrafi sınırların anlamını yitirdiği günümüz ekonomik anlayışın-
da, uluslararası ticari birleşmelerle yabancı sermaye yatırımları giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkeler üretim 
de kullandıkları girdi maliyetlerini düşürmek, gelişmekte olan ülkeler ise üretimde kullanacakları sermaye 
ve teknoloji kısıtını gidermek amacıyla sınır ötesi iktisadi faaliyetleri kaçınılmaz bir süreç olarak görmekte-
dirler. Yabancı sermayeli kuruluşlar gelişmekte olan ülke ekonomilerine üretim, istihdam, rekabet ortamının 
oluşması, eski teknoloji yerine yeni teknoloji transferi ve dış piyasalara açılma imkanı gibi alanlarda katkı 
sağlarken; kilit sektörlerde yabancı sermaye egemenliğinin oluşması, ödemeler dengesinde çeşitli aksaklıklara 
sebep olması ve ithal teknolojinin süreklilik arz etmesi sonucu yerli teknolojinin geri kalması gibi alanlarda 
dezavantajlar oluşturmaktadır. Türkiye, 1980’li yılardan sonra dışa açık iktisadi politikalar benimseyerek ya-
bancı sermayenin girişinin arıtmayı hedeflemiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için yapmış olduğu örgütsel ve 
yasal düzenlemeler ile yabancı sermayeli firmaların sayısını ciddi bir şekilde artırmayı başarmıştır (Berköz ve 
Türk, 2007: 59). İmalat sanayinde yabancı sermayeli kuruluşların varlığı üretim ve ihracat hacminin artışını 
sağlayarak ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır (Li ve Liu, 2005). İmalat sanayiinde yabancı sermayeli 
firma sayısının artması hem küresel ekonominin hem de ülkeler arası gelir dağılımının yeniden şekillenmesine 
sebep olmaktadır. Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum, bölgesel piyasalara ve kaynaklara ulaşmada sağladığı 
avantajlar nedeniyle yabancı sermaye için tercih edilen önemli bir ülkedir. Türkiye’de İmalat sanayi ve hiz-
metler sektörü, sektörel dağılım itibariyle yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörlerdir. 2015 yılında 
Türk imalat sektöründe yabancı sermayeli kuruluşların en fazla rağbet gösterdiği sektör sırasıyla rafine edil-
miş petrol ürünleri ve gıda-içecek tütün sektöründe iken 2016 yılında bu üstünlük gıda içecek ve bilgisayar-
elektronik ve optik ürünlerine geçmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı 
sermayeli kuruluşlara ait verileri çeşitli yöntemlerle analiz edilerek piyasa yapılarını belirlemektir. Yöntem:  
Bu amaç doğrultusunda öncelikle Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve sermayesi-
nin %100’üne yabancıların sahip olduğu kuruluşlar belirlenmiş ve rekabet düzeyinin belirlenmesinde en sık 
başvurulan analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, rekabetçi yapıların belirlenmesinde en sık kullanılan; 
CR4, CR8, Herfindahl-Hirschman Endeksi, Entropi Endeksi ve Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi kullanılmış-
tır. N-firma yoğunlaşma oranı (n-firm concentrration ratio, CRn) benzer mal ve hizmet üreten firmalar toplu-
luğu olarak tanımlanan endüstrinin tam rekabet veya monopole ne kadar yakın olduğunu belirlemek için ikti-
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satçıların çok sık başvurdukları bir piyasa yapısı belirleme yöntemidir. Herfindahl-Hirschman endeksi(HHI), 
bir endüstride faaliyet gösteren firmaların rekabetçi olmayan davranışlarını belirlemek için en sık kullanılan 
indekslerden biridir (Matsumoto vd., 2012). Endüstride faaliyet gösteren tüm firmaların payı dikkate alınarak 
değeri belirlenen bir indekstir. Entropi endeksi (EI), logaritmik değerlerle hesaplama yapılan bu indeks, pi-
yasada faaliyet gösteren tüm firmaları dikkate alması nedeniyle etkin bir yöntemdir (Hexter ve Snow, 1970: 
240). Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi(RHTI), Hall ve Tideman (1957) ve Rosenbluth (1961) tarafından 
geliştirilmiş bir endekstir. Her bir firmanın piyasa payının sektördeki sıralamasına göre dikkate alınması RHT 
endeksinde temel yaklaşımdır. Bu sayede, firma sayısının yanı sıra firma çıktısının sektör içindeki sıralaması 
endeksin değerini belirlemektedir. Bu endeksler ile çeşitli sektörlerde piyasa yapılarını belirlemek amacıyla 
yapılmış çalışmalar vardır (Stavins, 2001; Jaud vd., 2013; Jiménez vd., 2013; Francis vd.,. 2013; Sung, 2014; 
Kumar, 2014; Vasilyev, 2014; Stals vd., 2014; Trish ve Herring, 2015; Mohammed vd., 2015; Lado-Sestayo 
vd., 2016; Kaynak, 2016; Hsieh & Lin, 2016). Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda CR4 ve 
Herfindahl-Hirschman endeks sonucuna göre orta düzey bir rekabetçi yapının var olduğu tespit edilmiştir. CR8 
ve Entropy endeks sonucuna göre ise rekabetçi yapının düşük olduğu, dolayısıyla sektörde oligopolistik bir 
yapının hakim olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye, Oligopol, Rekabet, Piyasa Yapısı
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Öz: Giriş: Bilgi çağı olarak anılan yüzyılda, internet teknolojisinde meydana gelen gelişmelerin yansıması 
olarak ortaya çıkan e-ticaret, girişimci ve tüketiciye sunmuş olduğu avantajlar neticesinde günlük yaşamda 
kendine yer edinebilmeyi başarmıştır. Bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde firmaların, tü-
keticilere hızlı ve doğru bir şekilde erişim sağlaması bir taraftan e-ticaret sürecine katılımları arttırırken diğer 
taraftan da e-ticaret hacminin toplam ticaret hacmi içindeki payını arttırmaktadır. Bunun sonucunda geleneksel 
ticaret anlayışı her geçen gün yerini e- ticaret anlayışına bırakmıştır. Literatürde e-ticaret ve GSYİH arasında-
ki ilişkiyi ortaya koyan birçok çalışma yer almaktadır. Anvari ve Norouzi’nin (2016) seçilmiş bazı ülkelerde 
ekonomik gelişme üzerine Ar-Ge ve e-ticaretin etkisi adlı çalışmasında 21 ülke üzerinde panel veri analizi 
uygulamıştır. Sonuç olarak GSYH ve e-ticaret arasında pozitif ve çok güçlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuş-
tur. Chunling’in (2015) e-ticaret temelli bilgi değişimi ve ekonomik büyüme üzerine çalışmasında e-ticaret 
ve GSYH arasındaki ilişki, eş bütünleşme ve Engel-Granger testi ile analiz edilmiş olup GSYH’nin e-ticaret 
ve ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  Gibbs, Kraemer ve Dedrick’in (2013) 
küresel e-ticaret difüzyonunu şekillendiren çevre ve politika faktörleri adlı çalışmasında seçili 10 tane ülke-
nin e-ticaret ve GSYH ile aralarında çok güçlü bir ilişkinin olduğu ve değişen varyans’ın yarısından fazlasını 
GSYH’nin temsil ettiği belirtilmektedir. Literatürde e-ticaret ve banka kartları arasındaki ilişkiyi gözlemleyen 
birçok çalışma yapılmıştır. Grüschow, Kemper ve Brettel’in  (2016) Avrupa’nın önde gelen e-ticaret şirketle-
rinden elde ettikleri verilerle yaptıkları çalışmada, kredi kartı ve banka işlem hacmi ile e-ticaret arasında po-
zitif bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. Sokolowska (2015) Polonya’da çeşitli banka kartları kullanımının 
etki ve sonuçlarını araştırmak amacıyla yaptığı araştırmasında çeşitli kart kullanımlarının artması dolayısıyla 
nakdin yerini elektronik ödemeye bırakması e-ticarete olumlu yönde yansımaktadır. Runnemark, Headman ve 
Xiao (2015) elektronik ticaret araştırma ve uygulamaları adli çalışmasında harcama üzerinde ödeme türlerinin 
etkisini araştırmıştır. Sonuç itibariyle insanların nakitten ziyade hesap, banka ve borç kartları ile ödemeye 
daha istekli oldukları ortaya çıkmıştır. M’Raihi ve Yung (2001) akıllı kartların e-ticaret uygulamaları üzerine 
çalışmasında dijital ve çipli kartların güvenlik sorununu ortadan kaldırması ve e-ticaret ile talep ilişkisi ortaya 
konmuştur. Sonuç olarak banka kartları ve e-ticaret arasında önemli bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Lite-
ratürde e-ticaret ve internet erişimi arasında önemli bir ilişkinin olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışmalara 
yer verilmektedir. Wagner, Klein ve Steinmann’ın (2017) internet bağlantılı akıllı televizyon doğrultusunda tü-
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keticinin niyet ve davranışları isimli çalışmasında teknoloji ve internet kullanımının kişilere kolaylık ve opsi-
yon sağladığı dolayısıyla online alışverişi desteklediği sonucuna varılmıştır. Feizollahi ve Shirmohammadi’nin  
(2013) e-ticarete intibakta hizmet organizasyonlarının performansı üzerine internet teknolojisinin etkisinin 
incelenmesi çalışmasında internet ve e-ticaret arasında nedensellik ilişkisi araştırılmış olup sonuç itibariyle 
aralarında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  Romero ve Rodriguez’in (2010) firma dü-
zeyinde etkinlik ve e-ticaret adlı çalışmasında firmanın ticari işlemlerinde internet kullanımının pozitif ve çok 
önemli bir etkinliğe sahip olduğunu dolayısıyla e-ticaret düzeyini artırıcı bir etkiye yol açtığı ifade edilmek-
tedir. Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 2013, 2014 ve 2015 yılları itibariyle alt kategoriler bazında ifade edil-
mektedir. Bu alt kategoriler temel olarak perakende ve perakende dışı e-ticaretten müteşekkildir. Perakende 
olarak e-ticaret online perakendeyi, çok kanallı perakendeyi kapsamaktadır. Perakende dışı e-ticaret ise online 
yasal bahis ve tatil ve seyahati içermektedir. 2015 yılı perakende büyüklüğü 4,9 milyar $, perakende dışı ise 
4,2 milyar $ olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. E- ticaret Pazar hacmi 2013, 2014 ve 2015 yılları sırasıyla 
7,4 milyar $,  8,6 milyar $, ve 9 milyar $ olarak sonuçlanmıştır. 2014 yılı e-ticaret pazar hacmi bir önceki yıla 
göre %17’lik bir artış sergilemiştir. 2015 yılı e-ticaret Pazar hacmi ise bir önceki yıla göre %5’lik bir artışla 
bir önceki yıl artış oranının gerisinde bir performans göstermiştir. Dünya’da e- ticaret hacmi her geçen gün 
gelişen ve yenilenen bir kulvar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015yılında 1,4 milyar insan, en az bir defaya 
mahsus olarak mal ve hizmet satın almak suretiyle e-ticaret işlemi yapmış bulunmaktadır. Dünya’da e ticaret 
işlem hacmi 2.272.7 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olup, müşteri başına ortalama e-ticaret 1.582 $ olarak 
gerçekleşmiştir. Hem 2014 hem de 2015 yılında Asya Pasifik bölgesi en güçlü e-ticaret bölgesi olmuştur. Onu 
sırasıyla Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika bölgeleri takip etmektedir.  Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de ve Dünyada E-ticaretin hacmi ve bunu etkileyen unsurların literatür ve tablolar vasıtasıyla ortaya 
koymaktır. Bulgular ve Sonuç:   E-ticaretin Türkiye ve Dünya’da hangi boyutlara ulaştığı seçili gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler bağlamında izah edilmiştir. Kişi başına düşen gelir, internet kullanım oranı,  banka 
ve kredi kar tı sayısı gibi faktörlerde ortaya çıkan niceliksel bir artışın, e-ticareti pozitif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu değişkenlere ait skorların yüksek olduğu ülkelerde, e-ticaret hacminin de yüksek olduğu göz-
lemlenmiştir Ancak bunun aksine enflasyon oranındaki artışın tüketimi dolayısıyla e-ticareti olumsuz etkiledi-
ğini literatür bağlamındaki çalışmalardan hareketle söyleyebilmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Makroekonomik Değişkenler, Türkiye
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Öz: Giriş: Modern dünyada işletmelerin, hayatını idame ettirebilmesi, varlığının gelecek kuşaklara aktarıla-
bilmesi; rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yönetsel yapıya ve yönetim sistemine sahip olmasıyla müm-
kündür. Bununla birlikte işletme sahibi patronun, tepe yönetimin veya işletme için stratejik bir pozisyondaki 
çalışanın ani bir şekilde değişikliğinde bile işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramaksızın devam ettirilmesi, 
örgütte uygulanan belli başlı kuralların ve sistemin mevcut olmasıyla mümkündür. Aksi halde, işletmelerin 
ömrü de sahiplerinin veya üst yönetimdeki kişilerin yönetimde kalma süreyle sınırlı kalmaya mahkumdur. 
Böyle bir ihtimali ortadan kaldıran, işletmelerin faaliyetlerini daha modern, çağa uygun ve rekabetçi bir şe-
kilde sürdürmelerine imkan sunan kavramlardan biri de kurumsallaşmadır. En basit ifadeyle, mevzu ne olursa 
olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olması demek olan (Kebeci, 2011:97) kurumsal-
laşma kavramının dayandığı kurumsal teori ilk olarak 1948 yılında Philip Selznick tarafından ortaya atılmıştır. 
Selznick kurumsallaşmayı, fikirleri, değerleri, yayma süreci olarak tanımlamış; örgüt ve bireyler tarafından 
şekillenen, çevre tarafından sınırlamalar getirilen uygulamalı bir süreç olduğunu açıklamıştır (Gürol, 2011:26). 
Daha geniş bir tanımla, işletmelerin yaşamı açısından ayrı bir öneme sahip olan ku rumsallaşma; bir şirketin 
bireylerden bağımsız bir şekilde kurallara, standartlara, iş süreçlerine sahip olması, çevresindeki değişiklikleri 
takip eden sistem oluşturması ve çevresindeki gelişmelere uygun bir biçimde organizasyon yapısını hazırla-
ması, kendine has iletişim ve iş bitirme yöntemlerini kültürleştirmesi ve bu sayede diğer şirketlerden farklı 
ayırt edilebilen bir kimlik kazanma sürecidir (Karpuzoğlu, 2001: 45). Kurumsallaşma sadece imalat sanayi, 
üretim işletmeleriyle sınırlı olan bir yönetim sistemi değil, finans, bankacılık, turizm sektörü gibi hizmet sek-
töründe faaliyet gösteren işletmeler için de uygulanabilir bir yönetim sistemidir. Türkiye gibi dünya turizm 
liginde önemli bir yere sahip olan ülkelerde faaliyet gösteren ve turizm sektörünün üç önemli sacayağından 
(tripot) biri olan otel işletmelerinin varlığını devam ettirmesi, sürdürülebilir bir yönetim sistemi ile müm-
kün görünmektedir. Amaç: Bu araştırmada, otel işletmelerinin kurumsallaşma düzeylerini tespit etmek ve 
kurumsallaşma düzeylerinin işletmenin zincir otel olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda, ilgili kurumsallaşma literatürünün taranıp uzman 
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görüşlerinden  yararlanılarak, gerekli analizlerin de yapılmasıyla,  otel işletmelerinde görev yapan personelin 
kurumsallaşma algı düzeylerini ölçebilecek nitelikte, 9 boyutlu ve 48 maddeden oluşan bir ölçek oluşturul-
muştur. Bu boyutlar, işletme anayasası, profesyonelleşme, formel örgüt yapısı, yetki devri ve yetkilendirme, 
stratejik planlama süreci, yönetim anlayışı ve yönetime katılma, karar alma şekli, etkin bir iletişim sisteminin 
oluşturulması ve iç denetim faaliyetleri (hesap verebilirlik) dir. Araştırmanın örneklemini, haziran 2016 - ekim 
2016 tarihleri arasında Türkiye’nin en çok turist çeken altı ilindeki (İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve 
Ankara)  Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlenen turizm işletme belgeli otellerinde çalışan 1053 işgören 
oluşturmaktadır. Veriler işgörenlere uygulanan anketler yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi 
SPSS 21 paket programı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Veriler üzerinde yapılan bağımsız örneklem t testi ile 
işletmelerin  kurumsallaşma düzeylerinde işletmelerin zincir otel olma değişkeni açısından gruplar arasında  
anlamlı farklılaşma olup olmadığı test edilmiştir. Bulgular ve Sonuç:   Ampirik bulgular, işgörenlerin ku-
rumsallaşma algılarının en yüksek olduğu boyutların iç denetim (hesap verebilirlik) ve etkin bir iletişim siste-
minin oluşturulması boyutları olduğunu ve bir oteller zinciri bünyesinde faaliyet gösteren otel işlemelerinde 
çalışan işgörenlerin kurumsallaşma algı düzeyi ile zincir otel olmayan bağımsız otellerde çalışan işgörenlerin 
kurumsallaşma algı düzeyi arasında anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre zincir otellerde ça-
lışan işgörenlerin kurumsallaşma algısı, zincir otel olmayan bağımsız otellerde çalışan işgörenlerden daha 
yüksek çıkmıştır. Bu sonuç, Minareci (2007)’nin araştırmasında elde ettiği sonuçla uyuşmaktadır. Zincir otel 
işletmelerinde çalışan işgörenlerin kurumsallaşma algılarının yüksek çıkması, bu otellerin daha kurumsal bir 
şekilde faaliyetlerini devam ettirdiği anlamına gelmektedir. Bununla ilgili olarak, bağımsız otel işletmelerinin 
herhangi bir ulusal veya uluslararası otel zincirine dahil olması veya otel işletmelerinin bir araya gelerek kendi 
zincirlerini oluşturması ve bunun sonucunda tanınırlığının da artmasıyla müşteri sayısını ve niteliğini artırma-
sında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Kurumsallaşma Düzeyi, Otel işletmeleri
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Öz: Giriş:  Ahmet Yılmaz, çizgileriyle birçok karikatür karakterini betimlemiştir. Ahmet Yılmaz’ın çizgile-
riyle aktardığı karakterler; jest ve mimikleriyle görsel, yaptıkları diyaloglarla da yazılı unsur olarak pek çok 
veriyi bir arada sunmaktadır. Karikatür karelerindeki söz konusu unsurların tamamlayıcısı niteliğindeki en 
çarpıcı bölümünü ise, karikatürlerdeki başkarakterlerin ifade etmiş oldukları uzun düşünce ya da konuşma 
baloncukları oluşturmaktadır. Ahmet Yılmaz, diğer görsel unsurların da yardımıyla, asıl vermek istediği me-
sajları bu yazılı metinler aracılığıyla ortaya koymaktadır. Ahmet Yılmaz’ın eserlerini bilimsel açıdan incele-
meye değer kılan husus, karikatürlerinde canlandırdığı karakterlerde, belirli temaların kolayca belirlenebilir 
olmasından ileri gelmektedir. Ahmet Yılmaz’ın kitapları, işletmecilik gözlüğü takılarak okunduğu takdirde, 
“gösterişçi tüketim” konusunu çeşitli yönleriyle ele almakta olduğu kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Gös-
terişçi tüketim, bireylerin, daha makul fiyatlarla ve tasarruf sağlayıcı ihtiyaç maddeleriyle tüketim yapabile-
cekleri hâlde, pahalı ürünleri veya çok prestijli markaları tercih etmeleri şeklinde ortaya çıkan gösteriş amaçlı 
tüketim davranışında bulunmaları olarak ifade edilmektedir. Veblen etkisi, herhangi bir mal veya hizmetin 
fiyatının yükselmesiyle birlikte, söz konusu mal veya hizmete sahip olmanın bir ayrıcalığa dönüşmesi duru-
munu ifade etmektedir. Fiyatı yüksek olan mal veya hizmete sahip olan bireyin satın alma gücünün, dolayısıyla 
da sosyal prestijinin yüksek olduğunu göstermesi nedeniyle gösterişe yönelik olarak daha çok talep edilmesi 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Ahmet Yılmaz, bireylerin, gösterişçi tüketime yönelen davranışlarını çeşitli açı-
lardan eleştirmiştir. Genel kabul görmüş olan makul harcamalar yerine, gösterişe dayalı alanlara yönelen ve 
bu alanlarda yapılan aşırı tüketimi, kitaplarında yer verdiği karikatürler aracılığıyla eleştirmiştir. Amaç:  Bu 
çalışmada, karikatürist Ahmet Yılmaz’ın kitaplarında ele almış olduğu onlarca farklı konu arasından işletme 
bilimi açısından incelemeye konu edilebilecek bir unsur olarak “gösterişçi tüketim” konusunun, öncelikle kav-
ramsal ve kuramsal olarak, daha sonra ise çizerin ortaya koymuş olduğu çeşitli yaşamsal yönler doğrultusunda 
yorumlanarak açıklanması amaçlanmıştır. Yöntem:  Çalışmada, nitel analiz yöntemi benimsenmiş olup; çizere 
ait eserler arasından kitaplaştırılan materyalin (birincil kaynak eserlerin) incelenmesinde başvurulan teknikle-
rinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Analiz kapsamına, çizer tarafından kitap hâline getirilmiş olan eserleri 
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dahil edilmiş olup, çizere ait diğer çizim kareleri veya yazılı/görsel materyal incelemeye konu edilmemiştir. 
Söz konusu hariç tutmanın nedeni, bu çalışmanın ana teması için yeterli olacak ölçüde veriye ulaşılarak veri 
açısından belirli bir doygunluğa (data saturation) erişilmiş olmasından ileri gelmektedir. Bu çalışmada, çizerin 
eserlerine yönelik spesifik bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, buna karşın, sınırlı bazı karikatürlerine sadece 
değinildiği (Ahmet Yılmaz’ın eserlerine yönelik akademik çalışma yayınlanmamış olup, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Emine Duygu Dölek 2009 yılında tarafından yazılan “Yeni Orta Sınıfın 
Geçirdiği Değişim Paralelinde Haftalık Türk Mizah Dergileri”, başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında, çizerin 
‘İmaj hadisesinde az gittik ve uz gittik…’ başlıklı karikatürüne ilişkin yorumlara yer verilmiştir) belirlenmiştir.  
Bulgular ve Sonuç:   Bu çalışmada incelemeye konu edilen ve Ahmet Yılmaz’a ait kitapların en sonuncusu-
nun yayınlanma tarihi 2009’dur. Ahmet Yılmaz’ın aktif çizerlik ve yazarlık yaşamına, bu çalışmanın yazıldığı 
tarih olan 2017’de hâlihazırda devam etmekte olduğu göz önüne alındığında çizerin bu çalışmada ele alınan 
temaları işleyen başka çalışmalarının da var olduğunu söyleyebilmek mantıklı görünmektedir. Buna karşın, 
bu çalışmanın yöntem bölümünde de ifade edildiği üzere, “gösterişçi tüketim” teması üzerine yeterli veri 
doygunluğuna ulaşıldığı için yazarın, çalıştığı dergilerde yayınladığı diğer karikatürleri ve yazıları üzerinde 
herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, böylesi bir ilave çalışma yapmak, başka bir incelemenin 
konusunu teşkil etmektedir. Ayrıca, bu çalışmada ele alınan tema hakkında ya da işletmecilik bilimi açısından 
yeterli veriye ulaşılabilecek başka konular üzerinde bilimsel incelemeler yapabilmek mümkün gözükmektedir. 
Örneğin çizerin eserlerinde şans oyunlarına yönelik tüketim konusunun ayrı bir tema olarak ele alınabilmesi 
olası görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Davranışları, Gösterişçi Tüketim, Mizah, Ahmet Yılmaz
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Öz: Giriş: Sütte somatik hücre, yağ ve protein ortalamaları Avrupa ülkelerinde ekonomik olarak sütün değeri-
nin tespitinde büyük rol oynamaktadır (Anonim 2004; 2007). Bu ülkelerde sütün adı geçen parametreleri üze-
rinden bir fiyatlandırma söz konusudur. Ülkemizde ise süt üretim yetersizliği ve süt alımında kontrole yönelik 
alt yapının henüz oluşturulamaması nedeniyle, fiyatlandırmada sütün ekonomik öneme sahip parametreleri 
üzerinden bir değerlendirme sistemi henüz oluşturulmamıştır. Bununla birlikte AB adayı olan ülkemizde ileri-
ki yıllarda süt parametrelerinden yararlanılarak fiyatlandırmaya gidileceği kesindir. Bu amaçla özellikle sütte 
ekonomik öneme sahip parametreler üzerine değişik çevre koşullarında ve ülkemizde mevcut ırklar bazında 
referans değerlerin belirleneceği çalışmalara ihtiyaç vardır (Çetin ve ark., 2010; Tekelioğlu ve ark., 2010a; 
Tekelioğlu ve ark., 2010b; Yıldırım, 2009). Amaç: Araştırmada Erzincan ilinde yetiştirilen Simmental ırkı 
ineklerin sütlerinin yağ, protein ve somatik hücre gibi ekonomik öneme sahip süt parametreleri açısından Av-
rupa Birliği standartlarına istatistikî olarak uygunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada 
Erzincan ilinde özel bir süt üretim işletmesi bünyesinde yetiştirilen Simmental ırkı sığırlardan 10 adet hay-
vanın her birinden elde edilen sütlerin parametrelerine ait ortalamalar kullanılmıştır. Süt alınırken her hayvan 
için her meme başından eşit miktarda süt alınmıştır. Sağım yapılırken meme ucundaki ilk süt dışarı sağılmış ve 
daha önceden hazırlanmış olan steril kaplara sağım yapılmıştır. Analiz için yeterli miktarda süt (100 ml) alın-
dıktan sonra laboratuvara getirilen süt örneklerinde Funke Gerber Lactostar, 3510 analiz cihazı yardımıyla yağ 
ve protein ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca somatik hücre sayımları da yapılmıştır. Cihazda okunan değerler not 
alınmış ve kullanılan ekipman saf su ile yıkanıp tekrardan kullanılabilir hale getirilmiştir. Süt parametrelerine 
ait ortalamaların referans değerlerle istatistikî olarak karşılaştırılması amacıyla tek örnek t-testi kullanılmıştır 
(Norusis, 1993). İlgili istatistikî analizlerin yapılabilmesi için SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Bulgu-
lar ve Sonuç: Sonuçlara bakıldığında süt yağ ortalama değerlerinin (%4.15) AB standartlarında belirtilen çiğ 
inek sütünde olması gerekli minimum seviyenin (%3.6) üstünde olduğu görülmüştür (p<0,05). Süt toplam 
protein değerleri (%3.02) ise kabul edilebilir minimum eşikle (%3) benzer seviyede bulunmuştur. Somatik 
hücre sayılarına bakıldığında ise AB standartlarında kabul edilebilen maksimum eşik olan 400.000 (hücre/
ml) rakamına göre istatistiki olarak daha düşük değerlerde (121.59) olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Araştırma 
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sonuçlarına göre yağ ve protein gibi biyokimyasal parametreler AB standartlarına uygun sonuçlar göstermiştir. 
Sütte somatik hücre sayılarının da (121.59 adet/ml) AB standartlarında önemli bir kalite göstergesi olan so-
matik hücre sayılarının referans değerlerinden (maksimum 400.000 adet/ml) istatistiki olarak düşük sonuçlar 
göstermesi (p<0.01) ilde yetiştirilen Simmental ırkı için çok büyük bir avantaj olarak dikkati çekmektedir. 
Dolayısı ile Erzincan ilinde yetiştirilen Simmental ırkı ineklerden elde edilen sütlerde yağ ve protein gibi bes-
leme açısından önemli olan kalite kriterleri bakımından bir problem görülmediği gibi mikrobiyolojik açıdan 
bir kalite parametresi kabul edilen somatik hücre sayılarının da AB standartlarındaki maksimum seviyelerden 
düşük değerlerde olması sütün fabrikalarda işlenmesinde çok büyük problem oluşturmayacağı için arzu edilen 
bir durum olarak göze çarpmaktadır. Somatik hücre sayılarının yüksek olması işlenen sütün miktarında azalma 
yapacağından ciddi bir ekonomik kayıp söz konusu olmaktadır (Koldoweij et al., 1999). Bu yüzden söz konu-
su ilde yetiştirilen Simmental ırkı sığırların somatik hücre sayılarının her zaman düşük düzeylerde tutulması 
için hijyenik kurallara önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü meme başından memeye bulaşan mikroplar ve 
meme hasarları mastitis denen meme iltihabına ve bu yolla sütte somatik hücre artışına neden olmaktadır 
(Hardling, 1995). Araştırmada bulunan sonuçların yapılacak başka çalışmalarla desteklenerek teyit edilmesi 
faydalı olacaktır. Mevcut çalışmaya paralel olarak yapılacak diğer araştırmalarla bulgularımız desteklendi-
ğinde söz konusu ırk üzerinde yapılacak genel yorumlarda daha sağlıklı olacaktır. Mevcut çalışma Erzincan 
ilinde yetiştiriciliği yapılan Simmental ırkı sığırlar için somatik hücre, yağ ve protein değerleri bakımından bir 
fikir vermektedir. Erzincan ilinde yetiştirilen Simmental ırkı sığırlardan elde edilen sütler gerek biyokimyasal 
gerekse mikrobiyolojik kalite parametreleri bakımından AB ülkeleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Ancak 
yapılacak benzer istatistiki araştırmalarla sonuçlarımızın desteklenmesi halinde söz konusu ilde yetiştirilen 
ırk hakkında kesin yargılara varmak mümkün olacaktır. Yapılacak benzer araştırmalar sadece Erzincan ili ve 
Simmental ırkı sığırlar için değil tüm iller ve ırklar bazında ele alınıp incelenirse ülkemizin AB ile çiğ süt kalite 
kriterleri bakımından ne düzeyde rekabet edebileceği net olarak anlaşılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Süt, Biyokimya, Avrupa Birliği, İstatistik, Ekonomi
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Zehra YILDIRIM1,  Arzu POLAT2

1-2Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara / Türkiye

zehrayildirim@gazi.edu.tr

Öz: Giriş: Kamu Borçlanması genel olarak ‘‘devletin belirlenen bir takvime göre önceden tayin edilen hakların 
sahiplerine faiz ve anapara geri ödemesi yapmasına ilişkin yasal yükümlülüğüdür” şeklinde tanımlanmaktadır. 
İç borçlanma da, ‘‘devletin ya da borçlanma yetkisi verdiği birimin, ülke sınırları içindeki kişi ya da kurumlara 
hazine bonosu, devlet tahvili gibi araçlarla milli para cinsinden borçlanması’’ olarak ifade edilmektedir. Ka-
munun ve toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün artması nedeniyle söz konusu devlet borçlanması eğilimi 
her geçen gün artan bir seyir göstermektedir. 2002 yılında da devlet borçlanmalarıyla ilgili hukuksal yapıya el 
atılmıştır ve 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe 
konulmuştur. Türkiye’de devlet borçlanması, devlet namına Hazine Müsteşarlığı ve Müsteşarlığın bağlı oldu-
ğu bakanlık tarafından icra edilmektedir. Borçlanma, devletin hazine bonosu, devlet tahvili ve benzeri menkul 
kıymetler ya da dış kredi sözleşmeleri yoluyla borçlanmasıdır. Ticari bankalar, kurum ve kuruluşlar, bireyler, 
sosyal güvenlik kurumları, firmalar ve merkez bankası iç borçlanmanın finansal kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Amaç: Türkiye’deki kamu borç politikalarına ve iç borçlanmaya değinerek, özellikle 1980 yılından itibaren 
iç borçlanmanın gelir dağılımına etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Ülkemizde adaletsiz bir gelir da-
ğılımı söz konusudur. Ayrıca, 1980 sonrası izlenen politikalar gelir dağılımının daha da bozulması yönünde 
önemli ölçüde etkili olmuştur. Çalışmanın yöntemi betimsel olup, çalışmamız, özellikle 1980 yılından günü-
müze kadar Türkiye’deki iç borçların gelişimi ele alınarak, gelir dağılımı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 
Sonuç ve Öneriler: İnsanlar gereksinimlerini giderebilmek amacıyla üretimde bulunur, ancak üretim kadar 
üretilen mallardan elde edilen gelirin etkin dağılımı da aynı derecede önemlidir. Gelir dağılımı, bir ülkedeki 
belirli bir dönemde sağlanan milli gelirin bireyler, bireylerin oluşturduğu gruplar, bölgeler veya üretim öğeleri 
arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Bu da ülkenin gelişmişlik düzeyi, sosyal ve idari yapısı ile ilgili olarak 
bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Gelir dağılımında etkinsizlik sağlandığı takdirde borçlanmanın etkisi büyük-
tür. Çünkü yapılan borç ile elde edilecek olan gelir, borç için ödenecek faizin altında gerçekleşirse bu durum 
ülkedeki milli hasılanın dengesiz bir şekilde dağıtılması anlamına gelmektedir. Devlet iç borçlanmayı değişik 
kaynaklardan yapabilir. Bundan dolayı da, kamu borçlarının vade yapısı, miktarı, borçlanmanın kaynağı, borç 
senetlerine ödenen faiz ve borçların idaresi, ihraç edilen tahviller gibi değişiklikleri kontrol edebilmek için iyi 
bir borç yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Böylece, ekonomik trende göre bir borçlanma politikası oluş-
turulmuş olacaktır. Sonuç olarak, gelir dağılımında en önemli ölçütlerden biri, milli gelirin ülkedeki nüfusu 
oluşturan kişiler tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren dağılımdır. Bir başka deyişle, borçlanmanın getirdiği 
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maliyetlerin toplumun hangi gelir gruplarına yüklendiği ve borçlanma sonucunda hangi gelir gruplarına ne 
gibi aktarımların yapıldığına bağlı olmaktadır. Ülkemizde de adaletsiz bir gelir dağılımı söz konusudur. 1980 
sonrası izlenen politikalar gelir dağılımının daha da bozulması yönünde etkili olmuştur. Bu nedenledir ki 
bundan sonra uygulanacak borçlanma politikalarında gelir dağılımına daha çok önem verilmelidir. Ayrıca, 
yüksek enflasyon devlete borç verenlerin gelirini arttırırken, düşük gelirlilerin alım güçlerini azalmaktadır. Bu 
durumda gelir dağılımının daha fazla bozulmasına yol açmaktadır. Devletin enflasyona sebep olmayacak alan-
lara yönelmesi, bir başka deyişle, enflasyonu önleyebilmesi borçlanma politikasının en önemli amaçlarından 
biri olmalıdır. Analiz edilen iç borç stokunun GSYH içindeki oranı da yıllar itibariyle sürekli artan bir trend 
gösterdiği saptanmış olup, bu oranın da azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Borçlanması, Kamu Borç Politikası, İç Borçlanma, Gelir Dağılımı, Gelir Dağılı-
mının Etkileri
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AHİ EKONOMİSİNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ
 

Zeliha TEKİN1, Arzu ÇOTUL2

1 Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Muş / Türkiye 
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Öz: Giriş: Ahi ekonomisi, sermaye birikimini ve karlılığı öncelikli amaçlar olarak görmeyen, toplum menfa-
atini kendi menfaatinden üstün sayan, haksız rekabeti bünyesinde barındırmayan, sosyal dayanışma ve hizmet 
anlayışıyla hareket eden, girişimciliğin her zaman desteklendiği özel ekonomik bir yapıdır. Kadınlar da bu 
ekonomik yapı içinde ilk Türk kadın iktisadi teşkilatı olan ve Anadolu Selçukluları zamanında “Fakiregan” 
diye adlandırılan Bacıyan-ı Rum teşkilatı adındaki kadın kollarıyla aktif rol oynamış, keçecilikten kilim ve 
halı dokumacılığına kadar pek çok alanda girişimde bulunarak üretime geçmiş, yeni iş sahaları oluşturmuş-
lardır. Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) Anadolu Kadınlar Birliği anlamına gelmektedir. Rum kelimesi ise 
Anadolu anlamını ifade etmektedir. Bacıyan-ı Rum’un liderliğini Ahi Evran’ın (Şeyh Nasırüddin Mahmut) 
eşi, ünlü mutasavvıf Şeyh Evhadüddin Hamid el- Kirmani’nin kızı Fatma Bacı yapmıştır. Fatma Bacı, başta 
Hacı Bektaş olmak üzere derviş ve erenler tarafından saygı görmüş bir kadındır ve bundan dolayıdır ki Kadın 
Ana diye de anılmıştır. Kadınlara girişimci olmaları için verilen mesleki ve teknik eğitimler, usta-çırak ilişkisi 
çerçevesinde kadınların mesleki yeteneklerine göre ve uygulamalı olarak verilmiştir. Teşkilattaki her bacının 
mesleğini öğrendiği bir ustası bulunmakta, bu usta yalnızca ticari hayatta değil, eğitimden sonra da rehberlik 
etmekteydi. Bacılar, yalnızca kadınların faaliyet gösterdiği sanayi sitelerinde yan yana olan dükkânlarda iş-
lerini sürdürmüşlerdir. Günümüzün kümelenme anlayışını yansıtan bu uygulama sayesinde satışlar ve verim 
artmış, ürüne kolay ulaşılabilmiştir.  Bacıyan-ı Rum teşkilatında mesleki eğitimin yanısıra kültürel, sanatsal ve 
tasavvufi eğitimler de verildiği için ekonomik ve kültürel yapıya da katkı sağlanmıştır. O dönemin kadınları 
erkeklerle birlikte dini sohbetlere, tasavvufi toplantılara iştirak edemedikleri için Bacı teşkilatlarının başındaki 
Bacılar, Ahi ocaklarında şeyhin verdiği eğitimi bir aracı olarak Bacı Ocağındaki kadınlara aktarmakta, böyle-
likle Ahi ahlakı ticari faaliyetlerde bulunacak kadınlar tarafından da öğrenilmekteydi. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından teşkilatlandırılan Ahilik sistemindeki kadın kollarının girişimcilik 
faaliyetlerini detaylı şekilde inceleyerek, bu faaliyetlerin Selçuklu/Osmanlı iktisadi hayatına nasıl yansıdığını 
ve ne gibi katkılarının olduğunu ortaya çıkarabilmektir. Ayrıca Ahilik sistemindeki kadın girişimciler ile gü-
nümüz kadın girişimcilerin profilleri çıkarılarak, geçmişten günümüze köprü kurulmaya çalışılmış, literatüre 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanmak sure-
tiyle “literatür taraması” yapılmıştır. Literatür taraması kapsamında araştırmada şu sorular cevaplanmıştır: 
“Selçuklu/Osmanlı iktisadi hayatında kadın girişimcilerin rolü ne olmuştur?”, “Osmanlı dönemindeki kadın 
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girişimciler ile günümüz kadın girişimciler arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?”, “Bacıyan-
Rum teşkilatının faaliyetleri nelerdir?”, “Geçmişte ve günümüzde kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlükler 
nelerdir?” Bulgular ve Sonuç: Çalışma neticesinde, Selçuklu/Osmanlı kadın girişimcilerinin faaliyetlerinden 
olan çadırcılık, keçecilik, halı ve kilim dokumacılığı, boyacılık, dokuma ve örgücülük, oya ve dantelcilik gibi 
geleneksel Türk kadın el sanatlarının günümüzde, sosyal ve kültürel yapının değişmesiyle birlikte yok olmaya 
yaklaştığı ve unutulmaya yüz tuttuğu vurgulanmıştır. Ayrıca Ahilik anlayışını yansıtan misafir ağırlama, tasav-
vufla ilgilenme, binicilik ve atıcılıkta usta olma gibi çok yönlü olan faaliyetlerin, girişimci bacıları günümüz 
girişimci kadınlarından ayıran faaliyetler olduğu da belirtilmiştir. Günümüzde kadınların girişimci olmak için 
aldıkları eğitim teknik eğitime dayanmakta, kültürel, sosyal ve sanatsal olarak kadınların gelişimine yeteri 
kadar olanak sağlamamakta çok az sayıda kadının girişimci olmasına rehberlik edebilmektedir. Buna karşılık, 
ülkemizde hemen hemen her ilde bulunan kadınlara yönelik meslek edindirme kursları, kadın sığınma evleri, 
kadınlara hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Bacıyan-ı Rum geleneğinin günümüzdeki uygulama-
larına örnek olarak gösterilebilir. Sonuç olarak hem Anadolu Kadınlar Birliği’nin hem de günümüz kadın teş-
kilatlanmalarının ortak noktası, kadınların sorunlarına çözüm bulabilmek, kadınları sosyal ve ekonomik açıdan 
yetiştirebilmek, kadınları daha da güçlendirip fırsat eşitliği yaratarak, kendi iş yerlerini kurdurup toplumda 
girişimci statüsünü kazandırabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahi Ekonomisi, Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Bacıyan-ı Rum
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Zeliha TEKİN1, Arzu ÇOTUL2, Yazgül AVADOS3
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Öz: Giriş: Günümüz ekonomisinde günden güne teknolojik çeşitlilik ve rekabet hızla artmaktadır. Gelişti-
rilen yeni teknolojilerin ve mamullerin hayat seyirlerinin gitgide kısalması, ekonomik, sosyal çevrenin hızla 
değişmesi sonucu işletmelerin bu değişimlere ayak uydurma çabaları artık inovasyonun bir seçenek değil, 
zorunluluk olduğunu göstermektedir. Yaratıcı olmak, fark yaratmak, daha iyisini, yenisini sunmak bireylerin 
ve işletmelerin bu güç ve/veya başarı savaşlarındaki en etkin silahlarıdır. Üründe inovasyon yapmak rekabet 
edebilmenin, fark yaratabilmenin ön koşullarındandır. Ürün inovasyonu, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeni ya da iyileştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi ve sunumudur. Ürün inovasyonunda ürünün 
fiziksel özelliklerinde değişiklik yapılır. Bu değişiklik teknik olabileceği gibi, kullanımında veya işlevsel özel-
liklerinde de olabilir. Piyasaya sunulacak olan her yeni ürün, piyasada var olan ürünlerden farklı olarak piya-
sanın o alandaki ürün açığını kapamayı amaçlar. Yeni ürünün konumlandırılmasında önemli bir bölüm de ürün 
farklılaştırmasıdır. Şirketler genellikle rakiplerinin piyasa ihtiyaçlarını iyi şekilde karşıladığı ürünlere benzer 
ürünleri piyasaya sunmak istemezler. Volvo firması da piyasadaki hali hazırdaki araba modellerinden farklı 
olarak, tamamen kadınların tasarlamış olduğu, kadınların zevk ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ve hedef 
pazarı da kadınlar olmuş bir model olan ve en dişi otomobil sloganına sahip Volvo YCC (Your Concept Car) ile 
pazara çıkmayı amaçlamıştır. Kadınların önde giden bir tüketici grubu olması ve de kadınların değişime, yeni-
liklere olan açıklıkları, şirketlerin yeni ürün geliştirme sürecinde, kadınlara yönelik olarak kararlar alınmasına 
neden olmakta ve hatta yalnızca kadınlara hitap eden ürünler piyasaya sürmektedirler bu çalışmadaki Volvo 
YCC örneğinde olduğu gibi. Bilindiği üzere yeni bir otomobil için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
çok yüksek tutarlarda finansal kaynak gerektirir. Volvo YCC modelinin geliştirilmesine 2002’de başlanmış 
ve  “Kadınlar ne ister?” fikrinden yola çıkarak kadınlar için yeni araba modeli oluşturulmuştur. Projenin ge-
liştirilmesi 15 ay ve 3.3 milyon dolarlık bir bütçe ile sonuçlanmıştır. Bu Volvo’nun şimdiye kadar yaptığı en 
hızlı ve en düşük bütçeli, en iyi şekilde yönetilmiş konsept geliştirme programıdır. Volvo YCC bir “tasarım 
arabasıdır” yani otomobilin tasarım kavramını test etmek ve “kadın arabası” düşüncesine olan tüketici ilgisini 
ölçmek için tırnakların kırılmasını önlemek amacıyla benzin deposu üzerindeki kapak kaldırılmış, at kuyruğu 
saçlı kadınlar için sürücü koltuğu özel tasarlanmış, ön koltuklar arasındaki vites kolu kaldırılarak, kadınların el 
çantalarını koyabilmesi için bir boşluk yaratılmış ve pedallar topuklu veya düz ayakkabıya göre ayarlanmıştır. 
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Volvo, araç tasarım ve geliştirme ile ilgili erkek egemenliğini kırmak için, proje ve tasarım ekibinde yalnızca 
kadınları görevlendirmiştir. Proje genelinde ise yaklaşık 120-140 kişinin yüzde 80’i kadın olmuştur. Amaç: Bu 
çalışmada yeni ürün geliştirmeye ait 8 aşama, Volvo şirket bilgileri de verilerek ve çalışmanın özünü oluştu-
ran Volvo YCC örneği temel alınarak açıklanmaya çalışılmış; Volvo’nun kadın müşterilere ulaşmak amacıyla 
gerçekleştirmiş olduğu inovatif pazarlama stratejisi üzerinde durulmuştur. Yöntem: Çalışmada “literatür tara-
ması” yapılmış, “Ürün inovasyonu nedir?”, “Kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen inovatif ürünlerin diğer 
ürünlerden farklılıkları nelerdir?”, “Volvo YCC’yi farklı kılan özellikler nelerdir?” gibi sorulara cevap aran-
mıştır. Bulgular ve Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadınların, otomobil üreticileri için giderek önemi artan bir 
müşteri segmenti olduğu ve kadınlara yönelik inovatif ürünlerin çoğunlukla kadınları özel hissettiren, farklı 
tasarıma sahip, güvenli/emniyetli ve konforlu olan, çevreci, beklentiyi karşılayan hatta aşan kalitede ürünler 
olarak tasarlandığı; Volvo YCC modelinin de bu özellikler göz önünde tutularak geliştirildiği sonucuna varıl-
mıştır. Ayrıca kadınların otomobilden beklenti ve tercihlerinin yalnızca renk üzerine kurulu olmadığı (özellikle 
pembe renkten kaçınma söz konusu) otomobilin çevreci, kullanışlı gibi özelliklerine göre şekillendiği ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte kadınlara pazarlama çabalarının toplumda ve iş hayatında ne derece önemli ve ge-
rekli olduğu vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Ürün İnovasyonu, Ürün Farklılaştırma, Volvo YCC
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Öz: Giriş: Ekonomi, toplumsal hayatta var olan toplumsal kurumlardan biridir. Toplumda var olan kurumların 
hepsi birer fonksiyon ifa etmektedir. Eğitim, aile, din, ahlâk, hukuk, siyaset gibi toplumsal alt sistemler top-
lumsal kurumlar olarak toplum içinde görev yaparlar. Siyaset kurumu, toplumda yöneten-yönetilen ilişkisini 
düzenleyen bir alt sistemdir. Hukuk kurumu, toplum içinde toplumsal hayatı düzenleyen kurallar sistemi ola-
rak görev üstlenmektedir. Toplumda ahlâk kurumu gibi düzen sağlayan kurumsal yapıdır. Toplumdaki inanç 
sistemini ifade eden toplumsal alt sisteme din kurumu denmektedir. Aile kurumu toplumda nesilleri yenileme-
ye yarayan toplumsal alt sistemdir. Eğitimin görevi ise yetişmiş insan gücü temin etmektir. Toplum iki yapıya 
sahiptir. Bunlardan biri sosyal yapı diğeri de kültürel yapıdır. Toplumda inançlar, değer yargıları, alışkanlıklar, 
örf ve adetler gibi hususiyetlerin toplumda var olan hali hazırdaki durumuna sosyal yapı, bunların olması gere-
ken halineyse kültürel yapı denmektedir. Ekonomi de diğer toplumsal alt sistemler gibi toplumda çeşitli görev-
leri olan bir alt sistem olarak rol ifa etmektedir. Amaç, Kapsam ve Sınırlılıklar: Çalışmanın amacı toplumda-
ki sosyo-kültürel yapı ile ekonomi arasındaki ilişkiyi çok yönlü olarak analiz etmektir. Çalışma sosyo-kültürel 
yapının kavramsal analizi, ekonominin kavramsal analizi ve ekonomi ile sosyo-kültürel yapı arasındaki ilişkiyi 
analiz etmekten oluşmaktadır. Materyal ve Metod: Şahsi kütüphane ve üniversite kütüphanesindeki kitaplar 
ve makaleler materyal olarak kullanılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Ekonomi, toplumda hangi malı, kim, ne için, 
hangi koşullarda üretip, tüketip, dağıtıp, pazarlıyor problemini kendine konu edinen toplumsal kurum veya 
bilimin adıdır. Buna göre, ekonomi toplum ve kültürden ayrı düşünülemeyecektir. İnsanların hem bireysel hem 
de kollektif olarak davranış kalıpları, hisleri, hevesleri, aşkları, nefretleri, korkuları, istekleri alışkanlıkları ve 
toplumda var olan inançları, değer yargıları, gelenekleri, adetleri ekonomik sistemleriyle karşılıklı ilişki içerin-
dedir. Etkileşim halinde oldukları için bunlardan ayrı tasavvur edilemez. Ekonomi sayısal verilerle ifade edilir 
ancak, sayısal verilerden ibaret değildir. Bu sayısal verilen bir arka planı vardır ve bu arka planda toplum, kül-
tür, tarih ve bireysek psikolojik özellikler vardır. Alım gücü, yatırım, finansman, para, banka, faiz, kâr, ücret-
ler, üretim, tüketim, piyasa gibi faktörlerin tamamı toplumsal yapı ile ilişkili ekonomi kavramlarıdır. Toplum 
ekonomisi, eğitimi, dini, ahlâkı, siyaseti ve hukukuyla bir bütündür ve ayrı düşünülemeyecektir. Sosyolojinin 
bütünlükçü yaklaşımı ekonomi ile olan etkileşimi izah ederken de geçerli olacaktır.  Ekonomi, toplumda ya-
şamını sürdüren bütün insanların ve dünyada var olan bütün insanların konusu olarak düşünülmelidir. Çünkü 
asgari geçim koşulları her insan ve toplumun temel sorunudur ve çözülmesi şarttır. İnsanların yaşamını idame 
ettirmesi geçimini sağlayabilmesine bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Kültür, Sosyal Yapı, Kültürel Yapı, Toplumsal Kurum
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Öz: Giriş:  Meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim veren moda tasarımı önlisans programları günümüzde 
büyük ilgi gören ve tercih edilen programlar arasında yer almaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki gençler için ki-
şisel ifade tarzını keşfetme ve kimliklerini ortaya koyma bağlamında hareketlenen moda sektörü; geniş bir ça-
lışma alanı sunan, gelecek vaat eden ve popüler bir kariyer seçeneğidir. Bununla birlikte, her ne kadar yirminci 
yüzyılın başarılı olarak kabul edilen tasarımcıları ya çok az eğitim görmüş ya da hiç eğitim görmemiş olsa da 
günümüz moda endüstrisinde rol sahibi olabilmek için eğitim almak ve her geçen gün yenilenen bu hızlı en-
düstriye adapte olabilmek bakımından gerekli donanımlara sahip olmak önem kazanmaktadır. Moda tasarımı 
önlisans programlarının genel kitlesini meslek liselerinin genel üretim teknolojisi alanı altyapılı öğrencileri 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra üniversite sınavı puanlarına göre moda tasarımı programına yerleşen öğren-
ciler; kadın-erkek çocuk giyim modelistliği, içi giyim modelistliği, hazır giyim model makineciliği, deri giyim, 
kadın-erkek terziliği ve kesim alanlarında gerekli mesleki altyapıya sahip olarak programa başlamaktadırlar. 
Moda tasarımı önlisans programları ise öğrencilerin tasarım ve üretimde kendilerini geliştirebilmeleri, meslek 
sahibi olmaları ve sektörde gerekli donanımları edinerek etkin olarak çalışabilmeleri için meslek yüksekokulu 
bünyelerinde, iki yıllık sürede tasarım ve üretim eğitimi aldıkları programlardır. Programdan mezun olan öğ-
rencilerin; tasarımda güçlü, yaratıcı, kendi yeteneklerinin farkında olan, sektörü tanıyan, sağlıklı iletişim ku-
rabilen, girişimci, yaratıcı ve yenilikçi, mesleki yeterliliklerinin üstüne tasarım ve üretim eğitimi alan bireyler 
olarak sektöre kazandırılmaları hedeflenmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğrencileri moda sektörüne 
daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek hedefiyle kurulan moda tasarımı programlarını tercih eden öğrencilerin 
belirlenen kriterler doğrultusunda seçmiş oldukları programla ilgili farkındalıklarını Manisa Celal Bayar Üni-
versitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı örneğinde ele almaktır. Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin bu programı seçmelerinde 
etkili olan kriterlerin önceliklerini belirlemek için bir anket formu tasarlanmıştır. Bu anket formu, aynı anda 
164 öğrenciye uygulanarak ikili karşılaştırmalarda kullanılmak üzere 164 öğrencinin yargıları elde edilmiştir. 
Belirlenmiş olan yedi kriterin her birinin programın tercih edilmesine farklı etkileri olabileceği gibi eşit de-
recede etkileri olabileceğinden kriterler arasındaki bu bağlantıyı, karar verme süreçlerinde insan yargılarının 
kullanıldığı Thomas L. Saaty tarafından 1977 yılında geliştirilen ve literatüre kazandırılan bir yöntem olan 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile kurma gereği doğmuştur. Yöntem: Yöntemin kullanılmasındaki amaç, 
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oluşturulan iki seviyeli hiyerarşi modelinde belirlenen kriterlerin birbirlerine göre üstünlüklerini belirleyerek 
öğrencilerin program seçimindeki farkındalıklarını saptayabilmektir. Belirlenen yedi kriterin önceliklendirme 
problemi, sütun normalizasyonu ve özdeğer vektör yöntemiyle sınamış ve her iki yöntemle de aynı öncelik 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Öncelik değerleri, en fazla ağırlığı alan kriterler tablosunda gösterilmiştir. Araştırma 
kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrenci-
lerinin moda tasarımı programını tercih etmelerinde etkili olan kriterler, çok kriterli karar verme yaklaşımların-
dan biri olan AHP yöntemi uygulanarak değerlendirilmiş, araştırma kapsamındaki öğrencilerin moda tasarımı 
programı ile ilgili fakındalıkları tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar incelenerek yorumlanmıştır. Bulgular ve 
Sonuç:   Belirlenmiş olan kriterlerin önceliklendirme problemi, sütun normalizasyonu ve özdeğer vektör yön-
temi ile çözülmüş ve aynı öncelik sonuçlarına ulaşılmıştır. Sonuçlara göre; sırasıyla, öğrencilerin yaratıcılık 
yeteneklerine güvendikleri, moda endüstrisinin çalışma alanının genişliğininin ve gelecek vaat ettiğinin farkın-
da oldukları, moda tasarımcılığı popüler bir meslek olarak algıladıkları görülmektedir. Buna karşılık, mesleki 
teknik altyapılarına çok fazla güvenmedikleri ve daha kat etmeleri gereken çok yol olduğunu düşünmektedirler. 
Bunun yanı sıra, öğrencilerin program seçimlerinde medyada yayınlanan moda programlarının popülaritesinin 
etkisinin son sıralarda olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin ünivesite sınavından aldıkları puanın kriterler 
arasından son sırada olduğu izlenmektedir. Öneriler: Yapılandırılmış olan hiyerarşik model, başka üniversite-
lerdeki moda tasarımı önlisans eğitimi veren meslek yüksekokulu öğrencilerine de uygulanabilir veya kriterler 
düzenlenerek farklı meslek yükseokulu programlarına uyarlanabilir. Ayrıca farklı üniversitelerdeki moda ta-
sarımı programları modele eklenerek alternatifler arttırılabilir ve farklı üniversitelerin birbirlerine göre güçlü 
ya da zayıf yönleri tartışılarak öğrencilerin programdan beklentileri göz önüne alınarak gerekli iyileştirmeler 
ve geliştirmeler yapılabilir.  Araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçları karşılaştırmak ve daha detaylı analiz 
yapmak için diğer analitik karar verme yöntemleri kullanarak farklı çalışmalar da gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Öğrenci Farkındalığı, Program Tercihi, Çok Kriterli Karar 
Verme, Moda Tasarımı Programı, Sütun Normalizasyonu, Özdeğer Vektör Yöntemi
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GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ:  2014-2016 BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

M. Emin AKKILIÇ1,  H. Hüseyin YILDIRIM2

1 Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü   
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Öz: Giriş: Günümüzde sermaye yetersizliği, gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmemiş ya da gelişmekte olan ül-
kelerdeki işletmeler için önemli bir sorundur. Sermaye yetersizliği makro açıdan ülkenin ekonomik yapıları-
nı, mikro açıdan ise firmaların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, işletmeler ekonomik 
faaliyetlerini sürdürürken sermaye yetersizliğinden kaynaklanan problemlerin çözümüne yönelik olarak farklı 
arayışları içerisine girmektedirler. İşletme bazında ihtiyaç duyulan sermaye temininde başvurulan temel iki 
yol vardır. Birinci yol öz kaynaklar (sermaye ve elde edilen varlıklar), ikincisi ise yabancı kaynaklardır. İşlet-
menin bu iki yoldan hangisini ne oranda seçeceğine ilişkin vereceği kararda, sermaye maliyetini minimize 
edecek optimal karışımı sağlaması gerekmektedir. İşletmenin finansman açığı temininde uyguladığı yöntem-
lerden biride halka arz yoluyla hisse senedi ihraç etmesidir. İşletmeler ilk halka arz yolu ile ihtiyaç duydukları 
finansman kaynağını sermaye piyasasından temin etme şansına sahiptir. İşletmenin halka açılmasıyla kaynak 
ihtiyaçlarının temininde en uygun ve doğrudan finansman yöntemlerinden biridir. Halka açılma; halkın bir 
anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi ve hisse senetlerinin organize edilmiş piyasa-
larda sürekli işlem görmesi şeklinde tanımlanabilir. Hisse senetlerinin ilk halka arz aşamasındaki en önemli 
zorluklarından bir tanesi fiyatlamanın doğru yapılıp yapılamaması durumudur. Çünkü ilk arzlarda belirlenmiş 
ya da uygulanan bir fiyat olmadığından uygun bir fiyatın tespiti önemlilik arz etmektedir. Başka bir ifadeyle 
ilk arzlarda ikincil bir piyasa henüz oluşmamıştır. Bu aşamada,  işletmeler fiyatı belirlerken rakiplerin fiyatla-
rı belirleyici bir rol oynamaktadır. Halka arz olmada dikkate alınması gereken birçok husus vardır. Ancak bu 
hususların en önemlilerinden biride halka arz edilecek olan hisse senetlerinin fiyatıdır. Amaç: Çalışmanın 
amacı ilk halka arzda işletmelerin hisse senetlerinin fiyatlamasının optimum fiyattan olup olmadığının tespit 
edilmesi olarak belirlenmiştir. Bunun için halka arz sonrası hisse senedi performansı ölçülerek hisse senetle-
rinin fiyatlarının ilk halka arzdaki değeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz: Çalışmanın analiz kısmında 
2014-2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da ilk halka arz olan 19 şirketin veri seti kullanılmıştır. İlk halka 
arz sonrası hisse senetlerinin günlük düzeltilmiş getirisi FİNNET veri tabanından indirilmiştir. Yıllar itibariy-
le ilk halka arz olan şirket sayıları 2014 yılında 12 şirket, 2015 yılında 6 şirket ve 2016 yılında 1 şirketin ola-
rak gerçekleşmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, 2014-2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da ilk halka arz olan 
19 şirketin hisse senedine ait getiriler olay çalışması (Event Study) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Olay çalışması finans literatüründe sayısal olarak ifade edilemeyen şirketlere özgü veya tüm piyasayı etkile-
yebilecek çeşitli olayların piyasalar üzerindeki etkisini görmek için tercih edilen bir yöntemdir. Olay çalışma-
sı üç ana zaman bölümünü kapsamaktadır. Tahmin Penceresi (Estimation Window); Olay söz konusu değil-
ken, varlık getirilerinin piyasa getirisine kıyasla gerçekleşen normal davranışı belirlenmektedir. Gerçek fiyat 
hareketlerinin tanımlanabilmesi için tahmin penceresi 252 gün veya en az 126 olay öncesi gözlem kullanıl-
malıdır. Bu çalışmada ilk halka arz olan şirket hisse senetlerinin tahmin penceresinde şirketlerin geçmiş veri-
leri olmadığından dolayı şirketin bulunduğu endeks değerleri verilerinden yararlanılmıştır. Olay Penceresi 
(Event Window); Olaydan sonraki aralığı ifade etmektedir. İlgili olayın olduktan sonra kaç gün daha şirket 
üzerinde etkisinin olduğunu gösterir. Bu çalışmada ilk halka arz olan şirket hisse senetlerinin tahmin pencere-
sindeki piyasa modeli dikkate alındığında normalüstü bir kazancın olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
Olay penceresinde genellikle olaydan sonra 5,10 veya en fazla 20 günlük sürece bakılmaktadır. Çalışmada bu 
süre biraz daha genişletilmiş ve ilk halka arzdan sonraki 30 günlük süre çalışmada ele alınmıştır. Olay Sonra-
sı Pencere ( Postevent Window); Olay sonrası şirketin uzun vadeli performansını ölçmek için kullanılmakta-
dır. Olay sonrası penceresi, gerçekleşen olaydan sonraki dönem içerisinde bir ay veya birkaç yıl gibi daha 
uzun dönemi incelemektedir. Çalışmanın yönteminde üç hipotez oluşturulmuştur. Bunlar; :Anormal ge-
tirilerde ( ) veya ortalama anormal getirilerde ( ), istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar var-
dır. Yani,  şeklinde ifade edilebilir. İlk halka arz ya-
pıldıktan sonra şirketin hisse senetlerinden anormal bir getiri sağlanabilir. İlk halka arz sonrası hisse senedi 
fiyatında dikkate değer yükselme veya düşme yönlü bir hareket olmuştur. :Anormal getirilerde (

) veya ortalama anormal getirilerde ( ), %5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılıklar vardır ve pozitif değerdedir.  şeklinde ifade edilebi-
lir. İlk halka arz yapıldıktan sonra şirketin hisse senetlerinden pozitif bir anormal getiri sağlanabilmektedir. 
İlk halka arz sonrası hisse senedi fiyatı yükselmiştir. Dolayısıyla ilk halka arzda düşük fiyatla satışa başlan-
mıştır. Bu durum ilk halka arzda düşük fiyatlamayı ifade etmektedir. :Anormal getirilerde ( ) 
veya ortalama anormal getirilerde ( ), %5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
vardır ve negatif değerdedir.  şeklinde ifade edilebilir. İlk 
halka arz yapıldıktan sonra şirketin hisse senetlerinden negatif bir anormal getiri sağlanmıştır. İlk halka arz 
sonrası hisse senedi fiyatı düşmüştür. Dolayısıyla ilk halka arzda yüksek fiyatla satışa başlanmıştır. Bu durum 
ilk halka arzda yüksek fiyatlamayı ifade etmektedir. Bulgular: çalışmanın bulgularında bütün şirketlerin ne-
gatif veya pozitif bir anormal getiriye sahip olduğu sonucuna erişilmiştir. Bu durum, incelenen 19 ilk halka 
arzın tamamının fiyatlamasının optimum fiyatlama olmadığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre 19 
şirketin ilk halka arzdan sonra 1. 2. ve 3. günlerde ortalama anormal getiriye (AAR) sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durum, şirketlerin ortalamasının ilk üç günde hisse senetlerinde fiyat artışının olduğu ve ilk 
günkü fiyatın üstüne çıktığını göstermektedir. Bu çıkan analiz sonuçları için kurulan hipotezlere bakıldığında, 
H3 hipotezi reddedilip, H1 ve H2 hipotezi kabul edilmektedir. Şirketlerin hisse senetlerinin ilk halka arzda dü-
şük fiyatla arza başladıkları söylenebilir. İlk halka arzla ilgili bir strateji oluşturulmak istenilse ilk üç gün ya-
tırımcının elde tutup daha sonra satış yapmasının kazançlı olacağı söylenebilir. İlk üç günün kümülatif kazan-
cı yaklaşık olarak %4’tür. Kümülatif ortalama anormal getiriye (CAAR) bakıldığında ilk 21 günde ilk halka 
arz olan hisse senetlerinden kümülatif pozitif bir anormal getiri elde edilmekte olup 21. günde bu değer sıfıra 
yaklaşmaktadır. Sonuç: çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara benzer 
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olarak BİST’te de ilk halka arzda düşük fiyatlama olgusunun olduğunu göstermektedir. İlk halka arzda düşük 
fiyatlamanın olması hisse senedini ihraç eden şirket için optimum fiyatla hisse senedini ihraç etmediğini ifade 
etmektedir. İlk halka arzdaki fiyattan sonra hisse senedinin değerlenmesi ve fiyatının yükselmesi ihraççı şir-
ket için olumsuzdur. Şöyle ki ilk halka arzda daha yüksekten ihraç edebilecekken düşük fiyatlamadan dolayı 
düşükten ihraç etmiştir. İhraççı şirket için, yükselen fiyat ile arz fiyatı arasındaki fark kadar kayıp durumu söz 
konusudur. Sonuç olarak hisse senetlerinin düşük fiyatlanmış olması şirketlerin ilk halka arzdan sağlayacak-
ları fon girişinin daha az olmasına neden olacaktır. Düşük fiyatlamadaki bu olumsuz duruma karşın ilk halka 
arzda düşük fiyatlanan hisse senetleri kısa dönemde yüksek performans göstererek şirketin hisse senetlerine 
olan talep ve şirketin piyasa değeri artar. Çalışma sonuçlarından bir diğeri de ilk halka arz edilen hisse senet-
lerinin kısa dönemde yüksek performans göstermesidir. Bu durum hem portföy yöneticileri hem de yatırımcı-
lar için kısa vadeli bir satın al elde tut stratejisi veya günlük alım stratejisi olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İlk Halka Arz, Optimum Fiyat, Olay Çalışması
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Öz: Giriş: Finansal okuryazarlık oranın yüksek olması ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması, 
bireylerin refah sevilerinin arttırılması ve finansal istikrarın sürdürülmesi açısından önemli görülmektedir. 
Finansal okuryazarlıkla ilgili literatürde farklı tanımlara rastlanmaktadır. Genel bir tanım olarak finansal okur-
yazarlık, “Bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan fi-
nansal bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal finansal refahı artırma yetisidir.” 
biçiminde tanımlanmaktadır. Yeterli düzeyde finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireyler denilince akla, 
finansal piyasalardaki gelişmeleri anlayabilen, gelecekle ilgili finansal planlar yapabilen, sahip olduğu var-
lıkları iyi yönetebilen ve iyi iletişim kurabilen bireyler gelmektedir. Finansal okuryazarlığa ait bilgi düzeyi 
bireylerin makul düzeyde bilgiye sahip olmaları açısından önem ifade etmektedir. Finansal bilgi düzeyi yük-
sek olan bireyler daha rasyonel davranarak birikimlerini daha doğru yatırımlarda değerlendirebilirler. Doğru 
yatırım kararları bireylerin daha fazla kazanç sağlaması açısından önemlidir. Finansal ürünler hakkında bilgili 
olan bireyler hem kısa vadede tasarruf ve ihtiyaçlarını hakkında denge kurmaya çalışır hem de uzun vadede 
daha doğru pozisyonlar alarak refah bir yaşam standardını düzeyine ulaşabilir. Bireylerin daha doğru finansal 
kararlar verebilmesi gerek duyulan finansal eğitim verilmesi ile sağlanabilmektedir. Bu bağlamda Bernheim-
Garret-Maki (1997), Van Rooij, Lusardi ve Alessie(2007), Lusardi (2008) yazarlar tarafından yapılan çalış-
malarda verilen finansal eğitimler sonucunda bireylerin daha fazla tasarruf yapabildiği tespit edilmiştir. Ta-
sarruflar ekonomik sistem içinde doğru bir şekilde yatırımlara yönlendirilmesi ekonomik olarak kalkınmayı 
ve büyümeyi arttırmaktadır. Amaç: bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düze-
yini ölçmek ve demografik özelliklerin finansal okuryazarlık seviyesi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya 
çıkarmaktır. Yöntem: araştırmada gereksinim duyulan veriler kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 409 
üniversite öğrencisi ile yüz yüze görüşülerek anket yolu ile elde edilmiştir. Araştırma Balıkesir Üniversitesi 
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu öğrenciler Yüksekokulun 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık ve Finans bölümlerinde öğrenimlerini 
sürdürmektedir.  Elde edilen veriler Anova ve Bağımsız t-testi kullanılarak analizleri yapılmıştır. Bulgular:  
araştırmanın demografik özellikleri incelendiğinde katılımcıların %48.9’u erkek, %51.1’i kadındır. Katılımcı-
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ların bölümlere göre oranı Bankacılık ve Finans bölümünde %38.6, Uluslararası Ticaret bölümünde %20.1 ve 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde %41.3 tür. Katılımcıların sınıflara göre oranına bakıldığında 1. 
Sınıf %24.6, 2. Sınıf %21.5, 3. Sınıf %34.0 ve 4. Sınıf %18.1’dir. Katılımcıların öğrenim türüne göre oranları 
ise normal öğrenim %28.9 iken ikinci öğretimlerin oranı %71.1’dir. Araştırmanın amacına uygun olarak ge-
liştirilen modeldeki değişkenlerden finansal okuryazarlık düzeyi değişkenin cinsiyet, bölüm, sınıf ve öğrenim 
türüne göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç: Öğrencilerin üniversite öğrenimleri 
süresince finansla ilgili almış oldukları ders sayısı ile finansal okuryazarlıkları arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğu ortaya çıkmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireyler daha doğru yatırım kararları alarak 
birikimlerini iyi şekilde değerlendirebilirler.

Anahtar Kelimeler: Finans, Finansal Okuryazarlık, Üniversite Öğrencileri 
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Öz: Giriş: Sağlık kuruluşları tedavi ettiği tüm hastalara ait bilgileri saklamak zorundadır. Verileri saklamak 
hukuksal ve yasal açıdan olduğu kadar, akreditasyon açısından da gereklidir. Hasta dosyalarının kullanıcıları 
ve kullanım alanları; devlet hizmetlerinde, sağlık ve eğitim kurumlarına ödenecek bütçeyi belirlemede, mah-
kemelerde, adli vakalarla ilgili hüküm verileceği zamanlarda, emniyet soruşturmalarında, adli vaka olaylarının 
aydınlatılmasında, sigorta kurumlarında, verilen hizmetlerin kalite ve eşitliğinin araştırılması ile hizmet mali-
yetlerini kontrol etmede, kredi kurumlarında, sağlık kurumunun kredi talebi doğrultusunda ödeme gücü tespit 
etmede, akreditasyon kurumlarında, sağlık kurumunun hizmet kalitesi, personel yeterliliği, personel eğitimle-
rinin denetim ve kontrolünde, halk sağlığı birimlerinde, bölgesel hastalıkların dokusunun çıkarılarak verilecek 
hizmet ve eğitimlerin planlanmasında, tıp ve sosyal araştırma kurum ve kuruluşlarında, epidemiyolojik araştır-
malarla, hastalıkların toplum üzerine etkilerinin araştırılması ve ihtiyaçlara yönelik hizmetin belirlenmesinde, 
rehabilitasyon ve eğitim programlarının geliştirilmesinde, eğitim kurumlarında, var olan programların gözden 
geçirilip uygun yeni programların geliştirilmesinde, hastane yönetiminde, personel ve hizmet kalitesinin belir-
lenmesi, yönetim aşamalarının planlanması ve elde edilen gelirin hesaplanmasında, işverenlerin, personellerini 
uygun işte çalıştırmalarında, işin sağlık risklerini belirleyerek önlemlerin almasında ve sigorta işlemlerinin 
planlanması aşamalarında, hekimler, hastanın tanı ve tedavisini planlamada, eğitim ve araştırmalarda ve diğer 
sağlık çalışanları ile iletişimlerinde, hastalar, verilen sağlık hizmeti hakkında bilgi alama ve ödemelerinin 
kontrolünde kullanırlar. Tıbbi dokümantasyon sayesinde, hasta için gereksiz tetkik ve tedaviler engellenerek 
hastaya zaman kazandırılır. Bu zaman sağlık kuruluşu için önemli olup bir başka hasta için gereken bir zamana 
dönüştürülebilir. Sağlık kurumları, ölen hastaların ölüm nedenlerini kayıtlarından inceleyebilirler. Tedavilerin 
ve tedavi kurumlarının çalışma başarısı hasta dosyalarındaki bilgilerden sağlanabilmektedir. Kaynakların ve-
rimli kullanılmasını sağlayarak ekonomik planlama ve sağlıklı finansal politikalar belirlenebilir. Hastanelerde 
verilen bakımın kalitesini değerlendiren akreditasyon kurumları da yine hasta dosyalarındaki bilgileri ince-
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leyerek hastanelerin denetim ve kontrolünü yapar. Akreditasyon, kuruluşların, üçüncü bir tarafça, belirlenen 
teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla 
denetlenmesidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizce de 
kabul edilen “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO) en bilinen akredi-
tasyon kurumlarıdır. Tüm bunlar tıbbi dokümantasyonun, hastane açısından önemini göstermektedir. Eksiksiz 
Doldurulan Hasta Dosyası Oranı(%), hastanelerde takip edilen kalite indikatörlerinden biridir. Taburcu olan 
hasta dosyalarının eksiksiz olarak doldurulmasına yönelik geliştirilen ölçüm aracıdır. Kurumlar tarafından 
hasta potansiyeline göre veri analiz periyodu ayrıca belirlenebilir. Ancak en geç 3 ayda bir analiz yapılmalıdır. 
Amaç: Bu çalışma ile, taburcu olan hasta dosyalarına ilişkin kayıtların eksiksiz bir şekilde doldurulmasının 
izlenebilirliğinin sağlanması ve iyileştirilme faaliyetleri için bir gösterge olması amacıyla yapılmıştır. Yön-
tem: Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatörünün alt indikatörleri; eksiksiz doldurulan hasta dosyası 
sayısı, eksik ve hatalı doldurulan hasta dosyası sayısı, servis bazında eksik doldurulan dosya oranı, hekim 
kaynaklı eksik dosya oranı, hemşire kaynaklı eksik dosya oranı, sekreter kaynaklı eksik dosya oranı, cerrahi 
bölümlerden gelen dosyalarda eksik doldurulan güvenli cerrahi kontrol listesi oranı ve tüm bölümlerden gelen 
dosyalarda eksik doldurulan düşme riski ölçeği oranıdır. Araştırmanın veri kaynağı hasta dosyalarıdır. Araştır-
manın yapıldığı hastane, kendi uygulamalarına göre basılı formlar oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama 
periyodu, günlük ve veri analiz periyodu 3 aylıktır. Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatörünün çıkış 
noktası verimliliktir. Eksiksiz doldurulan hasta dosyası; HKS 00 03 01 01 00 kodlu standarda uygun olan dos-
yayı ifade eder. Hesaplama yöntemi ilgili dönemde; (Taburcu olan hastalarda eksiksiz doldurulan hasta dosyası 
sayısı/ Taburcu olan toplam hasta sayısı) x 100 şeklindedir. Dosyalar hastanenin acil servis, beyin cerrahisi 
kliniği, beyin cerrahisi yoğun bakım, genel cerrahi kliniği, genel cerrahi transplantasyon yoğun bakım, göz 
lazer, göz hastalıkları, kadın doğum kliniği, kalp ve damar cerrahisi kliniği, kulak burun boğaz kliniği, ortopedi 
ve travmatoloji kliniği, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği, üroloji kliniği, nöroloji yoğun bakım, reanimas-
yon yoğun bakım, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, dermatoloji kliniği, endokrin 
kliniği, enfeksiyon hastalıkları kliniği, fizik tedavi kliniği, gastroenteroloji kliniği, göğüs hastalıkları kliniği, 
hematoloji kliniği, kardiyoloji kliniği, nöroloji kliniği, psikiyatri kliniği, onkoloji kliniği, hemodiyaliz ünitesi, 
girişimsel radyoloji, Dahiliye yoğun bakım ve dahiliye kliniklerinden gelmiştir. Dosyada bulunup bulunmadığı 
ve dosyada mevcut ise eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı incelenen formlar; güvenli cerrahi kontrol 
listesi, cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu, anestezi güvenlik kontrol formu, onam formu, trans-
füzyon takip formu, konsültasyon istem formu, hemşire gözlem formu, hasta tabelası, düşme riski formu, çıkış 
barkodu ve diğer eksik belgelerdir. Transfüzyon takip formu, kan transfüzyonu yapılan hastalar için kontrol 
edilmektedir. Bulgular ve Sonuç: Eksiksiz doldurulan dosya oranı 2015 yılının ocak ayında %79,00 iken, 2016 
yılının ocak ayında 88,98 ve 2017 yılının ocak ayında ise %96,49 olmuştur. 2016 Aralık ayında 2808 hasta dos-
yası incelenmiş ve bu dosyalardan 2218 dosyanın eksiksiz doldurulduğu (%78,99) tespit edilmiştir. 2017 ocak 
ayında ise incelenen 2777 hasta dosyasının 2166’sının (%78) eksiksiz doldurulduğu tespit edilmiştir. Aralık ve 
Ocak ayları arasında eksik doldurulmuş dosya oranları açısından fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 
Eksikliklerin; güvenli cerrahi kontrol listesi, cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu, anestezi güven-
lik kontrol formu, onam formu, transfüzyon takip formu, konsültasyon istem formu, hemşire gözlem formu, 
çıkış barkodu, düşme risk ölçeği ve hasta tabelası gibi alt kırımlardan ağırlıklı olarak eksiklikleri barındıran 
formlar ve klinik bölümler bazında düzeltme faaliyetleri planlanmakta ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı, Sağlık İşletmeciliği Yönetimi
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Öz: Giriş: Kartlı ödeme sistemlerinin kullanımının ülke ekonomisine birçok açıdan olumlu katkısı vardır. 
Kartlı ödeme sistemlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kullanılan önemli bir araç olması, bu kapsamda 
değerlendirilen işlevlerinden biridir. Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan unsurlardan biri ise vergilemeden kaçan 
işlemler olurken, beyan dışı bırakılan ekonomik faaliyetler devletin vergi kaybına neden olmaktadır. Kayıt dışı 
ekonomide genellikle nakit para kullanımının tercih edildiği göz önüne alındığında nakit satışların beyan dışı 
bırakılabilmesini önlemek için kartlı ödeme sisteminin yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır. Türkiye’de 
kredi kartı ve banka kartı kullanımında yıllar itibariyle belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışa pa-
ralel olarak kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemler özel tüketim harcamaları içinde önemli bir paya 
sahip olmuştur. Günümüzde kredi kartı ve banka kartı harcamaları, hanehalkı nihai tüketim harcamalarının 
yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Bu bağlamda kredi kartı ve banka kartı kullanımının kayıt dışılığı ve 
bununla ilişkili olarak vergi kaybını azaltması, öncelikle harcamalar üzerinden alınan Katma Değer Vergisi 
(KDV) açısından önemli olmaktadır. Çünkü yaratılan katma değerin gizlenmesi veya eksik gösterilmesi dev-
letin KDV tahsilat gelirinde kayba neden olurken, aynı zamanda bu süreç mükellefiyet durumuna göre Gelir 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi için de vergi kaybına neden olmaktadır. Amaç: Bu çalışmada kredi kartı ve banka 
kartı kullanımın KDV tahsilatı üzerindeki etkisinin ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Yön-
tem: Çalışmanın yöntemsel çerçevesi, analizde kullanılacak değişkenlerin durağanlıklarının birim kök testi ile 
sınanması ve sonrasında değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin “Sınır Testi” ne dayalı eşbütünleşme 
yaklaşımıyla araştırılması şeklindedir. Bu kapsamda oluşturulan ARDL modelinde bağımlı değişken olarak yer 
alan “Katma Değer Vergisi (KDV)” serisi, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün resmi internet 
sitesindeki genel bütçe istatistiklerinden alınan “Beyana Dayanan KDV” ile “Tevkif Suretiyle Kesilen KDV” 
tutarlarının toplamından oluşmakta,  diğer bir ifadeyle “Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi” tutarlarını kap-
sarken “İthalde Alınan Katma Değer Vergisi” kapsam dışında tutulmaktadır. Modeldeki bağımlı değişkenler 
ise; Kredi Kartı Alışveriş Tutarı/Aktif Kredi Kartı Sayısı (KKA), Banka Kartı Alışveriş Tutarı/Aktif Banka 
Kartı Sayısı (BKA), Banka Kartı Toplam Nakit Çekim Tutarı (BKNC), Toplam ATM Sayısı (ATM) ve Toplam 
POS Sayısı (POS) şeklinde belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlere ilişkin veriler Bankalararası Kart Merkezi 
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(BKM)’nden temin edilmiştir. Ayrıca, TUİK ve Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili verilerinden de faydalanılmıştır. 
Çalışmada 2012-2016 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmış, ayrıca bütün değişkenlere ilişkin serilerin 
logaritmik dönüşümleri yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Analizin ilk aşamasında serilerin durağanlıkları Ng-
Perron birim kök testi ile sınanmıştır. Literatürde, dört farklı test içeren Ng-Perron birim kök testinin ADF 
veya PP gibi geleneksel birim kök testlerinin sahip olduğu bazı dezavantajları düzeltmek için geliştirilmiş ve 
genellikle daha sağlıklı sonuçlar veren bir birim kök testi olduğu belirtilmektedir. Ng-Perron birim kök testi 
sonuçlarına göre KDV, KKA ve BKNC serilerinin düzey değerlerinin, BKA, ATM ve POS serilerinin ise bi-
rinci fark değerlerinin durağan olduğu tespit edilmiştir. Serilerin durağanlık derecelerinin farklı olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinde ARDL Sınır Testi 
yaklaşımının kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü bu yaklaşım farklı dereceden durağan olan değişkenlerin 
eşbütünleşik olup olmadıklarının sınanmasına olanak vermekte, aynı zamanda küçük örneklerde Johansen 
yaklaşımına göre daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu doğrultuda yapılan sınır testinde F-istatistiği 28,46 
olarak hesaplanmış ve kritik değerler göz önüne alındığında değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre elde edilen uzun dönem katsayılarına bakıldığında; KKA, BKA ve BKNC 
değişkenlerine ait katsayıların istatistiksel olarak anlamlı, diğer değişkenlerin katsayılarının ise istatistiksel 
olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı olan uzun dönem katsayıları yorumlandığında; kredi kartı 
alışveriş tutarı ile banka kartı alışveriş tutarının KDV tahsilatı üzerinde pozitif etkisinin olduğu, ancak kredi 
kartı alışveriş tutarının KDV tahsilatı üzerinde banka kartı alışveriş tutarına göre daha büyük bir etkisinin oldu-
ğu görülmüştür. Diğer taraftan banka kartı toplam nakit çekim tutarının uzun dönemde KDV tahsilatını negatif 
etkilediği görülmektedir. Analizin devamında kısa dönem dinamiklerinin incelenmesi için ARDL modeline 
dayalı hata düzeltme mekanizması tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları kısa dönemde banka kartı toplam nakit 
çekim tutarı ve ATM sayısının KDV tahsilatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisinin olduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında hata düzeltme teriminin istatistiksel olarak anlamlı ve -1’den küçük olması 
kısa dönemde ortaya çıkabilecek sapmaların uzun dönem dengesine yakınsadığını ifade etmektedir. Son olarak 
kullanılan modelin uygunluğunu sınamak için yapılan tanısal test sonuçlarına bakıldığında; hata terimlerinin 
normal dağılım varsayımına uyduğu, bir tanımlama hatasının olmadığı, otokorelasyon ve değişen varyans 
probleminin de olmadığı görülmüştür. Bu sebeple elde edilen bulgular istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
yorumlanabilmektedir. Sonuç olarak kredi kartı kullanımının KDV tahsilatı üzerindeki etkisinin banka kartı 
kullanımına göre daha büyük olması, kredi kartının göreli olarak daha yoğun kullanılmasından kaynaklan-
maktadır. Aslında bu durum, banka kartı kullanımının arttırılmasının vergi gelirlerini arttırmada bir potansiyel 
taşıdığına işaret etmektedir. Dolayısıyla, banka kartı kullanımı artışının KDV tahsilatını arttıracağı ve vergi 
kaybının azaltılmasında etkili olacağı anlaşılmaktadır. Banka kartı nakit çekim tutarının KDV tahsilatı üzerin-
deki negatif etkisi de göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin alışverişlerde nakit para kullanımı yerine 
banka kartı kullanmayı tercih etmesini sağlayacak birtakım teşvik ve politikalar uygulanmasının bu çerçevede 
önemli bir faktör olacağı değerlendirilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Kartlı Ödeme Sistemleri, Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı, Kayıt Dışı Ekonomi, 
KDV Tahsilatı



126

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA DİNAMİKLERİNE ETKİSİ:  
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ

 
Ayşegül ERCİYAS1, Dilek ÖZTAŞ2,  Selcen YÜKSEL3, Birgül AKÇİN4, Gülperi VAROL4,  

Murat AKÇAY5, Melahat YAĞMUR KARAKÜLAH4

1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye  
2AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara / Türkiye  

3AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,  
Ankara / Türkiye  

4 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye  
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye

aysegulkocmaister@gmail.com

Öz: Giriş: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi (PDEÖS), Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetinin sunu-
munda başta sağlık personeli olmak üzere tüm personelin kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teşvik etmek 
için uyguladığı, Sağlık Bakanlığı’ nın ek ödeme oranları, prensipleri ve prosedürlerini belirleyerek kendine 
bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulamaya aldığı personele yönelik bir ödeme sistemidir. PDEÖS, “iş yapan 
hekime hak ettiği kadar döner sermaye geliri” sağlanması, diğer çalışanların da hastane genel performans pu-
anına göre değerlendirilmesinin öngörüldüğü bir sistemdir. Sağlık sisteminde var olan sorunların azaltılması, 
çalışanların performansının ve verimliliğin artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli 
hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele performansa dayalı döner sermaye gelirlerinden ek ödeme 
yapılmasına ilişkin uygulama başlatılmıştır. PDEÖS 12311 sayılı yönerge ile Ocak 2004 tarihinden itibaren 
bütün Türkiye’de yürürlüğe konulmuş (Sağlık Bakanlığı 2007) ve böylece Sağlık Bakanlığı finansmanı ve har-
camaları için yeni bir kaynak yaratmaya çalışmıştır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, hekimlerin çalışma 
ortamı üzerindeki dönüştürücü etkileri; “hekimlerin değişen çalışma koşulları”, “hekimlerin özerklik sorunu” 
ve “hekimlerin kendilerini tanımlama ve algılama biçimlerinde değişen boyutları gibi temel temalar bağla-
mında incelenmektedir. PDEÖS’nin sağlık sisteminde, özellikle kayıtların ve bilgi teknolojisinin kullanımının 
artması sağlanmıştır. PDEÖS’nin getirdiği bir zorunluluk olmamakla birlikte, sistemin gelişimini ve takibini 
kolaylaştırmak adına aktif kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli ülkelerde yapılan saha çalışmalarında, per-
formansa dayalı ücret uygulamaları için çalışanların verimliliği, memnuniyeti ve performansı ile organizasyon 
ve rekabet gücü üzerinde de olumlu etkiler yaptığına dair sonuçlara rastlanmaktadır. Performansa dayalı ücret 
uygulamalarında sıkça karşılaşılan sorun, gerçek performansı ölçmede yetersiz kalmasıdır. Bu durum genel-
likle çalışanların iş saati veya üretim/hizmet birimi gibi nicelik kriterleri açısından performansını arttırırken 
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nitelik ve kalite bakımından düşüşlere sebep olduğu ve ayrıca performans ile ücret arasındaki ilişki açık ve an-
laşılır olmadığında, çalışanların sisteme olan itimadı sarsılmakta ve uygulamanın teşvik edici etkisi azalmakta 
olduğu bildirilmiştir. Hekimlerin branşları arasında performans puanlarında çok farklılıklarının olması, hekim-
lerde döner sermaye geliri açısından ciddi dengesizliklere neden olmaktadır. Sistemin aksayan ve zayıf yönü 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İzinli ve raporlu olduğu günler için döner sermaye ek ödemesinden 
kesinti yapılması çalışanlar gerekli durumlarda dahi izin kullanmaktan kaçındıklarını, hatta kimi zaman yıllık 
izin kullanmadan bu şekilde sürekli çalışma, verimsizliğe, motivasyon azalmasına neden olduğu bildirilmek-
tedir. Amaç: Çalışmamızda hekimlerin PDEÖS’ nin eğitim, çalışma düzeni, kişiler arası ilişkilerine etkisini 
belirlemek ve görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 
hekimlerine, anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Bilgilendirme onam formu eşliğinde 100 hekim 
ankete katılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Hekimlerin %54‘ü bayan, %46’sı erkek olduğu, %47’sinin 21-30 yaş 
aralığında, %29 ‘unun 31-40 yaş aralığında olduğu ve %67 ‘sinin evli olduğu tespit edilmiştir. Akademik un-
van olarak bakıldığında %51‘inin asistan, %37’sinin uzman olduğu, mesleki branş olarak değerlendirildiğinde 
%71’inin dahili birim, %26’sının cerrahi birimlerde hizmet verdiği görülmektedir. Mesleki hizmet yılı olarak 
kıyaslandığında %44’ ünün 1-5 yıl , %22’sinin 6-10 yıl aralığında olduğu tespit edilmiştir. PDEÖS’ nin uygu-
lanması ile ilgili bilgiyi hekimlerin %49’u meslektaşlarından öğrendiğini bildirmiştir. Hekimlere “başka bir 
meslekte çalışmak ister misiniz?” diye sorulduğunda; %52’si hayır cevabını verirken, %48’ i başka bir mes-
lekte çalışmak istediğini belirtmiş olup, %30’ u ticaret, %21,7’si mühendis, %13’ü öğretmen mesleğini tercih 
edebileceğini bildirmiştir. PDEÖS’nin hekimlerin klinik çalışmasına etkisi değerlendirildiğinde; hekimlerin 
hasta başına düşen muayene süresinin %81’ i azaldığını, yapılan tetkik sayısının %81’i arttığını, hastaneye 
yatışı yapılan hasta sayısının %76’sı arttığını, %79’u hasta başı eğitim süresinin azaldığını bildirmişlerdir. 
PDEÖS’nin etkisi olarak etik olmayan uygulamaların %62’si arttığını, %78’i uygulama hatalarının attığını, 
hekimler arası ve klinikler arası rekabetin %81’i attığını, izin ve dinlenme sürelerinin %77’si azaldığını, %89’u 
iş ortamı stresinin arttığını bildirirken %79’u motivasyonlarının azaldığını belirtmiştir. Hekimler PDEÖS’ne 
göre diğer sağlık profesyonellerine ödenen ek ödeme ücretini %73’ünün yeterli görmedikleri tespit edilmiş-
tir. Hekimlerin %58’i PDEÖS’nin kaldırılmasını, %40’ı bu sistemin geliştirilerek devam etmesi gerektiğini, 
%2’si de mevcut durumun devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Sonuç olarak hekimlerin eğitime ayrılan 
sürelerde azalmaların olduğu, motivasyonun azaldığı, stresin arttığı ve etik olmayan davranışların arttığı tespit 
edilmiştir. Klinikler arası rekabetin artması ve hasta yatışlarının artması ile hastaların sağlık hizmeti sunumuna 
erişimlerin arttığı düşünülmekte olup, rekabetçi çalışma ortamının da iş barışının bozulmasına neden olan fak-
törlerden biri olduğunun unutulmaması gerekir. Performans sisteminin daha sağlıklı işlemesine engel olabile-
cek mevzuatların belirlenip, yöneticilerin bu konulara önem vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, performans 
yönetiminde yapılacak bir yanlışlık sisteme olan güveni olumsuz yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Hekimler
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Öz: Giriş: İnsan ilişkileri, sağlık işletmelerinde, hizmetin önemli bir parçasıdır. Kaliteyi geliştirmek ve hasta 
beklentilerini yerine getirmek için, personelin bilgi düzeyi ile yeterliliğini kabul etmek ve motive edilmesi 
gerektiğini dikkate almak gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde hizmeti oluşturan tüm unsurlar birbiri ile bağ-
lantılıdır. Çalışanların çalıştıkları kurumun felsefesini benimsemeleri çalışanların motive olmaları ve hizmet-
ten yararlanan hastaların memnuniyeti şeklinde kuruma dönecektir. Gerek çalışanlar açısından gerekse hizmet 
verilen kesim açısından bölgesel farklılıklar olduğu için her hastanenin belirli dönemlerde çalışan personelin 
ve hizmetten yararlanan hastaların memnuniyet derecelerini ölçmesi kurum politikalarının belirlenmesi açısın-
dan önemlidir. Sağlık hizmetlerini sunuş biçimleri ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık düzeyini belirleyen 
önemli göstergelerdendir. Sağlık kuruluşlarında hizmet sunulan toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması 
ve hizmet kullanıcılarının memnun edilmesi kurumsal başarı ve rekabet gücü açısından kaçınılmazdır. Sağlık 
hizmeti sunan kurumlar, yapısal ve işlevsel olarak en karmaşık örgütler arasında yer almaktadır. Yardımcı per-
sonelden, yüksek eğitimliye kadar çeşitlilik gösteren her düzeydeki personel, karmaşık ve çok pahalı teçhizat, 
yaşam ve ölümle ilgili faaliyetler ve ortaya çıkan stres gibi özellikleriyle sağlık işletmeleri, yapısında pek çok 
ekibi barındıran organizasyonlardır. Sağlık hizmet kurumlarında memnuniyet kavramı son yıllarda giderek 
önem kazanan bir konu olmuştur. Sağlık kurumlarının memnun etmesi gereken geniş ve heterojen bir müşteri 
grubu vardır. Sağlık hizmetleri sürecine katılan tüm birey ve kurumlar müşteri olarak tanımlanır. İç müşteri; 
sağlık kurumunda çalışan veya sağlık kurumu ile organik ilişkisi bulunan kişi ve grupları ifade etmektedir. Dış 
müşteri ise sağlık kurumunun hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan kişi veya kurumları 
kapsamaktadır. Dış müşteriye (hastalara) sunduğumuz hizmetin kalitesi iç müşterimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesiyle doğru orantılıdır. Zincirin halkalarından birinde kopukluk olduğunda, dış müşteriye verdiğimiz hiz-
metin kalitesinde aksamalar olur. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde memnuniyetten bahsedebilmek için hasta 
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memnuniyeti yanı sıra çalışan memnuniyetinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çalışanların 
memnuniyetinin kalitenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsur olduğu belirtilmektedir. Hasta ile sağ-
lık personeli etkileşimi, hasta tatmini ve hizmet kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hastaların 
tekrar aynı kurumu tercih etmelerindeki en önemli faktör teknik ve klinik donanım değil, bireyler arası iletişim 
olmuştur. Yani hastaların tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli faktör çalışanlardır. Bu sebeple kalite 
yönetiminde kurumlar çalışan memnuniyetine önem vermek zorundadırlar. İş yaşamında çalışanlar ile çalışma 
koşulları arasında sürekli bir etkileşim bulunmaktadır. Yönetimin ele alması gereken önemli ve öncelikli so-
runu, çalışanların mal ve hizmet üretimine üst düzeyde katılmalarını sağlayacak ve bu arada çalışanların sağ-
lıklarının fiziksel ve ruhsal açıdan korunmasına olanak sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirebilmektir. Bu 
nedenle yönetim, çalışanlarının örgüte, örgütün kurallarına ve kendilerine karşı olan tutumlarını bilmek duru-
mundadır. Toplam kalite yönetimi, mükemmellik yaklaşımı, personel güçlendirme gibi yeni yönetim model ve 
araçları, örgüt içindeki bireylerin önemsenmesini gerekli kılmaktadır. Personelin fikirlerinin önemsenmesi ve 
kendisine işle ilgili veya iş dışı her konuda destek olunması onların performanslarını artıracaktır. Bu çalışmada 
hizmet içi eğitimlerin düzenli verilmesi ve personelin fikirlerinin önemsenmesi örgütsel destek algılamasını ve 
kurumsal bağlılığı arttıran faktörler olarak saptanmıştır. Kurumsal hedefler ve planlar belirlenirken çalışanla-
rın fikirlerinin de alınmasının kurum felsefesinin benimsenmesi ve kurumsal bağlılığın sağlanmasında önemli 
olduğunu yadsınamaz bir gerçektir. Sağlık personeli, toplumdaki her çeşit insanla birebir iliŞki içerisinde 
olduğundan onlarda meydana gelebilecek bir tatminsizlik veya motivasyon kaybı, toplumun her tabakasında 
etkilerini gösterebilir. Sağlık personelinin işinden kaynaklanan mutsuzluğunun sonuçları doğrudan doğruya 
hastalara yansıyacaktır ve bu yansımanın toplumdaki etkileri de haliyle olumsuz olacaktır. Dolayısıyla karar 
vericilerin de bu gerçeği göz önünde bulundurarak hareket etmelerinde fayda vardır. Ölçülemeyen performans 
geliştirilemez. Amaç: Sağlık çalışanlarının memnuniyeti ve bu memnuniyet düzeylerine etki eden faktörleri 
saptamak ve iyileştirme çalışmaları planlayarak bu uygulamaların etkisini gözlemlemek amacıyla bu çalışma 
planlanmıştır. Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015 yılı 1789 personel ve 2016 
yılında 1797 personel çalışmaktadır. Çalışan memnuniyeti anketleri, 2015 yılının Eylül ayında 1012 çalışana, 
2016 yılının Mart ayında 1615 çalışana ve 1016 yılının Eylül ayında ise 1585 çalışana anket uygulanmış olup, 
bu çalışma için toplam anket sayısı 4212’ye ulaşmıştır. 16 sorudan oluşan çalışan memnuniyet anketinde, çalı-
şan memnuniyetinin yapıtaşlarını oluşturan; uygun birimde çalışma, yönetimin çeşitli konularda çalışanın öneri 
ve görüşlerini alması, fiziksel mekan, yönetim, hasta ve çalışan güvenliği, ödüllendirme, yönetim ile iletişim, 
sağlıkta kalite standartları konusunda 10 soru, son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya maruz kalınıp kalınmadığı 
ile ilgili 1 soru ve alınmış olan eğitimlere ait 5 soru, yer almaktadır. Bulgular ve Sonuç: Çalışan memnuniyeti 
2015 yılının ikinci yarısında %64.3, 2016 yılının birinci yarısında %63,6 ve 2016 yılının ikinci yarısında ise 
%70,9 olarak hesaplanmıştır. Çalışan memnuniyetine ilişkin 2015 yılı 1. Dönem oranı ile 2016 yılı 1. Dönem 
oranları ve 2016 yılı 2. Dönem oranı arasındaki fark anlamlıdır (p<0,001). Sonuç olarak iş yaşam kalitesi ile 
motivasyonu arttıran faktörler arasında yüksek derecede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İş yaşam kalitesi ve 
motivasyon birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken iki kavramdır. Birisinde yapılan olumlu bir gelişme bir 
diğerini de pozitif yönde etkilemektedir. Sıfır hata beklediğimiz, özveri ile çalışan, hizmet sunduğu kişilerin 
yaşam kalitelerini kendi iş yaşam kalitelerinden daha üstün tutma gayreti içerisinde olan sağlık çalışanlarının 
problemlerini ve beklentilerini dikkate almak gerekmektedir. Beklentilerine cevap verilen, ekonomik refah 
içerisinde yaşayan, çalışma ortamı dünya standartlarına ulaşmış, idareci ve amirleri tarafından sevgi ve saygı 
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gören personelin iş yaşam kalitesinin artmaması için herhangi bir sebep yoktur. Bu durum onların daha motive 
olmuş bir şekilde çalışmalarına ve daha iyi hizmet vermelerine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Sağlık İşletmeciliği Yönetimi



131

HASTANELERDE EKSİZSİZ DOLDURULAN DOSYA ORANLARININ  
DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Dilek ÖZTAŞ1, Ayşegül KOÇ2, Selcen YÜKSEL3, Mustafa UZUN4, Hicran FIRAT5, Levent ÖZTÜRK6

1AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara / Türkiye  
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye  

3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,  
Ankara / Türkiye  

4Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara / Türkiye  
5Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye  

6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye

aysegulkocmaister@gmail.com

Öz: Giriş: Sağlık kuruluşları tedavi ettiği tüm hastalara ait bilgileri saklamak zorundadır. Verileri saklamak 
hukuksal ve yasal açıdan olduğu kadar, akreditasyon açısından da gereklidir. Hasta dosyalarının kullanıcıları 
ve kullanım alanları; devlet hizmetlerinde, sağlık ve eğitim kurumlarına ödenecek bütçeyi belirlemede, mah-
kemelerde, adli vakalarla ilgili hüküm verileceği zamanlarda, emniyet soruşturmalarında, adli vaka olaylarının 
aydınlatılmasında, sigorta kurumlarında, verilen hizmetlerin kalite ve eşitliğinin araştırılması ile hizmet mali-
yetlerini kontrol etmede, kredi kurumlarında, sağlık kurumunun kredi talebi doğrultusunda ödeme gücü tespit 
etmede, akreditasyon kurumlarında, sağlık kurumunun hizmet kalitesi, personel yeterliliği, personel eğitimle-
rinin denetim ve kontrolünde, halk sağlığı birimlerinde, bölgesel hastalıkların dokusunun çıkarılarak verilecek 
hizmet ve eğitimlerin planlanmasında, tıp ve sosyal araştırma kurum ve kuruluşlarında, epidemiyolojik araştır-
malarla, hastalıkların toplum üzerine etkilerinin araştırılması ve ihtiyaçlara yönelik hizmetin belirlenmesinde, 
rehabilitasyon ve eğitim programlarının geliştirilmesinde, eğitim kurumlarında, var olan programların gözden 
geçirilip uygun yeni programların geliştirilmesinde, hastane yönetiminde, personel ve hizmet kalitesinin belir-
lenmesi, yönetim aşamalarının planlanması ve elde edilen gelirin hesaplanmasında, işverenlerin, personellerini 
uygun işte çalıştırmalarında, işin sağlık risklerini belirleyerek önlemlerin almasında ve sigorta işlemlerinin 
planlanması aşamalarında, hekimler, hastanın tanı ve tedavisini planlamada, eğitim ve araştırmalarda ve diğer 
sağlık çalışanları ile iletişimlerinde, hastalar, verilen sağlık hizmeti hakkında bilgi alama ve ödemelerinin 
kontrolünde kullanırlar. Tıbbi dokümantasyon sayesinde, hasta için gereksiz tetkik ve tedaviler engellenerek 
hastaya zaman kazandırılır. Bu zaman sağlık kuruluşu için önemli olup bir başka hasta için gereken bir zamana 
dönüştürülebilir. Sağlık kurumları, ölen hastaların ölüm nedenlerini kayıtlarından inceleyebilirler. Tedavilerin 
ve tedavi kurumlarının çalışma başarısı hasta dosyalarındaki bilgilerden sağlanabilmektedir. Kaynakların ve-
rimli kullanılmasını sağlayarak ekonomik planlama ve sağlıklı finansal politikalar belirlenebilir. Hastanelerde 
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verilen bakımın kalitesini değerlendiren akreditasyon kurumları da yine hasta dosyalarındaki bilgileri ince-
leyerek hastanelerin denetim ve kontrolünü yapar. Akreditasyon, kuruluşların, üçüncü bir tarafça, belirlenen 
teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla 
denetlenmesidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizce de 
kabul edilen “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO) en bilinen akredi-
tasyon kurumlarıdır. Tüm bunlar tıbbi dokümantasyonun, hastane açısından önemini göstermektedir. Eksiksiz 
Doldurulan Hasta Dosyası Oranı(%), hastanelerde takip edilen kalite indikatörlerinden biridir. Taburcu olan 
hasta dosyalarının eksiksiz olarak doldurulmasına yönelik geliştirilen ölçüm aracıdır. Kurumlar tarafından 
hasta potansiyeline göre veri analiz periyodu ayrıca belirlenebilir. Ancak en geç 3 ayda bir analiz yapılmalıdır. 
Amaç: Bu çalışma ile, taburcu olan hasta dosyalarına ilişkin kayıtların eksiksiz bir şekilde doldurulmasının 
izlenebilirliğinin sağlanması ve iyileştirilme faaliyetleri için bir gösterge olması amacıyla yapılmıştır. Yön-
tem: Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatörünün alt indikatörleri; eksiksiz doldurulan hasta dosyası 
sayısı, eksik ve hatalı doldurulan hasta dosyası sayısı, servis bazında eksik doldurulan dosya oranı, hekim 
kaynaklı eksik dosya oranı, hemşire kaynaklı eksik dosya oranı, sekreter kaynaklı eksik dosya oranı, cerrahi 
bölümlerden gelen dosyalarda eksik doldurulan güvenli cerrahi kontrol listesi oranı ve tüm bölümlerden gelen 
dosyalarda eksik doldurulan düşme riski ölçeği oranıdır. Araştırmanın veri kaynağı hasta dosyalarıdır. Araştır-
manın yapıldığı hastane, kendi uygulamalarına göre basılı formlar oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama 
periyodu, günlük ve veri analiz periyodu 3 aylıktır. Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatörünün 
çıkış noktası verimliliktir. Eksiksiz doldurulan hasta dosyası; HKS 00 03 01 01 00 kodlu standarda uygun olan 
dosyayı ifade eder. Hesaplama yöntemi ilgili dönemde; (Taburcu olan hastalarda eksiksiz doldurulan hasta 
dosyası sayısı/ Taburcu olan toplam hasta sayısı) x 100 şeklindedir. Dosyalar hastanenin acil servis, beyin cer-
rahisi kliniği, beyin cerrahisi yoğun bakım, genel cerrahi kliniği, genel cerrahi transplantasyon yoğun bakım, 
göz lazer, göz hastalıkları, kadın doğum kliniği, kalp ve damar cerrahisi kliniği, kulak burun boğaz kliniği, 
ortopedi ve travmatoloji kliniği, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği, üroloji kliniği, nöroloji yoğun bakım, 
reanimasyon yoğun bakım, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, dermatoloji kliniği, 
endokrin kliniği, enfeksiyon hastalıkları kliniği, fizik tedavi kliniği, gastroenteroloji kliniği, göğüs hastalıkları 
kliniği, hematoloji kliniği, kardiyoloji kliniği, nöroloji kliniği, psikiyatri kliniği, onkoloji kliniği, hemodiyaliz 
ünitesi, girişimsel radyoloji, Dahiliye yoğun bakım ve dahiliye kliniklerinden gelmiştir. Dosyada bulunup 
bulunmadığı ve dosyada mevcut ise eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı incelenen formlar; güvenli 
cerrahi kontrol listesi, cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu, anestezi güvenlik kontrol formu, onam 
formu, transfüzyon takip formu, konsültasyon istem formu, hemşire gözlem formu, hasta tabelası, düşme riski 
formu, çıkış barkodu ve diğer eksik belgelerdir. Transfüzyon takip formu, kan transfüzyonu yapılan hasta-
lar için kontrol edilmektedir. Bulgular ve Sonuç: Eksiksiz doldurulan dosya oranı 2015 yılının ocak ayında 
%79,00 iken, 2016 yılının ocak ayında 88,98 ve 2017 yılının ocak ayında ise %96,49 olmuştur. 2016 Aralık 
ayında 2808 hasta dosyası incelenmiş ve bu dosyalardan 2218 dosyanın eksiksiz doldurulduğu (%78,99) tes-
pit edilmiştir. 2017 ocak ayında ise incelenen 2777 hasta dosyasının 2166’sının (%78) eksiksiz doldurulduğu 
tespit edilmiştir. Aralık ve Ocak ayları arasında eksik doldurulmuş dosya oranları açısından fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0.05). Eksikliklerin; güvenli cerrahi kontrol listesi, cerrahi bölge tespit ve ameliyata 
hazırlık formu, anestezi güvenlik kontrol formu, onam formu, transfüzyon takip formu, konsültasyon istem 
formu, hemşire gözlem formu, çıkış barkodu, düşme risk ölçeği ve hasta tabelası gibi alt kırımlardan ağırlıklı 
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olarak eksiklikleri barındıran formlar ve klinik bölümler bazında düzeltme faaliyetleri planlanmakta ve eğitim 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı, Sağlık İşletmeciliği Yönetimi
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Öz: Giriş: Toplumsal hayatta refah düzeyine erişilebilirlik, toplumu oluşturan bireylerin genel sağlık durum-
larındaki sürekli iyileştirmeler ile olan yakın ilişkilidir. Daha sağlıklı bir toplum için; sağlıkta kalite çıtasının 
yükseltilmesi, hayata anlam ve sağlık kazandırılması ve hayatın uzatılması amaçlanmaktadır. İnsanların refah 
ve mutluluğunu artıracak neticeyi elde etmek için sistemin temel girdileri olan fiziki, mali ve beşeri kaynakla-
rın akılcı kullanımı esastır. Söz konusu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmanın yolu, çağdaş bilimin ulaşmış 
olduğu bugünkü seviyede faydalı olabilecek her türlü bilimsel metodu kullanmaktan geçmektedir. Bu nedenle, 
gerek sağlık hizmetleri gerekse bu hizmetlerin sunumundaki kalite, ülkelerin toplumsal ve ekonomik dinamiz-
mi açısından oldukça önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin başlıca hedefleri; sunulan sağlık hizmetlerinin 
kalitesini artırmak, toplumun her yerine ve tüm bireylere etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hasta mem-
nuniyetini yükseltmek, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini daha yüksek seviyelere ulaştırmaktır. 
Teknolojik altyapıdan ziyade hizmetin sunum noktasında beşeri faktörler ön plana çıkmaktadır. Hizmet su-
nanın tavır ve davranışlarından etkilenen hizmet kalitesini belirleyen faktörler; hizmetin sunulduğu ortamın 
fiziksel özellikleri, hizmetin zamanlaması, hizmeti sunanların konularında uzman olması, hizmetin süreklilik 
arz etmesi, güvenilir ve doğru olması olarak gösterilebilir. Bu faktörlerin belirlenmesinde en önemli belirleyici 
sunulan hizmeti tüketen konumundaki hastadır. Hastanın sunulan hizmet hakkındaki görüşleri, memnuniyeti, 
hizmet kalitesinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Hasta memnuniyeti “hastanın değer ve beklentilerinin 
ne düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve esas otoritenin hasta olduğu bakımın kalitesini gösteren 
temel ölçüt” olarak tanımlanmaktadır. Bu aynı zamanda hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin et-
kileşimini, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmet verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içe-
ren çok boyutlu bir kavramdır ve sağlık hizmet sunumu değerlendirilmesi ve kalitenin artırılmasında bir geri 
bildirim sağlar; bu nedenle hasta memnuniyetinin ölçülmesi yararlı ve gereklidir. Sağlık sektöründe sunulan 
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hizmet kalitesini belirlemek için, hizmet kalitesini oluşturan bileşenleri incelemek gerekmektedir. Günümüz-
de işletmeler bulundukları pazar ortamını iyi tanımak ve tanımlamak zorunluluğu içerisindedirler. İşletmeler 
yeterli kaynağı bulmayı ve bu kaynakları uygun ürün ve hizmetlere dönüştürerek çeşitli tüketici topluluklarına 
etkin şekilde sunmayı yaptıklarında başarılı olabilirler. Hizmet sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de en hızlı büyüyen sektörler arasındadır. Günümüzde hizmet sektöründe bulunan birçok işletme çağdaş işlet-
mecilik uygulamalarından yararlanırken; sağlık sektörünü çalışma alanı olarak seçen işletmeler yeniliklerin ve 
gelişmelerin dışında kalmıştır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçların hızla karşılanması açısından hastaneler 
de toplumun sağlık ihtiyaçları konusunda daha duyarlı, bilgili ve hasta tatminine önem verecek biçimde bulun-
muş olduğu pazarı daha iyi tanımalıdır. Hizmet işletmesi kategorisinde değerlendirilen hastaneler; verimlilik 
ve etkinlik açısından birçok sorun yaşamaktadır. Müşteri memnuniyeti birçok işletme için çok önemli bir hal 
almaktadır. Dolayısıyla hastaneler artık hastalarını müşterileri olarak görmeye başlamalı ve onların beklen-
tilerini karşılayacak şekilde müşteri ilişkileri faaliyetlerine ağırlık vermelidirler. Amaç: Bu çalışma ile; 484 
yataklı, hizmet rolü A1 olan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşların hastane hizme-
tine ilişkin memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin tespit edilmesi ve yöneticilere yol gösterici bilgiler su-
nulabilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Hasta memnuniyeti anketleri, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kalite Birimi çalışanları tarafından, acil servis, poliklinik ve yatan hastalara uygulanmaktadır. Araştırma, 2015 
Haziran ayından başlayarak 2016 Aralık ayına kadar, 18 ay boyunca her ay tekrarlanan anketler değerlendi-
rilerek gerçekleştirilmiştir. Her ay 25 acil servis hastasına, 50 poliklinik hastasına ve 25 yatan hastaya olmak 
üzere, toplam 100 hastaya uygulanmış olan “Hasta Memnuniyeti Anketleri” sonuçları değerlendirmeye alın-
mıştır. Değerlendirmeye alınan aylar süresince toplam 1800 hastaya anket uygulanmıştır. Acil servis hastaları-
na 10 soru, poliklinik hastalarına 12 soru ve yatan hastalara 14 soru yönlendirilmiştir. İstatistiksel analiz 2015 
ve 2016 yıllarına ait memnuniyet yüzdelerinin ay bazında, yıllara göre ve her bir ay ve yıl için ayaktan hasta, 
yatan hasta ve acil servis hastalarına göre karşılaştırılması için iki oran testi kullanılmıştır. Ayaktan hasta, yatan 
hasta ve acil servis hastalarının memnuniyet oranları karşılaştırırken Bonferroni düzenlemesi yapılmıştır. İsta-
tistiksel hesaplamalar ve grafik çizimleri için Microsoft Office 2007 Excel prog ramı kullanılmıştır. Bulgular 
ve Sonuç: 2015 ve 2016 yıllarında acil serviste tedavi gören hastaların aylara göre memnuniyet oranları ara-
sında istatistiksel olarak sınırda anlamlılık tespit edilmiştir. (p=0.054). Ayaktan tedavi gören hastaların aylara 
göre memnuniyet oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür(p=0,253). 
Yatan hastaların aylara göre memnuniyet oranları arasında istatistiksel olarak çok yüksek düzeyde istatistiksel 
olarak anlamlı fark gösterilmiştir(p<0,001). Müşteri ilişkileri, bir işletme ile müşterileri arasında tedavi öncesi 
ve sonrası oluşan tüm ihtiyaç ve beklentilerin buluşmasına olanak tanıyan bir süreç olarak görülmektedir. Müş-
teri veya hastaların sağlık hizmetinden yararlanılması sırasında ortaya çıkan gereksiz zaman kayıpları, bürok-
rasi, temizlik ve ulaştırma sorunları da hastanelerin müşterilerle olan ilişki düzeyini etkileyebilir. Hastaneler, 
kazanılmış olarak gördükleri mevcut müşterileri asla işletmeden uzaklaşmayacak müşteriler olarak görmekten 
kaçınmalıdır. Bunun yanında hastaneler sunulan hizmet sonrası müşterileri ile ilgili bilgileri güncelleştirmeli 
ve onların sorunlarını dikkate alacak çözümleri geliştirmeye çabalamalıdır. Bu noktadan hareketle; hastaların 
memnuniyet düzeylerinin istenilen düzeyde olması ile birlikte yaklaşımlarının olumlu olması ilerisi için çok 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Sağlık İşletmeleri
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Öz: Giriş: Fiyat endeksi, seçilen bazı mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının belli bir döneme ilişkin de-
ğişimini ölçen bir endekstir. (ÜFE) üretici fiyat endeksi genellikle aylık ya da yıllık enflasyon rakamlarının 
belirlenmesinde kullanılan bir uygulamadır. Türkiye’de 2005 yılından itibaren (DİE)’e üretici enflasyonunun 
belirlenmesinde ve raporlanmasında ÜFE’yi kullanmaya başlamış ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Tü-
ketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve dış ticaret fiyat endeksi günümüzde sıklıkla kullanılan fiyat en-
dekslerinden bazılarıdır. Amaç: Bu araştırmada bazı fiyat endeksi değişkenleri (üretici, tüketici, dayanıklı ve 
dayanıksız tüketim malları, sermaye malları, ara mallar ve enerji fiyat endeksleri) ve bu değişkenler arasındaki 
ilişkilerin 2006-2016 arası Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Analiz ve Yöntem:  Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan 
Koreasyon, Birim kök, Granger nedensellik, Regresyon ve Eşlenik örneklem t-testi analizleri sonucunda fiyat 
endeksleri değişkenleri arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Bulgular: 
Araştırmada üretici fiyat endeksi ile en yüksek korelasyonun (%99) ara malı fiyat endeksi arasında olduğu 
belirlenmiştir. Diğer değişkenler açısından ise; dayanıklı tüketim malları endeksi ile %94, dayanıksız tüketim 
malı endeksi ile %98, enerji endeksi ile arasında %90, sermaye malları endeksi ile %98 lik yüksek derece 
korelasyon bulunmuştur. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu ileri analizlerde bu de-
ğişkenlerin kullanılmasının herhangi bir sapmaya neden olmayacağını göstermektedir. Değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisi incelendiğinde; dayanıklı tüketim malı ve ara mallar fiyat endeksleri arasında karşılıklı 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ara malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin, dayanıksız tüketim mal-
ları fiyat endeksinin ve üretici fiyat endeksinin nedenidir. Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, dayanıklı 
tüketim malları fiyat endeksi ve enerji fiyat endeksinin nedenidir. Sermaye malları fiyat endeksi, dayanıklı 
tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir. Üretici fiyat endeksi, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları fiyat 
endeksinin nedenidir. Ara malları fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.99 birimlik 
artışa, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.32 birimlik 
artışa, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.10 birimlik 
artışa, enerji fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.70 birimlik artışa, sermaye mal-
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ları fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.17 birimlik artışa neden olduğu bulunmuş-
tur. Yalnızca ara mallar fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksinin ortalamaları arasında bir farklılık bulunurken, 
diğer endekslerin ortalamaları ile üretici fiyat endeksi ortalaması arasında istatistiksel olarak bir farklılık bu-
lunmamıştır. Sonuç: Üretici fiyat endeksi ile en yüksek korelasyon Ara malı fiyat endeksi olduğu belirlenmiş-
tir. Bu iki değişen arasındaki korelasyon %99 çıkmıştır. Diğer değişkenler ile arasındaki korelasyon değerleri 
incelendiğinde, Dayanıklı tüketim malları endeksi ile arasında %94, Dayanıksız tüketim malı endeksi ile %98, 
Enerji endeksi ile arasında %90, Sermaye malları endeksi ile arasında ise %98 lik yüksek derece korelasyon 
bulunmuştur. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır dolayısıyla ileri 
analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. Değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisine bakıldığında ise;  Dayanıklı tüketim malı ve Ara mallar fiyat endeksleri arasında karşı-
lıklı nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  Ara malları fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin 
nedenidir.  Ara malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin nedenidir.  Ara malları fiyat endeksi, Üretici fiyat 
endeksinin nedenidir.  Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin 
nedenidir.  Sermaye malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir. • Üretici fiyat 
endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.  Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, enerji 
fiyat endeksinin nedenidir.  Üretici fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir. Ara 
malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.99 birimlik artışa neden olmaktadır. 
Dayanıklı tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 1.32 birimlik artışa 
neden olmaktadır. Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 
1.10 birimlik artışa neden olmaktadır. Enerji fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.70 
birimlik artışa neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fiyat, Endeks, Mal ve Hizmet, Tüketici, Üretici, Enerji 
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Öz: Giriş: Bu çalışmada farklı yıllara ait TUİK verileri kullanılarak 6 farklı başlık altında değişik istatistik 
yöntemleri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin halk ve bi-
reylerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarının fiziki ya da nakdi yönden karşılanması bir zorunluluktur. Bunların 
içerisinde şartlı veya şartsız yardımlar ihtiyaç guruplarına göre dağıtılmakta ve paylaştırılmaktadır. Ayni ve 
nakdi sosyal yardımlar yine ihtiyaç gruplarına göre dağıtılmakta ve gruplar içerisinde risk boyutuna göre 
bir dağıtım şekli belirlenmektedir. Devlet eliyle sosyal korumaya yönelik geliştirilen farklı gelir türleri ve 
bu türlere bağlı olarak yapılan ayni ve nakdi yardımların dışında psiko-sosyal anlamda da kamunun toplum 
ile bireylerine sağladığı farklı yardım türleri bulunmaktadır. Toplum bireylerinin yaşam standartlarına göre 
sağlık, eğitim, barınma, güvenlik ve zorunlu ihtiyaç giderlerini karşılayamamaları durumunda kamunun “dev-
let” kurumlarının desteği ile farklı yardımlar sağlamakta ve bu yardımlara bağlı olarak yaşamlarını devam 
ettirmektedirler. Amaç: Biz bu çalışmamızda sosyal koruma hizmeti sağlayan tüm kamu veya özel kurum ile 
kuruluşların TUİK içerisinde yer alan verilerini kullanarak bir uygulama çalışması gerçekleştirmeye çalıştık. 
Analiz ve Yöntem: Bu araştırmada kullanılan veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan ana-
lizlerde Korelasyon, Birim Kök, Granger Nedensellik Testi, Regresyon ve eşlenik örneklem t-testi analizleri 
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılıklar değerlendirilerek sonuca gidilmiştir. Analiz sonrasında elde 
edilen bulgular sonrasında sosyal koruma uygulamalarının kamu açısından ve sosyal devlet anlayışı açısından 
önemli bir boyut olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç: Toplam maaş alan sayısını en çok etkileyen değişken, 
şartsız maaş yardımı toplamları değişkenidir. Toplam yardım sayısını en çok etkileyen değişken, ayni yardım-
lar toplamı değişkenidir. Değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde 
kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Şartlı yardımlardaki bir birimlik artış, toplam maaş alan kişi sayısında 0,60 
birimlik artışa neden olmaktadır. Şartsız yardımlardaki bir birimlik artış, toplam maaş alan kişi sayısında 0,062 
birimlik artışa neden olmaktadır. Nakdi yardımlardaki bir birimlik artış, toplam maaş alan kişi sayısında 0,087 
birimlik artışa neden olmaktadır.  Ayni yardımlardaki bir birimlik artış, toplam maaş alan kişi sayısında 0,16 
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birimlik artışa neden olmaktadır. Sosyal koruma gelirlerindeki bir birimlik artış, toplam maaş alan kişi sayısın-
da 0,049 birimlik artışa neden olmaktadır. Şartlı yardımlardaki bir birimlik artış, toplam yardım alan kişi sa-
yısında 0,62 birimlik artışa neden olmaktadır. Şartsız yardımlardaki bir birimlik artış, toplam yardım alan kişi 
sayısında 0,065 birimlik artışa neden olmaktadır. Nakdi yardımlardaki bir birimlik artış, toplam yardım alan 
kişi sayısında 0,090 birimlik artışa neden olmaktadır.  Ayni yardımlardaki bir birimlik artış, toplam yardım alan 
kişi sayısında 0,16 birimlik artışa neden olmaktadır. Sosyal koruma gelirlerindeki bir birimlik artış, toplam 
yardım alan kişi sayısında 0,05 birimlik artışa neden olmaktadır. Şartlı yardımlardaki bir birimlik artış, şartlı 
maaş alan kişi sayısında 0,079 birimlik artışa neden olmaktadır. Şartlı yardımlardaki bir birimlik artış, şartsız 
maaş alan kişi sayısında 0,53 birimlik artışa neden olmaktadır. SARTLIMAAS değişkeni SARTLIYARD de-
ğişkeninin nedenidir. SARTSIZMAAS değişkeni SARTLIYARD değişkeninin nedenidir. SARTLIYARD de-
ğişkeni AYNIYAR değişkeninin nedenidir. SOSYALKOR değişkeni SARTLIYARD değişkeninin nedenidir. 
SARTLIMAAS değişkeni AYNIYARD değişkeninin nedenidir. SARTLIMAAS değişkeni TOPLAMMAAS 
değişkeninin nedenidir. SARTLIMAAS değişkeni TOPLAMYARD değişkeninin nedenidir. NAKDIYARD 
değişkeni SARTSIZMAAS değişkeninin nedenidir. SARTSIZMAAS değişkeni SOSYALKOR değişkeninin 
nedenidir. SARTSIZMAAS değişkeni TOPLAMYARD değişkeninin nedenidir. Şartlı ve şartsız yardımların 
sosyal koruma gelirlerinden bağımsız olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Korunma, Kamu, Birey, Toplum, Değişken 
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1999-2015 YILLARINA AİT KAMU SAĞLIK HARCAMA VERİLERİNİN  
FARKLI İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE ANALİZ EDİLMESİ
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Öz: Giriş: Günümüzde kamu üzerindeki en önemli giderlerin başında sağlık harcamaları gelmektedir. Toplum 
ve bireyin korunması, geliştirilmesi, beslenmesi, acil ihtiyaçlarının karşılanması, önleyici sağlık uygulamaları-
nın hayata geçirilmesi, sağlık yöntem ve uygulamalarının hukuki boyutunun düzenli, sistemli ve etkili şekilde 
işletilmesi gerekir. Bu durum bir zorunluluk olduğu gibi ülkenin gelişmişlik ile devamlığı açısından da önemi 
büyüktür. Literatür çalışmalarına baktığımızda GSYH arasındaki ilişki ile nedensellik ilişkisi arasında dört 
farklı varsayımdan bahsedildiğini görmekteyiz. Bu durum GSYH’yi olumlu yönde etkilemektedir şeklinde bir 
hipotezde geliştirilmiştir. Bu duruma en önemli örneklerden birisi sosyal devlet anlayışına bağlı olarak işletilen 
yeşil kart uygulamasıdır. Kamu “devlet” toplum ve bireylerin sağlık giderlerini karşılamak amacıyla bu tip bir 
uygulama yapmış ve ihtiyaç duyulan sağlık giderlerini karşılamıştır. Ortaya çıkan ve verilen hizmet kamu üze-
rinde bir yük oluşturmakta ve sağlık harcamasını meydana getirmektedir. Yine son yıllarda yaşanan göç sorunu 
nedeniyle ortaya çıkan çok farklı sağlık giderleri bulunmakta ve kamu “devlet” bu giderleri karşılamak zorun-
da kalmaktadır. Ortaya çıkan bu durum kamunun sağlık harcamaları yönündeki uyguladığı politikalar başta ol-
mak üzere harcama kalemlerinde de farklılıklar meydana getirmiştir. Amaç: Biz bu çalışmada kamusal sağlık 
harcamalarının farklı istatistik yöntemlerle analiz edilmesi ve çıkan sonuca göre kamu üzerinde oluşturduğu 
ekonomik faktörler ile önemini incelemeye çalıştık.  Analiz ve Yöntem: Bu çalışmada TUİK den elde edilen 
1999-2015 yıllarına ait istatistik verileri kullanılmış ve sağlık harcamalarına ilişkin kalemler belirlenmiştir. Bu 
kalemlere yönelik yine farklı istatistik yöntemler kullanılarak analize gidilmiştir. Kullanılan verilerin sağlandı-
ğı kurumlara bakıldığında sağlık bakanlığı, maliye bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu SGK, TUİK hane halkı 
bütçe anket sonuçları ve özel sigorta şirketlerinin düzenli istatistik verilerinden oluştuğunu görmekteyiz. Ana-
lizde kullanılan veriler 1999 yılı ve sonrası için mevcuttur. Bu araştırmada kullanılan veriler E-Views 8.0 prog-
ramı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde Korelasyon, Birim Kök, Granger Nedensellik Testi, Regresyon 
ve eşlenik örneklem t-testi analizleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılıklar değerlendirilerek sonu-
ca gidilmiştir. Sonuç: Analiz sonrasında elde edilen bulgular sonrasında kamu sağlık harcamalarının GSYH 
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açısından önemli bir boyut olduğu, kamu sağlık harcamalarının yıllara göre artış gösterdiği, bireysel sağlık 
harcamaları kalemlerinin yıllara göre değişkenlik gösterdiği ve farklı faktörler içerdiği görülmüştür. Ayrıca; 
Sağlık harcama istatistikleri birim kök içermemektedir. Nedensellik analizi sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuş-
tur. Cari sağlık harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Hastaneler harcaması, toplam sağlık har-
camasının bir nedenidir. Evde hemşirelik bakımı harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Ayakta 
bakım sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme 
sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Halk sağlığı programlarının sunumu ve yöne-
timi harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcaması, toplam 
sağlık harcamasının bir nedenidir. Sınıflandırılamayan diğer kategori harcaması, toplam sağlık harcamasının 
bir nedenidir. Yatırım harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Toplam sağlık harcamasının gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranı (%), toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Cari sağlık harcamasındaki bir birim-
lik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden olmaktadır.  Hastaneler harcamalarındaki bir 
birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden olmaktadır. Evde hemşirelik bakımı har-
camasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.07 birimlik artışa neden olmaktadır. Ayakta bakım 
harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 1837 birimlik artışa neden olmaktadır. Perakende 
satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.25 birimlik artışa 
neden olmaktadır. Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış toplam 
sağlık harcamasında 0.129 birimlik artışa neden olmaktadır. Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki 
bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.833 birimlik artışa neden olmaktadır. Sınıflandırılamayan diğer 
kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 5998 birimlik artışa neden olmaktadır. 
Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.55 birimlik artışa neden olmaktadır. 
Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 
3676 birimlik artışa neden olmaktadır. Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları 
sayısında 8.121.140 birimlik artışa neden olmaktadır. Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağ-
lık kurumları sayısında 0.32 birimlik artışa neden olmaktadır.  Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış 
toplam sağlık kurumları sayısında 0.35 birimlik artışa neden olmaktadır. Evde hemşirelik bakımı harcamasın-
daki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.72 birimlik artışa neden olmaktadır. Ayakta bakım 
harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 1795864 birimlik artışa neden olmaktadır. 
Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 
2318017 birimlik artışa neden olmaktadır. Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki 
bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 1151405 birimlik artışa neden olmaktadır. Genel sağlık 
yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 9321166 birimlik artı-
şa neden olmaktadır. Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık ku-
rumları sayısında 5046003 birimlik artışa neden olmaktadır. Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam 
sağlık kurumları sayısında 4859937 birimlik artışa neden olmaktadır. Toplam sağlık harcamasının gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 3075512 birimlik artışa neden 
olmaktadır. Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.26 birimlik 
artışa neden olmaktadır. Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.009 
birimlik artışa neden olmaktadır.  Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayı-
sında 0.009 birimlik artışa neden olmaktadır. Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış hekim 
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başına düşen hasta sayısında 0.019 birimlik artışa neden olmaktadır. Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik 
artış hekim başına düşen hasta sayısında 1187001 birimlik artışa neden olmaktadır. Perakende satış ve diğer 
tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.06 birimlik artışa neden 
olmaktadır. Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına 
düşen hasta sayısında 0.03 birimlik artışa neden olmaktadır. Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki 
bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.200 birimlik artışa neden olmaktadır. Sınıflandırılama-
yan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 1835382birimlik 
artışa neden olmaktadır. Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.13 
birimlik artışa neden olmaktadır. Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik 
artış hekim başına düşen hasta sayısında 1189450 birimlik artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Gider, Analiz, Kamu, Birey, Toplum, Yöntem 
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Öz: Giriş: Değişen ve gelişen teknoloji ve tüm dünya ülkelerini içine alan globalleşme sürecinde ekonomik ve 
yapısal düzenlemelerin hızla yapılarak dünya pazarı içerisinde rekabeti güçlü kılacak bir yapıya kavuşulması 
tüm ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle ülkeler bu süreçte tüm sektörel alanlarda kendi öz kay-
naklarını doğru, rasyonel ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmelidir. Bu alanlardan biride orman ürünleri sanayi 
alanıdır. Amaç:  Bu araştırmada orman ürünleri sanayi bünyesinde bulunan kâğıt sektörüne ilişkin 2000-2015 
yılları arasındaki FAO (Food and Agriculture organization of the United Nations) verileri kullanılarak kağıt 
sektörüne ilişkin ithalat ve ihracat rakam ve değerlerinin birbirlerine nasıl etki ettiğini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Analiz ve Yöntem: Analiz kapsamında tüm dünya ülkeleri, Avrupa birliği ve Türkiye verileri ayrı 
ayrı incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Yapılan Panel veri, Korelasyon, Granger nedensellik ve Panel veri regresyon analizleri sonucunda kağıt sek-
törüne ait dinamiklerin neler olduğu belirlenmiştir. Araştırmada Total world paper and paper board ve Avrupa 
birliği paper and paper board istatistikleri en yüksek Türkiye pulp for paper istatistikleri ile ilişkili çıkmıştır. 
Total world pulp for paper istatistikleri en yüksek Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri ile ilişkili çıkmış-
tır. Avrupa birliği paper for paper istatistikleri en yüksek total world pulp for paper, Türkiye paper for paper 
istatistikleri ise en yüksek Türkiye paper and paper board istatistikleri ile ilişkili çıkmıştır. Türkiye paper and 
paper board istatistikleri en yüksek Türkiye pulp for paper istatistikleri ile ilişkili çıkmıştır. Total world paper 
board ile Avrupa birliği paper board istatistikleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Total world pulp 
for paper ile Avrupa birliği paper board ve Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri arasında nedensellik ilişki-
si bulunmaktadır. Avrupa birliği paper board ile Türkiye paper board istatistikleri arasında nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır. Avrupa birliği pulp for paper ile Türkiye paper board istatistikleri arasında nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır. Tüm dünya paper board hacmi istatistikleri ile tüm dünya pulp for paper istatistikleri beraber 
incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etki 1.47E+14 olurken, tüm dünya pulp for paper miktarı bir bi-
rim arttığında tüm dünya paper board istatistikleri 17011426 birim artmaktadır. Avrupa birliği paper board hac-
mi istatistikleri ile Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri beraber incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. 
Sabit etki 1.35E+13 olurken, Avrupa birliği pulp for paper miktarı bir birim arttığında Avrupa birliği paper bo-
ard istatistikleri 7917739 birim artmaktadır. Türkiye paper board hacmi istatistikleri ile Türkiye pulp for paper 
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istatistikleri beraber incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etki 408722.9 olurken, Türkiye pulp for 
paper miktarı bir birim arttığında Türkiye paper board istatistikleri 2.412080 birim artmaktadır. Sonuç olarak;    
Total world paper and paper board istatistikleri en yüksek Türkiye pulp for paper istatistikleri ile ilişkili çık-
mıştır. Total world pulp for paper istatistikleri en yüksek Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri ile ilişkili 
çıkmıştır.  Avrupa birliği paper and paper board istatistikleri en yüksek Türkiye pulp for paper istatistikleri ile 
ilişkili çıkmıştır. Avrupa birliği paper for paper istatistikleri en yüksek total world pulp for paper istatistikleri 
ile ilişkili çıkmıştır.  Türkiye paper and paper board istatistikleri en yüksek Türkiye pulp for paper istatistikleri 
ile ilişkili çıkmıştır. Türkiye paper for paper istatistikleri en yüksek Türkiye paper and paper board istatistikleri 
ile ilişkili çıkmıştır.  Total world paper board ile Avrupa birliği paper board istatistikleri arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. Total world pulp for paper ile Avrupa birliği paper board istatistikleri arasında neden-
sellik ilişkisi bulunmaktadır. Total world pulp for paper ile Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Avrupa birliği paper board ile Türkiye paper board istatistikleri arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Avrupa birliği pulp for paper ile Türkiye paper board istatistikleri arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Tüm dünya paper board hacmi istatistikleri ile tüm dünya pulp for paper 
istatistikleri beraber incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etki 1.47E+14 olurken, tüm dünya pulp 
for paper miktarı bir birim arttığında tüm dünya paper board istatistikleri 17011426 birim artmaktadır.  Avrupa 
birliği paper board hacmi istatistikleri ile Avrupa birliği pulp for paper istatistikleri beraber incelendiğinde şu 
sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etki 1.35E+13 olurken, Avrupa birliği pulp for paper miktarı bir birim arttığında 
Avrupa birliği paper board istatistikleri 7917739 birim artmaktadır.  Türkiye paper board hacmi istatistikleri 
ile Türkiye pulp for paper istatistikleri beraber incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etki 408722.9 
olurken, Türkiye pulp for paper miktarı bir birim arttığında Türkiye paper board istatistikleri 2.412080 birim 
artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kağıt Sanayi, Rekabet, Orman Ürünleri, Avrupa Birliği, Sektör 
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Öz: Giriş: Bu araştırma bazı ekonomik değişkenlere (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, Kişi başı gelir, İş gücüne 
katılım oranı, Sivil istihdam, Tarım sektörü İş Gücü, Hizmet sektörü İş Gücü, Güven endeksi, işsizlik) ilişkin 
değerlendirmelere yönelik 2005-2015 arası Türkiye İstatistik kurumu verileri kullanılarak yapılmıştır. Amaç: 
Bu çalışmada TUIK verilerini kullanarak temel ekonomik göstergelerin farklı değişkenler açısından ele alına-
rak analiz edilmesi ve elde edilen bulgularla alana yönelik katkılar sağlamayı amaçladık.  Analiz ve Yöntem: 
Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Korelasyon, Birim kök, 
Granger nedensellik, Regresyon analizleri sonucunda fiyat ekonomik faktörlerin arasındaki ilişkinin varlığı 
ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Sonuç: Araştırmada temel ekonomik göstergelerin birim kök 
içermemektedir. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu ileri analizlerde bu değişkenle-
rin kullanılmasının herhangi bir sapmaya neden olmayacağını göstermektedir. Kişi başı gelir ve İş gücüne 
katılım oranı ile GSYH arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İş gücüne katılım oranı ile KBG arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Kişi başı gelir ile sivil istihdam arasında nedensellik ilişkisi bulunmakta-
dır. İşgücüne katılım oranı bir birim arttığında GSYH 18 birim artmakta, Sivil istihdam bir birim arttığında 
GSYH 0.007 birim artmaktadır. İşgücüne katılım oranı bir birim arttığında kişi başı gelir 151 birim artmakta, 
Sivil istihdam bir birim arttığında kişi başı gelir 0.65 birim artmaktadır. Tarım ile ilgili göstergeler birim kök 
içermemektedir. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu ileri analizlerde bu değişkenlerin 
kullanılmasının herhangi bir sapmaya neden olmayacağını göstermektedir. Tarım iş gücü ile Tarım GSYH ara-
sında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Tarım İşgücüne katılım oranı bir birim arttığında GSYH 0.0009 birim 
artmaktadır. Hizmet sektörü ile ilgili göstergeler birim kök içermemektedir. Hizmet sektörü iş gücü ile Hizmet 
sektörü GSYH arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Hizmet sektörü İşgücüne katılım oranı bir birim 
arttığında GSYH 0.0005 birim artmaktadır. İşsizlik oranındaki bir birimlik yükseliş tüketici güven endeksinde 
7.4 birimlik düşüşe neden olmaktadır. Korelasyon analizine bakıldığında tüketici güven endeksi en yüksek 
gıda ve alkolsüz içecekler kategorisini etkilemektedir. Tüketici güvenini en çok etkileyen sektörel harcama 
türü giyim ve ayakkabı sektörü olarak bulunmuştur. Bu sektördeki harcamaların artması tüketici güvenini en 
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çok yükselten faktördür. Sonuç: Temel ekonomik göstergeler birim kök içermemektedir. Kişi başı gelir ile 
GSYH arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İş gücüne katılım oranı ile GSYH arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. İş gücüne katılım oranı ile KBG arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Kişi başı 
gelir ile sivil istihdam arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İşgücüne katılım oranı bir birim arttığında 
GSYH 18 birim artmakta, Sivil istihdam bir birim arttığında GSYH 0.007 birim artmaktadır. İşgücüne katılım 
oranı bir birim arttığında kişi başı gelir 151 birim artmakta, Sivil istihdam bir birim arttığında kişi başı gelir 
0.65 birim artmaktadır. Tarım ile ilgili göstergeler birim kök içermemektedir. Tarım iş gücü ile Tarım GSYH 
arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Tarım İşgücüne katılım oranı bir birim arttığında GSYH 0.0009 
birim artmaktadır. Hizmet sektörü ile ilgili göstergeler birim kök içermemektedir. Hizmet sektörü iş gücü ile 
Hizmet sektörü GSYH arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Hizmet sektörü İşgücüne katılım oranı 
bir birim arttığında GSYH 0.0005 birim artmaktadır. İşsizlik oranındaki bir birimlik yükseliş tüketici güven 
endeksinde 7.4 birimlik düşüşe neden olmaktadır. Korelasyon analizine bakıldığında tüketici güven endeksi 
en yüksek gıda ve alkolsüz içecekler kategorisini etkilemektedir. Tüketici güvenini en çok etkileyen sektörel 
harcama türü giyim ve ayakkabı sektörü olarak bulunmuştur. Bu sektördeki harcamaların artması tüketici gü-
venini en çok yükselten faktördür.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, İstihdam, İşgücü, İşsizlik, Hizmet, Tarım, Fiyat 
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Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uşak / Türkiye
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Öz: Giriş: Devletin ekonomideki rolü iktisadi ve mali düşünce tarihi içinde sürekli tartışıla gelmiş, farklı gö-
rüş ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de İzmir iktisat kongresindeki kararlardan da etkilenilerek karma 
bir ekonomik sistem kabul edilmiştir. Bu sisteme göre, ekonomide özel müteşebbisin yeterli olmadığı alanlar-
da devlet ekonomiye müdahale edebilecekti. Böylece özelleştirmenin konusu olan, KİT’lerin kuruluş hikâyesi 
başlamış oldu. Amaç: Bu çalışma da özelleştirme süreci boyunca istihdam açısından ortaya çıkan durumun 
değerlendirilmesidir. Aslında özelleştirme kamuya ait kurumların satılması ve gelirlerin sonlandırılması duru-
mudur. Görünüş itibariyle vergi yükünü azaltan bu kurumların satılarak kapatılması, kamuya ait harcama yü-
künün topluma aktarılması durumudur.  Dolayısıyla toplumsal refahı da olumsuz etkileyecektir. Bu durumun 
incelenmesi amaçlanmıştır.  Yöntem: Bu çalışmada betimsel bir yöntem kullanılmıştır. İstatistiksel verilere 
bakarak durum analizleri yapılmıştır. Yıllar itibariyle siyasi yapı değişiklikleriyle beraber özelleştirmelerin 
gerçekleşme sürecinin nasıl etkilendiği analiz edilmiştir.  Cumhuriyetin ilk yıllarında ağır sanayi hamleleri 
adıyla ülke genelinde üretim tesisleri kurulmaya başlandı. Bu süreç devam ederken, esas amaç unutularak tüm 
üretim tesisleri ve pazar kamu idaresi eline verildi. Aslında özel müteşebbisin güçleneceği süreç takip edilecek 
ve bu kurumlar zamanla özel sektöre devredilecekti. Ancak bu yapılmadı. Her geçen gün ekonominin büyü-
mesi kamu idaresinde hızlandı.  Devletin ekonominin içinde yer alması bazı alanlar için önemli kabul edil-
mektedir. Dünya da bu kuruluşlar çeşitli bilim adamlarınca ele alınmış ve çeşitli isimler konulmuştur. Tanımlar 
ülkelere göre farklılık gösterebildiği gibi ülke içinde de farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Türkiye’deki 
adı KİT(Kamu İktisadi Teşekkülleri) dir.

Kamu iktisadi teşekküllerinin özellikleri başlıca şöyledir;

“Kamu işletmeleri, ekonomik gereklere uygun olarak kurulmuş işletmelerdir.- 

Sermayesinin tamamı veya %50’den fazlası kamuya aittir. - 

Özel sektörün tek amacı karın maksimizasyonu iken kamu işletmeleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel - 
amaçları gerçekleştirmeyi hedefler.

 Kamu işletmeleri, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup, idari ve mali özerkliğe de sahiptirler” şeklinde sayı-- 
labilir. Bu kuruluşlar 3 farklı şekilde kurulabilir. Bunlar ilk kuruluş, devletleştirme ile kuruluş ve Kamu 
kurumuna iktisadi nitelik verme ile kuruluş şeklindedir. Kuruluş nedenleri ise siyasal, sosyal ve ekonomik 
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nedenlere bağlı olarak ele alınmalıdır. Özelleştirme 21 yüzyılda devletin ekonomideki rolünü değiştirmeye 
başlamıştır. 1970’li yıllarda makroekonomik sorunlarla karşılaşan dünya ekonomileri bu sorunlardan kur-
tulmanın en iyi çözümü olarak özelleştirmeyi uygulamaya koymuşlardır. Günümüzde ise özelleştirme hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin iktisat politikası haline gelmiştir.  Özelleştirme, “kamu mülkiye-
tinin özel kişilere aktarılması, yani özel mülkiyet haline dönüştürülmesidir” (Ünal, 2000: 44). Özelleştirme 
ile ulaşılmak istenen temel amaç, devletin ekonomik yapı içindeki rolünü azaltarak piyasa yapısını güçlen-
dirmek, dolayısıyla ekonomik yapının etkinliğini arttırmaktır. Aslında özelleştirme ile hedeflenen amaçlar, 
ekonomik ve mali amaçlar, sosyal amaçlar ve siyasi ve ideolojik amaçlar şeklinde de sınıflandırılır. Bu 
amaçlara göre, serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek, devlete gelir sağlamak ve ekonomide verimliği 
artırmak gibi temel hedefler ön plandadır.  Özelleştirme olgusunu da kapsayan çağdaş iktisadi düşünceyi ilk 
uygulayanlar ABD’de o dönemin başkanı Ronald Reagan ve İngiltere’de de Margeret Theacther’dir.  Bul-
gular: Özelleştirmenin nedenlerine bakıldığında ekonomik nedenlerin daha ön planda olduğu görülebilir. 
Çünkü ekonomik sonuçlar sosyolojik ve siyasi sonuçları da etkilemektedir.  Özelleştirmenin hayata geçiril-
mesi için geniş kapsamlı dört strateji mevcuttur: Yükten kurtulma, devletin rolünü asgariye indiren düzenle-
meleri benimsemek, kullanıcıdan ücret almak, rekabeti getirmek ve güçlendirmek’tir. Kullanılan yöntemler 
ülkeden ülkeye değişmektedir. Özelleştirme yöntemleriyle devlet işletmelerinin tamamı veya bir kısmının 
nasıl satılacağı belirlenmektedir.  Özelleştirme Yöntemleri iki çeşittir. Mülkiyet hakkının devrini öngören 
ve öngörmeyen özelleştirme yöntemleri vardır. Eğer mülkiyet devri öngörülüyorsa kuruluş satılacak ve 
öngörmüyorsa kiralama veya çeşitli kullanım metotları ile kurum işletilmesi devredilecektir.  Özelleştir-
menin Sosyo-Ekonomik etkileri, finansal yönden etkileri, Sermaye piyasasına etkileri ve politik etkileri 
görülecektir. Sonuç: Dünya da özelleştirmeye bakıldığında gelişmiş ülkelerde özelleştirme uygulamaları 
görülebilir. Bunlar; İngiltere 1980’li yıllarda ilk uygulayan ülkedir. 2008’e kadar birçok kuruluş özelleştiril-
miştir. En çok enerji sektöründe özelleştirmeler yapılmıştır. Bu özelleştirmeden sonra kamuda istihdam da 
azalmalar yaşanmıştır.  Fransa’da 1986 yılında özelleştirmeler başlamıştır. 2008 yılına kadar ciddi derecede 
özelleştirme yapılmıştır. Almanya’da doğu Almanya’nın birleşmesiyle özelleştirme yapılmıştır. Japonya’da 
kamu işletmelerinin rekabeti azalttığından ötürü özelleştirmeler yapılmıştır. ABD’de 1990’lardan sonra 
özelleştirmeler yapmıştır.  Türkiye’de özelleştirme ile ilgili çalışmalar 24 ocak 1980 kararları ile başlatılmış 
ancak 1990 dan sonra uygulamaya konulabilmiştir. Türkiye’deki KİT’lerin başlıca sorunları sayıldığında 
ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; “aşırı istihdama bağlı olarak verimliliğin ortadan kalktığı kontrolden çıkmış 
siyasi mekanizmanın elinde mahvolan olan kuruluşlar.” İstihdam üzerindeki etkisine bakıldığında, 1990-
2014 yılları arasında Türkiye’de demir çelik, motor otomotiv, petrol ve ürünleri, orman ürünleri, maden-
cilik, makine ve imalat, sigara alkol ve tuz, şeker, tarım ve gübre, gıda çimento, toprak ve seramik, tekstil, 
turizm ve otelcilik, ulaştırma, bankacılık ve sigortacılık ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet yapan 
birçok şirket, işletme, tesis, fabrika, maden sahası vb. özelleştirilmiştir. Analizler neticesinde aşağıdaki 
genel bulgulara ulaşılmıştır. Söz konusu sektörlerden 1990-1994 döneminde toplam 2.132 milyon dolar, 
1995-2002 döneminde toplam 5.761 milyon dolar, 2003-2008 döneminde toplam 28.306 milyon dolar, 
2009-2014 döneminde toplam 22.330.914.278 dolar gelir elde edilmiştir. En yüksek özelleştirme rakamları 
1990-2014 döneminde elde edilmiştir. İncelenen 16 sektördeki 71 şirkette özelleştirme sonrası toplam is-
tihdam sayısı 8406 kişi azalmış ve 4/c kapsamında işten çıkarılanlardan 13518 kişi sözleşmeli olarak geri 
işe alınmıştır. Hem çalışan personel sayısındaki artış ve azalışlar hem de 4/c kapsamında işe yerleştirilenler 
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dikkate alındığında incelenen şirketlerdeki özelleştirme uygulamalarının toplam istihdam sayısında 5548 
kişilik bir artış yarattığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İstihdam, İşsizlik, Kamu Maliyesi
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Öz: Giriş: Ekonomi, bütün ders kitaplarında; kıt kaynaklarla çok sayıdaki insan ihtiyacını optimum düzeyde 
karşılayıp tatmin etme disiplini olarak tarif edilmektedir. Hane idaresi, hane halkının geçinmesi gibi sözlük 
anlamları bulunan ekonomi disiplininin temel ilkeleri şunlardır (Kumbaracıbaşı 1967: 7):

İnsan amaçları ve ihtiyaçları sınırsızdır. 

Kaynaklar, araç ve imkânlar sınırlıdır. 

Sınırsız amaç ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, sınırlı kaynak, araç ve imkânların hiyerarşik 

bir biçimde sistematize, organize ve koordine edilmesi gerekmektedir. 

Tüm kaynakların, araç ve imkânların; en fazla acil olan amaç ve ihtiyacın karşılanmasından en az acil olan 

amaç ve ihtiyacın karşılanmasını mümkün hale getirecek bir düzenlemeye tabi kılınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ekonomi dediğimiz disiplin bu epistemolojik ve normatif çerçeveye göre teşekkül ettirilmiştir ve 
bu çerçeveye uygun bir rotada işletilmektedir.

Bu Bildiri; medyatik kaynaklar ve medyatik üretimler söz konusu olduğunda, fordist ve özellikle postfordist 
epistemik yaklaşım ve modellere göre çerçevelenmiş ekonomi mantığının işlemediği sorunsalı üzerine temel-
lendirilmektedir.

Bu sorunsala istinaden, Bildiride; medyatik kaynakların değerlendirilmesi ve medyatik ürünlerin tüketilmesi, 
yani, medya piyasasında, mevcut ekonomi biliminin ilkelerinin ters yüz olduğu hipotezi ileri sürülmektedir. 

D. Ricardo’nun piyasa analizlerinde kullandığı kavramlardan yararlanılarak, K. Marx’ın “Meta Fetişizmi” 
Kavramı, bu Bildiri’de, kuramsal perspektif olarak, konu bağlamında “tırnak içine” alınarak, bu hipotez sı-
nanmaya çalışılmaktadır.  

Buna göre Bildiri, medya ekonomisine ilişkin muhtemel yaklaşımlara pion niteliğinde katkı sağlamayı amaç-
lamaktadır. Bu amaca hizmet ettiği kadarıyla, Bildiri’nin; sadece, iktisat veya ekonometri gibi disiplinlerin 
bakışıyla, medya piyasalarına bakılmasının yol açacağı eksikliklere dikkatleri çekeceği umut edilmektedir 



151

ve bu gerekçe ile önemli olduğu düşünülmektedir.Bu Bildiride, çok basit bir teknik kullanılmaktadır ama bu 
teknik, çok sık kullanılan bir analiz tekniği değildir. (Örnek: Todd Gitlin’in Media Sociology: the Dominant 
Paradigm, Ed. Boyd-Barret ve Newbold, Approaches to Media a Reader, Arnold:1995). Bu analiz tekniğine 
göre, konu assumption’lar haline getirilmekte ve bu sayıltıların mantıksal tutarlılığı veya geçerliliği sınanma-
ya çalışılmaktadır. Bu bildiride, konu ile ilgili bazı yargılar ileri sürülmüş ve her bir yargı birer assumption 
olarak ele alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Action ile logos, bilimsel çalışmalara farklı rotalar belirler 
sayıltısı, birinci assumption olarak öngörülmektedir. Ekonomi ile iletişim bilimi, logos ve action kriterlerine 
göre değerlendirilmektedir. Sınırlı düzeydeki araç ve imkânlarla, sınırsız düzeydeki amaç ve ihtiyaçları tatmin 
etmeye çalışan ekonominin aksine; ham maddesi ve mamulatı enformasyon olduğu için, stokları ve üretilmesi 
sonsuz / sınırsız kaynaklarla ilgilenen ve kavşak (crossroads)) bir akademik disiplin (Schramm, 1963:1) olan 
iletişim biliminin, sınırlı amaç ve ihtiyaçların tatmini sorunsalına ilişkin olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. 
İkinci assumptionda; medyatik üretimin hammaddesi ve ürünü olan enformasyonun, üretildikçe ve tüketildik-
çe çoğalan ve çoğaldıkça yeniden üretilen ve tüketilen bir medya piyasasının bulunduğuna değinilmekte ve 
medyatik ürünün nitelikleri (Hamitoğulları 1986:29; Demir 1996:77; Baytar 2013:55; Anık 2009:24).  ince-
lenmektedir. Üçüncü assumptionda, medya ekonomisinin ilgi alanına giren piyasanın mekanik değil organik 
olduğu iddiası temellendirilmeye çalışılmaktadır. Ricardo’dan ödünç alınan kavramlarla geliştirilen, Marx’a 
ait met’a fetişizmi kavramının yerine enformasyon fetişizmi (Anık, 2014: 132) kavramı önerilmekte, medyatik 
ürünlerin fetişleştirilmesinin muhtemel sonuçlarına dikkatler çekilmeye çalışılmaktadır. Marx, belirli bir ürünü 
üretmek için piyasaya sürülen ürünün, belirli ölçüde kendisini üreten emek ve emek sahibinin istismar edilme-
sini dolayımladığını belirtmekte, ürünün belirli bir piyasada el değiştirmesiyle de bu istismarın sürekli olarak 
katlandığına değinmektedir. (Marx, 1986; Marx, 1979a; Marx, 1979c; Marx, 1979d). Bulgular ve Sonuç’ta; 
Marx’ın bu kuramına istinaden; herhangi bir amaca yönelik olmayan ve belirli bir ihtiyacı da karşılamayan pek 
çok medyatik ürünün, sınırsız biçimde üretilmesi sonucunda ortaya çıkan enformasyonun sonuçlarının dejene-
re edici olabileceği iddia edilmekte, enformasyonun fetişleştirilmesinin, bu dejenerasyonun ört bas edilmesine 
yol açabileceği ileri sürülmektedir.           

Anahtar Kelimeler: Logos, Action, Medya Ekonomisi, Met’a Fetişizmi, Enformasyon Fetişizmi)
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Öz: Giriş: Günümüzde bankacılık faaliyet alanlarına göre çeşitli sınıflarda incelenebilen finans kurumları ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Gölge bankacılık sistemi parasal işlemlere aracılık etmekle beraber iktisat politika-
sında da önemli görevleri bulunan kurumlardır. Bankalar sınıflandırıldıklarında; Ticari Bankalar, Yatırım Ban-
kaları, Kalkınma Bankaları, Kıyı Bankacılığı, Katılım Bankaları şeklinde sınıflandırılmaktadır (Öztürk,2014).
Bankalar ekonomide parasal hareketi sağlayan aracı kurumlardır. Bu yönüyle para piyasalarına yön veren 
merkez bankasının en önemli yardımcılarıdır. Parasal kurumlar içerisinde bankalar önemli bir yere sahiptir. 
Hazine de bir parasal kurum olmasına rağmen piyasaya yön verme adına kullanılan politikalar da bankalar 
kadar dikkate alınmamaktadır. Dünya da parasal sistem içinde para politikasının takipçisi ve uygulayıcısı 
olan merkez bankalarıdır. Bankacılık sisteminin koordinatörü olarak da kabul edilen merkez bankaları sistem 
içinde oldukça önemlidir. Merkez Bankaları ilk olarak 17.yy sonlarında İngiltere ve İsveç’te kurulmuştur. 
Türkiye’de 1930’da kurulmuştur. Merkez Bankaları çağdaş ekonomilerin vazgeçilmezleridir. Para ve kredi 
sisteminin işleyişi merkez bankalarına bağlıdır (Öztürk, 2014). Amaç: Dünya da gölge bankacılık sisteminin 
para politikasını etkilediği bilinmektedir. Ancak para piyasası araçları arasında doğrudan sayılmamaktadır. 
Türev piyasalarındaki araçlar arasında dolaylı olarak göze çarpmaktadır. Para piyasalarını hazine gibi dolaylı 
etkileyen kurumların işlevleri bile dikkatle takip edilirken gölge bankacılık sisteminin etkisi dolaylı olarak 
takip edilmektedir. Bunun dikkate alınması yönünde çalışmalar artırılmalıdır. Bu çalışma ile sistemin öne-
mine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmanın yöntemi betimseldir. Var olan durumu incele-
yip sonuçlara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Gölge bankacılık sistemi normal bankacılık sistemi dışındaki 
faaliyetleri kapsamaktadır. Para piyasalarında var olan mevduat dışında bir durum yaratır. Gölge bankacılık 
sistemi, bankalardan daha yüksek kar marjlarına sahip bir sistemdir. Bu sisteme göre bankaların kâr marjının 
sınırları daha düşük ve rekabet avantajları daha zayıftır.  Gölge bankacılık sisteminin başlıca araçları hedge 
fonları, para piyasası yatırım fonları, türev enstrümanları ve geri alım anlaşmalarıdır. Ticari bankalar ile ya-
tırım bankaları arasında bir köprü olan gölge bankacılık, organize olmayan menkul kıymetleştirme pazarına 
da hâkimdir. Ticari bankalar gölge bankacılık işlemleriyle daha fazla fon bulurlar ve böylece standarttan daha 
fazla kredi imkanı elde ederler. Üstelik risk, gölge bankacılığı aracılığıyla, bir kurum yerine bütün finansal 
sistemi kaplamaktadır. Sonuçta, bankaların finansal pazarda daha fazla faaliyet / işlem hacmi ve kârlılıkları 
oluşmaktadır. Gölge bankacılık sistemi, veznesi olmayan, şubesi bulunmayan, banka gibi görülen banka gibi 
hareket eden, banka gibi borç alıp veren, yatırım yapan ancak klasik bankalar gibi düzenlemelere tabi olmayan 
finans kuruluşlarıdır. Gölge bankacılık kavramı ilk kez 2007 yılında Federal Reserve Bank aracılığıyla düzen-
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lenen bir sempozyumda kullanılmıştır (Oktar ve Eroğlu, 2015). Gölge bankacılık sisteminin oluşması arz ve 
talep yönünden ortaya çıkan iki faktöre bağlıdır;

1- Arz yönünden: Finansal yenilik serisi ve yasal değişiklikler, bankaların rekabet avantajını ortadan kaldırmıştır. 

2- Talep yönünden: Gölge bankacılık araçlarının, finansal işlemler için teminat talep edilmesi nedeniyle te-
minat olarak kullanılmasına neden olmuştur. Menkul kıymetleştirmenin gelişmesi nedeniyle repo işlemleri, 
para piyasası aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. (Gorton ve Metrick, 2010: 266).Bu 
sistemi oluşturanlar, tasarruf sahibiyle borç alan arasındaki köprüyü kuran ve bankalar dışında kalan aracı ku-
rumlardır. Bu kurumların ortak özelliği bankalardan farklı olarak mevduat toplayamamalarıdır. Buna karşılık 
diğer yollarla topladıkları kaynakları bankalara benzer biçimde kullanmaktadırlar. Bu kurumlar bankalardan 
farklı olarak tüketici kredisi, kredi kartı gibi bireysel ya da benzer krediler yerine yatırım kredileriyle uğraşır-
lar (Eğilmez, 2013). Gölge Bankacılığın Çalışma Sisteminde öncelikle fon girişleri olmalıdır. Burada işlem 
geleneksel bankacılıktan farklı olduğu için fon girişi mevduat şeklinde değil farklı yollarla olmalıdır. Transfer 
edilme özelliğine sahip olmalıdır. Vade veya likidite şekillerini başka vade veya likidite şekillerine transfer 
edebilmelidir. Kredi risklerinin sürekli transfer edilebilmesidir. Doğrudan veya dolaylı finansal kaldıraç kul-
lanılmalıdır. Bir finansal kurumun bu şartlardan en az  “bir” tanesini sağlaması gerekir. Bu şartların yanında 
sistemin güvenli, kısa vadeli ve nakit varlıklar yaratabilmesi gerekir. Finansal küreselleşme sürecinde finans 
piyasalarında serbestleşmenin ivme kazanması, piyasalarda riski tolere etmek amacıyla çıkarılan finansal tü-
rev araçlarının çeşitlenmiş olması, son yıllarda en önemli gelişmeler olarak dikkati çekmektedir. Ne var ki, 
finansal araçların denetim dışı sirkülasyonu hem piyasalar hem de finansal aktörler için risk faktörünü öne çı-
karmıştır. Finansal inovasyonlar sonucu ortaya çıkan ve yatırımcının riskini azaltma odaklı türev enstrümanlar 
piyasada denetim eksikliğinden ve serbestlikten yararlanarak zamanla birer risk unsuru olmuşlardır(Oktar ve 
Eroğlu, 2015).  Bulgular: Dünya da Gölge Bankacılık sistemine bakıldığında hızla büyüdüğü görülmektedir. 
En büyük ekonomilerden olan Çin’de hızla büyümektedir. J.P. Morgan Chase’in tahminine göre Çin’deki 
gölge bankaların işlem hacmi 2012 sonu itibariyle yaklaşık 5,8 trilyon USD olmuştur. Bu büyüklük 2012 yılı 
verilerine göre Çin’in GSYH’sının yüzde 70’ine yakın bir miktardır. (Eğilmez,2013). Amerika, İngiltere ve 
Avrupa ülkelerinde gölge bankacılık faaliyetleri bulunmaktadır. Dünya türev piyasalarının işlem hacminin, 
2015 yılının ilk yarısında 493 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşmıştır. Bunun 384 trilyon dolarlık bölümü faiz, 70 
trilyon dolarlık bölümü döviz, kalan bölümü de hisse senedi kontratıdır. Taşıdıkları tahmini bilanço riskleri 
toplamı 15 trilyon’a ulaşmıştır.  Sonuç: Bu kuruluşlar genel olarak mevduat toplamıyorlar. Kaynaklarının 
büyük çoğunluğunu tahvil ve türev piyasalarında değerlendiriyorlar ve bankalara kredi dağıtabilecekleri yeni 
fonlar yaratıyorlar. Kontrat işlemlerinin çok büyük bölümü Dolar, Euro, Pound ve Japon yeni ile yapılmış. En 
bilinen gölge bankacılık kuruluşları; hedge fonlar, yatırım bankaları, mutual fonlardır. Bu nedenle FED, AMB, 
BoE ve BoJ parasal genişlemede daha rahattırlar. Gölge bankacılık sistemi yukarıda sayılan ülkelerin para po-
litikalarında daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. Parasal genişleme açısından elde ettikleri bu rahatlık 
kriz risklerine karşı hareket alanlarını genişletme imkânı sunmaktadır. Gölge bankacılık sistemi bankaların 
rahat fon temin ettikleri ve daha karlı işlem yapma fırsatı yakaladıkları kuruluşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Gölge Bankacılık, Para Krizi, Bankacılık Krizi, Finans Piyasalar, Türev Piyasaları
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Öz: Giriş:Tüketim (consumption) kavramı litaratürde,  insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla 
üretilen mal ve hizmetleri  kullanmaları olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını tatmin 
etmeye güdülenmiş insanoğlu buna yönelik araçlar ve yöntemler keşfetmiştir. Tüketim bu araçların en bilinilir 
olanıdır. Psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyoloji araştırmaları göstermektedir ki; insanlar mutluluk duyacakları 
şeylere karşı yakınlaşma, acı duyacakları şeylere karşı kaçınma eğilimindedirler. O halde tüketim insanlar için 
mutluluk arayışının da bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat ve sosyolojiyi tüketim konusu üzerinde 
bir kavşakta inceleyen Veblen, 1899’da yayınladığı “ The Theory of The Leisure Class” adlı eserinde ele aldığı 
“Gösterişçi Tüketim” teorisini ve kavramını ortaya atmıştır. Gösteriş amaçlı tüketim yalnızca zenginler için 
değil toplumun bütün sosyal tabakları için geçerli bir durumdur. Her sosyal tabakadaki birey bir üst sosyal 
tabakadaki bireyler gibi harcamalar yaparak onlar gibi görünmeyi sağlayabileceklerdir. İtibar elde etmek ar-
zusuyla sanki onların ince zevklerine, değerlerine sahipmiş gibi görünmek isteyebilirler. Bunun için de kendi 
sığ kültürel değer, tercih ve yönelimlerini kendinden daha üstteki gibi göstererek kendisinin bir üst statüde 
değerlendirilmesini sağlayabilirler. Gösterişçi tüketim kişinin çevresine statü veya prestijini göstermek amacı 
ile yaptığı tüketimler olarak adlandırılabilir. Bu nedenle kişiler tarafından bu alışveriş ve tüketimlerde lüks ve 
pahalı ürünler tercih edilmektedir. Veblen bu tüketim davranışını gösteren sınıfı “aylak” olarak adlandırmak-
tadır. Bu insanlar tüketimi sosyal statülerini yükseltmek amacıyla ve en önemlisi de bunu insanlara göstermek 
amacıyla tüketim yaparlar. Zenginliklerinin gösterisidir yapılan aslında ve bunu da kanıtlamak amacıyla ifşa 
eder yani aldıkları mal ve hizmetleri gösterirler. Bu gösterişçi tüketim, aynı zamanda varlığın ekonomik olma-
yan şekilde harcanması ile aylak sınıfın yerini ve statüsünü belirtmektedir. Aylak sınıf üyeleri kendi aralarında 
prestij ve statü için rekabet ederler. Kıskançlık bu tüketim şekli için temel güdülerden biridir. Veblen’e göre  
gösterişçi tüketimi sergileyen aylak sınıf yiyecek, içecek, giyim, barınma, hizmet, eğlence gibi her şeyin en 
iyi ve pahalısını tüketmeyi tercih ederler. Yalnızca tüketmek yetmeyecektir bunları sergilemek isterler. Tüm 
yaşam alanlarını ve hatta ailelerini  zenginlik ve güçlerinin bir taşıyıcısı olarak görme eğilimindedirler. İsraf 
etmek gösterişin bir işaretidir onlar için. Zenginliğe sahip olunuşun kendisi yeterli değildir bu diğer insanlara 
sunulduğu takdirde anlamlı ve statü nedeni olabilir. Veblen gösterişçi tüketim kuramında tüketim faaliyetleri-
nin odak noktasına kıyaslama olgusunu yerleştirir. Veblen, aylak sınıfının tüm parasını, diğerlerinde olmayan-
ları satın almaya harcadığından bahseder. Tüketici diğerlerini kıskandırmak ve diğer taraftan onların gözünde 
saygı görmek için tüketir. Ritzer’in Veblen’in teorisine en büyük katkısı günümüzde gösterişçi tüketim için 



155

kullanılan mal ve hizmetlerin sınırlarının artması yaklaşımı olmuştur. Bir deniz seyahati ya da kayak merkez-
leri birer gösterişçi tüketim olarak görülebilmektedir. Amaç: Bireylerin ekonomik yetkinlikleri derecesinde 
tüketmeleri değil tükettiklerini göstermeleri onları gösteriş amaçlı tüketimi yapan tüketicilere dönüştürmek-
tedir. Veblen’in olabileceğini hayal ettiği ama tanıklık etmesi mümkün olmayan, imajların gerçekliği ikame 
ettiği günümüzde sosyal paylaşım ağları sosyal satülerin inşa edilmesinde ve diğer insanlara gösterilmesine 
fırsat yaratmıştır. Artık gösteriş amaçlı tüketim yapmak isteyen tüketiciler tükettikleri mal ve hizmetleri dillen-
direbilmektedirler. Yöntem: Bu kapsamda instagram sosyal paylaşım ağında 30 profil göstergebilim analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Profil sahibi kişilerin gösteriş amaçlı kullandıkları fotoğraflar incelemeye alınmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Veblen’in teorisi temelinde bakıldığında bireyler kendilerini gittikleri her mekanda ama 
özellikle şık ve pahalı yerlerdeki fotoğraflarını; güzel, yakışıklı, şık oldukları fotoğraflarını; güzel yemekle-
rin, güzel manzaraların olduğu fotoğraflarını profillerine koydukları saptanmıştır. Mekanın önünden geçerken 
markanın görüneceği fotoğraflar tercih edilmekte, en süslü sofralar, evlerin en şık kısımları, en güzel tabaklar 
fotoğraflanmakta ve diğer insanlara gösterilmektedir. Veblen yaşadığı yüzyıldan bu yüzyıla insanların tüketim 
amaçları ile ilgili önemli bir kuramsal bakış açısı hediye etmiştir. Sonuç olarak gösterişçi tüketimin sınırları 
ve kapsamı genişleyerek devam etmektedir. Bireyler gösterişçi tüketim yapmakla kalmıyor gösterişçi tüketimi 
yapıyormuş gibi yapmaktadırlar. Bu yüzyılda gösterişçi tüketimin gösterisini izliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Veblen, Gösterişçi Tüketim, Sosyal Paylaşım Ağları, İnstagram
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Öz: Giriş: Günümüz otomotiv endüstrisinde çok yoğun bir rekâbet yaşanmaktadır. Bu rekâbet, gelişmiş pazar-
larda yüksek teknolojiye sahip yeni model geliştirme, gelişmekte olan pazarlarda ise alım gücüne uygun araç 
üretimini zorunlu kılmaktadır. Özellikle doymuş pazarlarda satışları müşteri eğilimleri belirlemekte ve daha 
sık aralıklarla ürün geliştirme başarımı önem kazanmaktadır. Müşteriler, yük taşımacılığı, servis taşımacılığı 
ve özel işlerinde kullanma gibi çeşitli amaçlarla talep ettikleri ticari araçların uygun fiyatlı olmasının yanı sıra 
olabilecek en iyi kaliteye sahip olmasını beklemektedirler. Bu doğrultuda müşteriler, ticari araçlarının yakıt 
tüketimi düşük, motor performansı yüksek, arıza oranları olabildiğince düşük, konforlu ve teknik donanımı 
yeterli olması gibi kriterleri sağlamasına özen göstermektedirler. Müşterilerin bu bakış açısı ile otomotiv ürün-
lerinde uluslararası çevre normlarına uygunluk, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kul-
lanımı öne çıkmaktadır. Son yıllarda Türkiye, özellikle ticari araç üretimi alanında bir mükemmellik merkezi 
haline gelmiştir. Amaç: Bu çalışmada, Marmara bölgesinde kullanılmakta olan ticari araçlara ilişkin marka 
bazında müşteri memnuniyetinin derecesi ve bunu etkileyen faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Böylelikle farklı 
marka araçlar arasında memnuniyet açısından anlamlı bir fak olup olmadığı varsa ne kadar fark olduğu ve mar-
kaların sıralamasıyla ilgili mevcut durum ortaya konulabilecektir.  Bunun yanında yapılan çalışmada en çok 
şikâyetlerin hangi konularda geldiği ve bunları minimum düzeye indirmek için neler yapılabileceği üzerinde 
de durulmuştur. Yöntem: Bu amaçlar doğrultusunda, 350 ticari araç kullanıcısına yüz yüze anket yapılarak 
mevcut aracıyla ilgili görüş ve şikâyetleri alınmıştır. Bu doğrultuda iki bölümden oluşan bir anket hazırlanmış-
tır. Anketin birinci bölümde araç kullanıcısının gelir durumu, kullandığı aracın markası, tipi (panelvan, kamyo-
net veya minibüs), ne kadar süredir mevcut aracını kullanmakta olduğu ve tercih etme sebebinin ne olduğu gibi 
bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise kullanıcının mevcut aracıyla ilgili memnuniyet derecesini ölçmeye 
yönelik 14 adet soruya 5’li likert ölçeğine göre cevap vermesi istenmiştir. Bu sorular, aracın fiyatı, motor per-
formansı, yakıt tüketimi, iç ve dış tasarımı, teknik donanımı, güvenliği, konforu ve marka tarafından sunulan 
satış sonrası hizmetler gibi kalitenin alt başlıkları olarak düşünülebilecek kriterleri içermektedir. Anketler so-
nuçları IBM SPSS Statistics paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler yapılmadan önce 
uygulanan anketin sonuçlarının güvenilir olup olmadığını anlamak için güvenilirlik testi yapılmıştır. Test sonu-
cunda, anket verilerinin güvenilirliğinin %89 düzeyinde olduğu görülmüştür. Anketlerden elde edilen verilere 
ANOVA ve post hoc testleri gibi parametrik testler uygulanacağı için öncelikle normallik ve varyansların ho-
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mojenliği varsayımlarının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, öncelikle Kolmogorov-Simirnov normallik 
testi ve Levene testi uygulanarak bu iki varsayımın sağlandığı doğrulanmıştır. Varsayımlar doğrulandıktan 
sonra analiz aşamasından önce anketin ikinci kısmında bulunan 14 farklı sorunun her birinden alınan puanın 
ortalaması hesaplanarak ilgili anket için genel bir müşteri memnuniyet değeri elde edilmiştir. Daha sonra or-
talama müşteri memnuniyeti açısından ticari araç markalarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup ol-
madığını belirlemek için varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Özellikle 
hangi markalar arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek içinse Post-Hoc testleri yapılmıştır. Bulgular ve 
Sonuç: Ticari araç pazarında en çok tercih edilen araç markasını ve müşterilerin bu markayı tercih etme ne-
denlerini saptamak amacıyla yapılan, otomobil markaları müşteri memnuniyeti anketi sonuçlarına göre; en çok 
tercih edilen ticari araç markasının Ford, memnuniyet oranı en yüksek ticari araç markasının Mercedes-Benz 
olduğu tespit edilmiştir. Ticari araç kullanıcılarından en çok gelen şikâyetlerin ise servis sonrası hizmetlerden 
kaynaklandığı görülmüştür. Otomotiv sektöründe artan yetkili servis ihtiyacına paralel olarak müşteri beklenti 
ve isteklerinin de artış gösterdiği görülmektedir. Müşterilerin yetkili servislerden beklentileri araçlarının doğru 
şekilde bir kerede onarılması ve kendilerine nazikçe davranılarak tüm personelin profesyonel davranış göster-
mesidir. Çalışma sonuncunda görüldüğü üzere, sadece kaliteli ürünler üreten işletmeler yerine, kaliteli ürün ve 
bunun yanında müşteriyi tatmin eden bir yetkili servis ağına sahip işletmeler otomotiv pazarında kendine yer 
bulabilecek ve kalıcı olabileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sanayii, Ticari Araç, Memnuniyet Değerlendirmesi
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Öz. Giriş: Günümüzde dengeli ve sağlıklı beslenmenin bilincinde olan toplumlar hayvansal protein ihtiyaç-
larının karşılanmasında su ürünlerinden yüksek oranda faydalanmanın yollarını aramaktadır. Bu nedenle tüm 
uluslar olanaklarının elverdiği ölçüde, sahip oldukları su kaynaklarını, en rasyonel biçimde kullanmanın, hatta 
mevcut potansiyellerini olabildiğince artırmanın çarelerini araştırma çabasına girmişlerdir. Türkiye, denizleri, 
gölleri, baraj gölleri ve akarsuları ile su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça şanslıdır. Adalar da dahil ol-
mak üzere 8.300 km kıyı şeridine sahip olup, yaklaşık 24 milyon ha deniz alanı yanında 200 doğal göl, 223’ün 
üzerinde baraj gölü ve 1000’nin üzerinde göletlerin toplam yüzey alanı 1,4 milyon ha’dan fazladır. Ayrıca or-
talama 178 bin km uzunluğundaki 33 adet akarsuyla birlikte toplamda 26 milyon hektarlık su ürünleri üretim 
alanına sahiptir. Bu rakam Türkiye’deki toplam tarım alanlarına yakındır. Bu nedenle balıkçılık kaynaklarının 
etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Amaç: Yapılan bu araştırmada, Türkiye su ürünleri yetiştiricilik 
sektörünün mevcut durumu incelenerek problemlerin iyileşmesine ve ekonomik etkinliğine yönelik çözüm 
önerileri ortaya konulmuştur. Yöntem: Bu araştırma için, Türk İstatistik Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı kuruluşlarına ait çalışma raporları ve verilerinden yararlanılarak değerlendirme 
yapılmış, geleceğe yönelik öngörüler tartışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Türkiye’de içsu ve denizlerde su ürün-
leri yetiştiriciliği hızla gelişen bir sektördür. İlk alabalık çiftliği 1970’lerde, deniz levreği ve çipura işletmesi 
ise 1985 yılında kurulmuştur. 2014 yılı değerlerine göre içsularda 1945, denizlerde ise 420 adet olmak üzere 
toplam 2365 işletme bulunmaktadır.  2013 yılı verilerine göre yetiştiricilikte su ürünleri üretimi iç sularda 
123.019 ton, denizlerde ise 110.374 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, sahip olduğu iklim ve su koşullarının 
su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olmasından dolayı su ürünleri kaynakları, gerek hayvansal gerekse bitkisel 
protein temini, istihdam sahası oluşturması ve döviz girdisi sağlaması açısından büyük bir sosyo-ekonomik 
öneme sahiptir  Türkiye, su ürünleri sektöründe büyük bir potansiyel olmasına rağmen, işletmecilikte başarılı 
değildir. Yurt içinde talebin zayıflığı bu sektörde yatırımı düşündürücü kılmakta, ihracat amacıyla yatırımda 
ise büyük ölçekli yatırım söz konusu olmaktadır. Sektörün gelişimi için avcılıktan, yetiştiriciliğe, üretimden, 
örgütlenme, destekleme, işleme ve pazarlama fonksiyonlarına kadar geniş bir alanı kapsayan uygulamalar 
makro seviyede politikalarla desteklenmeli ve akılcı bir şekilde teşvik edilmelidir.  Bunlar yapılabildiği ölçü-
de, su ürünleri sektörünün ekonomi içerindeki payı hem daha fazla artacak, milli ekonominin gelişmesine daha 
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etkin katkıda bulunabilecek ve Türkiye bu alandaki kaynak kullanım, üretim ve kullanılan teknoloji düzeyi ile 
yararlanma ölçütleri bakımından dünya sıralamasındaki yeri daha da üst sıralara çıkabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Su ürünleri, Ekonomi, Yetiştiricilik
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TÜRKİYE’DE HİNDİ ETİ ÜRETİMİNDE MEVCUT DURUM ;  
SORUNLAR VE ÖNERİLER

 
Hakan GÜLER1,   İbrahim ŞEKER2,   Abdurrahman KÖSEMAN3

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 
Samsun  / Türkiye 

2  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ / Türkiye  
3 İnönü Üniversitesi Akçadağ MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Malatya / Türkiye

hakanguler06@gmail.com

Öz: Giriş: İnsan beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi büyüktür. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda 
her geçen gün daha duyarlı olan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz olan kanatlı 
etlerine yönelmişlerdir. Hayvansal gıdalar içerisinde yer alan hindi eti gelişmiş ülkelerde, düşük kolesterol ve 
bol protein içermesi, kırmızı et lezzetinde olması ve fiyatının da kırmızı etten düşük olması nedenleriyle tü-
ketimde tercih edilmektedir. Amaç: Bu araştırma, Türkiye’de hindi eti üretiminde sektörünün yapısını ortaya 
koyarak, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 
Türk İstatistik Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait çalışma ra-
porları ve istatistik verilerinden yararlanılarak değerlendirme yapılmış, geleceğe yönelik öngörüler tartışılmış-
tır. Bulgular ve Sonuç: Türkiye’de hindi eti üretimi1995 yılından sonra gelişmeye başlamış ve artan taleple 
birlikte piyasadaki yerini giderek sağlamlaştırmıştır. Bugün Türkiye’de geçimini tavukçuluk ve hindicilik sek-
töründen temin edenlerin sayısı (üretici, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç, yan sanayi, nakliye pazarlama alanında 
çalışanlar dahil) yaklaşık 2.4 milyon kişiye ulaşmıştır. 2000 yılında 23.235 ton olan hindi eti üretimimiz, 2015 
yılında 55.500 tona ulaşmıştır. Hindi eti ihracatımız ise, 2013 yılında 10 milyon 151 bin dolara yaklaşırken, 
2014’te 7 milyon 291 bin dolarlık kısmı Rusya’ya olmak üzere, 15 milyon 750 bin dolara yükselmiştir. Hindi 
eti üretiminin ve tüketiminin hızla artmasının en önemli nedenleri, kırmızı ete oranla daha ucuza mal edilmesi, 
etinin piliç etinden daha yağsız olması, yetiştirme sürecinde yüksek kesim ağırlıklarına erişebilmesi ve yüksek 
işlenebilecek et miktarına sahip olması olarak vurgulayabiliriz. Buna karşılık, ülkemizde hindi eti üretimi, 
ihracatı ve tüketiminin yeterli düzeyde olmamasının nedeniolarak; hindi eti piyasasındaki istikrarsızlıklar ve 
pazarlama sorunu üreticileri örgütlenememesi, üreticilerin teknik bilgi düzeylerinin yetersizliği, tüketim alış-
kanlıkları, sektörün bu konuda dışa bağımlı olması ve uygulanan mevcut politikalar olduğunu gösterebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Hindi Eti, Türkiye, Politika, Üretim, Tüketim, Pazarlama
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SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA RADYO MECRASININ EKONOMİK GELİŞİMİ
 

Mihalis KUYUCU

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi , İstanbul / Türkiye

michaelkuyucu@gmail.com 

Öz: Giriş: 2017 yılında doksanıncı yaşını kutlayan radyo mecrası özellikle yeni iletişim teknolojilerinde ya-
şanan gelişmelerden dolayı ekonomik anlamda bir küçülme yaşamıştır. Doksanlı yıllarda özel sermayeli radyo 
kanallarının faaliyete geçmesiyle reklam pastasından aldığı payda ciddi bir artış yaşayan mecra bu payını iki 
binli yıllardan sonra kaybetmeye başlamıştır. 2017 yılına geldiğimizde radyo mecrasının reklam harcamala-
rından aldığı pay yüzde iki seviyelerine kadar gerilemiş ve mecra doksanlı yıllara göre yüzde yüzlük bir kü-
çülme yaşamıştır. Sektör yaşam eğrisi, sektörlerin nasıl geliştiğini açıklayan teorilerden birisidir. Ürün yaşam 
eğrisi teorisine benzer özellikler gösterse de, sektör yaşam eğrisi daha farklı özellikler de gösteren bir kavram 
niteliğindedir. Model ile ilgili literatür incelendiğinde sektörel evrimin başlangıcında iki temel disiplinden 
ortaya çıktığı görülmüştür.  Bu disiplinlerden ilki Porter, Suarez , utterback ve Abernathy gibi araştırmacıların 
ilgilendikleri evrimsel ekonomilerdir (Zengin ve Geçti, 2008:106). Sektör yaşam eğrisi, endüstri yaşam eğrisi 
veya pazar yaşam eğrisi isimleri ile de anılmaktadır. Yenilikçilik, fiyata olan duyarlılık, ürün farklılığı kararları 
sektörel yaşam eğrisinden etkilenmektedir. Bu açıdan yaşam eğrisinin bilinmesi pazara yönelik stratejik karar 
alınması için önemlidir. Sektör yaşam eğrisi modeli, dinamik sektör çevresinden hareketle benimsenip uygu-
lanan bir kavramdır.  Sektör yaşam eğrisi modelleri aynı zamanda örgütsel teknolojilere ilişkin stratejiler için 
önemli çıkarım veya sonuçlara da sahiptir (Rice ve Galvin, 2006:384). Sektör yaşam eğrisinde ortaya çıkan 
eğrilerin yaşam dönemlerinin, sektörlere göre farklılık taşıdığı kabul edilmektedir. Örneğin bazı sektörlerde 
düşüş aşamasında olan bazı ürünlerin yeni kullanım alanları ortaya çıkabilmekte ve yaşam alanı genişleyebil-
mektedir. Dolayısıyla belirli sektörlerde yaşam eğrisi hızlı seyrederken bazılarında daha kısa olabilmektedir 
(Zengin ve Geçti, 2008: 106). Amaç: Bu çalışma Türkiye’de radyo mecrasının ekonomik yapısının yaşadığı 
değişim, sektör yaşam eğrisi modeline göre analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu araştırma Türkiye’nin radyo reklam 
harcamaları ile elde edilen ikincil verilerin derlenmesi, incelenmesi ve analiz edilmesi temelinde gerçekleştiril-
miştir. İkincil veriler sektörle ilgilenen resmi ve özel kuruluşların hazırladığı rapor – analiz ve araştırmalardan 
derlenmiştir. Radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı payın düşmesi ve mecranın diğer mecralara 
göre küçülmesi çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırmada yanıtı aranan soru: ‘Radyo mecrasının 
sektörel büyüme oranındaki değişim zamana göre nasıl bir seyir izlemiştir?” Yöntem: Betimsel bir çalışma 
olan bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’de radyo yayıncılığının tarihi ile ilgili araştırma yapılmış, ikinci 
bölümde ise işletmecilikte sektör yaşam eğrisi ile ilgili kavramsal bir inceleme yapılarak sektör yaşam eğri 
modelleri ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise radyo mecrasının 
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1980 yılından 2017 yılına kadar reklam harcamalarından aldığı pay araştırılmış ve bunun ışığında radyo mec-
rasının sektör yaşam eğrisi modeline göre geçirdiği evreler ve günümüzdeki durumu incelenmiştir. Bulgular 
ve Sonuç: Araştırmanın sonucunda radyo mecrasının sektör yaşam eğrisi modeline göre özellikle 90larda bir 
büyüme ve olgunluk döneminde olduğu iki binli yıllarda düşüşe geçtiği ve bu düşüşün iki bin onlu yıllarda 
stabil bir biçimde kaldığı ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda radyo mecrasının ekonomik anlamda onar 
yıllık periyotlarda farklı değişimler geçirdiği ama özellikle 2010 yılından sonra ciddi bir düşüş trendine girdiği 
görülmüştür. Sektör, 1980li yıllarda bir düşüş trendi göstermiştir, 1990lı yıllarda faaliyete geçen özel radyo 
işletmeleri sektörde ciddi bir hareketlilik yaratmış ve radyo mecrasının doksanlı yıllar boyunca ekonomik 
anlamda büyüme trendine girmesine neden olmuştur. Doksanlı yıllardaki bu büyüme mecranın reklam harca-
malarından bugüne kadar ki en büyük pay olan yüzde 5 ‘lik paya ulaşması ile sonuçlanmıştır. Bu dönem sektör 
beş katlık bir büyüme göstermiştir. İki binli yıllarla beraber tekrar düşüşe geçen radyo sektörü özellikle 2010lu 
yıllardan sonra dramatik bir küçülme yaşamıştır. 2000 yılında yüzde 5.83 olan radyo mecrasının reklam harca-
malarından aldığı pay 2010 yılında yüzde 2,87’ye gerilemiş ve sektör yüzde 50.77 lik bir küçülme yaşamıştır. 
Radyo mecrası 2010lu yıllarda küçülmeye devam etmiştir. 2015 yılına gelindiğinde mecranın reklam harcama-
larından aldığı pay yüzde 2,15 olmuştur. Bu düşüş son beş yılda sektörde yüzde 25.08’lik bir küçülmeye denk 
gelmektedir. Radyo mecrasının sektörel gelişiminin 35 yıllık değişimi incelendiğinde ise 1980 yılında yüzde 
5,32 olan mecranın reklam harcamalarından aldığı payın 2015 yılında yüzde 2,15’e gerilediği görülmektedir. 
Bu otuz beş yılda mecranın sektörel anlamda yüzde 59,58 oranında küçüldüğü anlamına gelmektedir. Mecra 
Türkiye’de artan reklam harcamalarına rağmen bu reklam harcamalarından aldığı payda yüzdesel oran anla-
mında ciddi bir düşüş yaşamıştır. Sektör yaşam eğrisi modeline göre incelendiğinde mecranın düşüş aşamasın-
da olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılığı, Sektör Yaşam Eğrisi, Reklam Harcamaları
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PROPANDA VE ALGI YÖNETİMİNİN GÖLGELEDİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA  
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN BİR ANALİZİ

 
Emel POYRAZ

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Enformatiği Bölümü, İstanbul / Türkiye

emel.poyraz@marmara.edu.tr

 
ÖZ: Giriş:  Türkiye ile Avrupa Birliği/Topluluğu ilişkilerinin temelini oluşturan 1963 Ankara  Anlaşması ile; 
belli takvimler dahilinde Türkiye’nin  Avrupa ile ortaklık hedefine yönelik olarak “hazırlık dönemi”, “geçiş 
dönemi” ve “son dönem” olmak üzere üç aşamalı bir entegrasyon modeli öngörülmüştü.  Anlaşma’nın yürürlü-
ğe girdiği 1 Aralık 1964’te başlayan “Hazırlık Dönemi” olarak belirlenen ilk döneminde, hazırlık çalışmalarını 
yapan Türkiye’ye herhangi bir yükümlülük yüklenmemişti. Nitekim bu dönemi kapsayan altmışlı yıllarda Top-
lulukla ilişkilerde önemli bir sorun yaşanmamıştır. Tarihsel süreçte Gümrük Birliği’ne giden yolda ikinci aşama 
“Geçiş Dönemi” olmuş ve 1 Ocak 1973’te yürürlüğe giren Katma Protokol çerçevesinde Avrupa 1971 yılından 
itibaren, tek taraflı olarak, bazı petrol ve tekstil ürünleri dışında Türkiye’den ithal ettiği tüm sanayi mallarına 
uyguladığı gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırlamıştı. Anlaşmaya uygun olarak 
Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle, Hazırlık Dönemi sona ermiş ve “Geçiş Dönemi”ne ilişkin iktisa-
di ve ekonomi-politik koşullar belirlenmişti. Türkiye’nin de Topluluğa karşı yükümlülükler üstlendiği Geçiş 
Dönemi’nde, Toplulukla ilişkiler gelişip yeni bir ivme kazanacağı yerde, taraflar gittikçe birbirlerinden uzak-
laşmışlar ve bazı krizler yaşamışlardı. Yetmişli yıllar boyunca iç politika, ekonomi ve dış politikada son derece 
ciddi sorunlarla karşılaşan Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na karşı sorumluluklarını yerine getireme-
miştir. Diğer taraftan, bu dönemde Topluluğun kendi içindeki çalkantılı döneminde yaşadığı siyasi ve iktisadi 
gelişmeler de topluluğun kendi sorunlarıyla daha fazla ilgilendiğini görüyoruz. Ayrıca, kendi ekonomik çıkar-
ları doğrultusunda uyguladığı birtakım politikalar nedeniyle Türkiye, sınai ürünlerindeki yükümlülüklerinin 
artmasından ve tarım ürünlerindeki avantajlarının erozyona ve kayba uğramasından şikayetçi olmuştu. Yeni re-
formist iktisadi politikalar çerçevesinde 1979 yılından itibaren ise, Türkiye’nin Topluluğa karşı yükümlülükle-
rinin beş yıl süreyle askıya alınması kararlaştırılmıştı. 1980 askeri darbesinden sonra ise Türkiye, ekonomik ve 
siyasi  nedenlerle, Topluluk politikasında radikal bir değişiklik yaparak ilişkileri canlandırma yoluna gitmiştir. 
Uluslararası ve bölgesel gelişmeleri çok yakından takip eden Özal insiyatifi ele alarak tüm engellemelere ve 
eleştirilere rağmen 1986 yılında bir Avrupalı devlet gibi tam üyelik başvurusunda bulundu. Çünkü, Türkiye-AT 
ilişkilerinde önemli sorunların yaşandığı 1980’lerde, Avrupa Topluluğu üyeliğe tam ehil olmadıkları halde yeni 
ülkeleri siyasi, kültürel ve jeopolitik sebeplerden dolayı, kabul ederek genişlemeyi sürdürürken(Yunanistan, 
İspanya ve Portekiz) en eski ortak üye konumunda ki Türkiye kimlik konusu başta olmak üzere çeşitli siyasi, 
tarihi, kültürel sebeplerden dolayı dışlanmış, üyelik başvurusu reddedilmiş ve ilişkilerin Ortaklık(Ankara) An-
laşması çerçevesinde ilerlemesi gerektiği vurgulanmıştır. Amaç: Tarihi süreçte, inişli çıkışlı bir seyir izleyen 
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Türkiye-AET/AT ilişkileri doksanlı yıllara ulaştığında her iki taraf için de uluslararası konjonktür değişmesine, 
ilişkilerde yeni koşullar ve şartlar oluşmasına ve siyasi-kültürel boyut ön plana çıkmasına rağmen, adeta mo-
dası geçmiş, zaman içinde dumura/felce uğramış Ankara Anlaşması’ndan herhangi bir sapma veya değişiklik 
olmamıştır. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de Gümrük Birliği Protokolü çerçevesinde şekillenerek yoluna 
devam etmiştir. Nitekim, Avrupa Birliği tarihinde tam üye olmadan Gümrük Birliği’ne giren ilk ve tek ülke 
Türkiye’dir. Avrupa Birliği içindeki ülkelerin tamamı, AB’ye girdikten sonra veya üyelik ile eş zamanlı olarak 
gümrük birliği anlaşması imzalamışlardı. Ayrıca, aday ülkelerle de gümrük birliği dışındaki alternatif ticari 
anlaşmalar yapılırken, AB’ye üye veya üye adayı olmaksızın Gümrük Birliği(GB) Protokolü’nü imzalamış 
istisnai tek ülke Türkiye olmuştur. Siyasilerin ve AB lobisinin yaptığı propaganda ve algı yönetimiyle; 1996 
yılında Türkiye kamuoyuna Gümrük Birliği (GB), adeta Avrupa Birliği’ne girilmiş ve bir üye devleti olunmuş 
gibi sunulmuştur. Bu aşamaya nasıl gelinmiştir; her iki tarafın konuyu nasıl ele aldıkları ve hangi gözlüklerle 
birbirlerine baktıkları tarihi derinliğiyle irdelenmesi gereken hayati bir konu olarak karşımızda durmaktadır. 
Ayrıca, bu görüş ayrılıklarının ve karşılıklı algıların nedensellik(kozalite) bağlamında tarihsel derinliğiyle si-
yasi sebepleri ve yarattığı sosyo-politik ve sosyo -ekonomik sonuçları derinlemesine incelenmelidir. Böylece; 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki asimetrik ilişki sürecini tarihsel bir derinlik içinde irdeleyebilmek, tarihi 
karşılaştırma yaparak bugünü ve içinden geçtiğimiz süreci doğru analiz edebilmek ve geleceğin şekillenme-
sinde doğru stratejiler ve politikalar üretebilmek mümkün olacaktır. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yön-
temi kullanılmıştır. Konu ile alakalı literatür taraması yapılarak veriler toplanmış ve bu verileri derleyerek 
karşılaştırmalı bir çalışma ortaya konulmuştur. Betimleyici yöntemle, tarihsel ve politik süreçler de göz önüne 
alınarak analiz ve değerlendirilmeler yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç:  Türkiye’de Ankara Anlaşması’nın bazı 
maddeleri ve özellikle tam üyelik konusu orijinal metinde yazıldığından çok farklı bir şekilde, tartışmaya açık 
ve abartılı yorumlanmıştır. Özellikle Ankara Anlaşması’nın 2. ve 28. maddeleri Türk siyasetçileri, medya ve 
elitler tarafından kamuoyunun şekillendirilmesinde konjonktüre bağlı olarak işlerine geldiği gibi kullanıldı-
ğı izlenimi vermektedir. Şöyle ki; anlaşmanın amacı, 2. Maddede; “Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını 
ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşama koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz 
önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlen-
dirmeyi özendirmektir” olarak belirtilmektedir. Anlaşma’nın Türkiye’nin üyeliğini düzenleyen 28.Maddesi  
ise; “Anlaşma’nın işleyişi, Topluluğu kuran Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından 
üstlenebileceğini gösterdiğinde, Bağıtlı Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını incelerler”(İsmail 
Soysal, Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları Cilt II (1945-1990),s.662). İşte özellikle bu anlaşma mad-
delerine dayanılarak, tarihsel süreçte Türkiye cephesinden ortaklığın nihai hedefinin Türkiye’nin tam üyeliği 
olduğu ve otomatik olarak gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmış ve bu doğrultuda kamuoyu ve algı oluşturul-
muştu. Aslında; orijinal metinde Türkiye’nin Topluluğa otomatik bir biçimde tam üye olarak kabul edileceğine 
dair bir yoruma bütün kapılar kapatılmış olmasına rağmen Türkiye’yi yöneten siyasiler bu maddeyi işlerine 
geldiği gibi yorumlamışlardı. Anlaşmada kesin olan konu ise, aslında üyelik değil, Türkiye’nin Avrupa Toplu-
luğu ile nihayetinde bir gümrük birliği tesis edilebileceğidir ve bunu da başarmışlardır. Esasında Türkiye’nin 
asıl hedefi olan üyelik konusu, ilişkileri düzenleyen Ankara Anlaşması’nda, Avrupalılarca dikkatlice ele alı-
nan ve hassasiyetle yazıya dökülen bir konu olduğu tarihi gerçeğidir. Aslında, ilişkilerin en başından itibaren 
Avrupa tarafınca tam üyelik konusunda kesin bir dil kullanılmamıştır. Türkiye’nin üyelik konusu, muğlak ve 
yoruma açık ifadeler ve diplomatik manevralarla hep geçiştirilmiştir. İnişli çıkışlı bir seyir izleyen ilişkiler 
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1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra büyük bir sekteye uğramış, 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra-
da dondurulmuştu. Türkiye-AET ilişkileri, Özal yönetiminde yeniden canlandırılmaya çalışıldıysa da Avrupa 
cephesinden Ankara Anlaşması’nda belirlenen formatın dışına çıkılmasına müsaade edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Ankara Anlaşması, Propaganda, Algı Yönetimi, Avrupa Birliği
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FMEA YÖNTEMİ İLE HATA TESPİTİ VE OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA
 

Kasım BAYNAL1, Ali İhsan BOYACI1,  Esra Nur BALAKAR1, Damla KÜÇÜK1

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

ali.ihsan@kocaeli.edu.tr

Öz: Giriş: Otomotiv sanayii birçok tedarikçisiyle birlikte motorlu taşıt üreten ve günümüzde hızla gelişmekte 
olan bir sektördür. Üretim hacmi oldukça yüksek olan otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi 
temel sanayi dallarının ürettiği ürünlerin bir alıcısı olması nedeniyle bu sektörlerinde kendisiyle beraber tek-
nolojik ve hacimsel olarak gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamaktadır. Otomotiv sektörü yan sanayisi ile 
birlikte sağladığı yüksek oranda istihdam ve diğer sanayii dalları üzerindeki itici gücü nedeniyle bulunduğu 
ülke ekonomilerine katkıları oldukça önemlidir. Buradan hareketle, Türkiye’deki otomotiv yan sanayinin daha 
etkili üretim yapabilen ve daha rekabetçi bir hale getirilmesinin Türkiye’nin kalkınması açısından oldukça 
önemli olduğu açıktır. Bu çalışmada Kocaeli Bölgesinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir otomotiv tedarikçi-
sinde FMEA tekniği uygulanmıştır. 2000 yılından beri faaliyet gösteren işletme, pick-up, suv ve ticari araçlar 
için alüminyum, krom ve poliüretan malzemelerden ön ve arka koruma barları, yan basamak barları, tavan 
portbagajları gibi birçok aksesuar ve yedek parça üretmektedir. İşletme, Nissan, Temsa, Mitsubishi, Toyota ve 
Isuzu gibi birçok otomotiv üreticisi ile birlikte çalışmaktadır. Amaç: Çalışma kapsamında FMEA tekniğinin 
firmaya uygulanması ile hata tespiti ve iyileştirmesi yapılarak üretim sürecinin etkinliğini arttırmak ve daha 
verimli işler hale getirmek hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmada kullanılan FMEA yönteminin temel fikri hatayı 
sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek 
ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece üretim aşamasında 
çıkan kontrol ve hata maliyetlerden ve hatta müşteri maliyetlerinden kaçınılabilir ve toplam maliyetleri azal-
tılabilir. FMEA tekniğinde öncelikle incelenecek süreç belirlenir ve bu süreci yakından tanıyan kişilerinde 
içinde bulunduğu bir çalışma ekibi oluşturulur. Daha sonra bu çalışma ekibi sürece dair geçmişte tespit edilen 
hataları da inceleyerek beyin fırtınası tekniği ile mevcut hataları ve gelecekte meydana gelebilecek hataları 
tespit eder. Tespit eden her bir hata türü önceliklendirmek amacıyla, tespit edilebilirliği, şiddeti ve hatanın or-
taya çıkma sıklığı kriterleri bazında değerlendirilerek genellikle 1-10 skalasına göre puanlandırılır. Daha sonra 
bu üç kriterin her birinden aldığı puanlar çarpılarak her bir hata türü için risk öncelik sayısı (RÖS) hesaplanır. 
RÖS değeri 100 ve üzerinde olan hatalar acilen önlem alınması gereken kritik hata olarak değerlendirilir. Bu 
çalışmada öncelikle üretim müdürü ve üretimden sorumlu mühendisleri de içeren bir çalışma ekibi oluşturul-
muş ve beyin fırtınası tekniği ile hata tespiti yapılmıştır. Bu aşamada öncelikle mevcut sorunlar incelenerek 
çeşitli hatalar tespit edilmiş ve daha sonra ileriye dönük ortaya çıkabilecek bir takım hatalar önceden tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra tespit edilen hata türlerinin her biri tespit edilebilirlik, şiddet ve hatanın orta-
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ya çıkma sıklığı kriterleri bazında değerlendirilmiş ve 1-10 skalası kullanılarak puanlandırılmıştır. Her bir hata 
türü için değerlendirme sonuncunda elde edilen puanlar çarpılarak RÖS değeri hesaplanmış ve böylelikle hata 
türleri en yüksek RÖS değerine sahip olan en öncelikli olacak şekilde önceliklendirilmiştir. Bulgular ve So-
nuç: Önceliklendirme sonucunda RÖS değeri 100’ün üzerinde olan, yani kritik olarak değerlendirilen hatalar 
olduğu görülmüştür. Bu hatalardan, havalandırma boşluğundan poliüretan karışımına su damlamasının baskı 
işleminde malzemede iz bırakması hatası 234 RÖS değeri ile en öncelikli hata olarak tespit edilmiştir. Bunu 
224 RÖS değeri ile yarı mamulün çapaklı kalmasından dolayı poliüretan malzemenin düzgün dağılamaması 
ve 108 RÖS değeri ile ölçülendirme hatası takip etmektedir. Ortaya konan bu kritik hataların işletmeye etki-
lerine bakıldığında, hedeflenen toplam kalite anlayışından uzak bir üretim sürecine sahip olduğu görülmüştür. 
Hataların nedenleri ekip tarafından değerlendirilmiş ve genellikle çalışan kaynaklı hatalar olduğu görülmüştür. 
Sonuç olarak işletmenin çalışan eğitimlerine ve özellikle de işbaşı eğitimlere daha fazla önem vermesi gerek-
tiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: FMEA, Otomotiv, Risk Öncelik Sırası
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DİJİTAL FOTOĞRAF TEKNOLOJİSİNİN MOBİL İLETİŞİM EKONOMİSİNE ETKİSİ
 

Ali Murat KIRIK1, Enderhan KARAKOÇ2

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İstanbul/Türkiye  
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Konya/Türkiye

murat.kirik@marmara.edu.tr

Öz: Giriş: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte haber ve veri akışı hızlanmaya başlamış, sayı-
sal sistemler iletişimde dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. Teknolojik atılımlar ekonomik kalkınmayı da 
derinden etkilemeye başlamış, teknolojik determinizm hayatın her noktasında etkisini hissettirmiştir. Web 2.0 
teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal paylaşım ağları 
ön plana çıkmaya başlamış, birey eksenli yayıncılık hayatın merkezine konumlanmıştır. Sosyal paylaşım ağları 
aracılığıyla görsellik etki alanını genişletmiş, mobil iletişim araçları her yaştan her kesimden kullanıcının fo-
toğraf sanatını benimsemesine neden olmuştur. Mobil iletişim araçları ile birlikte gelişen fotoğraf sanatı çoğu 
zaman estetik kaygıdan uzak bir şekilde gerçekleşmekte, dijital teknolojiler ile fotoğrafçılık anlam dünyasını 
farklı boyutlara taşımaktadır. Mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmaya 
başlamış, iletişim her noktadan sağlıklı bir şekilde kurulmuştur. Akıllı telefonların, tabletlerin yaygınlaşmaya 
başlaması gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada farklı bir ekonomik sektörün doğmasını sağlamıştır. Ücret 
karşılığında satılan uygulamalar, dijital fotoğrafçılığın gelişmesini sağlamış, analog film teknolojisi etkisini 
kaybetmiştir. Bu durum gerek iOS, gerekse de Android tabanlı mobil işletim sistemleri için ekonomik anlam-
da önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Efekt, tasarım, montaj programlarının sayısı giderek artmış, 
kullanıcılar bu uygulamalarla birlikte dijital fotoğrafa farklı önem atfetmeye başlamıştır. Hipotez: Çalışmada 
mobil iletişim teknolojileriyle birlikte gelişim gösteren dijital fotoğraf teknolojisinin ekonomik kalkınmada 
önemli bir yeri ve etkisi olduğu görüşü kanıtlanmaya çalışılmıştır. Evren ve Örneklem: Araştırma evrenini 
Türkiye genelinde akıllı telefonu ve tableti olan kullanıcılar oluşturmaktadır. Örneklem ise çalışmada internet 
ortamında ankete katılan kullanıcıları kapsamaktadır. Katılımcılar seçkisiz örnek yoluyla tespit edilmiştir. Seç-
kisiz örneklem; oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin rasgele olarak çekilmesidir. Dolayısıyla 
teknik bir kriter konmamıştır. Problem: Bu çalışmanın problemi gelişen mobil teknolojilerin dijital fotoğraf-
çılığa etkisinin ne derecede olduğunun tespit edilmesidir. Özellikle akıllı telefonlar ve tabletlerin yaygın bir 
şekilde kullanılması bu problem üzerine gidilmesine neden olmuştur. Amaç: Mobil iletişim teknolojilerinin 
dijital fotoğrafçılığın gelişimine yönelik katkılarının tespiti ve kullanıcı boyutunun anlaşılması bu çalışmanın 
temel amacıdır. Yöntem: Araştırma konusu gereği öncelikle kavramsal çerçeveyi belirlemek adına; mobil 

1 
2 
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iletişim teknolojileri ve dijital fotoğrafçılıkla ilgili kaynakların tespiti sağlanmış ve bu konular üzerine literatür 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Ardından nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak kullanıcıla-
rın mobil teknolojiler üzerinden dijital fotoğrafçılık faaliyetlerine katılım durumları analiz edilmeye çalışılmış-
tır. Katılımcılara sosyal medya kullanım alışkanlıkları, dijital fotoğraf uygulamalarını kullanıp kullanmadıkları 
sorulmuş, bu uygulamaların ekonomik boyutlarının olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular ve 
Sonuç: Mobil iletişim teknolojileri birçok fırsatı beraberinde getirmiş, internet teknolojinin gelişim göster-
mesi birçok mobil uygulamanın faaliyet alanına geçmesini sağlamıştır. Mobil iletişim teknolojilerinin ekono-
mik boyutu oldukça dikkat çekicidir. Canlı yayın uygulamaları ve hikaye özellikleriyle birlikte mobil iletişim 
teknolojisi ön planda yer almaya başlamış, kullanıcılar bu uygulamalara çeşitli ücretler ödeyerek, sunulan 
uygulamaları satın alabilmişlerdir. İlerleyen yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada mobil iletişim tek-
nolojisinin giderek değer kazanacağı aşikârdır. 

Anahtar Kelimeler: Animasyon Film, Tüketici Çocuk, Tüketim Kültürü, Tüketim Davranışları
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TÜRKİYE’DE GIDA SEKTÖRÜ VE EKONOMİK POLİTİĞİ 
 

Erdoğan GÜNEŞ 

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

egunes@agri.ankara.edu.tr

Öz: Giriş: Gıda ürünleri, insan hayatının vazgeçilmez en temel ihtiyaçları arasındadır, kişi sağlığı ve gelişimi 
açısından son derece önemlidir. Gıda ürünleri bitkisel ve hayvansal kökenlidir ve tarımsal hammaddelerin çe-
şitli şekillerde işlenmesiyle tüketime hazır hale getirilmektedir. Gıda ürünleri işleme teknolojisi vasıtasıyla raf 
ömrü uzun ve tüketime hazır ürünler haline gelmektedir. Bu ürünlerin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde 
tarım sektörü son derece önemli paya sahiptir. Bu yönüyle gıda sanayii ürünlerinin kalite ve kantitesinde, tarım 
yanında diğer alanlar (enerji, çevre, teknoloji, mikrobiyoloji, biyo teknoloji, lojistik, depolama vb.) önemli 
etkilere sahiptir. Et, süt, un, meyve ve sebze, bitkisel yağ, su ürünleri, çay, şeker ve şekerli ürünler, içecekler, 
hazır gıdalar gibi alt dallara sahip olan gıda sektörü, Türkiye’de Cumhuriyetinin ilk sanayileridir ve günümüze 
değin önemli bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin kendine yeterlik ve ülke güvenliği, beslenme, katma değer ve 
dış ticaret katkısı, kırsal kalkınma ve gelişiminde bu sanayiler olumlu etkilerde bulunmuştur. Türkiye gayri safi 
yurt içi hasılanın yaklaşık %20’sini oluşturan gıda ve içecek sanayiinde işletme sayısı 70 bine yakındır. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 11.10.2016 tarihli kayıtlarına göre; gıda ve gıda ile temas eden madde ve 
malzemeleri üreten işletme sayısı 71.777, satış yapan işletme sayısı 307.009 ve toplu tüketim yeri ise 245.194 
olarak belirtilmiştir. Türkiye gıda ve içecek sanayii dış ticarette net ihracata sahiptir. 2015 yılında sektör ihra-
catı 10,2 milyar dolar olurken, ithalat 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  Gıda ve içecek sanayi dış ticaret 
karşılama oranı %185-200 arasında değişmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye dış ticaretine ihracat 
ile katkı sağlayan ve ekonomide işyeri, istihdam, katma değer ve nüfusun nitelikli beslenme gereksinimi kar-
şılayan gıda ve içecek sanayinin mevcut durumu, gelişimi ve yönelimini ortaya koymak, sektörel sorunlarını 
ve buna ilişkin önerilerini ortaya koymaktır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda çalışmada gıda sektörünün 
istihdam, işyeri, kapasite, dış ticaret vb. veri seti, Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. Bu arada ilgili kurum ve kuruluşların bilgi kaynakları da ikincil 
veri kaynağını oluşturmuştur. Sorunlar ve öneriler konusunda da Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyon 
raporlarından yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuç:  Türkiye ekonomisine farklı yönleriyle değer katan gıda 
sektörü, faaliyet gösteren her 100 firmadan 1,9’unu, en büyük 1000 sanayi kuruluşlundan 136’sını, kayıtlı 
olarak çalışan her 100 kişiden 2,5’unu istihdam etmektedir. Özel sektör işletmelerinin yoğun olarak yer aldığı 
gıda sanayii, oligopol bir piyasa düzeni içinde faaliyette bulunmaktadır. Sektör ileri ve geri bağlantılarıyla eko-
nomiye çoklu etki yaratmakta, bu yönüyle zaman zaman yabancı sermayenin dikkatini çekmektedir. Nüfusun 
beslenme ve gelişimine yönelik önemi bulunan gıda perakendeciliğinin (perakendecilikte %52 paya sahip) 
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ülke ekonomisi içinde önemi vardır. Bu arada tüketim harcamalarının %20-25’ini gıda harcamaları oluştur-
maktadır. Düşük gelir grubunun bu oran %30,2 iken, yüksek gelir grubu için %14,6’dır. Toplum için talep 
elastikiyeti düşük olan gıda ürünlerinde yönelimler, işletme organizasyonu ve yeni ürün içeriklerinde önemli 
değişimlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Talep odaklı üretim, tüketici algı ve beklentisinin göz önüne alına-
rak, ürün yapısını değiştirirken (doğa dostu, tuzu, yağı ve şekeri azaltılmış ürünler), işletmeler maliyet mini-
mizasyonu yaratmada ve sosyal sorumluluk-duyarlığını artırmaya yönelik stratejilere başvurmaktadırlar. Gıda 
ürünlerinde sağlık, kolaylık, sürdürülebilirlik ve otantiklik yeni trendler olarak sektörde uygulanmaktadır. Bu 
arada sektörel iç ve dış kaynaklı hammadde temini, kayıt dışılık, bilgi kirliliği gibi sorunlara, sanayi işletme-
leri ölçek büyüklüğü ve finansmanla ilgili çözümler üretmektedirler. Bu süreçte işletmeler tarımsal üretimin 
geliştirilmesinde sözleşmeli tarım, teşvik ve desteklemelerden yararlanmak, kapasite kullanımı, verimlilik ve 
planlı üretim konularında etkin faaliyette bulunmayı hedeflemektedir.         

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gıda, Tarım, Ekonomi, Tüketim, Üretim, Sanayii
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İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü,  
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ozcelikfatma@hotmail.com 

Öz: Giriş: Destinasyon rekabeti karmaşık ve göreceli bir kavram olup bir odanın sınırları gibi gerçek ve algı-
lanan sınırları vardır. Her destinasyonun farklı gelenekleri, tarihi, kültürel ve doğal kaynakları, farklı hedefleri 
vardır ve birçok yazar farklı modellerle destinasyon rekabetini ölçmeye çalışmıştır. Destinasyon rekabeti turist-
lerin destinasyon seçimlerini de etkilemektedir. Turist bir destinasyonu ziyaret etmeden önce önceki deneyim-
lerine, ağızdan ağıza iletişime, reklam, yaygın inanışlar ile o destinasyonun imajına göre karar verir.Her doğal 
ve kültürel çekicilik turizmin gelişimini etkilemekle beraber destinasyon rekabetini başarmak deneyimler oluş-
turmakla mümkündür. Her bölge kendi özelliklerini ön plana çıkararak özelleştirmelidir. Bir destinasyonun re-
kabet yeteneğini objektif (gelir, harcamalar )  yöntemlerle olduğu kadar ve subjektif (konukların memnuniyeti, 
fiyat, paranın değeri )  gibi kriterlerle de değerlendirmek mümkündür. Destinasyon rekabeti bölge sakinlerinin 
ekonomik rahatlıklarıyla da ölçülebilir. Destinasyonun kalite değerlendirmesinde önemli bir elementte turist-
lerin umdukları ile ziyaret sonrası yaşadıkları deneyimlerle de  ilgilidir.  Dünya turizm pazarında artan rekabet, 
birçok destinasyon için önemli bir sorun haline gelmiştir. Sürdürülebilir turizmde destinasyon rekabetini artır-
manın bir yolu da çevresel kalite yönetimi ve çevresel pazarlama aktiviteleridir. Destinasyon rekabeti turizmin 
‘kutsal kâsesi’ olarak iddia edilmiş olmasına rağmen  araştırmacıların ilgisini  ancak 1990’lı yıllardan sonra 
çekmiştir. Amaç: Bu çalışma yabancı literatürde yazılan destinasyon rekabeti modelleri  araştırarak bu konu 
üzerinde çalışacak araştırmacılara destinasyon rekabetini ölçmede kullanabilecekleri modeller konusunda yol 
gösterici olmaktır. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yorumlayıcı analiz uygulanmıştır. Li-
teratürde destinasyon rekabeti konusunda geniş bir tarama yapılmış, bu alanda yapılan çalışmalardan örnekler 
verilerek rekabeti ölçen değişkenler ve farklı rekabet modelleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: 
Turistler gidecekleri turizm destinasyonunu seçerken geçmiş deneyimlere önem vermeye başlayalıdan beri 
destinasyon deneyimi önem kazanmaya başlamıştır. Ülkeler, şehirler ve bölgeler turizm destinasyonları arasın-
da yerini alarak turistik imaj ve çekiciliklerini geliştirmek için çaba sarfetmektedirler.Pearce’e göre turizmde 
dünya çapında  rekabet artmaktadır. Enright ve Newton’a göre  (2005) destinasyon rekabetinde çekicilik ve 
müşteri tatmini çok önemli olup bunun için turizmde çok geniş olan hizmet sağlayıcıların ortaklaşa hareket 
etmeleri gerekmektedir (Hong,2008:24). Turizmde rekabet turizm destinasyonunun çekiciliğini özetleyen bir 
kavramdır. Rekabet şimdiki ve gelecek nesiller için sosyo kültürel, ekonomik ve çevresel faydaları artırır 
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(Vanhole,2006:111; Ritchie ve Crouch 2005:137; Armenska ve diğ,2011:59). Turizm sektöründe rekabet des-
tinasyondaki yerel sakinler, potansiyel ve aktüel turistler için destinasyonun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya 
çıkarmaktadır (Wondowossen ve Nakagoshi,2014:73). Rekabet çok boyutlu bir kavram olup turizmde farklı 
yönleri de etkiler: Ekonomik gelişme, turizmin pazar gücü, turizm ürünü ve imaj, sosyal, teknoloji ve insan 
kaynakları (Dwyer ve Kim,2003; Gooroochurn ve Sugiyarto,2005) kaynak gelişimi ve yatırım, destinasyon 
yönetimi ve liderliği, talep koşulları (Dwyer ve Kim,2003, Crouch ve Ritchie,1999) teknoloji, sermaye, işgücü 
becerileri, yönetim ve organizasyon, hükümet politikaları (Trimcev, B., & Dimoska, 2012.279; Wondowossen 
ve Nakagoshi,2014:73). Turizm kentsel gelişimi desteklemekle birlikte rekabet bu sektörde de kaçınılmazdır. 
Turizm hizmeti turistlerin beklentilerine yanıt vermekle birlikte bölge ve şehirlerin gelişimine olumlu etki 
etmesi yurttaşların genel refah seviyesi için şarttır. Rekabet hızla büyüyen pazar payını artırmak için önem arz 
etmektedir. Bu durum turizme bağımlı ülkelerde daha da önemlidir çünkü bu ülkelerde turizm-seyahat sek-
törüne güven oldukça fazladır  (Navickas ve Malakauskaite, 2009: 37). Literatürde tüm tartışmalara rağmen 
destinasyon rekabeti konusunda  net bir tanım yada model geliştirilememiştir. Dolayısıyla çok geniş ve karışık 
bir kavram olduğu kanıtlanmış olup evrensel tanımlarla açıklanması mümkün değildir. Karışık bir kavramdır 
çünkü hesaplanması için bir dizi faktör gerekir. Turizm destinasyon rekabetini değerlendirirken tüketicileri de 
göz önüne almak gerekmektedir çünkü onlar bir destinasyona seyahat için para, zaman, çaba, deneyim, eğitim, 
eğlenme, dinlenme, anılar vb. birçok faktörü hesaba katmaktadırlar. Destinasyon rekabeti için analiz edilebile-
cek başlıca değişkenler şunlar olabilir; coğrafi konum, çevresel ve fiziksel koşullar, demografik durum, turistik 
çekicilikler, algılanan ve görülen imaj ve turizm kaynakları (doğal ve kültürel etkinlikler, altyapı ve hizmetler). 
konaklama ünitesi ve restoran miktarı - kalitesi, ulaşım sistemleri, ulaşılabilirlik, mevcut aktiviteler.Bunların 
yanı sıra destinasyon rekabeti  ‘Turizm harcamalarının artırılması, ziyaretçi çekiciliklerinin artırılması, ziya-
retçilere unutulmaz deneyimler yaşatarak onları tatmin etme, ziyaretçilerin beklentilerinin kârlı bir biçimde 
karşılama, bölge sakinlerinin refahının sağlanması, destinasyonda gelecek nesiller için doğal kaynakları koru-
yarak ziyaret çekme kabiliyetini geliştirme’ gibi uygulamalarla da artırılabilir. 

Anahtar Kelimeler;  Rekabet, Turizmde Rekabet, Destinasyon Rekabeti Modelleri
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Öz: Giriş: Pazarlama için hedef pazarın belirlenmesi oldukça önemlidir. Globalleşen dünyada sınırlar or-
tadan kalkmasıyla pazar alternatifleri daha çok ve spesifik hale gelmiştir. Bu pazarlar arasında işletmenin 
hitap ettiği en uygun pazarın seçilmesi, işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve günümüz rekabet koşullarında 
ayakta kalabilmesi için önem arz etmektedir. Birçok işletme için hedef pazarın belirlenmesi başlı başına bir 
sorun oluşturmaktadır. Pazar seçimini birçok faktör etkilemekte ve bu faktörlerin etkisi altında karar verme 
süreci güçleşmektedir. Firmaların bulundukları sektöre bakılmaksızın amaçlarına en uygun pazarı seçmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada bu önemli problemin çözümüne yardımcı olacak çok sayıda kriteri bir arada 
değerlendirerek en iyi alternatifin seçilmesini sağlayan çok amaçlı karar verme yöntemlerinden Analitik Hi-
yerarşi Prosesi (AHP) yaklaşımı önerilmiştir. AHP bütün kriterler için en uygun alternatifi seçmeye yarayan 
bir yaklaşımdır. Uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus hedefin ve değerlendirme kriterle-
rinin uzman kişiler tarafından belirlenmesi ve tutarlı ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasıdır. İkili 
karşılaştırma matrisleri kriterlerin her birisi için alternatifler arasındaki karşılaştırma matrisleri ve kriterlerin 
kendi aralarında önemlerini gösteren karşılaştırma matrisidir. İkili karşılaştırmada, Thomas Saaty tarafından 
geliştirilen karşılaştırma skalası kullanılmaktadır. Bu skalada 1-Eşit önemde, 3-birinci faktör ikinci faktörden 
daha önemli, 5- birinci faktör ikinci faktörden çok önemli, 7-birinci faktör ikinci faktöre göre çok güçlü öneme 
sahip, 9-birinci faktöre ikinci faktöre göre mutlak üstün bir öneme sahip şeklindedir. Bu çalışmaya söz konusu 
olan uygulamanın gerçekleştirildiği ve deniz motoru sektöründe faaliyette bulunan firmanın gireceği pazar 
alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler, bu firmanın alanında uzman satış mühendisleri ile 
yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Bu kriterler Rekabet, Makine değişim potansiyeli, Tekne inşa 
potansiyeli, Bayilik ve servis, Kar potansiyeli, Bölge yatırım potansiyeli, Tekne çeşitliliğidir. Tüm kriterler 
birbiri ile karşılaştırılıp, önem dereceleri belirlenmiştir. Değerlendirmeler için Expert Choice paket progra-
mı kullanılmıştır. Önem dereceleri sırasıyla, Rekabet=0.215, Makine değişim potansiyeli=0.044, Tekne inşa 
potansiyeli=0.359, Bayilik ve servis=0.056, Kar potansiyeli=0.034, Bölge yatırım potansiyeli=0.123, Tekne 
çeşitliliği=0.169 şeklinde hesaplanmıştır. Tutarsızlık oranı 0.05’ dir. Pazar yeri seçimi ile ilgili olarak firma 
satış mühendisleri ile birlikte problem çözme yöntem ve tekniklerinden biri olan 5N1K yöntemi kullanılarak 
Türkiye’de ki ana pazarlar içerisinden altı tane pazar alternatifi belirlenmiştir. Pazar alternatiflerini belirle-
mede özellikle Ne ve Kim soruları belirleyici olmuştur. Her pazar bölümündeki müşteri karakteristiklerini ve 
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davranışlarını en iyi gözlemleme şansına sahip oldukları için uzman satış mühendisleri ile birlikte çalışılmıştır. 
Alternatifler Orta Karadeniz-Samsun, Marmara-İstanbul, Yukarı Ege-Çanakkale, Orta Ege-İzmir, Aşağı Ege-
Marmaris, Akdeniz-Adana şeklinde belirlenmiştir. Devam eden süreçte, pazar alternatifleri kriterlere göre ikili 
karşılaştırma matrisleri oluşturulmuştur. Her kriter için alternatif karşılaştırma matrisleri ve ikili karşılaştırma 
matrisleri oluşturulmuştur. Alternatiflerin önem dereceleri şu şekilde belirlenmiştir. Samsun (0.315), İstanbul 
(0.120), Çanakkale (0.059), İzmir (0.134), Marmaris (0.350), Adana (0.022). Alternatifler için tutarsızlık oranı 
0.10 değerinin altındadır. Elde edilen sonuçlara göre uygulamada, Rekabet, Makina değişim potansiyeli, Tekne 
inşa potansiyeli, Kar potansiyeli, Bölge yatırım potansiyeli, Tekne çeşitliliği kriterlerine açısından en iyi alter-
natif İstanbul’dur. Yapılan duyarlılık analizine göre ise İstanbul’un diğer bölgelerle karşılaştırıldığında bayilik 
ve servis kriteri açısından eksiklere sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak;  bu çalışmada deniz motorları 
için en iyi hedef pazarın belirlenmesine yönelik olarak belirlenen yedi kritere göre altı alternatif pazardan İs-
tanbul en iyi sonucu vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Hedef Pazarın Seçilmesi, Analitik Hiyerarşi Prosesi 
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Öz: Giriş: Performans değerlemesi,  sistemi meydana getiren ve gelişmeyi sağlayan faktörler çerçevesinde 
bir bütün olarak sistemin başarısını ölçmektir. Başka bir deyişle, sistemin başarı ve gelişme yeteneğinin siste-
matik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Firmaların faaliyet gösterdikleri sektör ile tüm üretim 
ve hizmet sektörleri içindeki konumlarını farklı faktörler çerçevesinde görebilmeleri adına çeşitli performans 
değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, firmaların bugün ne konumda olduklarını görebil-
melerinin yanı sıra stratejik hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayabilecek bir veri kaynağıdır. Performans 
değerlendirme sisteminin kurulabilmesi için öncelikle bir sürecin başlatılması ve ön çalışmaların yapılması 
gerekir. Burada, değerlemenin kimlere uygulanacağı, kimler tarafından uygulanacağı, değerleme periyotla-
rının ne olacağı, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi değerleme yönteminin seçileceği gibi konuların açık ve 
anlaşılır biçimde belirlenmesi söz konusudur. Ön çalışma süreci tamamlandıktan sonra yöntemin uygulanması 
aşamasına geçilir. Yöntem, belirlenen kişi veya kuruluşlara uygulandıktan sonra sonuçlar değerlendirilir. Elde 
edilen sonuçlar firmaların durumlarını ve bulundukları sektörün genel durumunu yansıtacak şekilde sunulur. 
Firmalar, yapıcı ve özverili çalışmalar sonucu geri bildirim almaktan memnun olur ve performans değerlendir-
mesine bağlı olarak sektör ve sektörler arası durumlarının ne yönde ilerlediğini görme fırsatı bulurlar. Çalışma-
mızda 360 derece performans değerlendirme yöntemi kullanılarak aynı sektörde faaliyet gösteren iki firmanın 
mevcut durumu incelenmiştir. Bu yöntem, firmaların her açıdan kıyaslanmasına olanak veren ve farklı boyut-
larda değerlendirmenin sağlanabildiği kapsamlı bir süreci yönetir. Çalışmamızın amacı, değişik ölçeklerdeki 
firmaların güçlü ve zayıf yönlerini objektif olarak belirlemek ve değerlenen firmalara profesyonel gelişim 
desteği sağlamaktır. Sistem temel olarak değerlenen firmanın verileriyle puanlamalar yaparak bu puanlamayla 
güçlü ve zayıf yönlerin incelenmesini amaçlar. Tüm firmalar aynı biçimde yapılandırılmış ölçümleme süreci-
nin ardından, firmanın performansına ilişkin verileri ortaya koymaktadırlar. Bir başka tanıma göre çoklu geri 
bildirim sistemi, değerlenen firmaların faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin etkilerine ilişkin algılar hakkında farklı 
kaynaklardan veri elde edilmesidir. Çalışma kapsamında petrol ve petrol ürünleri sektöründe yer alan büyük öl-
çekli iki firmanın verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal analiz, dış ticaret, topluma katkı ve 
çevre, çalışanların gelişimi ve geliştirilmesi kriterleri açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Verimlilik, işçilik, 
hammadde ve malzeme, sermaye, enerji ve kullanılan diğer fayda ve hizmetlerden oluşan girdilerin ne oranda 
çıktıya dönüştüğünü ölçmektedir. İstihdam kriteri ile işletmelerin bünyelerinde çalıştırdığı personel sayısının 



177

çeşitli açılardan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yenilik, mevcut koşullar altında performansı artırmaya veya 
ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşılamak için iyileştirmeler yapmaya çalışmaktır. Finansal performansı ölç-
mede en temel yaklaşım finansal tablo analizidir. Firmanın finansal tabloları incelenerek hesaplanan oranlar, 
benzer faaliyet gösteren başka firmaların aynı oranlarıyla ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılarak firmanın 
finansal performansı belirlenmektedir. Firma üretim kaynaklarını kullanarak ürettiği ürünleri yurt dışında faa-
liyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlara satarak ihracat yapar. Bir firma için ihracat oranının yüksek olması, 
firmanın ürün ve hizmet kalitesinde üst seviyede olduğunu ve ürünlerinin tercih edilme yüzdesinin yüksek 
olduğunu gösterir. Firmaların temel görevleri dışında sosyal sorumluluk, çevre bilinci, kadın hakları ve engelli 
bireylerin hakları konusunda da duyarlı davranmaları gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalar da değerlendirme-
de günümüz koşullarında önemli yer tutmaktadır. Çalışanların kişisel ve teknik eğitimler almaları sağlanarak 
onların psikolojik ve işi ile ilgili yeterli ve gerekli donanıma sahip olmaları amaçlanmalıdır. Tüm bu faktörler 
çeşitli formüllerle puanlandırılarak firmaların anket sonuçları incelenmiştir. Sonuçların incelenmesi ile gerekli 
veriler hesaplanarak geri bildirim raporuna kaydedilmiştir. 360 derece performans değerlemenin özellikleri de 
göz önüne alınarak firmanın, kendi içindeki değişim durumunu, sektör ve katılımcıya göre durumlarını kolay-
ca kıyaslayabileceği bir rapor hazırlanmıştır. Bu sebeple kıyaslama yapılırken yüzdelik oranlar tercih edilmiş-
tir. Matematiksel ve görsel ifadeye yer verilerek nicelikleri değerlendirmenin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 
Yıllar arasındaki puan değişmelerinin artması ve azalması durumları sadece sayısal olarak değil sembollerle de 
ifade edilmiştir. Geri bildirim raporunun ilk kısmı verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, dış ticaret, 
topluma katkı ve çevre, finansal analiz, çalışanların gelişimi ve bilinçlendirilmesi ana kriterleri ile bu kriter-
lere ait alt kriterlerin gösterimi mevcuttur. Geri bildirim raporunun ikinci kısmında firmanın yıllar bazındaki 
değişimi swot analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonucunda değerlendirilen iki firmaya geri 
bildirim raporu gönderilerek sektör ve katılımcılar arasındaki mevcut durumlarını görmeleri sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi, Geri Bildirim Raporu, Performans De-
ğerlendirme Kriterleri
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Öz: Giriş:  Kurumsal reklam; işletmeyi hedef kitlesine tanıtarak imaj oluşturmak, oluşturulan imajı sürdür-
mek ve itibarını güçlendirmek gibi amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Ku-
rumsal reklam, şekil olarak incelendiğinde, halkla ilişkiler ve reklamcılığın bileşkesi olarak değerlendirilmek-
tedir. Kurumsal imaj ve kurumsal reklam; işletmenin sürdürülebilirliği açısından son derece önem taşıyan fa-
aliyet ve çabalar bütünüdür. Kurum imajı kavramının; sözlük anlamı, “kişi ya da nesneleri fark ettiren karak-
teristiklerdir” olarak tanımlanmaktadır (Bromley, 1993: 98). Kurum imajı; örgütü hatırlatan tutum, davranış 
ve inançların bütünü olarak nitelendirilmektedir. Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim, kurumsal davranışın 
toplamında ifadesini bulan kurumsal imaj, iç ve dış hedef kitleler üzerindeki inandırıcılık ve güven yaratmak 
ile bu güveni sürdürmek gibi önemli bir işlevi sürdürmek olarak kabul edilmektedir (Dowling, 1997: 21-33). 
Kurum imajı; bütünsel bir algı olarak ifade edilmekte ve kendi içerisinde iki türlü imajın etkisi ile desteklen-
mektedir. Bu imaj türlerinden biri, üretilen mal veya hizmetin hedef kitlesinde oluşan duygusal ve estetik iz-
lenimlerin toplamı olan marka imajı iken diğeri ise, kurum imajını destekleyen ve kuruluşun gidişatını etkile-
yen profesyonel imajdır (Ker, 1998: 25-28). Kurum imajı; özellikle endüstri devriminden sonra rekabetçi pa-
zarda öne çıkma çabalarına paralel olarak ortaya çıkmış ve o zamandan itibaren bilimsel olarak ele alınmaya 
başlamıştır. Kurum imajının yönetimi, modern kurumsal kimlik uygulamaları ile pazarlama bilimi üzerine 
kurulmuş bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Geçmişte kurum imajı denildiğinde ilk olarak logolar ve 
renklerin kullanımı ile dış hedef kitleye kurumun tanıtılması amaçlanıyordu. Yapılan çalışmalarda bunu doğ-
rular nitelikteydi. Van Herden, Cornelius ve Puth’e yaptıkları çalışmada kurumsal imajın oluşma sürecini 3 
bileşen grubundan oluşan kurum kişiliğine bağlamışlardır. Bu bileşenlerin, şirketin ismi, logosu ve sloganı 
gibi görsel işaretler başta olmak üzere, müşteri hizmetleri gibi bilinçli davranışsal kimlik işaretleri ve insanla-
rın ihtiyaçlarına cevap veren ürünler/hizmetlerin oluşturduğunu vurgulamışlardır (Van et al.,1995). Ancak 
hem küreselleşme hem de bilgi çağının getirdiği değişimlerle birlikte kurumların imaj çalışmaları sadece logo 
ve renklerin kullanımı ile sınırlı kalmayıp birçok kavramı da içinde barındırarak geçerli bir nitelik kazanmış, 
hem çalışanlara hem de dış hedef kitleye yönelik hale gelmiştir (Shultz, et al., 1980: 98, Lemmink, et al., 
2003: 1-15.). Hatta kurum imajı, sadece görünüşe hitap eden kurumla ilgili maddi unsurlar olarak ön plana 

1  Bu bildiri yazarların “Halkla İlişkiler ve Pazarlama Disiplini Olarak Kurumsal Reklam” kitabından özetler içermektedir.  
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çıkarken, bugün ise gelişen dünya ile birlikte kurumun görsel, işitsel ve davranışsal boyutlarını da içine al-
maktadır. Bu bağlamda, kurum imajı yönetimi, bütünleşik bir yönetim disiplini olarak ele alınmaktadır (Ho-
vard, 1998: 1-2). Kurum imajı; kurumun kamuoyu tarafından algılanma biçimi olarak kabul edilmektedir 
(Onal, 2000: 46-47). Kurum imajını, örgüt felsefesi, örgütsel dizayn, örgütsel davranış ve örgütsel iletişim ça-
balarının neticesinde oluşan kurum kimliği şekillendirmektedir (Tengelimoğlu ve ark., 2004: 227-228). Ku-
rum imajı; “dış katılımcıların düşüncelerinde ortaya çıkan, kurumun vizyonu, misyonu ve örgütsel değerle-
rinde oluşan kurum kimliğinin bir algılanış biçimidir” şeklinde ifade edilmektedir (Sabuncuoğlu, 2007: 65). 
Kurum imajı; belli bir tarihsel süreçte kişisel, çevresel, kültürel ve kurumsal faktörlere bağlı olarak oluşan bir 
kavram olarak tanımlanabilmektedir (Moffitt, 1994: 41-66). Kurum imajı; kurumun içeriden ve dışarıdan na-
sıl göründüğü olarak ifade edilebilmektedir. Bu tanım, kurumun büyüklüğü, kamuoyunda tanınmış olması, 
kurumun faaliyet ortamı ile ilgili kamuoyu görüşü, kurumun toplumsal ve çevresel duyarlılığı ile istihdama 
katkısı gibi konuları içine almaktadır (Küçük ve ark., 2007: 802). Kurumsal imaj; kurumsal kimlik sunumla-
rının ilgili hedef kitle üzerinde bıraktığı bütünsel algı olarak tanımlanmakta ve bunun kurumun en alt birimin-
den en üst birimine kadar bütün kuvvetlerin bileşimiyle oluştuğu belirtilmektedir (Dinçer, 2001: 3). Amaç: 
Bu çalışmanın amacı, kurumsal reklam kavramının pazarlama yönetiminde kurumsal imaj oluşturma aracı 
kullanımına yönelik tespit ve önerilerde bulunmaktır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda kurumsal imaj ve ku-
rumsal reklam kavramları ekseninde ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak literatürsel bir değerlendirme 
yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç:   İşletmelerin imajının eskimesi, işletmenin ürünü, karı ve geleceği hakkında 
kuşku duyması, işletmelerin günün gerçeklerini yakalamasını ve paydaşları tarafından bu şekilde algılanma-
sının gerekliliği imaj konusuna yatırım yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır (Gregory et al., 1993). Kurum 
imajı, kurum kimliği hedeflerinin davranışlarını belirler. İmaj; olması istenilen, kimlik ise gerçekte var olan-
dır. Kurum kimliği oluşturmaya yönelik çabaların son hedefi kurum imajı oluşturmaktır. Kurum kimliği ku-
rumsal imajı şekillendirmektedir (Okay, 2000: 28). Hem tüketiciler pazarında hem de endüstriyel pazarda 
özellikle benzer kalite, fiyat ve fonksiyona sahip ürünlerde kurumsal imaj ürünlerin satısında büyük rol oyna-
maktadır (Chrıstıan, 1959). Kurumsal imaj Ali Atıf Bir tarafından, kurumsal kimliğin sunumlarının ilgili 
gruplar üzerinde bıraktığı algı olarak tanımlanmaktadır (Bir, 1994: 3). Kurumsal imaj; ürün, hizmet ya da iş-
letmenin kendisinin, hedef tüketiciler tarafından algılanması ve yorumlanmasıdır. İşletmenin imajı, pazarlama 
karmasının bir öğesi olarak değerlendirilmektedir. Bir organizasyonun imajı, organizasyonun bir ürününe 
karşı kamu tarafından duyulan psikolojik bir yaklaşım değil, söz konusu organizasyon hakkında kamuyu 
oluşturan her bireyin organizasyon hakkında zihninde canlandırdığı görüntü olarak tanımlanmaktadır. Temel 
olarak organizasyonun imajı, organizasyonun kamu tarafından algılanan kalitesi ve organizasyon hakkında 
aynı düşünceyi paylaşan bireylerin sayısının arttırılmasıyla oluşturulmaktadır. Bu gelişme Kenneth Boulding 
tarafından; bir kurumun imajı, tıpkı bir ürünün evrensel söylemi oluşturulurken yapıldığı gibi, mesajların ve 
deneyimlerin kamuyla paylaşılması olarak açıklanmaktadır. Paylaşılan bu mesaj işletme tarafından değil, iş-
letmenin ilgili çevresi tarafından oluşturulan doğal bir imajdır. İşletmenin imajı oluşturulurken, tek bir kelime 
ile ifade edilememekte, yalnızca benzer ifadelerle bir bütün oluşturulmaya çabalanmaktadır. Bu noktada halk-
la ilişkilerin en önemli araçlarından biri olan kurumsal reklamın görevi işletmenin varlığının topluma sağladı-
ğı yararlar üzerine “evrensel bir söylem” yaratmaktır. Bir organizasyon imaj oluşturmak için içsel ve dışsal 
çeşitli mesajlar kullanmaktadır. Bu mesajları en etkin halkla ilişkiler araçlarından duyurum gibi kontrolsüz 
medya ve kurumsal reklam gibi kontrollü medya aracılığıyla hedef kitlesine ulaştırmaktadır (Craig, et al., 
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1983: 141). Pek çok işletme bulunduğu konum, yaptığı işler açısından değerlendirildiğinde farklı kitleler ta-
rafından farklı farklı algılanmaktadır. Bu noktada işletmelerin unutmaması gereken, kurumsal reklamlarda 
vurgulanan imajlarının izleyicilerin algıladığı, ya da seyircilerin akıllarında kalan fikir olduğudur (Sutherland 
et al., 2000: 229). Kurumsal imaj ve kurumsal reklam karşıtları bunun işletmeler için geçersiz olduğunu çün-
kü, insanların ürünleri ve markaları satın aldıklarını fakat işletmeleri satın almadıklarını ileri sürmektedirler. 
Eğer bu düşünce şeklinin doğru olduğunu düşünürsek, kurumsal imajın müşterinin satın alma davranışları 
üzerinde hiçbir etkisinin olmaması gerekmektedir. Bu anlayış müşterilerin nasıl olup da, bazı işletmeleri say-
gın olarak algılamalarını ve saygın olarak tanımlanan işletmelerin diğerlerine göre tercih edilme açısından 
avantajlı konumda olduklarını açıklayamamaktadır. İlk olarak, tanınırlığı yüksek ve saygın işletmeler önem-
siz kabul edilen işletmelerden daha çok kaliteli çalışanları kendilerine çekecek ve ellerinde tutacaklardır. Bir 
kişiye hangi işletmede çalıştığı sorulduğu anda, işletmenin imajının önem kazandığı görülmektedir. Eğer iş-
letmenin adı hemen hatırlanıyorsa ve ne amaçla var olduğu hedef kitlesi tarafından biliniyorsa, “Kim olduğu-
nu” ya da “Ne yaptığını” taşıdığı sorumluluktan çok daha farklı bir olgudur ve hedef kitle tarafından genel-
likle de duyulmamaktadır. İkinci olarak, kurumsal imaj işletmenin toplam satış değeri üzerinde etkili bir fak-
tördür. Hatta işletmenin kurumsal reklamında bile kullandığı kişiler imajı için son derece önemlidir. Genellik-
le, işletmelerin markalarını desteklemek için ünlü kişileri kullanmaları, işletmenin satış değerini yani işletme-
nin hisselerinin değerini de arttırmaktadır. Bu durumda, müşteriler işletmeyi satın almaktadırlar. Sonuç olarak 
müşteriler; işletme tarafından planlanan işletmenin izlenimini, imajını ve itibarının algılanmasını paylaşmak 
için belirli bir ücreti paylaşmaktadırlar.  Bu işletmenin üst düzey yöneticileri tarafından bilinen en temel ku-
rumsal reklamcılık ve kurumsal imaj kuralıdır ve insanların bu ücretleri ödemeye ne derece hazır olduğuyla 
ilgilidir.  Kurumsal iletişim planları; kurumsal reklam ve kurumsal imaj geliştirme çabaları, hataları düzeltme 
ve savunma stratejisi olarak iki şekilde kullanılmaktadırlar. Koruyucu anlamda kurumsal imaj sağduyuya hi-
tap etmeyi gerektirir. Güçlü bir kurum imajı oluşturmak ve bu imajı etkili biçimde yönetmek için, yönetim 
saldırgan bir imaj oluşturmaktan kaçınmak durumundadır. Sağlıklı bir kurum imajı; işletmenin bedelinin 
(maddi ederi) güçlü bir şekilde paylaşılmasına ve sistemin bozulmamasına bağlıdır. İtibarını koruyamayan 
kurumlar, değerinin altında bir ücretle satılarak, varlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır-
lar. Bu nedenle işletmenin üst düzey yöneticileri, kurumsal savunmayı, kurumun hayatta kalabilmesine yöne-
lik çabalara dönüştürmek durumundadırlar. Kurumun hayatta kalabilmesi, kurumun ihtiyaçlarının sıralanma-
sına, fiyatının gerçekçi belirlenmesine ve kurumun varlığının etkili bir biçimde yönetilmesine bağlıdır (Sut-
herland et al., 2000: 230-232). Kurumsal reklam, bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadır. Burada en 
önemli nokta, işletmenin hedef kitleye iletilecek mesajların içeriğinin ve zamanlamasının kontrolünün işlet-
mede olmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, ürüne yönelik geleneksel reklamcılığın kamu üzerinde yarat-
tığı şüpheleri, imaj ya da kurumsal reklamcılık işletmenin karına dönüştürmek durumundadır (Center et al., 
2003: 22). Ürün ve hizmet üreten kuruluşların, ürettiklerini (çıktılarını) hedef kitlelerine duyurmak için ileti-
şim karmasından faydalanmaktadır. Kuruluşlar hedef kitleleriyle iletişim kurabilmek amacıyla tek bir araç ya 
da yöntem yerine birden fazla araç ve yöntemi birlikte kullanmaktadırlar. Kuruluşların iletişim faaliyetleri 
içerisinde yer alan ve zaman zaman halkla ilişkiler faaliyetlerini destekleyen araçlardan biri olan kurumsal 
reklamcılık (Jefkins, 1989: 230), prestij reklamı olarak da adlandırılır. Bunun nedeni kurumsal reklamlarda, 
kurumun ürün ya da hizmetlerinden çok kendisinin, saygınlığının ve imajının öne çıkmasıdır. Kurumsal rek-
lam, satış reklamlarından içerik ve amaç yönünden ayrılmakla birlikte, kitle iletişim araçlarından yer ve za-
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man satın alınarak yayınlanma konusunda, satış reklamlarıyla aynı şekilde uygulanmaktadır. Kurumsal rek-
lam, duyurum niteliği de taşımaktadır. Fakat daha önce de belirtildiği gibi, teknik ayrıntıların yer darlığından 
aktarılamaması ve haber üzerinde işletmenin kontrolünün zayıf olması gibi nedenlerden ötürü kurumsal rek-
lamlar yayınlanmaktadır. Örneğin; işletmenin bulunduğu şehirde, işletme bir sağlık merkezi, üst geçit ya da 
tiyatro yaptırabilir. Bu bir halkla ilişkiler karmasının “kamu yararına faaliyetler” çalışmasıdır. Medyadan yer 
ve zaman satın alınarak, bu faaliyetlerin duyurulması ise, kurumsal reklamcılık faaliyeti olmaktadır. Açılış tö-
renleri haber niteliğindedir ve basın organlarınca kitlelere duyurulur. Ancak aktarılmak istenilen, gerçekleşti-
rilen bu çalışmalarla ilgili detaylar ve işletmenin imajını güçlendirecek bilgiler, duyurumda yer alamayacağı 
gibi, açılışı yapılan yerlerin özellikleri de kurumun özelliklerinden daha fazla öne çıkartılarak sunulmaktır. İş-
letme detayları aktarmak ve kurumun adını vurgulamak için, kurumsal reklam kullanmak durumundadır 
(Asna, 1997: 42).

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Reklam, Kurumsal İmaj, Pazarlama Yönetimi
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Öz: Giriş: Toplumların gerek ekonomik, gerek sosyo-kültürel yapısını şekillendirmede kitle iletişim araçları-
nın payı büyüktür. Televizyon ve sinema başta olmak üzere medya uyarıcılarına maruz kalan izler kitle, kendi 
kararlarını vermek noktasında bu nedenle özgür bir düşünceyle hareket edememektedir. Özellikle çocuklar 
tüketim davranışlarında görsel medyanın etkisinde daha fazla kalarak ailelerine bu konuda daha çok baskıda 
bulunmaktadır. Çocukların düşsel dünyasında animasyon filmler ise çok önemli bir yer teşkil etmektedir. İzle-
dikleri animasyon film karakterleriyle özdeşleşen ya da onun davranışlarını rol model alan çocuklar, animas-
yon film karakterlerinin piyasadaki ürünlerine de duyarsız kalamamaktadır. Bugün tüketici hedef kitlesi ola-
rak çocuğa büyük önem atfeden firmalar, animasyon film karakterlerini kırtasiye malzemesi, mobilya, DVD, 
giyim, aksesuar, oyuncak, dergi gibi sayısız ürün yelpazesi içinde pazara sunmaktadır. Çocukların tüketim 
davranışları yaşları ilerleyip tüketim bilincine eriştiklerinde, kitle iletişim araçlarından ziyade aile, arkadaşlar, 
akrabalar gibi referans gruplarınca şekillenebilmektedir. Bu nedenle medyada ve animasyon film karakterleri-
nin ürünlerinin pazarlanmasında özellikle okul öncesi ve okul çağının başlarındaki çocuklar öncelikli tüketici 
hedef kitlesi olarak görülmektedir. Hipotez: Animasyon filmlerin çocukların tüketim davranışlarını etkiledi-
ği bu araştırmanın temel hipotezidir. Evren ve Örneklem: Araştırma evrenini ülkemizde 2000-2013 yılları 
arasında yayınlanmış olan uzun metraj animasyon filmlerden Barbie Moda Masalı, Robotlar ve seri halinde 
yayınlanan animasyon filmlerden Winx Club (10 Bölüm), Cedric (10 Bölüm) filmleri oluşturmaktadır. Araş-
tırmada çok sayıda elemandan oluşan evrenden örneklem seçerken amaçsal örneklem tekniğine göre tüketim 
eylemiyle ilgili sahneleri daha belirgin görülen animasyon filmler seçilmiş ve bu filmlerden dizi serisi hâlinde 
olan Cedric ve Winx Club’ın bölümlerinin seçiminde de yine aynı tekniğe göre Cedric animasyon filmden 
(1. Sezon: 1-2-4-9-10-11-12-14-16-19. bölümler) ve Winx Club animasyon filmden (4.Sezon: 1.Bölüm Peri 
Avcıları, 2. Bölüm Hayat Ağacı, 3. Bölüm Dünyadaki Son Peri, 4. Bölüm Sevgi ve Evcil Hayvan, 5. Bölüm 
Mitzi’nin Hediyesi, 8. Bölüm Beyaz Çember, 9. Bölüm Nebula, 14. Bölüm 7 Mükemmel Sayı, 15. Bölüm 
Sihir Dersleri, 19. Bölüm Diana’nın Krallığı’nda) bölüm seçimi yapılmıştır. Problem: Seçilen bu animasyon 
filmlerde çocuklarda tüketim alışkanlıklarını etkilemeye dair temaların olup olmadığı, eğer etkilemeye dair te-
malar varsa etkisinin ne yönde olduğu araştırmanın problemini teşkil etmektedir. Amaç: Animasyon filmlerin 

1 
2 



183

çocukların tüketim alışkanlıklarına olumlu ya da olumsuz etkilerini ortaya koymak ise bu çalışmanın amacıdır. 
Yöntem: Araştırma konusu gereği öncelikle kavramsal çerçeveyi belirlemek adına; tüketim kültürü eksenin-
de çocuğun tüketim alışkanlıklarının kitle iletişim araçları ve sosyal çevre tarafından nasıl biçimlendirildiği 
ve animasyon filmlerin içeriklerinde tüketim davranışlarının çocukları etkileyecek şekilde nasıl yansıtıldığı 
üzerine literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Ardından nitel içerik analizi ile araştırmanın amacına uygun 
olarak seçilen animasyon filmleri incelemek için karakterlerin tüketim davranışlarına yönelik on soruluk içerik 
değerlendirme formu hazırlanmıştır. İçerik değerlendirme formunda; karakterlerin tüketim davranışlarını ih-
tiyaçları doğrultusunda yapıp yapmadığı, tüketimin bir haz kaynağı olarak gösterilip gösterilmediği, tüketime 
özendirmenin olup olmadığı, doğal kaynakların kullanımına yer verilip verilmediği, israf konusuna değinilip 
değinilmediği, marka kullanımına özendirmenin olup olmadığı, karakterlerin alışverişlerinde çevrenin etki-
sinde kalıp kalmadığı, tüketimin nesnesi olarak gösterilip gösterilmediği, tüketim ihtiyaçlarını kendi kararları 
doğrultusunda gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve son olarak ürün kullanımlarıyla üstünlük mesajları verip 
vermediği sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Çocuklar animasyon filmlerdeki görsel 
ve sözsel iletileri tam anlamıyla kavrayacak erişkinliğe sahip olmadıklarından tüketim davranışları olumsuz 
yönde etkilenebilmektedir. İncelenen animasyon filmlerin dördünden Cedric filmi dışında üçünde literatürü 
destekleyecek şekilde karakterlerin somut bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda tüketim eyleminde bulunmadığı 
ve marka kullanımına özendiren sahnelerin olduğu, dört filmden Winx Club filmi dışında üçünde karakterlerin 
tüketim nesnesi olarak gösterildiği ve çoğunlukla tüketim ihtiyaçlarını kendi kararları doğrultusunda gerçek-
leştirdiği, dört filmin tümünde tüketimin bir haz kaynağı olarak sunulduğu, özendirildiği, doğal kaynakların 
kullanımına yönelik bilgilendirici unsurlara yer verilmediği, israfın önlenmesine yönelik davranışların yer 
almadığı, karakterlerin tüketim kararlarında kitle iletişim araçları veya arkadaşlarının etkisinde kaldıkları ve 
ürün kullanımlarıyla üstünlük mesajları verdikleri tespit edilmiştir. İncelenen animasyon filmlerden de anlaşıl-
dığı gibi, animasyon filmlerdeki görsel ve söyleme dayalı iletilerin çocukların tüketim davranışlarını etkileye-
cek unsurları taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon Film, Tüketici Çocuk, Tüketim Kültürü, Tüketim Davranışları
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Öz: Giriş: Türkçeye üst kademe teorisi olarak çevirebileceğimiz “Upper Echelons Theory” işletme literatü-
ründe örgütlerin üst düzey yönetim kademesinde görev yapan CEO, genel müdür, bölüm müdürleri, işletme 
temel fonksiyonlarını icra eden müdürlerin demografik özelliklerinin örgütsel performans, örgütsel süreç gibi 
konulara etkilerinin olup olmadığını araştıran bir alt dal olarak gelişme göstermektedir. Üst kademe teorisi 
ile ilgili kapsamlı ilk çalışma Hambrick ve Mason’un 1984 yılında kaleme aldıkları “Upper Echelons: The 
Organization as a Reflection of Its Top Managers” adlı makaledir. Hambrick ve Mason’n makalelerinde de-
ğindikleri temel düşünce; örgütlerin, üst düzey yöneticilerin bir yansıması olduğudur. Dolayısıyla yöneticiler 
güçlü aktörler olarak örgütlerin stratejik tercihlerini etkilemektedir (Hambrick & Mason, 1984). Firmalarda 
görev yapan üst düzey yöneticiler gerek örgütün bütününü ilgilendiren kararları almada gerekse de bu kararla-
rın uygulanmasını sağlama noktasında etkileri büyük olan aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hambrick ve 
Mason üst kademe teorisinin ana fikrinde birbirine bağlı iki temek fikrin olduğunu savunmaktadır. Bunlardan 
ilkini yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları stratejik durumları belirlerken kendi kişisel yorumları temelinde 
hareket etmesi ve eylemde bulunması oluşturmaktadır. İkinci ana fikir ise, bu kişisel yorumlamaların; yö-
neticilerin tecrübeleri, değerleri ve karakterlerinin bir işlevi olması oluşturmaktadır (Hambrick, 2007). Üst 
kademe teorisi, başlıca üç önemli özelliğe sahip bulunmaktadır. Bu üç özellik üst kademe teorisini tanımlayan 
unsurları ifade etmektedir. Bu özelliklerden birincisi, örgütlerin stratejik tercihlerinin, firma içerisindeki güçlü 
aktörlerin bilişsel esaslarının ve onların değerlerinin bir sonucu olduğudur. Dolayısıyla organizasyon içeri-
sindeki güçlü konumda olan üst düzey yöneticilerin sahip olduğu değerler ve bilişsel esaslar organizasyonun 
stratejik tercihlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilişsel esaslar adı verilen bu esaslar, karar 
verici pozisyondaki yöneticilerin gelecekte olabilecek olaylar hakkındaki varsayımları ya da sahip oldukları 
bilgileri, alternatif bilgileri ve bu alternatiflere bağlı sonuçların bilgilerinden oluşmaktadır (Hambrick ve Ma-
son, 1984: 195). İkinci özellik bu bilişsel esaslar ve değerler eğitim, iş tecrübesi gibi yöneticilerin gözlemle-
nebilir ve rahat ölçülebilen özelliklerinin bir fonksiyonudur. Önemli örgütsel sonuçların bu güçlü aktörlerin 
özelliklerinin gözlemlenebilir olması ile açıklanması da üçüncü önemli özelliği oluşturmaktadır.  Üst kademe 
teorisini sorgulamanın ve araştırmanın 3 önemli faydası olabilir. Bunlardan birincisi, üst kademe yaklaşımı, 
mevcut tercih edilen teorilerden farklı olarak örgütsel sonuçların tahmininde bilim insanlarına büyük ölçüde 
daha büyük kuvvet sağlayacaktır. İkinci önemli fayda ise, üst düzey yöneticilerin gelişmesi ve seçiminde ola-
caktır. Üçüncü faydayı ise, rakiplerin hareketlerini ve yapacakları karşı hamleleri tahmin etmede örgütlere ve 
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yöneticilerine faydalı olacaktır (Hambrick ve Mason, 1984:193).  Amaç: Bu çalışma Türkiye’de otomotiv yan 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üst yönetim ekipleri üzerinde yapılmıştır. Yöntem: Çalışma 
Türkiye’deki toplamda 46 firmadaki 276 yöneticiden gelen verilerle gerçekleştirilmiştir. Her bir firmada 6 üst 
düzey yönetici çalışma anketini cevaplandırmıştır. Çalışma kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Hatay, Mersin, 
Kayseri, İzmir, Konya ve Sakarya’da faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi firmalarında çalışan yöneticilerin 
demografik ve bilişsel özellikleri incelenmiştir. Çalışmada SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Çalış-
mada üst yönetim ekiplerinin kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak HEXACO kişilik envanterinden 
yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Ankete katılan 276 yöneticinin yaş aralığına göre dağılımları şu şekilde 
gerçekleşmiştir: 25-34 yaş aralığında 79, 35-44 arasında 113, 45-54 arasında 70, 55-64 arasında 14 yönetici yer 
almaktadır. Üst yönetim ekiplerinin eğitim alanlarına göre dağılımında ise tablo şu şekilde çıkmaktadır. 276 
yöneticinin %27,9’lık kısmına denk gelen 77 yönetici mühendislik alanlarında eğitimlerini tamamlamışlardır. 
Sonrasında 66 yönetici işletme (finans, iky, muhasebe, pazarlama), 55 yönetici işletme yönetimi yüksek lisansı 
(MBA), 56 yöneticide diğer alanlardan mezunlardır. Üst yönetim ekiplerinin demografik özelliklerinden bir 
diğeri olan sektördeki görev süresine göre dağılım ise, yöneticilerin 1/3’lük kısmını oluşturan 85 yönetici 16 
yıl ve üzeri süreyle sektörde görev almaktadır. 6-10 yıl arası görev süresine sahip olanların oranı ise %26,4 (73 
yönetici), 11-15 yıl arasında görev yapanların ise % 23,6 (65 yönetici) olarak gerçekleşmiştir. Yöneticilerin iş 
geçmişi demografik özelliklerinin dağılımında 67 yönetici ile pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ilk sırada 
yer almaktadır. ikinci sırada 49 yönetici ile finans alanı gelirken, üretim 41 yönetici ile üçüncü sırada yer al-
maktadır. Sonra sırasıyla muhasebe (30 yönetici), ar&ge (18 yönetici), insan kaynakları (16 yönetici), halkla 
ilişkiler (14 yönetici) gelmektedir. HEXACO Kibeom Lee ve Michael C. Ashton tarafından geliştirilmiş kişilik 
envanteridir. 6 boyutu olan HEXACO, 60, 100 ve 200 ifadeden oluşan ölçekleri ile bireylerin kişiliklerini ölç-
meye çalışmaktadır. Samimiyet, içtenlik (H), duygusallık (E), dışa dönüklük (X), uyumluluk (A), dürüstlük, 
vicdanlı olma (C), deneyime açıklık (O). 46 işletmeden (her bir işletmede 6 yönetici) 276 yönetici ile anket 
çalışması yapılmıştır. Çalışma üst yönetim ekiplerini araştırma konusu yaptığı için HEXACO kişilik envan-
terinde ekipler ele alınmıştır. Bu nedenle 276 yöneticiden elde edilen veriler 46’ya diğer bir ifadeyle 46 ekibe 
indirilmiştir. Bunun neticesinde kişilik envanteri şu şekilde sonuçlanmıştır. 46 ekipten 16 üst yönetim ekibinin 
kişilik özelliği dürüstlük, vicdanlı olma (C) özelliklerini ağırlıklı olarak göstermektedir. 14 ekip samimiyet, 
içtenlik (H) ve dışa dönüklük (X) özellikler gösterirken, 2 ekip üyeleri de uyumluluk (A) boyutu özelliklerine 
sahiptir. Geriye kalan duygusallık (E) ve deneyime açıklık (O) boyutlarında herhangi bir ekibin özelliklerine 
çıkmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üst Yönetim Ekipleri, Otomotiv Yan Sanayi Sektörü, HEXACO Kişilik Envanteri
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Öz: Giriş: Bu çalışma Türkiye’de otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörünü genel anlamıyla değerlendir-
meyi amaçlamaktadır. Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sunan sektörlerin başında otomotiv ve otomotiv 
yan sanayi sektörü gelmektedir. 2016 yılında toplamda 24,25 milyar $’lık ihracat katkısı sağlayan otomotiv 
sektörü bu yönüyle diğer sektörlerle karşılaştırıldığında ülke ekonomisinin büyümesine yaptığı katkı oldukça 
önemli görülmektedir. Otomotiv sanayi teknolojideki ilerlemeleri takip etmesi ve yatırımlar anlamında büyük 
sermayeye ihtiyaç duyması bakımından önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak katma 
değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarması bakımından da önemi büyüktür. Türkiye ihracatının % 17’lik kısmını 
karşılayan otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü, ülke ekonomisine de istihdam anlamında önemli katkılar 
sunmaktadır. Sektör, ülke ekonomisine doğrudan istihdam olarak 50 bin ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye 
istihdam sağlamaktadır. 2016 yılı istatistiklerine göre Dünya otomotiv sanayi üretimi 95 milyon adet (OICA) 
civarında gerçekleşmiştir. Bunun 51,5 milyonluk kısmını Asya, 21,7 milyonunu Avrupa (Türkiye dahil), 20,8 
milyonunu ise Amerika (NAFTA ve Güney Amerika dahil) gerçekleştirmiştir. Türkiye ise üretimde 2016 yılın-
da 1,485, 927 adet üretim gerçekleştirmiş ve bu üretimle dünya üretimindeki pay % 1,56 olmuştur. Bir önceki 
sene Türkiye’nin payı % 1,49 olarak gerçekleşmiştir. Az da olsa Türkiye otomotiv sanayinin Dünya’dan aldığı 
pay da artış gözlemlenmektedir. 2015 yılında Dünya otomotiv sanayinin dış ticareti ise ihracat ve ithalat topla-
mında 1,550 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.  Amaç: Bu çalışmada otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü-
nün Türkiye’deki ve Dünya’daki görünümü üzerinde çeşitli konular açısından durulacaktır. Yöntem: Üretim, 
dış ticaret, ihracat gibi verilere değinilerek otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü değerlendirilecektir. Bul-
gular ve Sonuç: Türkiye otomotiv ve otomotiv yan sanayi üretiminde dünya üretimindeki payı %1,56 (2016) 
olarak gerçekleşmiştir. 2012’den 2016 yılına kadar ki geçen 5 senelik sürede bu payı %1,27’den % 1,56’ya 
çıkararak üretimdeki başarılarını artırmıştır. Bununla birlikte otomotiv ihracatında aynı artış sürekli devam 
etmektedir. 2012 yılında toplam ihracat 19,31 milyar $ iken, 2016 yılı sonunda ihracat tutarı 24,25 milyar $’a 
ulaşmıştır. 2017 yılının Ocak ve Şubat döneminde ise ihracat 4,33 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 
2,49 milyar $’ı ticari araç olurken, 1,84 milyar $’lık tutar da otomobil ihracatına aittir. Otomotiv yan sanayi 
komple motor ve motor parçaları, aktarma organları, fren sistemleri ve parçaları, emniyet aksamları, aküler, 
oto camları, koltuklar v.d. parçalardan oluşmaktadır. Otomotiv yan sanayi anlamında Türkiye ihracatına bakıl-
dığında 2016 yılında 8,95 milyar $ ‘lık bir tutar göz çarpmaktadır. Toplam otomotiv ihracatı içerisinde 1/3’e 
denk gelen bu rakam ile otomotiv yan sanayinin otomovi sanayi için önemli olduğu görülmektedir. 2012 ve 
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2016 yılları arasındaki dönemde (8,21 - 9,06 - 9,40 - 9,50 - 8,95 milyar $) benzer bir seyir izlemiştir.  Küresel 
otomotiv sektöründe son yıllarda ve gelecek yıllarda beklentilerin şu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
Otomotiv üretimi ve ticareti pazara yakın bölgelerde gerçekleşmektedir. Otomotiv ticaretinde Avupa, Asya 
pazarının ve üretimin de bu bölgelere kayması önümüzdeki yıllarda da devam edeceğe benzemektedir. Bunun-
la birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki talebin artış göstermesi de bu yorumu güçlendirmektedir. Türkiye’de 
satışların her sene artış göstererek 1 milyon adete yakınlaşması, AB ve Ortadoğu pazarına yakınlık, birçok 
uluslararası firmanın üretim üslerinin Türkiye’de olması Türkiye’nin rekabet gücünü olumlu katkılar sunmak-
tadır. Bununla birlikte Türkiye’deki insanların gelir seviyelerindeki artışlar, kentleşmenin artmasının devam-
lılık göstermesi, kredi imkanlarına erişimin kolaylaşması, araç sahiplik oranlarının gelişmiş ülkelerle karşılaş-
tırıldığında; ABD’de 1000 kişiye 808, AB’de 569, Rusya’da 354, Meksika 289 iken Türkiye’de 1000 kişiye 
189 araç düşmektedir. Hane halkı tüketim harcamalarında 2012’den günümüze ulaşıma ayrılan pay ortalama  
%9’lardan %20’ler seviyesine gelmiştir. Bu sayılan hususlar Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı 
sunan kısımları oluşturmaktadır. Türkiye otomotiv sektörü için 2017 yılı beklentilerinde şu hususların önemli 
olacağı tahmin edilmektedir. Sektör yetkililerinin tahminlerine göre iç pazar 2016 yılına göre %14 oranında 
azalması beklenmektedir. Bununla birlikte yeni ÖTV (özel tüketim vergisi) düzenlemesinin etkisi, döviz kur-
larındaki gelişmeler (özellikle Euro’da), petrol fiyatlarındaki artış, taşıt kredisi faiz oranları gibi alanlardaki 
gelişmeler otomotiv sektörünün 2017 yılı sonundaki durumunu etkileyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sektörü, Otomotiv Yan Sanayi, Türkiye Ekonomisi
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Öz: Giriş: Tarım sektörü bugün, dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke olsun çok önemli bir ko-
numdadır. Bu önem tarımın kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tarım bir ülkeye işgücü, ürün ve 
piyasa, sermaye ve döviz açılarından katkı sağladığı gibi devlet bütçesine de denge getirebilmesi bakımından 
önemlidir. Türkiye açısından tarımın ekonomi içerisindeki yeri değerlendirildiğinde 2015 yılı verilerine göre 
tarımın GSMH’ya katkısının (sabit fiyatlarla) %7.5, istihdamdaki payının %18.4 (2016 Aralık), ihracattaki 
payının %11.8 (tarım ve gıda), ithalattaki payının %6.6 (tarım ve gıda) ve kırsal nüfusun %8.7 olduğu gö-
rülmektedir. Tarımın ekonomik öneminin yanında ayrıca; kırsal kalkınma, bölgesel dengesizliklerin ortadan 
kaldırılması, gıda güvenliği, sosyal dayanışma, çevrenin korunması gibi rolleri de vardır. Tarımsal faaliyetlerin 
iklim (doğa) koşullarına bağlı olması risk ve belirsizliği beraberinde getirmektedir. Bunların yanında, tarımsal 
ürünler için arzın ve talebin esnek olmayışı ve üretim sürecinin diğer sektörlere göre uzun olması tarımsal 
destekleri yoğun bir şekilde gündeme getirmektedir. Görüldüğü gibi tarımsal destekler çiftçisinden hammadde 
üreticisine ve işleyicisine, dış ticaret ile uğraşanlara kadar herkesi yakından ilgilendiren çok önemli bir konu-
dur. Bu noktada tarımsal destek kavramını açıklamakta yarar vardır. OECD tarımsal desteği, “hükümet poli-
tikalarının tarımı destekleme amacı ve ekonomik etkisine bakılmaksızın, tüketici ve vergi mükelleflerinden 
tarıma yıllık olarak aktarılan toplam parasal değer” şeklinde tanımlamaktadır. Desteklemelerin verilmesinde 
ise tarımın her ülke için strateji öneminin olması, besin maddesi ihtiyaçlarının garanti altına alınması, arz ga-
rantisi,  tarımsal üretimin kendine has özellikleri, üretim yapılan kırsal alanların sosyo-ekonomik özellikleri, 
gelir farkları arasındaki dengesizliğin düzeltilebilmesi gibi gerekçeler ön plana çıkmaktadır. Amaç: Bu çalış-
manın amacı, Türkiye’de tarımsal destekleme uygulamalarına genel bir bakış yapmaktır. Yöntem: Bu çalışma 
literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de tarımsal desteklerle ilgili kaynaklardan, yasal 
düzenlemelerden (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararları vs.), kitaplardan, raporlardan, veri 
tabanlarından ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışma yöntemi ise 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Birinci aşamada, konu ile ilgili olarak kaynak taraması yapılmıştır. İkinci aşamada ise incelenen kaynakların 
yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi yolu ile Türkiye’de tarımsal desteklerin 
açıklanması amaçlanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma neticesinde ortaya çıkan ilk konu “tarım desteklen-
meli midir?” ya da “tarım nasıl desteklenmelidir?” sorusuna verilecek cevaptır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin tarım politikalarına bakıldığında bu sorunun cevabının “tarım desteklenmelidir” şeklinde olduğu 
görülmektedir. Ülkeler arasındaki farklılığı yaratan neden ise tarımın desteklenme şekli ile ilgilidir. OECD ta-
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rafından yayımlanan 2015 yılı geçici verilerine göre Türkiye’de Üretici Destek Tahmini %19.8, Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde ortalama %18.9, Amerika’da %9.4, Yeni Zelanda’da %0.7’dir. Görüldüğü gibi Türkiye AB 
ortalamalarına yakın bir değere sahiptir. Yani, Türkiye’de tarımsal üretim yapan bir çiftçi kazandığı her 100 
TL’nin yaklaşık 20 TL’sini devletten destek olarak almaktadır. 2017 yılında yapılacak yatırımların sektörel da-
ğılımına bakıldığında en yüksek payın %28.3 ile ulaştırmanın aldığı görülmektedir. Tarımın payı ise %4.8’de 
kalmıştır. Türkiye ekonomisi için yaşamsal önem taşıyan tarım sektörünün yatırımlardan daha fazla pay alması 
gerektiği söylenebilir. 2017’de tarımsal kaynakların ise %41.5’i destek programlarına ayrılmıştır. Türkiye’de 
tarımsal desteklerin tarihi gelişimi 1980 yılı öncesi desteklemeler, 1980-2000 yılları arasında desteklemeler, 
2000 yılı sonrasındaki desteklemeler olmak üzere 3 dönemde incelenebilir. 1980 yılı öncesi desteklemelere 
bakıldığında ürün bazında taban fiyat belirlemesi ve girdi temini ve ürün değerlendirmesi aşamasında sübvan-
siyon şeklinde destekleme olduğu görülmektedir. 1980-2000 yılları arasında desteklemelerde 24 Ocak 1980 
ve 5 Nisan 1994 kararları önemli olmuştur. Türkiye bu dönemde dışa açılıp serbest piyasa ekonomisine geç-
miş ve tarımda müdahaleler azaltılmıştır. Bu yolla, tarımda destekleme politikalarından uzaklaşılması yoluna 
gidilmiştir. 2000 yılı sonrasında ise Türkiye’de reform arayışları başlamıştır. Bu arayışların temel nedenleri 
ise DTÖ Tarım Anlaşması hükümleri, AB Ortak Tarım Politikası’na uyum, IMF ve Dünya Bankası politika 
önerileri ve Türkiye’nin kendi içerisinde bulunduğu şartlar ve ihtiyaçlar olmuştur. Tarım Reformu Uygulama 
Projesi, Türkiye’nin 2000’lerden sonraki tarım politikalarına en büyük etkiyi yapan araçtır. Bu proje, Ekono-
mik Reform Kredisi’nin devamı olarak Dünya Bankası ile birlikte yürütülmüştür ve parasal destek bağlamında 
Doğrudan Gelir Desteği ile üreticilere destek sağlanmıştır. Türkiye’de tarımsal desteklemeler konusunda en 
önemli yazılı belge ise 2006 yılında çıkan 5488 sayılı Tarım Kanunu’dur. Kanun’un önemli bölümünde destek-
leme uygulamaları ile ilgili ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Dolayısı ile, Türkiye’de tarım denildiğinde akla 
doğrudan desteklemeler gelmektedir denilebilir. Kanun’a göre tarıma bütçeden ayrılacak kaynak, GSMH’nın 
%1’inden az olamaz denilmektedir. Ama verilere bakıldığında bu değerin %1’den az olduğu görülmektedir. Bu 
konuda bir ikilemin olduğu da söylenmektedir. Verilen desteklere KDV rakamları, krediler, sulama yatırımları, 
toprak toplulaştırması eklenince %1’i geçiyor şeklinde de bir yaklaşım vardır. Türkiye’de uygulanan güncel 
destek kalemlerine bakıldığında mazot, gübre, fark ödemesi, hayvancılık, sertifikalı tohum/fidan kullanımı ve 
tohumluk üretimi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine katılım, organik ve iyi tarım, biyolojik ve biyoteknik 
mücadele, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri, araştırma ve geliştirme projeleri gibi konularda destekler 
verilmektedir. Bu destekler alan bazlı destekler, tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark öde-
me destekleri, hayvancılık destekleri, telafi edici ödeme destekleri ve diğer tarımsal amaçlı destekler olarak 
gruplandırılabilir. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleri ve Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) da Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) kırsal kalkınma ve çevre kapsamında verdiği desteklerdir. So-
nuç olarak, tarım dünyada ayrıcalıklı bir sektördür ve AB ve ABD gibi ülkeler en korumacı olanların başında 
gelmektedir. Bunun yanında tarımdaki desteklemelerin azaltılmasına yönelik DTÖ kuralları da küresel anlam-
da etkili olmaktadır. Türkiye özelinde ise desteklerin sürekli değiştiği görülmektedir. Ancak, bu değişiklikler 
tarımdan ayrılmaları önleyememiştir ve son 10-15 yılda tarımdan yaklaşık 2 milyon kişi kopmuştur. Tarımda 
yaşanan sorunların çözümüne yönelik ise tarım politikalarının amaçlarının çok iyi belirlenmesi gerekir. Bütçe 
de bu amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. Amaç örneğin, üretimin artırılması ise bütçe buna göre yönlendi-
rilmelidir. Destekleme ödemelerinin şekli, zamanı ve yöntemi ödenen paranın miktarından daha önemlidir. Bu 



190

konuda GTHB, önümüzdeki dönemde desteklerin ekimden ve hasattan önce verilmesi şeklinde bir uygulama 
planlamaktadır. Ödemelerinin yöntemini belirlerken DTÖ, AB vs. gibi bağlayıcı unsurlar da dikkate alınma-
lıdır. Desteklerin üreticiye/üretime yansımaları konusunda sürekli izleme-değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, 
dinamik destekleme modeli düşünülebilir. Yani, üretim doygunluğuna gelmiş ürünlerde desteklerin pazarlama 
sürecinde verilmesi ya da üretim doygunluğuna gelmemiş hayvansal ürünler gibi ürünlerde desteklerin üretim 
aşamasında yoğunlaşması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Ekonomi, Tarımsal Destekleme, Türkiye
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MUHASEBE EĞİTİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINDAKİ KONULARIN YERİ

Aysel GÜNEY

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Denetim Bölümü,  
Bilecik / Türkiye

aysel.guney@bilecik.edu.tr

Öz: Giriş:. Ülkemizde yükseköğretimde muhasebe eğitimi, ağırlıklı olarak İktisadi ve idari Bilimler fakül-
telerinin işletme bölümlerinde, İşletme fakültelerinin muhasebe, muhasebe finans bölümlerinde, Uygulamalı 
bilimler Yüksekokulu/Fakültelerinde muhasebe, muhasebe denetim, muhasebe finans bölümlerinde verilmek-
tedir. Ayrıca iktisat, maliye, çalışma ekonomisi finans gibi bölümlerde de muhasebe dersleri yer almaktadır. Bu 
okullardan ve bölümlerden mezun olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, İşletme-
lerde muhasebe, muhasebe finans bölümlerinde yönetici olarak çalışmakta ayrıca bağımsız denetçi, iç denetçi 
gibi meslek unvanları altında da çalışabilmektedir. Bu unvanlar altında çalışabilmenin koşulları 3568 sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu ve SPK Düzenlemeleriyle düzenlenmiştir. TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile şir-
ket yönetiminde denetim organı içerisinde yer alan “murakıplık” sistemi kaldırılarak, bağımsız denetime tabi 
sermaye şirketlerinin konularında uzman olan bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi zorunlu kılınmıştır. 
Yeni TTK’da yapılan düzenlemelere göre, bağımsız denetim yapmak üzere 01.06.1989 tarihli ve 3568 Sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre ruhsat almış, YMM veya 
SMMM unvanını taşıyan, KGK tarafından bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen kişiler ile ortakları 
bağımsız denetçi olan sermaye şirketleri KGK tarafından hazırlanan (bağımsız denetim yönetmeliği) BDY’de, 
denetçilik sınavında başarılı olan ya da yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanarak denetçiliğe hak kazanan-
lar bağımsız denetçi olabilmektedir (Keleş, 2013: 77). Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarının ve 
denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemlerinin, KGK tarafından yapılacağı belirtilmiştir. KGK tarafından 
hazırlanan BDY’de, denetçilik sınavında başarılı olan ya da belirtilen istisnalardan yararlanarak denetçiliğe 
hak kazanan meslek mensuplarının veya denetim kuruluşlarının yetkilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler bu-
lunmaktadır.  Denetçilik sınavlarında yer alan konular incelendiğinde, Muhasebe (Genel Muhasebe), Maliyet 
Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi,  Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
Denetim, Türkiye Denetim Standartları, Mesleki Etik Kuralları, Bağımsızlık Risk Yönetimi, İç Kontrol ve De-
netimle İlgili Diğer Mevzuat, Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 
Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Si-
gortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı yer almaktadır.  Ülkemizde, Yükseköğretimde verilen muhasebe eğiti-
mini aşağıdaki şekilde gruplara ayırabiliriz(yok.gov.tr) Ön lisans programlarında muhasebe eğitimi, Muhasebe 
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ve vergi uygulamaları bölümlerinde ayrıntılı olarak; Pazarlama, Dış ticaret ve Bankacılık bölümlerinde kısmen 
verilmektedir. Lisans Programlarında muhasebe eğitimi, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültelerinin İşletme prog-
ramlarında ayrıntılı; İktisat, Pazarlama, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Organizasyon programların-
da kısmen verilmektedir. İşletme fakültelerinde ayrıntılı; İktisat fakültelerinde kısmen; Uygulamalı Bilimler 
Fakülte/Yüksekokullarında Muhasebe, muhasebe- finans ve muhasebe denetim bölümlerinde ayrıntılı olarak 
verilmektedir. Lisansüstü programlarında muhasebe eğitimi, Muhasebe yüksek lisan programlarında, Muha-
sebe Doktora programlarında verilmektedir. Ayrıca Uzaktan eğitim ve Açık Öğretimde de muhasebe eğitimi-
nin verildiği Programlar yer almaktadır. Denetçilik sınavlarına girmek için, Hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan 
veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans 
seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fık-
rada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gereklidir. Bu çalışmadaki 
Amaç: Bağımsız denetçi ve iç denetçi olabilmek için sınava girecek adayların sorumlu oldukları konular ve bu 
konuların muhasebe eğitimi içinde ne kadar yer aldığını tespit etmektir. Yöntem: yükseköğretim sisteminde 
yer alan 80 adet iktisadi ve idari bilimler fakülteleri içinde yer alan işletme bölümlerinin ders programlarında 
yer alan dersler ve uygulamalı bilimler yüksekokullarında muhasebe, muhasebe denetim ve muhasebe finans 
bölümleri ders programları incelenmiştir. Sonuç: Muhasebe eğitimi içinde yüksek öğretim sistemi içinde yer 
alan dersler ile sınavlardaki konularla karşılaştırması yapılarak, sınav konularının muhasebe eğitimi içindeki 
ağırlığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Denetim, Eğitim, Standart, Muhasebe
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ORTA GELİR TUZAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TUZAKTAN ÇIKIŞ 
STRATEJİLERİ

 
H. Işıl ALKAN1,  A. Öznur ÜMİT2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Samsun / Türkiye   
isilalkan@omu.edu.tr  

oumit@omu.edu.tr

Öz: Giriş: Orta gelir tuzağı, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz eden ve son yıllarda politi-
ka yapıcıların önemle üzerinde durduğu bir kavramdır. Özellikle 1997 krizinden sonra Doğu Asya’nın eskisi 
gibi büyüyüp büyüyemeyeceği endişesi söz konusu kavramın daha çok irdelenmesine yol açmış, ilgili olguya 
ilişkin olarak pek çok farklı tanımlama yapılmıştır. Bazı ekonomistlere göre ilgili olgu çeşitli aşamalardan 
oluşan bir süreçtir, kimilerine göre ise bazı eşiklere erişen ülkeler açısından büyüme performanslarında ya-
vaşlama kaçınılmaz olmaktadır. Sonuç olarak, literatürde ilgili olguya ilişkin pek çok tanımlama olsa da en 
genel tanımıyla orta gelir tuzağına yakalanmış ülke yoksulluk tuzağından kurtulmuş, orta gelir seviyelerinde 
duraksamış ancak bir türlü yüksek gelir grubunu yakalayamamış ülke olarak ele alınabilir. Genel olarak kabul 
gördüğü üzere, ülkelerin gelir düzeyinin belirlenmesinde Dünya Bankası‘nın sınıflandırılması göz önünde 
bulundurulmaktadır. 2015 yılı verileri uyarınca ilgili sınıflandırmaya göre kişi başına geliri 1.025$’ın altında 
olan ülkeler düşük gelirli, 1.026$-4.035$ arasında olan ülkeler alt orta gelirli, 4.036$-12.475$ arasında olan 
ülkeler üst orta gelirli ve 12.476$ ve üzerinde olan ülkeler yüksek gelirli ülkeler olarak tanımlanmaktadır (WB, 
2017). İkinci Dünya Savaşının bitimini takip eden zaman sürecinde pek çok ülke orta gelir düzeyine hızlıca 
yükselmeyi başarmıştır. Ne var ki, çok az ülke yüksek gelirli ülkeler sınıfına sıçramayı başarabilmiştir. Bunun 
yerine pek çok ülke orta gelir tuzağı denilen tuzağa takılı kalmıştır. İlgili ülkelerin büyük bölümü gelişmekte 
olan ülkelerdir. Yani “orta gelir tuzağı” sorununun esasen gelişmekte olan ülke sorunu olduğu ifade edilebilir. 
Uzun yıllar boyunca orta gelir tuzağından kurtulamayan ülkelerin başlıcaları Latin Amerika ve Orta Doğu ül-
keleridir. Bu çalışmanın amacı orta gelir tuzağı kavramının teorik alt yapısını incelemek, bu tuzakla mücadele 
eden ve bu döngüden kurtulmayı başarmış ülke örneklerini irdelemek, Türkiye’nin orta gelir tuzağında olup 
olmadığını ülkenin uzun vadeli büyüme performansını da göz önüne alarak analiz etmektir. Çalışmanın temel 
veri kaynağı Dünya Bankası istatistikleridir. Diğer yandan, konuyla ilgili literatüre de çalışmada yer verilmiş-
tir. Bulgular uyarınca, Türkiye, 1950’lerde alt gelir grubundan, alt-orta gelir grubuna geçmeyi başarmış bir 
ülkedir. 2003 yılından itibaren de üst orta gelir grubu arasında yer almaktadır. Ancak, Türkiye’nin yaklaşık 
yarım asırdır orta gelir tuzağına takılmış olan bir ülke olduğu, son 13 yılda üst orta gelir grubunda kaldığı ve 
yüksek gelirli ülkeler grubuna sıçrayamadığı anlaşılmaktadır. Türkiye’yi orta gelir tuzağına düşüren temel 
nedenlerin büyüme hızının yavaşlaması, ulusal tasarrufların yetersiz olması, imalat sanayindeki yavaşlama ve 
gelişmiş ülkelere göre Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının düşük olması olduğu ifade edilebilir. 
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Bu bağlamda,  Türkiye,  orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine erişebilmesi için çeşitli yapısal reformlara 
ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Büyüme Performansı, Türkiye, Doğu Asya Ekonomileri
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KÜRESELLEŞEN SPOR EDÜSTRİSİ VE SPONSORLUK VE MEDYA HARCAMALARI
 

Ali Serdar YÜCEL

Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com 

Öz: Giriş: Spor endüstrisi ürün ve tüketiciler açısından çok çeşitli ve büyük bir yelpaze oluşturmaktadır. 
Spor endüstrisi sadece spor ile ilgili ürünleri değil farklı işletmelerin faaliyet alanları ve ürünlerini de dolaylı 
olarak kapsamaktadır. Kısaca spor endüstrisi tüketicilerine spor ile ilgili olarak ürün, hizmet, emek vb. sunan 
büyük bir pazardır. Bu pazarın büyümesi aynı zamanda pazar içerisine aktarılan parasal kaynaklarında art-
masına neden olmuştur. Özellikle bu parasal kaynakların başında medya ve global sponsorlardan sağlanan 
kaynaklar gelmektedir. IOC’ye TV yayın hakları için ödenen parasal kaynaklar gün geçtikçe artmış, milyar 
dolarlarla ifade edilmeye başlamıştır. TV yayın haklarından elde edilen gelirler toplam gelirlerin büyük bir 
kısmını oluşturmakta ve artmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra gelir sağlayan önemli unsurlardan biride 
sponsorlardır. Günümüz koşullarında büyük çaplı spor organizasyonlarının (olimpiyatlar, motor sporları vb.) 
finansal destek sağlanmadan gerçekleştirilmesi zordur. Bu koşullar altında küresel anlamda ticari bir hacim 
kazanan bu pazarın yerel, bölgesel ve ülke ekonomisine kazanç getirmesi beklenen bir sonuçtur. Ancak sağla-
nan kazanç gerçekte yerel, bölgesel ve ülke ekonomisine her zaman katkı ve fayda sağlamamaktadır. Amaç: 
Büyüyen spor endüstrisi içerisinde yer alan büyük sportif organizasyonların ve sunulan ürünlerin yerel, bölge-
sel ve ülke ekonomisine getirilerinin neoliberal yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 
derleme niteliğinde olup dökümentasyon tekniği kullanılmıştır.  Konu ile ilgili yazılı ve basılı kaynaklar ile 
internet ortamında literatür taraması yapılarak elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bulgular: 
Spor endüstrisinin sunduğu seyirsel katılım günümüzde milyar dolarlık yatırımlar yapılan stadyumlarda ya da 
kitle iletişim araçları vasıtası ile iş yerlerinde ve evlerde milyarlarca kişiye ulaşabilmektedir. Dünyaya açılan 
bu pazarda büyük kitlelere ulaşma olanağı sağlayan büyük seyirsel organizasyonlar birçok işletmenin de bu 
pazar içerisinde yerini almasına neden olmuştur. Spor endüstrisi içerisinde parasal kaynakların artışı, kullanım 
alanları ve ekonomiye olan katkısı konusunda büyük organizasyonların ekonomik anlamda getirilerinin geçici 
olabileceği ve gerçekte bu parasal kaynakların medya patronları ve sponsor firmalara yöneldiği tartışmaları 
örneklerle ortaya koyulmuştur. 1948 yılında IOC’ye oyunların TV Yayın hakları için BBC’nin ödediği para 
30 milyon dolar iken 1996 yılında bu rakam 895 milyon dolara, 2000 yılında Sydney oyunlarında 1,3 milyar 
dolara çıkmıştır. 2016 Rio Olimpiyatlarına bakıldığında IOC toplam gelirleri 5,6 milyar dolar olarak tahmin 
edilmiş ve bu gelirlerin %74’ü yayın haklarından elde edilmiştir. 719 milyon dolarlık bütçeye sahip 23. Yaz 
oyunları (1984 Los Angeles) zararla kapanmıştır. 1988 Seul yaz oyunlarında televizyon yayın gelirleri 407 
milyon dolar gelir sağlamış ancak The Oxford Olympics Study araştırmasının raporuna göre Seul Olimpi-
yatının maliyeti hakkında net bir bilgi sağlanamamıştır. 1994 yılından 2016 yılına kadar yapılan yaz ve kış 
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olimpiyat oyunlarında %2 den %289 luk oranlara kadar her dönem bütçe aşımı olmuştur. Bu bütçe aşımı en az 
Beijing 2008 oyunlarında olmuştur. 1992 Barselona Olimpiyatlarının planlanan bütçesi 9.7 milyar dolar olarak 
açıklanmış ancak bütçede %266 bütçe açığı olmuştur. 1996 Atlanta Olimpiyatı 4.14 milyar dolara mal olmuş 
ve bu oyunlarda da hesaplanan bütçe %151 oranla aşılmıştır. Oyunların yapıldığı bazı şehirler daha sonra ciddi 
bir borca girmiştir. 1976 Montreal Oyunları şehre yaklaşık 1,5 milyar $ borç bırakmış ve bu borç halkın ver-
gileri ile ödenmiştir. Barcelona Olimpiyatı ise İspanya’ya en az 4 milyar dolar borç bırakmıştır. Atina Oyun-
larında planlanan bütçe 1.6 milyar dolar iken oyunlar 16 milyar $ (tesis ve altyapı harcamaları dahil) harcama 
ile sonuçlanmış ve bütçe aşımı nedeniyle devlet ciddi bir borç üstlenmiştir. 2016 yılı Rio oyunlarında elde 
edilen gelirler beklenenin çok altında olmuş ve %51 bütçe açığı oluşmuştur. Bir başka büyük organizasyon 
olan Dünya Kupalarında 1994 yılında yapılan organizasyonda hedeflenen 4 milyar $ ekonomik etki sağlana-
mamış ve organizasyonun düzenlendiği bazı şehirler zarar etmiştir. Yine Dünya Kupası 2006’da Almanya’da 
düzenlendiğinde yerel ekonomiden çok global sponsorlara fayda sağlamıştır. Sonuç: Küresel pazarda ticarile-
şebilen spor branşları daima önem kazanmıştır. Bu branşlar arasında motor sporları, basketbol, voleybol, tenis, 
futbol sayılabilir. Bu tür büyük organizasyonların düzenlendiği şehre sağlayacağı yerel kalkınmanın parasal 
boyutta hesaplanmasında güçlükler mevcuttur. Yapılan harcamalar tam olarak hesaplanamadığından yapılan 
ev sahipliğinin gerçek parasal ederinin ne olacağı kestirilememektedir. Ekonomik anlamda bu tür organizas-
yonların ekonomik fayda sağladığı konusunda literatürde görüş birliği sağlanamamıştır. Ticari nitelik kazanan 
spor dallarında devasa organizasyonlarına ev sahipliği yapmak neoliberal ekonomi ilkelerini benimseyen ül-
kelerde önemli görülmekte ve bu organizasyonların yerel ve ülke bazında maddi olarak katkı sağlayacağı ileri 
sürülmektedir. Bunun aksine daha önce yapılmış bu tür organizasyonlar incelendiğinde bütçe aşımları olduğu 
ve sağlanması beklenen katkıların  gerçekleşmediği görülecektir. Bu tür organizasyonların sıcak para akışı 
sağlaması, turizmi ve emlak piyasasını hareketlendirmesi, istihdam oluşturması yönünde görüşler olsada bütçe 
aşımları devlete ciddi borç oluşturmakta, gereksiz imarlara yol açmakta, turzimi ve istihdamı geçici olarak 
hareketlendirmekte, oyunlar sonrası gerekli istihdam sağlanamadığı gibi tesislerde atıl duruma gelmektedir. 
Ayrıca oyunların yapıldığı şehirlerde hayat pahalılığı da ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu tür organizasyon-
lara ev sahipliği yapılırken ciddi bir ekip çalışması ile gerekli ekonomik analizler yapılarak şehre, bölgeye ve 
ülkeye sağlayacağı getirilerin deyatlı olarak değerlendirilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Ekonomi, Organizasyon, Olimpiyat, Bütçe, Sponsor,  Medya
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UÇAK KRİZİ SONRASI TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU  
SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

 
Giray Saynur DERMAN 

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya / Türkiye
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Öz: Giriş: Avrasya jeopolitiğinin iki önemli ülkesi olan Türkiye ve Rusya mevcut konjonktürde karşılıklı iş-
birliği yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Tarih boyunca dönemsel etkenler ile yakınlaşan ve gerginleşen 
Türkiye-Rusya İlişkileri, genel olarak karşılıklı rekabet ve çatışma ortamında ilerlemiştir. 2000’li yıllardan 
itibaren siyasi istikrarsızlıkları üzerinden atan Türkiye ve Rusya bu tarihten itibaren ilişkilerini stratejik or-
taklık ve işbirliği üzerine kurmuşlardır. Rusya Federasyonu doğası gereği güçlendiği dönemlerde Türkiye’ye 
karşı düşmanca bir tutum içine girerken, zayıf ve geçiş dönemlerinde Türkiye ile işbirliği ve uyum politikala-
rı izlemiştir. İkili ilişkiler dengeli karşılıklı bağımlılıktan ziyade kriz zamanı işbirliği şeklinde gelişmektedir. 
Türkiye ve Rusya dış politika ve ekonomi alanında işbirliğine sahiptir. Özellikle 1990’lardan sonra, iki ülke 
arasındaki ekonomik işbirliği kademeli olarak gelişmiştir. Enerji sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü ve tu-
rizm sektörü önemli işbirliği alanlarıdır.  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde gü-
venlik temelli dış politikadan ekonomi temelli bir dış politikaya geçilmiş ve Rusya Federasyonu’nun enerji 
potansiyeli, ekonomi ve askeri alandaki handikapların üzerini örtecek biçimde kullanılmaya başlanmıştır. 
2000’li yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretler iki ülke arasında siyasi ilişkilerin de önemli aşama kaydetmesi-
ni sağlamış ve bu dönemde ekonomi vasıtasıyla gelişen ilişkiler, siyasi alanda da ilerlemiş ve olumlu bir sü-
rece girmiştir. İzlediği siyaset ile enerjinin bir dış politika aracı olarak kullanımını gerçekleştiren Putin döne-
minde, Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkileri enerji boyutuyla dikkati çekmektedir. Rusya Federasyonu’nun 
dışa açılma, serbest piyasa koşullarını uygulama ve dünya ekonomileriyle birleşme yolundaki çabalarında 
Türkiye ile geliştireceği ticari ilişkiler de özellikle Türkiye açısından önemlidir. Son yıllarda Türkiye ile Rus-
ya arasındaki ilişkilerde görülen belirgin bir gelişme ve artan işbirliği vardır. Türkiye ile Rusya Federasyonu 
arasındaki yakınlaşmanın bir ürünü olarak, iki ülke arasında Kasım 2001 tarihinde, “İkili İşbirliğinden Çok 
Boyutlu Ortaklığa” alt başlığını taşıyan Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Avrasya İşbir-
liği Eylem Planı” imzalanmıştır.  Türkiye ve Rusya’nın yakın dönemine baktığımızda 2000 yılında Putin’in 
sonrasında Ak Parti Hükümetinin tek başına iktidara gelmesi, 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresinin kabul edil-
memesi, 2008 yılındaki Rusya – Gürcistan savaşı gibi olaylar dizisi Türkiye Rusya ilişkilerini şekillendirmiş-
tir. 2011 yılında Suriye krizinin başlaması ile Türkiye ve Suriye’nin izlediği politikalar çatışmış, Esad iktida-
rının kalması taraftarı Rusya ile Esad iktidarının gitmesi taraftarı Türkiye, ayrı saflarda yer almışlardır. Ancak 
ikili ilişkilerin seyrini değiştiren bir olay olan uçak krizi 24 Kasım 2015 günü meydana gelmiştir. Bu tarihte 
Türk hava sahasını ihlal eden Su-24 Rus savaş uçağı Türk F-16’larınca Türkiye tarafından düşürülmüştür. Bu 
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olay Türk-Rus ilişkilerinin siyasi ve ekonomik boyutunu derinden etkilemiş ve Türkiye-Rusya ilişkilerinde 
yeni bir sayfa açılmıştır. Rusya, uçak krizini daha da derinleştirerek Türkiye’ye karşı ambargo kararları almış 
ve uygulamaya koymuş, Suriye politikasını da gözden geçirmiş ve Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde 
Suriye’nin kuzeyindeki PKK oluşumu PYD’yi destekleyerek Türkiye’yi zor duruma sokmayı hedeflemiştir. 
Türkiye ise krizin meydana gelmesinden itibaren daha yapıcı ve ılımlı bir politika izlemiş ve Rus uçağının 
düşürülmesi konusunda uluslararası desteği arkasına almıştır. Yaklaşık sekiz ay süren kriz dönemi her iki ül-
keyi de ekonomik olarak olumsuz etkilemiş ve ilişkilerin tekrar normalleşmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
İlişkilerin normalleşmesi için Rusya; Türkiye’nin özür dilemesi ve Rus pilotun ailesi için tazminat talebinde 
bulunmuştur. Krizin hemen sonrasında özür talebi reddedilmiş ise de 2016 Haziran’ında Türkiye Rusya’ya 
özür anlamı taşıyan mektubunu iletmiş ve ilişkileri normalleşme yoluna sokmuştur. Rusya’nın 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi sürecinde Batılı ülkelerin aksine, Türkiye’nin yanındaki duruşu, Türk-Rus ilişkilerinin 
gelecekte çok yönlü bir işbirliğine dönüşeceğinin ve ilişkilerin güven ortamında tesis edileceğinin açık bir 
göstergesi olmuştur. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Rusya’nın Türkiye’ye verdiği destek, 9 Ağus-
tos 2016 tarihinde ilk yurtdışı ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya yapması ve Ekim ayında icra edi-
len Enerji Zirvesi amacıyla Türkiye’ye gelen Putin’in ziyareti ilişkilerin eski seviyesine getirilmesi açısından 
önem arz etmektedir. Bütün bu gelişmeler uçak krizinden sonra yaşanan olumlu gelişmeler olarak nitelendiri-
lebilir. Ancak 19 Aralık 2016 günü iki ülke arasında yeni bir krize meydan verebilecek üzücü bir olay yaşan-
mıştır. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Rusya Bü-
yükelçiliği tarafından organize edilen fotoğraf sergisinin açılışında düzenlenen suikast sonucu öldürülmüş-
tür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suikast ile ilgili olarak “Normalleşme sürecini bozmaya yönelik 
bir provokasyon” şeklinde bir açıklama yapmış; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı görüşleri dile 
getirmiştir. Bu suikast olayının 20 Aralık’ta Rusya, İran ve Türkiye tarafından yapılması planlanan Moskova 
zirvesinden bir gün önce yapılması oldukça manidardır. Suikastin ardından yapılan ilk açıklamalarda suikast-
çinin El-Nusra bağlantılı olabileceği sonrasında da Türkiye’de 15 Temmuz darbe sürecinin yaşanmasına ne-
den olan FETÖ terör örgütünün mensubu olduğu açıklanmıştır. Bu saldırının Suriye çözüm sürecinde rol oy-
nayabilecek Moskova üçlü zirvesinin yapılmasını engellemek amacıyla yapıldığı öne sürülmüş ancak buna 
rağmen zirve gerçekleştirilmiştir. Normalleşme sürecinin başlamasıyla Türkiye ve Rusya Suriye’de ortak po-
litikalar izlemeye başlamış, bu kapsamda Türkiye, Ağustos ayında başlattığı Cerablus’ta Fırat Kalkanı 
Harekatı’nı gerçekleştirmiştir. Aynı kapsamda El Nusra’nın tasfiye edilmesi ile ilgili Halep’te izlenen politi-
kalar Türkiye Rusya ve Suriye’nin ortak paydada buluştuğunun en önemli göstergeleridir. Türkiye’nin kendi 
çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’da Rusya ile hareket etmesi ve bölgede Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğü-
nün sağlanması amacıyla politikalar yürütmesi akılcı olacaktır. İki ülkenin bölgede etkin olabilmesi Suriye 
krizine bağlıdır ve Suriye krizinin sona erdirilmesi Türkiye ve Rusya’nın ortak izleyeceği politikalara bağlı-
dır. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler 15 Temmuz olayı sonrasında derinleşerek stratejik işbirliği noktası-
na doğru ilerlemektedir. Bunun en önemli göstergesi 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Türk Akımı projesi-
dir. Türk Akımı projesiyle Avrupa’ya sağlanan doğalgaz hatlarında Türkiye, Rusya’nın enerji koridoru haline 
gelecek ve ilişkiler kalıcı bir güven ortamına taşınacaktır. Amaç: Bu araştırma, uçak krizi sonrası dönemden 
Türkiye’nin iç ve dış politikasına doğrudan etki eden 15 Temmuz Darbe girişimi süreci sonrası döneme kadar 
olan süreçte Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında değişen siyasi ve ekonomik ilişkileri analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Yöntem: Yöntem olarak tarama modeli izlenmiş, araştırmada basılı kitaplardan, süreli ya-
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yınlardan, akademik veri tabanlarından ve bilimsel yayın tara ma sitelerinden, raporlardan, analizlerden, 
Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, EPDK vb. resmi web sitele-
rinden elde edilen birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak veriler toplanmıştır. Ayrıca gazete ve inter-
net ortamındaki haber kaynaklarından ilgili yazı ve haberler de taranmıştır. Araştırmada; 2015-2017 
yılları arasında Balassa Endeksinin geliştirilmiş haline göre karşılaştırmalı üstünlükler hesaplanmıştır. Araş-
tırmada verilerin çözümü ve yorumlanması Türkiye ve Rusya’nın enerji ve eko nomi alanındaki verile-
rinden yola çıkılarak ve aynı zamanda tarihsel ve politik süreçler de göz önüne alınarak değerlendiril-
melerde bulunulduğu için araştırmada nitel ve nicel veriler birlikte kullanılmıştır.  Tümevarım yöntemi 
izlenmiştir. Betimleyici istatistikler, faktör analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada çoğulcu yaklaşımın araş-
tırma yöntemi kullanılarak, bu yaklaşımın varsayımları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 
döneminde sınanmıştır.  Araştırmada Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ticaret genel olarak ele 
alındıktan sonra iki ülkenin ihracat ve ithalat verileri açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi kullanıla-
rak ticaret ürünleri son iki yıl bazında analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç:  Araştırmada siyasi veriler ile ik-
tisadi veriler arasındaki etkileşime yoğunlaşıldı. Putin dönemi olaylarının ve verilerinin, uluslararası ilişkileri 
sadece resmî görevliler arası ilişkiler olarak görmeyen çoğulcu yaklaşımı doğruladığı sonucuna ulaşıldı. Tür-
kiye hammadde ve özellikle enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülkedir. Rusya Federasyonu 
Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarında biridir. Ekonomik ilişkilerin genel yapısına bakıldığında Türkiye ve 
Rusya arasındaki ticaretin büyük bir kısmının Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı birincil enerji kaynaklarından 
oluştuğu görülmektedir. Özellikle doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmı Rusya Federasyonu aracılığıyla kar-
şılanmaktadır. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki dış ticarette doğal kaynaklar ve sermaye yoğun mal-
larda Rusya’nın üstünlüğü, diğer mal gruplarında ise Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu anlaşılmış-
tır. Araştırma sonrasında Rusya’nın enerji politikalarının, Türkiye’nin enerji güvenliğini doğrudan etkilediği 
sonucuna varıldı. Bu nedenle Rusya’nın enerji politikalarının Türkiye’ye etkilerini tespit etmek, bundan son-
raki dönemde Rusya ile olan ilişkilerin şekillendirilmesi açısından önemlidir. Özellikle uçak krizinden sonra 
iptal edilen akabinde de düzelen siyasi ilişkilerle birlikte yeniden faaliyete geçen Türk Akım projesi bu sonu-
cu destekler ölçektedir. İlişkilere makro ölçekten bakılırsa sorunların yüksek rekabet ve yüksek işbirliği ora-
nında enerji bağımlılığı da dikkate alınarak çözüm odaklı stratejik ilişkiler geliştirilmelidir. İki ülke arasında-
ki siyasi ve ekonomik ilişkilerde Rusya’nın izlediği politikaların genellikle belirleyici olduğu görülmüştür. 
Günümüzde Türkiye ve Rusya arasında gelişen ilişkilerin ışığında iki ülke arasında mevcut olan ve zaman 
zaman ortaya çıkan enerji, terör, etnik çeşitlilik ve diğer konulardaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi 
için ilk kez olarak çok önemli bir ortam oluşmuştur. Bu sorunlar çözülür ve ikili ilişkiler işbirliği yönünde en 
üst düzeyde gerçekleştirilirse her iki ülke başta olmakla küresel ölçekte bölgenin tüm ülkeleri özellikle siyasi 
ve güvenlik boyutuyla bundan yararlı çıkacaktır. Türk-Rus enerji ilişkileri “çok boyutlu ortaklık” düzeyine 
ulaşmıştır. Dünyadaki her ülkenin enerjiye olan ihtiyacının hızla arttığı artık bir gerçektir. Güçlü ve rekabet 
edebilen bir ekonomi olmanın ön şartı enerji erişimine bağlıdır. Rusya Dünya’nın en büyük gaz üreticisi ise 
dünyanın en büyük gaz piyasası da Avrupa’dır. İşte burada Türkiye’nin konumu onu bu denklemde önemli 
aktör kılmaktadır. Türkiye özellikle Ortadoğu ülkeleri arasında ve Suriye krizinde moderatör rolü üstlenmiş-
tir. Türkiye ve Rusya siyasi-ekonomik ilişkilerinin iki ülkenin dönemsel özellikleri ile paralel olarak rekabet-
çi bir zeminde gelişme gösterdiği belirgindir. Türkiye-Rusya ikili ilişkileri dengeli karşılıklı bağımlılıktan zi-
yade kriz zamanı işbirliği şeklinde gelişme göstermektedir. İki ülke arasındaki ticaret, enerji, turizm ve gü-
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venlik çerçevesinde gelişen stratejik ittifak uçak krizinden sonra ciddi darbe almış, gerilemiş ancak 15 
Temmuz’dan sonra örtüşen ilişkiler dönüşerek ciddi bir derinleşmeyi de beraberinde getirmiştir. İki ülkenin 
jeopolitik rekabet alanları Suriye ve Irak meselesi, Rusya Türklerinin sorunlarıdır. İki ülke arasındaki 2020 
olarak hedeflenen ticaret hacmi 100 milyar dolardır. Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi, petrol fiyatlarındaki 
düşüşle Rus ekonomisinin resesyona girmesi sonucu 23,3 milyar dolara gerilemiştir. Uçak krizinden sonra iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi gerileyerek 2016’nın ilk yarısında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 60,5 azalarak 737 milyon dolara gerilemiştir. 2016’nın Ocak-Eylül döneminde 
Rusya-Türkiye ticaret hacmi 12 milyar dolar olmuştur. Kasım 2015’ten Haziran 2016’ya kadar süren dönem-
de Türkiye-Rusya ilişkilerindeki kriz dönemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e gönderdiği mektupla son 
bulmuş ve 15 Temmuz sürecinden sonra da Türkiye ile Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli 
adımlar atılmıştır. Buradan da siyasi gelişmelerin kırılgan ve değişken bağımlı olduğunu ve bunun Türkiye-
Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkilere de doğrudan etkileyebileceği sonucunu çıkarabiliriz. İki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için etkili dış ticaret ve teşvik programları, üretici işbirliği ile 
hayata geçirilmelidir. Bu noktada iç talebin durumu da dikkate alınarak dengeli bir dış ticaret anlayışı gelişti-
rilmeli ve uygulanmaya alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Uçak Krizi, Putin, Ticaret, Enerji
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Öz: Giriş: Ekonomi sosyolojik olarak ele alındığında, ekonominin matematiksel izahlar kadar toplumsal izah-
lara da muhtaç bir alan olduğu anlaşılır. Toplum içerisinde yaşayan insanların bireysel psikolojik özelliklerinin 
yanı sıra, toplumsal yapı özellikleri ekonomik yapının da üzerinde etkili olacaktır. Ekonomi bütünlükçü bir 
bakış açısıyla ele alındığı taktirde, doğru bir biçimde analiz edilme fırsatı bulunacaktır. Kendisi de bir toplum-
sal bilim olması sebebiyle, toplumbilim ile metod, bilgi ve fikir alışverişi içinde olacaktır. Sosyolojik araştırma 
yöntemleri ekonomi biliminin faydası için de kullanılagelmektedir. Bütün bunların yanı sıra, ekonomi bir top-
lumsal kurum olarak da sosyolojik araştırmalara konu olmaktadır. Toplumlarda var olan kurumsal yapılanma-
lar toplumda bir alt sistem olarak işlev görmektedir. Bu işlev sahibi kurumsal yapılardan biri de ekonomidir.  
Ekonominin başlangıcında ihtiyaçlar bulunmaktadır. İnsanların ihtiyaçları çeşitli ve sınırsızdır. Ekonominin 
görevi sınırsız olan bu ihtiyaçları mümkün olan en az imkânlarla karşılamaktır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek 
için gerçekleştirilen faaliyetler ekonominin temelini oluşturmuştur. Beslenme, barınma, güvenlik gibi temel 
ihtiyaçlardan başlayarak insanların gerçekleştirdiği faaliyetler toplumsal yapıyı da şekillendiren faktörler olu-
vermektedir. Üretim, tüketim, dağıtım, pazarlama, yatırım, finansman, ücret, faiz, para, banka, piyasa, müba-
dele, kıymet, işbölümü vs. gibi ekonomik faaliyetler toplumsal yapıyla bağlantılıdır. Bu çalışmada, ekonomik 
yapının içinde bulunduğu toplumsal sistemle bağlantısı sosyolojik analize tabi tutulacaktır. Amaç, Kapsam ve 
Sınırlılıklar: Çalışma ile toplumsal yapıda var olan alt sistemlerden olan ekonomik sistemin sosyolojik olarak 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın içeriği kurumsal olarak ekonomik yapı, toplumsal yapı, ekono-
mik yapı ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmekten ibarettir. Materyal ve Metod: Teorik analiz 
yönteminin metod olarak kullanıldığı bu bildiride web ortamında bulunan yerli ve yabancı makaleler, kişisel 
kütüphaneler ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Kütüphanesi’ne ait kaynak kitaplar materyal olarak kullanıl-
mıştır. Tartışma, Sonuç ve Bulgular: Ekonomi, toplumsal yapı içerisinde var olan alt sistemlerden biri olarak 
hem bireysel olarak hem de kollektif olarak sahip olunan özelliklerle birlikte varlığını ortaya koyan bir yapıda 
olur. İnsanların ne yediği, ne içtiği neleri sevip nelerden hoşlanmadığı üretim, tüketim dağıtım ve yatırımları 
üzerinde etkili olmaktadır. Tutumlar, inançlar toplumdaki alış verişleri de etkileyecek şeylerdendir. Güdüler, 
istek ve algılar piyasaları şekillendirir, arz ve talebi yönlendirir.  Çalışma hayatı, kültürün bir parçası olarak 
kaydedilmektedir. Kültürel sistemde işçi-işveren ilişkileri ortaya çıkmaktadır. İşgücünü oluşturan fayda kadar 
toplumsal gereklilikler de vardır. Bütün bu izahlardan da anlaşılacağı gibi, ekonomi, toplumsal yapının bir 
parçası olarak değerlendirilebilecek bir toplumsal alt sistemdir. Ekonomi olaylarla toplumsal olay ve olgular 
arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiler kaçınılmaz bir tarzda olup, toplumu şekillendiren karaktere 
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sahip olmaktadır. Temelinde insanın bulunduğu toplumsal sistemlerin yine insana özgü davranış kalıplarından 
olan iktisadî ya da rasyonel olmayan tarzdaki görüntülerinin etkisinde kaldığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Ekonomi, Sosyal Yapı, Kültürel Yapı, Ekonomi Sosyolojisi
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VERGİ UYUMU VE DAVRANIŞSAL MODELLER  
 

N. TOLGA SARUÇ

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, İstanbul / Türkiye
tolgasaruc@gmail.com

Öz: Giriş: Vergi uyumu konusunda davranışsal modeller gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Ekonomistlerin 
oluşturdukları modellerde mükellefler fayda maksimizasyonu yaparak beklenen faydalarını ençoklaştırırken, 
davranışsal modellerde bireyler sistematik hata yapabilmektedirler. Giriş: Vergi kaçırma kavramı vergiler 
kadar eskidir, yani vergiler uygulanmaya başladığı andan itibaren vergi otoriteleri vergi kaçırma ile mücadele 
etmek zorunda kalmışlardır. Literatürde vergi kaçırma, vergiden kaçınma, kayıtdışı ekonomi vergi uyumu gibi 
kavramlar bazen birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Halbuki bu kavramlar birbirinden oldukça farklıdır. 
Ekonomi bilimi anlamında vergi kaçırma bireyin vergi yükünü yasadışı yollardan düşürmesini ifade eder, ikin-
cil gelirleri göstermeyerek düşük beyanda bulunmak, hiç beyanname vermemek veya kanunen indirilebilecek 
giderleri olduğundan fazla göstermek vergi kaçırma olarak kabul edilir. Tanımı gereği vergi kaçırma riskli ve 
yasadışıdır. Vergiden kaçınma ise yasal bu yüzden de risksizdir. Bireyin vergi yükünü yasal yollardan düşür-
mesi vergiden kaçınmadır, bu kanuni boşluklardan yararlanma şekliyle olabileceği gibi aşırı vergilendirilen bir 
davranıştan kaçınma şeklinde de olabilir. Örneğin, tütün ürünlerinin aşırı vergilendirilmesi nedeniyle bireyin 
sigara tüketimini azaltması vergiden kaçınmadır. Bu örnekte bahsettiğimiz vergi kaçırma ahlakidir fakat vergi 
kaçırmaya benzer ahlaki olmayan vergiden kaçınma örnekleri de mevcuttur, özellikle bazı kanuni boşluklardan 
yararlanarak ortaya koyulan vergiden kaçınma örneklerinin ahlaki olmadığı belirtilmektedir. Kayıtdışı ekono-
mi kavramı vergi kaçırma kavramına göre daha geniş bir kavramdır ve farklı nedenlerle milli gelir hesaplama-
larına dahil edilmeyen ekonomiyi ifade eder. Son olarak vergi uyumu herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan 
yasaların ruhuna ve anlamına uygun hareket etmeyi ifade eder. Vergi uyum modelleri 1970’lerin başında ras-
yonel bireyin neden vergi kaçırdığı sorusuna cevap vermeye çalışmıştır. Fakat, 1990’lara gelindiğinde ekono-
mik modelin öngördüğünden çok daha yüksek miktarlarda vergi uyumunun gözlendiğinin ortaya çıkması ile 
konu “bireyler neden vergi ödüyor?” sorusuna odaklanmıştır. İşte davranışsal modeller bireylerin ekonomik 
teorinin öngördüğü miktarlardan daha fazla vergi ödemesini açıklamada, kayıptan kaçınma, çerçeveleme, grup 
baskısı, adalet gibi faktörleri kullanmışlardır. Amaç: Vergi uyumu literatürü sadece ekonomist veya maliyeci-
lerin ilgisini çekmemekte, psikologlar, sosyologlar, suç bilimcileri, davranışsal ekonomistler de literatüre geniş 
katkıda bulunmaktadırlar. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ve her disiplin dalında bilinirliliğinin artırılması 
disiplinler arası bir konu olan vergi uyumu bakımından önem taşımaktadır. Yöntem: Yapılacak geniş bir lite-
ratür taraması vergi uyumunu etkileyen yüzlerce faktörün olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan bazıları 
ekonomistlerin üzerinde durduğu vergi oranı, ceza oranı, gelir gibi faktörlerin üzerinde durmuşken diğerleri 
beklenti teorisi kapsamında kayıptan kaçınma, çerçeveleme etkisi üzerinde durmuştur. Ekonomistler tarafın-
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dan oluşturulan ve fayda maliyet analizine dayanan modeller Nobel İktisat ödüllü Gary Becker’ın (1968) 
çalışmalarına dayanır, Becker bir gün önemli bir toplantıya geç kalmamak için arabasını yasak yere park eder. 
Toplantıdan çıktığında bunu yaparken doğru veya yanlışı düşünmediğini, fayda-maliyet analizi yaptığını hatır-
lar.  Allingham ve Sandmo (1972), Srinivasan (1973) ve Yitzhaki (1974) bu modelleri geliştirerek vergi uyumu 
konusunda belirli öngörülerde bulunurlar. Bu bulgulardan en çok tartışılanı Yitzhaki (1974) modelinde vergi 
oranlarının artışının vergi uyumunu artırdığının matematiksel olarak net bir şekilde ifade edilmesidir.   Bu bul-
gunun sağduyuya ters olması birçok eleştiri ve deneysel çalışmayı beraberinde getirmiş, yapılan ampirik ça-
lışmalar genel olarak bu bulguyu desteklememiştir. Ekonomik modeller vergi kaçırma davranışını açıklamada 
önemli başarı gösterememişlerdir, çünkü bu modellerin tahminlerine göre mevcut durumdan çok daha yüksek 
vergi kaçırma oranları ile karşılaşılmalıydı. İşte 1990’lı yıllarda psikologlar, davranışsal iktisat ve diğer bilim 
alanlarından uzmanların katkısı ile yeni modeller geliştirilmiştir. Özellikle 2002 yılında Nobel İktisat ödülünü 
alan Daniel Kahneman’ın ortaya çıkardığı Beklenti teorisi vergi uyumunu açıklamada ümit vadetmektedir. 
Davranışsal modeller bireylerin her zaman ekonomi bilimi anlamında rasyonel davranmadığını ve belli konu-
larda sistematik hatalar yapabildiğini belirtir ve bu alanları çalışır. Beklenti teorisi kişinin karar alırken oldukça 
detaylı bir şekilde birçok aşamadan geçtiğini açıklıyor. Buna göre bir referans noktası belirlenir ve bu genellikle 
başlangıçtaki servet durumu olur, kişiler bu referans noktasına göre yeni durumun kayıp veya kazanç olacağına 
göre karar verirler. Kayıplar her zaman kazançlardan daha yüksek algılanır. Yani davranışsal modellerde +2 ile 
-2 arasındaki mesafe aynı değildir. Yapılan deneysel çalışmalar kayıpların kazançlardan yaklaşık iki kat daha 
önemli algılandığını ortaya koymuştur. Vergi uyumunda bunun birçok kullanım alanı bulunmaktadır.  Yeni 
durumdaki değişikliğin ne şekilde algılandığı ve çerçevelendiği önemlidir.  Örneğin, mükellefin ana işinden 
stopaj ile kesilen vergilere karşı direnç, mükelleflerin ikinci işinden vergi beyannamesi ile ödeyeceği vergiye 
karşı dirençten çok daha azdır. Bu durumda bazı yazarlar vergilerin olması gereken miktardan çok daha fazla 
alınarak, mali yıl sonunda fazla alınan bu miktarların iadesinin yapılması yoluyla vergi kaçırma motivasyonu-
nun azaltılabileceğini belirtmişlerdir. Aslında bu konu nudge (itekleme) dediğimiz ve devletin seçim mimarisi-
ni, varsayılan seçeneği ayarladığı yapılanma ile doğrudan ilgilidir.  Bulgular ve Sonuç: Vergi uyumu alanında 
davranışsal modeller artan şekilde kullanılmaktadır. Vergi uyumunun disiplinler arası yapısı ve bireylerin belli 
durumlarda karar alırken sistematik hata yaptıklarının gözlenmesi davranışsal modelin önemini artırmaktadır. 
Bazı davranışsal modellere göre bireyler ekonomik teorinin öngördüğü gibi maksimum vergi kaçırma yerine 
kendilerini dürüst olarak görebilecekleri kadar küçük miktarlarda vergi kaçırmaktadırlar.  Bireyler dürüstlüğe 
önem verirler ve kendi ahlaki değerleri konusunda güçlü inançları vardır, dürüst davranış bireylerin içsel ödül 
sistemini harekete geçirir. Sonuç olarak literatürdeki birçok bulgu etik değerlerin, referans noktasının, eşitlik 
ve adalet algılamalarının vergi uyumu davranışında önemine işaret etmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Davranışsal Modeller, Kayıptan Kaçınma
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BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ İŞÇİLERİ MÜHENDİSLER
 

Okan ORAL

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Antalya / Türkiye

okan@akdeniz.edu.tr 

Öz: Giriş: Bilgi ekonomisi, bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve dönüştürülmesi ile birlikte dağıtımı süreçle-
rini kapsayan bir kavramdır. Bu üç temel süreç, bilginin işlenmesini, elde edilmesini, dağıtımını ve iletişimini 
sağlayan bilgisayar sisteminden oluşan bir mekanizmadır. Fiziksel araçları ile birlikte, insan yardımı ile bütün 
süreci kontrol eden yazılım sistemi sayesinde işlem görmektedir. Bu doğrultuda ürün ve hizmetlerin en önem-
li özelliği, bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana çıkmasıdır. Ayrıca bilgi, bilgi ekonomisi sektörlerin-
de beşeri, fiziksel ve bilgi sermayelerini güçlü bir şekilde birleştiren bir rol üstlenmektedir. Bütün bunların 
ışığında, ekonomik faaliyetlerin bilgi temelli olarak gerçekleştirildiği ekonomik yapı bilgi ekonomisi olarak 
tanımlanabilmektedir (Kevük, 2006: 322). Mühendislik, terim, sınıf, eylem-işlev olarak geniş bir çerçeveye 
sahiptir. Başlangıçta doğa bilimleri bilgisinin uygulaması olarak anlaşılan mühendislik, on dokuzuncu yüzyıl 
boyunca bilimsel bir disiplin yapısı kazanmış; süreç, teknolojik gelişmelerle “aletler-makineler-sistemler” ve 
günümüzde de “otomatik olarak, yapay zeka aracılığı ile kontrol edilebilen sistemler vb.” yönünde gelişme 
göstermektedir (İşbilen, 2007: 39). Bilgi ekonomisi, küreselleşme olarak nitelenen evrensel bütünleşme idea-
linin ekonomik ayağını oluşturan yeni düzen olarak tanımlanmakta, bilginin üretilmesinin yanı sıra kullanıl-
ması ve yayılmasına dayalı bir ekonomi olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin ve ulusal ekonominin başarısı 
bilginin üretilmesinin yanı sıra bilginin ele geçirilmesi, içselleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi-
ne bağlıdır (Kurt, 2004: 208, Kevük, 2006: 322). Mühendislik; “İnsanlık yararına olmak üzere, doğal kuvvet-
ler ve malzemelerden ekonomik olarak yararlanmak için yöntemler geliştirme kararı ile deney ve uygulama-
lar yapan ve eğitimle kazanılan matematik ve doğal bilimlere ait bilgileri kapsayan bir meslektir.” (İşbilen, 
2007: 40). Bilgi ekonomisi, küresel anlamda yenilik ve yaratıcılığın hâkim olduğu bir yapıyı gözler önüne 
sermektedir. Bu kapsamda bilgi ekonomisi birtakım unsurları içerisinde barındırmakta olup, bu unsurlar bilgi 
ve iletişim teknolojileri olarak belirtilmektedir. Bu teknolojiler sayesinde bireyler, kamu kurumlarıyla ve iş-
letmelerle daha etkin bir iletişim kurabilmektedirler. Dolayısıyla işlem maliyetleri azalmakta, verimlilik eko-
nomik faaliyetlere yansımaktadır. Bilgi ekonomisinin diğer önemli bir unsuru da bilgi işçileridir. Bilgi işçileri 
hem bilginin üretilmesinde hem de bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinde ve kullanılmasında anahtar 
rolü üstlenmektedirler (Kurt, 2004: 208, Kevük, 2006: 322). Tarihsel süreçler içinden bakıldığında mühendis-
liğin, daha buluşçu ve yenilikçi olduğu görülmektedir. Bu dönemler analiz edildiğinde teknik insanın aynı za-
manda hem “mimar-mühendis-plancı” olduğu, hem imalat yaptığı, hem de çeşitli alanlarda yeni yöntemler ve 
süreçler yarattığı görülür. Mühendisliği mühendislik yapan da aslında buluşçuluğu ve yaratıcılığıdır. MÖ. 
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3000’de ağırlıkları 2.5 ile 30 ton arasında değişen taşlarla yüksekliği 152 metreye ulaşan kral mezarları inşa 
eden Mısır uygarlığı buna güzel bir örnektir. Çoğu yapı mimarlık, mühendislik ve şehircilik eylemlerinin-
işlerinin görkemli birlikteliğini sergiler. Sümer ve Mezopotamya uygarlıklarının başkenti Babil’deki asma 
bahçeleri de yalnızca kraliçe Semiramis’e duyulan muazzam sevginin sembolü değil; mimarlık, şehircilik, in-
şaat mühendisliği, fizik ve makine mühendisliği gibi alanların onurlu bir buluşudur. Karanlık dönem olarak 
adlandırılan Orta çağ, ya da Gotik dönem gibi sonraki uygarlık dönemlerince “un/gıda, dokuma/giyim, ma-
dencilik vb” önemli buluşlar gerçekleştirilerek, sanayi kollarının gelişmesi sağlanmış, zamanın ve emek ve-
rimliliğinin ölçülmesi için yaratılan saatler ve sarkaçlar gibi buluşlar da “-18., 19. yy.larda gerçekleşen ve tüm 
dünyayı etkileyen, dönüştüren sanayi devriminin öncesindeki temel adımlar olarak görülerek-” olağanüstü 
kabul edilmiştir. Bunların yaratıcıları tek bir alanla uğraşan mimar, mühendis, ya da şehirci olarak kolaylıkla 
ayırt edilemez. Ancak buluşların ve yeniliklerin ortaya çıkmasındaki temel etken “tasarımcılık gücü ve yara-
tıcılığı” olarak kendini ortaya koyar. (İşbilen, 2007: 42). Bilgi işçileri, zekâlarını ve fikirlerini ürün mal ve 
hizmete dönüştüren, sahip oldukları bilgiyi satarak veya ticaretini yaparak, sürekli öğrenme ve kendini geliş-
tirme çabası isteği içerisinde olan bireylerdir (Kevük, 2006: 325). Bilgi işçisi tanımı, ileri teknoloji donanım-
larına olan sermaye harcamalarının eğitimli işgücü talebini de arttırdığı gerçeğinden hareketle teknolojik iler-
leme ile şekillenmektedir. Bu noktada en genel tanım AR-GE, ürün geliştirme, reklâm ve eğitim, hukuk gibi 
profesyonel hizmetlerde çalışanlar bilgi işçisi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi işçisi olarak adlandırılan sınıf, 
bilgi ekonomisinin yükselişine paralel olarak gelişmiştir (Özgüler, 2003: 145, Kevük, 2006: 325). Bilgi işçi-
lerinin diğer tanımları ise şu şekildedir. Bilginin kullanılması ve geliştirilmesine yönelik işlerde çalışanlar bil-
gi işçisi olarak tanımlanmaktadır. Analiz ve sentez yeteneği olan, bilgiyi işin gereklerine göre dönüştürebilen, 
çeşitli değişkenlerle problemleri çözebilen çalışanlar, bilgi işçisi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi işçileri her-
hangi bir yerdeki bilgisayara dayalı sistem ile kendi bilgi ve deneyimi ile ürünü zenginleştiren, yüksek eği-
timli, uzmanlık alanına bağlı olan, sorumluluk almada yüksek özerklik isteyen ve sorumluluk alanı sadece 
ofis ile sınırlı olmayan işçilerdir. Yüksek eğitimli, yaratıcı, bilgisayar bilen, zekâsı ile her ortama kolayca 
uyum sağlayabilen, bilgisini kullanabilen çalışanlar bilgi işçisidir (www.isguc.org.tr, 2005, Kevük, 2006: 
325). 2000’li yıllar küreselleşmiş dünyanın bilimsel bilgi-teknoloji üretimine ve ticaretine yoğun bir önem 
yüklediği yıllardır. Yeni ürün/süreç/işlem yaratmak, var olanların geliştirilmesi ve bu doğrultuda neredeyse 
tüm halk kesimlerinin şu ya da bu şekilde seferber edilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Bunun nedenini küre-
selleşmiş pazarlarda yarışabilirlik gücünün ucuz emeğe ve maliyete dayalı kitlesel aynılıklar ve tek tip olarak 
üretilmiş ürün yerine, yüksek kaliteli, bireye özel, talep yaratabilen yeni ürün/bilgi/teknoloji ve bir üretim sü-
recinde üretilen ürünün çeşitlendirilmesiyle ürün geliştirmeye dayalı hale gelmesinde bulmak olanaklıdır. Bu 
durumda her türlü mühendislik dalı yeni ürün/süreç/işlem geliştirmek, buluşçu tutumu temel ilke edinmek ve 
bunu yaymak gibi sorumluluklarla karşı karşıyadır (Özgen, 2005: 6.   İşbilen, 2007: 42). Ayrıca bu yüzyılda 
geleneksel ekonominin ve iş yapış şekillerinin yerini yavaş yavaş bilgi ekonomisi eğilimleri almaya başlamış 
ve şirketlerin insan kaynağı ihtiyaçları farklılaşmıştır. Şirketlerin bilgi ekonomisine uyum sağlama çabalarıy-
la, geleneksel iş yapış modellerini dijital iş yapış modellerine dönüştürme çabaları ve yeni şirketlerin kurul-
ması; internette bilgi ve deneyim sahibi kişilerin istihdam edilmesini zorunlu kılmaktadır (Bozkurt, 2001: 
151-153, Kevük, 2006: 342). Bilgi ekonomisinin pek çok yeni iş ve mesleği ortaya çıkararak istihdama katılı-
mı sağladığı görülmektedir (Hermans, 2001: 18, Kevük, 2006: 342). Bu gelişmeler doğrultusunda, ABD’de 
son yıllarda yaklaşık olarak 20 milyon işin yaratıldığı öne sürülmektedir. Bilgi ekonomisi meslekleri olarak 



207

nitelendirilen yeni işler ve meslekler; Bilim ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Merkezi Ofis Sistemi Uzmanları, Elektronik Yarı İletken Uzmanları, Sistem Analistleri, Veri 
İşleme İşleriyle Uğraşanlar, Dublaj Veri Operatörleri, Ses ve Görüntü Uzmanlığı, Karar Alma Danışmanlığı, 
Bireysel Yatırım Danışmanlığı, Siber Pazarlamacılık, Akustik Uzmanlığı, Teknoloji Hukuku Uzmanı, İnfog-
rafikerlik, Webmaster, Web Tasarımcılığı şeklindedir (www.ecommerce.gov, 2005, Kevük, 2006: 342).  Dola-
yısıyla temel mühendislik bilimlerini içinde barındıran bu meslekler özellikle bilgi ekonomisi çağında multi-
disipliner çalışmaların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, mü-
hendislik kavramının dönüşümünü bilgi ekonomisi ve bilgi işçiliği bağlamında değerlendirerek litaratüre kat-
kı sağlamaktır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak literatürsel bir 
değerlendirme yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç:  Bilim ve teknolojideki değişim, özellikle de, Enformasyon 
ve Telekomünikasyon Teknolojileri, Malzeme Bilim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve 
Gen Mühendisliği’ndeki gelişmeler, ‘mühendislik’ mesleğinde de değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin, bu-
gün, birçok üründe yer alan bilgi teknolojisi, mühendislik tasarımı ve konstruksiyonunda büyük değişiklikler 
ortaya çıkmaktadır. Malzeme teknolojilerindeki ya da biyoteknolojideki ilerlemeler de pek çok mühendislik 
kavramını kökten değiştirmektedir. Biyomedikal malzemeler ya da “akıllı (smart)” malzemelerin yarattığı-
yaratabileceği değişimi hayal etmek mümkündür. Ayrıca, mühendislik konusu olan malzeme, ürün, sistem ve 
süreçlerin doğası da değişmektedir. Düne kadar farklı mühendislik disiplinlerinin konusu sayılan pek çok 
proses neredeyse bütün mühendislik dallarının konusu haline gelmiş; teknolojiler arası füzyon farklı mühen-
dislik disiplinlerini birbirine yaklaştırmıştır. Örneğin, bugün bir makina mühendisi, elektroniği mekanik ka-
dar iyi bilmek -mekatronik- zorundadır. Yakın bir gelecekte makina mühendislerinden biyolojik prosesleri ve 
bu arada yeni biyoteknolojiyi ve gen mühendisliğini de iyi öğrenmeleri beklenebilecektir (İşbilen, 2007: 45). 
Rekabet gücünün arttırılmasında ve etkin bir rekabet gücü politikasının belirlenmesinde her şeyden önce ül-
kelerin, firmaların ve bireylerin değişen dünyanın yeni gerçeklerini yakından tanımaları, globalleşme süreci-
nin rekabetçi yapısına uyum sağlayacak tedbirler almaları kaçınılmazdır. Bu bakımdan, ülkelerin, firmaların 
ve bireylerin öncelikle değişimi nasıl yöneteceklerini ve ne şekilde başaracaklarını öğrenmeleri gerekir (www.
canaktan.org, 2006, Kevük, 2006: 347). Enformatik alanındaki yeni arayışlar, özellikle de bilgisayar ve ağ 
teknolojilerindeki yeni araştırmalar sonucu ortaya çıkması beklenen teknik olanaklar, ülkeleri, firmaları ve 
bireyleri bilgi ekonomisi bağlamında çok daha farklı bir boyuta taşımayı mümkün kılacaktır. Farklı coğrafya-
lardaki mühendislerin elektronik ortamda, eşzamanlı olarak birlikte ürün geliştirmeleri, bu farklı boyutun, bu-
gün tanık olduğumuz adımlarından sadece biridir (İşbilen, 2007: 45). Dünya üzerindeki ülkelere bakıldığında 
ülkeler arasında bilgi ekonomisi açısından farklılıkların olduğu bilinmektedir. Bazı ülkeler gelişmiş teknoloji-
lerin yardımıyla bireylerin yaşam kalitelerini sürekli iyileştirirken bazı ülkeler ise bu konuda oldukça geride-
dir. Türkiye açısından bakıldığında ise ülkemizin bilgi ekonomisi konjonktüründeki konumunun gelişmekte 
olduğu ancak bu alandaki gelişim önünde de birtakım engellerin varlığı görülmektedir (Kurt, 20004: 216-
217, Kevük, 2006: 347). Bu engeller mühendislik alanındaki eğitimin bilgi ekonomisi çağının gerektirdiği şe-
kilde revizyonu ile ortadan kalkabilecektir. Teknolojinin üretim sürecinde kazandığı önem uluslararası ve fir-
malar arası rekabetin şartlarını da değiştirmiş, mühendislerin önüne yeni misyonlar, yeni iddia alanları çıkar-
maya başlamıştır. Ucuz emek, rekabet üstünlüğü yarışında belirleyici olma rolünü kaybetmiş; tasarım ve tek-
nolojide yetkinlik-yenilik öne geçmiştir. Şirketler sektörlerinde eşit fiyat ve eşit işlev ile yarışıyorlarsa, fark 
yaratan tek şey teknolojik-tasarımsal inovasyon, ekonomik büyümenin motoru olarak görülmektedir. Tekno-
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lojideki gelişmelerin yol açtığı değişimi, mühendislik becerisinin ortaya konmasında, imkanların artması ola-
rak değerlendirmek olanaklıdır ancak, bunun yanında kısıtlar da artmaktadır. Örneğin, toplum yaşamında-
varlığında, insanın yaşam tarzında, düşünce tarzı ya da değer yargılarında vb. büyük değişiklikler olmaktadır 
ve bu değişiklikler mühendisin karşısına, tasarım ya da konstruksiyon sırasında mutlaka dikkate alması gere-
ken kısıtlar olarak çıkmaktadır.  Ekolojik Etkiler, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Çevre, Yenilenebilirlik, Ye-
niden Üretilebilirlik ve Ergonomi vb. mühendisin önündeki yeni kısıtlardır. Mühendis bu kısıtların getirdiği 
sorunları çözebilmek için, sistemik bakış açısına sahip olmak; katıldığı üretim ya da yenilik üretme sürecinin 
yaratacağı ekonomik etkiler kadar toplumsal ve çevresel etkilerini de hesaba katarak çağın gerektirdiği bilgi 
işçisi rolünü üstelenerek çalışmalarını sürdürmek durumundadır. Ülkemizin bilgi ekonomisi yolunda ilerleye-
bilmesi için, bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mühendislerin daha donanımlı ve biri-
kimli olarak yetişeceği ve mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilecekleri, ayrıca geliştirebilecekleri eğitim 
ve çalışma olanaklarının hayat boyu öğrenme ilkesi ile bütünleştirilerek kendilerine sunulması gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde bilgi ekonomisi toplumunda gelişmiş ülkeler arasında yerimizi almamız mümkün olabile-
cektir (İşbilen, 2007: 45). Sonuç olarak özetlemek gerekirse, çağımız bilgi ekonomisi çağında ekonomik de-
ğer oluşturan ülkeler arasında yer almamız mühendislik alanındaki bilgi işçilerinin çalışmaları ile mümkün 
olabilecektir. Bu anlamda temel mühendislik bilimlerinin multi-disipliner çalışmaları öncelik alanlarına alma-
ları gerekmektedir. Ancak bu şekilde bilgi işçilerinin üretime doğrudan ve dolaylı katkısı ile bilgi ekonomisi 
çağı yakalanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Mühendislik Ekonomisi, Bilgi İşçileri
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Nurullah KARTA
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Öz: Giriş:  Osmanlı İmparatorluğu 1838 Balta Limanı Antlaşması ve hemen bir yıl sonrasında ilan edilen 
Tanzimat Fermanı ile yeni bir dönem başlatmıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nu bu yöne iten asıl sebeplerden biri 
İngiliz kapitalizmi başta olmak üzere Avrupa’da gelişen liberal dalga ile sözü edilen antlaşma ve fermanların 
sonucunda Osmanlıyı etkilemiş ve dış ticaretini serbestleştirmişti. Ancak Osmanlı gümrükleri, o dönemin güç-
lü ekonomileri olan İngiliz, Fransız ve diğer Avrupalı ülkeler ile Osmanlıda yerleşik olan azınlıkların lehine 
işlemekte idi. Öte yandan Batıda İngiliz klasik iktisat düşüncesine tepki olarak özellikle Almanya’da milli ik-
tisat politikaları öne çıkmıştı. Bu gelişmelerden Osmanlı İmparatorluğu’nda da taraftar bulmuştu. Süreç, Türk 
milliyetçiliğinin gelişimini uyarırken, milli iktisat politikaları 1914–1918 döneminde Osmanlı’da uygulanmış-
tı. Diğer yandan izlenilen politikalarla milli tüccar (işadamı) yetiştirilecekti. Ancak Balkan Savaşları ile başla-
yan savaş yılları İstiklal Savaşı ile devam eden süreçte Osmanlı İmparatorluğu yerini Türkiye Cumhuriyetine 
bırakacaktır. Cumhuriyetin devraldığı ekonomik durum oldukça bozulmuştu. Sanayi yok denecek kadar azdı. 
Üretim tarıma dayanıyordu. O da ilkel araçlarla yapıldığından verim düşüktü. Ekonomi ve maliye yabancıların 
elindeydi. Kapitülasyonlar nedeniyle yabancıların izni olmadan para bile basılamıyordu. Ekonominin üretim 
yapısı zayıf, istikrarsız ve dışa bağımlıydı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti devraldığı bu olumsuz 
yapıyı lehine dönüştürmek zorundaydı. Ancak büyük fonlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Ayrıca 1923 Lozan Ant-
laşmasıyla imzalanan Lozan Ticaret Sözleşmesi gereği beş yıl boyunca gümrük politikalarını etkin bir şekilde 
uygulamadan da yoksun kalmıştı. Bu durumda Osmanlıdan devraldığı borçları ödeyecek, yabancıların elinde 
bulunan bir kısım alt-yapı tesisleri millileştirilecekti. Osmanlılar döneminde önemli ölçüde demiryolu ağları 
başlatılmıştı. Demiryolu yapımı sürdürülmeliydi. Oysa ülke on yıllık uzun bir savaştan çıkmış ve mali yapısı 
bütün bunları kaldıracak durumda değildi. Ülkede sermaye birikimi yok denilecek düzeyde, bireylerin tasarruf 
yapması için milli gelir yeterli değildi. Savaşın yarattığı kaynak sorunu yanı sıra kredi piyasası yabancı mali 
aracılar kontrolündeydi. Bütün bu koşullar karşısında kurulması gerçekleşen modern sanayi, ticaret ve teknik 
bilgilere sahip güçlü bir girişimcide gerekli idi. Bu durum üzerine Yeni Türk devletinin ekonomi politikasını 
tespit etmek için İzmir’de Türkiye iktisat Kongresi toplandı (17 Şubat 1923). Kongreye sanayici, çiftçi, işçi 
ve tüccar gibi çalışma gruplarının temsilcileri katıldı. Mustafa Kemal, kongreyi açış konuşmasında, “Siyasî, 
asker zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler 
kalıcı olamaz.” diyerek ekonomik bağımsızlığın son derece önemli olduğuna işaret etmiştir. Kongrenin yaptığı 
çalışmalar sonucunda “Misak-ı iktisadi”  (Ekonomi Andı) kabul edildi. Buna göre ekonomiyle ilgili kararlar 
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alınırken ekonomik bağımsızlık titizlikle korunacak ve millî kaynaklar harekete geçirilecekti. İzmir’de top-
lanan Türkiye İktisat Kongresi’nde milli hakimiyetin güçlü olması için iktisadi gelişmelerle desteklenmesi 
gereği kabul edilmiştir. Bütün sektörler itibariyle kalkınmaya önem verilmiş, tarım, hayvancılık, ormancılık, 
madenlerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi, sanayi, hizmetler ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, kadın 
erkek bütün işgücünün üretim ve ticari faaliyetlere katılması modern ve verimli üretim yapmak için her türlü 
yeniliklerin alınması gibi konular üzerinde durulmuştur. Özel teşebbüsün güçlenmesi ve yerli üretimlerin ko-
runması için gümrük korumalarına başvurulması, ancak üretimi destekleyecek ara girdiler ve yatırım malları 
için gümrük muafiyetleri uygulanması kabul edilmiştir. Sanayinin geliştirilmesi için gümrük korumalarının 
dışında arazi tahsisi, kamu görevlilerinin ve askerlerin yerli üretimleri ve mensucat ürünlerini kullanmasının 
mecburi hale getirilmesi ve vatandaşların da yerli malı kullanmalarını teşvik edilmesi. Teşvik-i sanayi kanu-
nundan yararlanacak, sanayicilerin yerli sanayici olması veya en azından sermayenin yüzde yirmi beşinin 
Türklerin elinde olmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  Ayrıca her sene yerli malları tanıtmak üzere sergi ve fu-
arlar açılması önerilmiştir. Sanayi mallarının ucuz naklinin sağlanması için tedbirler alınması ve demir yolu ve 
kara yollarının geliştirilmesi modern ve çağdaş bir dünya ile rekabet edilebileceği inancı dile getirilmiştir.  Öte 
yandan sanayi bankaları kurulması, ilerde sanayi odalarının açılması, sanayinin insan gücü ihtiyacını karşıla-
mak için her kademede okullar açılması zaruridir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için nüfusun sağlık hizmetle-
riyle korunması ve eğitimin iktisadi gelişmeyi gerçekleştirecek şekilde ve daha çok uygulamalı eğitime önem 
verecek biçimde yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu çalışmada amaç yukarıda kısaca değinilen konular 
tam anlamı ile yerine getirilebilmiş mi? Devlet ile özel teşebbüs ilişkileri ele alınıp değerlendirilecek ve 1929 
dünya ekonomik buhranın Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik ve sosyal yansımaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet, Teşvik-i Sanayi, Milli İktisat Politikaları, Üretim 
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Öz: Giriş: En dar anlamıyla kısa süreli seyahatleri, geniş manada ise sosyal ve ekonomik olarak daha geniş 
bir mana zemini üzerinde kavramsallaştırılabilecek olan turizm, mevcut küresel faaliyetler bütünü içerisin-
de sıkça zikredilen bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. Çalışmamız genelde bir bütün olarak turizm 
kavramının boyutları ve çeşitlerini, daha özelde ise ekoturizm kavramını anlama, Türkiye’deki eko turizmin 
genel özelliklerini olumlu ve olumsuz sonuçlarını ortaya koyma amacına yönelmiştir. Bu bağlamda kavram 
olarak turizm, hangi türden faaliyetlerin turizm kavramı kapsamında değerlendirilebileceği, turizm çeşitleri 
ve turizm talebini etkileyen faktörleri izah ettikten sonra yeni ve oldukça hızlı gelişen ekoturizm talepleri-
nin kaynakları ve ekoturizmin yaygınlaşmasıyla gerçekleşen ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları 
tahlil etmeye çalışmış bulunuyoruz. Dinlenme, kültürel, sağlık, sosyal ilişkileri kurulması ve sürdürülmesi 
amacına yönelmiş sosyal yönlü turizm ve sağlık turizmi gibi çeşitleri yanında daha yeni ve hızla gelişmekte 
olan ekoturizm ise, doğal çevre ve kültürel miras üzerinde en az tahribe sebep olan bir turizm çeşidi olarak 
kabul edilebilir. Ancak ekoturizmin planlı bir gelişmeyi esas alması ve denetlenebilirliğini sağlayacak ön-
lemlerin alınması gerekmektedir. Bu koşullar altında gerçekleşen ekoturizmin, biyolojik çeşitliliğin, doğal 
çevrenin ve kültürel mirasın korunması hususunda kolektif bilincin yaratılmasına sağlayacağı faydalar su gö-
türmez bir gerçektir. Ayrıca ekoturizmin, uzun süreden beri insanları etkisi altına almış bulunan sanayileşme 
ve kentleşme süreçleriyle yakından ilgili olan, çeşitli olumsuz tesirlerin ortadan kaldırılması ya da en azından 
bu olumsuz etkilerin minumuma indirilebilmesi açısından da fayda sağlayacağı açıktır.  Kapsam, Amaç ve 
Sınırlılıklar: Çalışma turzim ekonomisi konusundan oluşmaktadır. Çalışma, turizmin ekonomik açıdan top-
lumsal yapıya katkılarını analzi etmeyi açmaçlamaktadır. Bu amaca göre, araştırma turizmin ne olduğu, farklı 
turizm alanlarının neler olabileceği, turizmin toplumsal faydaya dönüşüm aracı olarak rolünü çözümlemek gibi 
konulardan oluşmaktadır. Materyal ve Metod: Çalışmada araştırıcıların kişisel kütüphaneleri Adıyaman Üni-
versitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi kütüphanesinin kitap ve dökümanlarıyla, web ortamındaki dergiler 
materyal olarak kullanılmıştır. Metod olarak ise teorik analiz yöntemi benimsenmiştir. Tartışma ve Sonuç: 
Ekoturizmin giderek büyüyen bir sektör olması sebebiyle ekonomik açıdan da bir değer taşıdığı ortadır. El-
bette, bu hususta da bir takım olumsuz etkilerinin varlığından söz edilebilirse de ekonomik faaliyetlerin ulusal 
ve küresel seviyede gelişmesine ve bölgesel ya da yerel ekonomilerin çeşitlenerek canlanmasına bulunduğu 
katkılar yadsınamaz. Türkiye dünyanın pek az ülkesinde bulunan zengin coğrafyası, doğal potansiyeli ve çe-
şitli kültürlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle ekoturizm açısından çok şanslı bir pozisyona sahiptir. 
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Dünyada, turizm kalıplarında meydana gelen değişmeler sonucunda alışılmış turizm merkezlerinden uzakla-
şarak, doğa ile bütünlük sağlanabilecek abartıdan uzak tesislerde doğa güzellikleri bozulmamış bir çevrede 
iyi ve temiz bir hizmet öne çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye bilinçli bir şekilde yatırım 
yaptığı takdirde turizm potansiyelini artıracak ve çeşitlendirecek büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin 
ekoturizmde başarılı olma şansı diğer ülkelerden çok daha fazla gözükmektedir. Çünkü her şeyden önce ülke-
mizde farklı inanç ve kültürlerin bir arada uzun yıllar yaşaması sonucu kendine has doğu ile batının arasında 
yarattığı kültürü ve otantik değerlere sahip olması ön plana çıkmaktadır. Genel anlamda bakıldığında Akde-
niz çanağında turizm potansiyeli yüksek ülkelerin endüstriyelleşmiş ve kentli nüfusu yoğunlaşmış ülkeler 
olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin henüz gelişmekte olan bir ülke olması ve doğal ve 
kırsal kültürel değerlerinin büyük bölümünü hala canlı bir şekilde sürdürmesi Türkiye’nin bir çok bölgesinde 
sürdürülebilir eko turizm için büyük bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Ülkemizin, Akdeniz’deki 
en önemli turizm alanlarından birisi olduğu açıktır. Yaklaşık 8000 km. uzunluğundaki sahilleri, çeşitli uy-
garlıklardan kalan zengin tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra iklimsel çeşitliliği nedeniyle olağan üstü bir bio 
çeşitliliğe sahiptir ve tek başına bütün bir Avrupa kıtası ile karşılaştırılabilir. Örneğin, tüm Avrupa’da 500 kuş 
türü bulunmasına karşılık, Türkiye’de 420 civarında kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca Avrupa’da tespit edilen 
yaklaşık 12.000 bitki türünden yaklaşık 9.000’i ülkemizdedir. Türkiye, gerek dağları, ormanları, yaylaları, kı-
yıları, gölleri, akarsuları gibi doğal varlıkları; gerek flora ve faunası ve gerekse mağaraları ve kanyonları gibi 
ilginç jeolojik oluşumları açısından diğer ülkelerle kıyaslanamayacak düzeyde bir zenginliğe sahiptir ve bu 
zenginlikler ülkemizi gündemde olan eko turizm için oldukça ilgi çekici bir ülke konumuna getirmektedir. An-
cak ne var ki Türkiye’de henüz milli ya da bölgesel olarak ekoturizm bilincinin olmaması ya da eko turizmin 
anlaşılamaması nedeniyle, çirkin ve denetimsiz yapılaşmalar olmakta, yaban hayatı gelişigüzel kullanılmakta, 
bitki (flora) ve hayvan (fauna) tanınmadan ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden turlar düzenlenmek-
tedir. Yapılan turların her ne kadar düzenli ve çevreye saygılı yapıldığı iddia edilse de plansız, denetimsiz 
ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden yapılan bu turizmin ekoturizm olamayacağı bir gerçektir. Plansız 
ve bilinçsiz olarak turizm yatırımları yapıldığı takdirde çevre değerlerinde bozulma ve yerel kültürün zarar 
görmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, ülkemizin ekoturizmde bu potansiyelini görüp, doğa ile bütünlük 
sağlayan çevreyle barışık turizm yatırımlarını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Çalışmada metod olarak teo-
rik ve istatistiksel yöntemler kullanılmış;materyal olarak makaleler, dergiler ve kitaplardan istifade edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Türkiye,Ekoturizmin Sosyal Kültürel Ekonomik ve Çevresel Etkileri
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Öz: Giriş: Ekonomik küreselleşme ve örgütlerin dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet göstermesi örgütsel 
yaşamın bir gerçeği haline gelmiştir. Örgütlerin dünyanın farklı merkezlerinde faaliyet göstermeye başlaması 
ile birlikte uluslararası görevlerin de önemi artmaya başlamıştır. Örgütlerin uluslararası görevlerde başarılı 
olmasını sağlayan bir çok unsur bulunmaktadır ve yurt dışında çalışan kişiler de bu unsurlardan biridir. Ulus-
lararası görevin başarılı bir şekilde tamamlanmasında çalışanların nitelikleri etkili olduğundan dolayı (Lewis, 
1997: 291) örgütlerin uluslararası pozisyonlarda görevlendirecekleri kişileri seçerken ya da işe alırken birey-
lerin sahip olduğu nitelikleri dikkate alarak bir seçim yapması gerekmektedir (Brewster, Bonache, Cerdin ve 
Suuatri, 2014: 1923). Yurt dışında çalışanların bireysel özellikleri yeni çevre ile baş edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır (Lee ve Kartika, 2014: 5483). Bu nedenle özgüven, iyi iletişim becerileri, esneklik, empati ve 
inisiyatif gibi niteliklere sahip olan (Forster, 2000:63) ve kültürel farklılıkları yönetebilecek adaylar işe alın-
malıdır. Bu niteliklere sahip olan ve uluslararası görevlerde çalışmaya uygun olduğu düşünülen kişiler yurt 
dışı görevlere transfer edilmektedir. Yurt dışında görevlendirilen çalışanlar kendilerine bazı imtiyazlar tanın-
masını beklemektedirler şöyle ki bu kişilerin hem yüksek maaş  beklentileri bulunmaktadır hem de yabancı 
görevi yerine getirdiklerinden dolayı kendilerine bazı teşvikler verilmesini istemektedirler (Guzzo, Noonan 
ve Elron, 1994:618). Diğer bir ifadeyle, yabancı ülkede çalışanların örgütten bazı beklentileri bulunmaktadır 
ve bu beklentiler çalışanların psikolojik sözleşmesini şekillendirmektedir. Psikolojik sözleşme, çalışanların 
yurt dışında bilmedikleri bir çevre ile karşılaştıklarında kullandıkları bir referans çerçevesidir (Haslberger ve 
Brewster, 2009:381). Psikolojik sözleşme iş veren ve çalışan arasındaki dolaylı, yazılı olmayan ve dile getiril-
meyen anlaşmalar (McNulty, 2014: 12; Lee ve Kartika, 2014: 5486); algılar, beklentiler, inançlar, taahhütler 
ve yükümlülükler (Guest, 1998: 651; Rousseau, 1989:128; Rousseau,1990:390; Saphire ve Kessler, 2000:905) 
olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir açıdan; çalışanlar işe girdiklerinde, işveren ve çalışanın birbirlerine kar-
şılıklı olarak verdiği taahhütler bulunmaktadır ve taraflar verdikleri taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
Ancak karşılıklı verilen taahhütler tarafların beklentiler içerisine girmelerine neden olmaktadır. Tarafların kar-
şılıklı beklentileri biçimsel anlaşmanın ötesine geçmekte ve tarafların karşılıklı ve örtük bir şekilde beklentiler 
içine girmesi psikolojik sözleşmeyi oluşturmaktadır (Chen, 2010:1093). Yurt dışında çalışan kişiler ile yerel 
ülkede çalışanlar kişilerin pskikolojik sözleşme algılarının birbirinden farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Yurt 
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dışında çalışan kişilerin psikolojik sözleşme algılarının şekillenmesinde insan kaynakları uygulamaları etkili 
olduğu görülmektedir.  İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik elde edilen sinyaller, çalışan ve 
işveren arasındaki sözleşmenin türünü belirlemektedir (Suazo,Martinez ve Sandoval, 2011:191). Çalışanlar, 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarından elde ettikleri sinyaller neticesinde yasal sözleşmelerini oluştu-
rurken, elde ettikleri zayıf sinyaller neticesinde psikolojik sözleşmelerini oluştururlar (Suazo v.d.,2011:193). 
Öte yandan, çalışanların psikolojik sözleşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik yaptığı değerlendir-
meler ile insan kaynakları uygulamalarına yönelik yaptığı değerlendirmeler arasında bir ilişki bulunmaktadır 
(Guzzo ve Noonan, 1994: 453). Bu durum insan kaynakları uygulamalarının psikolojik sözleşmeler üzerindeki 
etkisini göstermektedir. İnsan kaynakları uygulamalarının psikolojik sözleşme algısı üzerinde etkili olması bu 
iki konunun birlikte ele alınma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Amaç: Bu kavramsal çalışmada, insan 
kaynakları uygulamalarının yurt dışında çalışanların psikolojik sözleşme algılarını nasıl etkileyeceği incelen-
miştir. Bulgular ve Sonuç: Yurt dışında çalışanlar için ilişkisel psikolojik sözleşmelerin işlemsel psikolojik 
sözleşmelerden daha etkili olacağı; kültürel farkındalık ve örgütsel başarı arasındaki ilişkiyi göz ardı eden 
işverenlerin, çalışanlara insan kaynakları uygulamaları konusunda gerekli desteği vermemesinin çalışanın psi-
kolojik sözleşme algısını olumsuz olarak etkileyeceği; örgütün, eğitim ve geliştirme programlarına yatırım 
yaparak çalışana gerekli desteği vermesinin çalışanın psikolojik sözleşme algısını olumlu olarak etkileyeceği 
önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Uygulamaları, Psikolojik Sözleşme, İlişkisel Psikolojik Sözleşme, İş-
lemsel Psikolojik Sözleşme, Yurt Dışında Çalışanlar
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Öz: Giriş:  Turizm endüstrisi, kendi dinamiği içerisinde pek çok alt sektörle doğrudan ilişkili olan ve mil-
yarlarca insanı ilgilendiren bir hizmet sektörüdür. Tüm dünyada kabul gören bu sektöre ilişkin araştırmaların, 
küresel turizm hareketliliğinin yanı sıra, Türkiye özelindeki işleyişinin anlaşılıp açıklanması ve yaşanan sorun-
ların çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir. Turizmin ana direğinin konaklama olduğu gerçeğinden 
hareketle, değişen küresel turizm hareketinin dinamikleri içerisinde yer alan insan unsurunun istek ve beklen-
tilerini doğru yorumlamanın, öncelikle muhatap olunan insan profili ile güvene dayalı ilişkiler kurmakla ve 
sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmekle gerçekleşebileceğinde kuşku yoktur. Türkiye’de turizm sektö-
ründe sosyal sorumluluk uygulamaları hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yürütülmektedir. 
Son yıllarda Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletme, sivil toplum kuruluşu ve sektö-
rün, düzenleyici ve icracı yönünü oluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, sosyal sorumluluk kampanyaları-
na ve uygulamalarına ağırlık verdiği görülmektedir. Turist profiliyle gönül bağı kurulması ve bunun bir halkla 
ilişkiler formatında kurumsallaşmış örnekleri kendisini sosyal sorumluluk kampanyalarında göstermektedir. 
Özellikle son dönemlerde turistik ürün pazarlamasında rekabetçilik koşullarının farklı bir boyuta taşınmış 
olduğu düşünüldüğünde, çetin ve hızlı karar almayı gerektiren bu sistem içinde, iyi niyetli ama bir o kadar kâr 
maksimizasyonu güdümlü uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Günümüz şartlarında turizm sektörü açısından 
daha çok pazarlama yönlü halkla ilişkiler konseptine bürünmüş olan çevreye duyarlılık uygulamaları içinde 
“Mavi Bayrak” ve “Yeşil Yıldız” kampanya ve uygulamaları canlılığını korumaktadır. “Yeşil Turizm” ya da 
“Eko-Turizm” olarak sürdürülebilir turizmin bir ögesi olarak literatürdeki yerini alan bu anlayış ve uygulama 
örneklerinin asıl ismi “Yeşil Anahtar (Green Key) olup, farklı ülkelerdeki uygulama biçimlerinin esin kaynağı-
dır. Sürdürülebilir turizm kapsamında çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve turistik tesislerin 
çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden 
ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çevre Dostu Ku-
ruluş Belgesi verilmektedir. 2008 yılında revize edilen Çevre Dostu Kuruluş sınıflandırma formu vasıtasıyla, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli kriterleri yerine getirmiş ve Turizm İşletmesi Belgesi almış 
tesisler üzerinden yapılan denetim sonucu talepleri uygun görülen işletmeler “Çevreye Duyarlı Tesis” belgesi 
kampanya ismiyle “Yeşil Yıldız” belgesi almaya hak kazanmaktadır. Amaç:  Bütün bu denklem içerisinde 
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gelen ziyaretçilere yönelik uygulamalar arasında “Yeşil Yıldız”ın taşıdığı anlam, turizm nakit akışına katkısı 
ile pazarlama ve rekabetteki etkisi üzerine yapılan bu araştırmanın temel amacı, sosyal sorumluluk kavramının 
ve bu kavramın Türkiye’deki kampanya boyutlu kullanım ritüellerinin turizm endüstrisi içindeki konaklama 
tesisleri açısından taşıdığı önem ve yeşil yıldız kampanyası bağlamında incelenecek örnek bir tesis üzerinden 
ortaya konulmasıdır. Alanında ve döneminde yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan bu araştırma; nicel 
yaklaşımla Türkiye’de turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin bugüne kadar 
süregelen sosyal sorumluluk kampanyaları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya 
konulan Yeşil Yıldız kampanyası özelinde seçilen örnek otelin ve konaklayan müşterilerin incelenmesine ve 
kampanya esaslarına odaklanmaktadır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda Çalışma kapsamında anket tekniği-
ne dayalı verilerin yanı sıra, literatür taraması yoluyla elde edilen bilgi, belge ve bulgular da kullanılmıştır. 
Anket verilerinin değerlendirilmesi ve analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır. 2009 yılı Temmuz ayında 
İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde hazırlanarak araştırma örneklemini oluşturan Antalya Belek Calista 
Otel’de 169 kişiye uygulanan anket formu, konuya ilişkin pek çok veriyi gözler önüne serme imkânı sunmuş-
tur. Bulgular ve Sonuç:   Araştırmaya katılan turistlerin çoğunluğunu Rusların oluşturduğu, diğer uyrukluların 
sırasıyla Türkler, İngilizler, Almanlar ve Fransızlar olduğu görülmüştür. Araştırmanın yapıldığı bölge, zaman 
ve turizm talebi incelendiğinde, Akdeniz bölgesinin artık bir Rus turizm pazarı haline geldiği ve yoğunluğun 
tek bir milletin tekeline girdiği söylenebilir. Araştırmaya katılan kişilerin genel profiline bakıldığında çoğun-
luğunun lise mezunu, erkek, 25-34 yaş grubunda, özel sektör çalışanı, evli, aylık geliri 2501-5000 euro aralı-
ğında değişen, acenta kanalıyla ülkemize gelen ve daha önce ülkemizi ziyaret eden turistlerden oluştuğu görül-
mektedir. Araştırma yapılan otelin gecelik fiyatı düşünüldüğünde, sosyal refah düzeyiyle üst gelir grubundan 
turistlerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca ülke çapında erken rezervasyon ve düşük fiyat sezonu haricinde, 
genç nüfusun ülkemizi ziyaret ettiği gerçeği bu destinasyonda da kendini göstermiştir. Yıllar itibariyle gerek 
dış turizmde gerek iç turizmde pazarlamanın ana ekseni olan “deniz-kum-güneş” turizminin ülkemiz açısından 
vazgeçilmez olduğu, araştırmaya katılan turistlerin yaklaşık % 87 gibi oranda bu üçlüye “çok önemli” deme-
siyle bir kez daha kanıtlanmıştır. Temizlik ve konukseverlik ise özellikle yabancı turistler için diğer önemli 
hususlardır. Araştırma bulguları çerçevesinde ulaşılan sonuçlar, Yeşil Yıldız uygulamasının ve konaklama te-
sisinin çevresel duyarlılığının, araştırmaya katılanların satın alma kararını, toplam % 96 oranında etkilediğini 
ortaya koymuştur. Bu oranda yüksek bir sonucun ortaya çıkmasında, Calista Otel’in; resmi olarak Yeşil Yıldız 
belgeli ve çevreye duyarlı bir konaklama tesisi olması, bu belgeyi çalıştıkları acenta ve tur operatörlerinde etki 
yaratacak bir biçimde, pazarlama stratejilerinde kullanmaları, ayrıca bu uygulamayı genel yönetim sistemle-
rinde başarılı bir biçimde yürütmeleridir.

Anahtar Kelimeler: İncoming Turizm, Yeşil Yıldız, Green Key, Mavi Bayrak
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Öz: Giriş: Küreselleşme, rekabet, inovasyon, teknoloji kavramlarını birbirinden ayrı düşünmek mümkün de-
ğildir. Küresel ekonomiyle birlikte pazarlar kolay ulaşılabilir hale gelmiş, bütün ekonomilerin birbirleriyle 
iletişimi daha da artmıştır. Dolayısıyla bir ülkedeki üreticinin başka bir ülkedeki tüketiciyle kolay temas ku-
rabilmesi rekabet ortamını küresel bir boyuta taşımıştır. Ayrıca piyasada daha fazla üretici ve daha fazla tü-
ketici karşı karşıya gelmektedir.  Ortaya çıkan bu durumda işletmelerin tercih edilmek için; rakiplerden farklı 
ürünler ortaya koymak, ilgi çekmek, değişiklik yapmak, piyasayı sürekli takip etmek, tüketicinin ihtiyaçlarını 
öngörebilmek, tüketicinin isteklerine hızlı cevap verebilmek zorunlu hale gelmiştir. Ulusal düzeyde de, diğer 
ekonomilere karşı rekabet üstünlüğü sağlayarak küresel ekonomide var olunabilir. Ekonomilerin rekabet üs-
tünlüğü sağlaması için önemli bir etmen de teknolojiyi üretim sürecinde etkili bir şekilde kullanabilmektir. 
Teknolojiyle birlikte yeni iş yöntemleri kullanılmaya başlanmış ve teknoloji bir rekabet aracı haline gelmiştir. 
Firmalar rakiplerinden farklı ürünler üreterek ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak müşterilerine hizmet 
vermek durumundadırlar. Teknolojik gelişmelere ayak uydurma gerekliliğini ortaya çıkaran bu durum kar-
şısında teknolojiye ayak uydururken firmalar, rakipler, tedarikçiler köklü bir değişim yaşamak durumunda 
kalmıştır. Buradan hareketle işletmeler gibi ülkelerde bu teknolojik değişim, inovasyon, rekabet koşullarından 
yüksek düzeyde etkilenmiştir. Artık ülkeler geleneksel ticaret ve bu ticarete konu olan mal-hizmetler üzerinden 
var olamamaktadır. Özellikle teknolojiyi yakından takip ederek, AR-GE desteklerini arttırarak küresel alanda 
rakip ülkelerin önüne geçebilmektedirler. Ulusal anlamda küresel ligde nasıl bir performansa sahip olduğu 
ülkeler kadar, ekonomik ilişkiler noktasında diğer ülkeler içinde önemli bir bilgidir. Bu bağlamda ülkeler tek-
nolojik, inovasyon ve rekabet düzeyinde ne durumda olduklarını bazı ölçümler sayesinde görebilmektedirler. 
Bu gibi ölçümler onlar için önemli birer kılavuz niteliğindedir. Bu ölçümler sayesinde; hangi faktöre ne kadar 
önem verilmesi gerektiği, hangi faktörde geri kalındığı, hangi faktörde iyi durumda olduğu, eksik ve olumlu 
yönler, daha iyiye nasıl gidebilir, ülkeler sıralamasından dünyada nerede gibi soruların cevaplarını bulabil-
mektedirler. Küresel inovasyon endeksi ve küresel rekabet endeksleri ülkelerin kendilerine kılavuz olarak 
seçebileceği uygun endekslerdendir. Bu endekslerden yararlanarak ülkeler, ekonomiler; hangi faktörde iyileş-
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tirmeye gidecek, hangi faktörde azaltıma gidecek, hangi faktörün payında ne kadar değişiklik yapacağına karar 
vererek küreselleşen dünyada rakip ülkelerle nasıl rekabet edileceğini dair stratejiler oluşturabilmektedirler. 
Bu çalışmanın amacı;  rekabetin gereği haline gelen inovasyonu ulusal düzeyde ölçümleyen küresel inovasyon 
endeksi ve küresel rekabet endeksi parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada yöntem olarak, 
panel veri regresyonunda tek yönlü kesit etkilerinin sabit (Fixed Effect) kabul edildiği model kullanılmıştır. 
Analiz; Çalışmada her iki endeksin 2011 ile 2016 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Örneklemi oluştu-
racak ülkelerin seçiminde küresel inovasyon endeksinin hesaplamalarında standart yöntem ve değişkenlerin 
kullanımına başlandığı 2011 yılı küresel inovasyon endeks sıralamasındaki ilk 30 ülke modele dahil edilmiştir. 
Çalışmada, küresel rekabet endeksi parametrelerinden her birinin küresel inovasyon endeksi üzerinde etkisinin 
olup olmadığı tek değişkenli doğrusal regresyon analiziyle araştırılmıştır. Bulgular ve sonuç; çalışmada sonuç 
olarak küresel inovasyon endeksiyle küresel rekabet endeksi parametreleri arasında ilişkinin var olduğu ve bir 
ülke rekabetçiliğe ne kadar önem veriyorsa inovasyona da o kadar önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Küresel İnovasyon Endeksi, Rekabet, Küresel Rekabet Endeksi
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Öz: Giriş: Bir firmanın ödenmiş sermayesi, emisyon primi, değer artış fonu, yedekler ve dönem karının da-
ğıtılmayan bölümünden oluşan özsermaye, aynı zamanda firmanın net aktif toplamı ile borçları arasındaki 
farkını da ifade etmektedir. Öz sermayede değişiklik söz konusu ise ortalama değerin, değişiklik yoksa dö-
nem sonu tutarının alınması gerekmektedir. Öz sermaye karlılığı: Vergi sonrası kar / Ortalama öz sermaye 
şeklinde formüle edilebilir.  Özkaynak karlılığı rasyosu ise, firma sahipleri/ortaklarının firmaya yatırmış ol-
dukları sermayenin bir birimine isabet eden kar oranı olarak izah edilmektedir. İşletmenin bir hesap dönemi 
boyunca üretim, iştirakler, tesis ve varlıkların kiraya verilmesi ile menkul kıymet işlemlerinden sağladığı ge-
lirlerin tümü anlamına gelen Kar rakamını bulabilmesi için, bu değerlerin toplamından hammadde, yardımcı 
malzeme gibi gelir tablosunda takip edilen maliyetlerin düşülmesi gerekir. Pay başına kar oranı, özsermaye 
karlılığı hakkında anlamlı bilgi veren bir diğer orandır. Yıllık net karın pay senedi sayısına bölünmesi ile he-
saplanan  Pay başına gelir oranının formülü de şöyledir: Vergiden sonraki kar / Pay senedi sayısı . Dönem ka-
rının tamamının ortaklara dağıtılması halinde her ortağa düşen kar payını ifade etmekle birlikte, genellikle 
sağlanan karın tamamının otofinansman şeklinde bir kısmının işletmede alıkonularak özsermayeye eklendiği 
genel teamül olarak görülmektedir. Yatırımcıların da yüksek meblağlarda kar payı dağıtan şirketlere yatırım 
yapmayı tercih ettikleri ve gelişmiş ülke borsalarında da bu orana önem verildiği dikkat çekmektedir. Akbulut 
(2010), Türkiye’deki finans sektörünün yaklaşık olarak yüzde 80’ini oluşturan bankacılık sektörünün kriz or-
tamlarında dahi sermaye yeterlilik oranının yüksek seviyelerde seyretmesinin, finans sektörüne önceki kriz-
lerden çıkarılmış bir ders olarak getirilmiş olan titiz disiplin ve gözetim sonucu oluşturulan güçlü sermaye 
yapısına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Şahbaz ve İnkaya (2014), sorunlu kredilerin özellikle kriz dönem-
lerinde önemli ölçüde artış kaydederek gerek reel kesim gerekse banka sistemi üzerinde olumsuz yansımalara 
yol açtığına değinmiştir. Taşkın (2011), 1995-2009 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankaların perfor-
mansını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri belirlemeyi amaçlayan çalışmasında, bankacılık performansı üze-
rinde makroekonomik faktörlerin anlamlı düzeyde etkisinin olmadığını belirterek mikro değişkenlerden etki-
lendiğini bildirmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türk Banka Sisteminin özkaynak karlılığını incelemek ve 
yabancı bankaların Türk Banka Sistemine özkaynak karlılığından dolayı olan ilgisi üzerine odaklanmaktır. 
Yöntem: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanmış olan Türk Bankacı-
lık Sektörü Temel Göstergelerinden yararlanılarak Türk Banka Sektöründeki göstergeleri, aktif ve pasif bü-
yüklüklerde meydana gelen gelişmeleri incelemek ve Türk Banka Sisteminin özkaynak karlılığını geniş bir 
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perspektifte ele alarak analiz etmektir. Çalışmamıza en yakın dönem olarak Aralık 2016 verileri dikkate alın-
mıştır. Bulgular ve Sonuç: Türk Bankacılık Sektöründe 34 adet Mevduat, 13 adet Kalkınma ve Yatırım ile 5 
adet Kalkınma bankası olmak üzere toplam 52 adet banka Aralık 2016 itibari ile faaliyette bulunmaktadır. 
Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre şube sayısı 179 adet azalarak 11.747 adede, personel sayısı da 
764 kişi azalarak 210.910 kişi olarak belirlenmiştir. Personel kompozisyonunda kadın çalışanların sayısı 2012 
yılından itibaren yüzde 50’nin üzerinde seyrederek 2015 yılından itibaren de yüzde 51.2 oranını koruyarak 
devam etmiştir. Erkek çalışanlar ise 2012 yılında yüzde 49.9 iken yıllar itibari ile meydana gelen düşme tren-
di ile 2015 yılında oturduğu yüzde 48.8 oranını korumaya devam etmektedir. Banka sistemine bilanço değer-
leri açısından baktığımızda, Aktif büyüklüğün GSYH’ya oranlanması yüzde 0.87 olarak 2010, 2011 ve 2012 
yıllarında durağan bir seyir izlerken 2013 yılından itibaren yüzde 0.96  oranı ile atağa kalkmış, 2015 yılında 
yüzde 0.98, 2015 yılında 1.01 olarak realize olmuştur. Yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı yüzde 
40 olurken, pasif tarafta yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranının yüzde 46 olarak ger-
çekleştiği, yabancı para kredilerin toplam krediler içindeki payının yüzde 35 olduğu, yabancı para mevduatın 
toplam mevduata oranının yüzde 42 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Toplam varlıklar içinde kredilerin 
payı yüzde 63, menkul kıymetlerin payı yüzde 13 ve zorunlu karşılıkların payı yüzde 7 olarak gerçekleşirken, 
toplam yükümlülükler içinde en yüksek pay yüzde 53 ile mevduata ait olmakta, bankalara borçlar kalemi 
yüzde 18, repodan sağlanan fonların payı yüzde 5, özkaynakların toplam yükümlülükler içindeki payı ise 
yüzde 11 olarak gerçekleşmektedir. Gayrinakdi kredilerin 552 milyar TL’ye ulaşan büyüklüğü içinde en bü-
yük pay yüzde 75 ile teminat mektuplarına ait bulunmaktadır. Bu kalemi izleyen diğer büyük dilim yüzde 14 
ile ithalat akreditif garantisi olmaktadır. Türev işlemler açısından Aralık 2016 döneminde 989 milyar TL ile 
türev alım, 982 milyar TL ile de türev satım işlemi gerçekleşmiştir. Bilanço dışında izlenen türev işlemlerin 
yüzde 49’u swap para işlemleri, yüzde 26’sı swap faiz işlemleri ve yüzde 8’i vadeli döviz işlemlerinden kay-
naklanmaktadır. 1.45 trilyon TL toplam mevduat hacmi bulunan Türk Banka sisteminde mevduatın krediye 
dönüşüm oranı yüzde 1.19 realizasyonla 1.73 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin yüzde 65.3’ünü 
oluşturan 1.13 trilyon TL’sı TL, kalan yüzde 34.7’lik kısım olan 603 milyar TL’si Yabancı Para (YP) krediler 
şeklinde dağılmaktadır. Toplam krediler içinde ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 52, KOBİ kredileri-
nin payı yüzde 24 kredi kartları dahil olmak üzere tüketici kredilerinin payı ise yüzde 24 olmuştur. Seçilmiş 
sektörlerin toplam krediler içindeki payına bakıldığında ilk 3 sektör olarak yüzde 8.12 İnşaat sektörü, yüzde 
8.02 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk ile yüzde 6.98 olarak Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağ. San 
olarak dağılım göstermektedir. Bankacılık sektöründe 2015 yılının Aralık döneminde yüzde 3.10 olan Takibe 
Dönüşüm Oranı (TDO), 2016 yılı aynı döneminde yüzde 4.51 artış kaydederek 58 milyar TL bakiye ile yüzde 
3.24 olarak gerçekleşmiştir. TDO’nın Sektörel Krediler içindeki dağılımına bakıldığında; ilk üç sırada yer 
alan sektörler yüzde 4.74 toptan ticaret ve komisyonculuk, yüzde 3.98 tekstil ve tekstil ürünleri sanayi, yüzde 
3.69 inşaat sektörü şeklindedir. Bireysel kredi kartları dahil tüketici kredilerinin TDO yüzde 4.30’dur. 2015 
yılı aynı döneminde bu oran yüzde 4.28 olarak kayda geçmiştir. Aralık 2015’de 330 milyar TL olan menkul 
kıymetler Aralık 2016  döneminde 352 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016’daki menkul kıymetler 
toplamının yüzde 65’i devlet tahvili, yüzde 24’ü hazine tarafından ihraç edilmiş Eurobond ve yüzde 4’ü su-
kuk şeklinde dağılım göstermektedir. 1.453 milyar TL olan toplam mevduat hacminin 845 milyar TL’si TL/
katılım fonları, 591 milyar TL’si Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) /Katılım fonları ve 17 milyar TL’si kıymetli 
maden hesaplarından meydana gelmektedir. Gerçek kişilere ait mevduat toplam mevduat hacminin yüzde 
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60’ını oluştururken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatı yüzde 36, resmi kuruluşlar yüzde 4 oranında pay sa-
hibidir. Vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 20 düzeyinde olup; 1 ila 3 ay arası mevduatın 
toplam mevduat içindeki oranı yüzde 54’dür. Bilanço dışı yabancı para pozisyonunun 71 milyar TL fazla ver-
diği bilanço içi yabancı para pozisyonunun da 75 milyar TL açık pozisyonda olduğu yabancı para net pozis-
yonunun 4 milyar TL açık pozisyonda olduğu,  bankacılık sektörünün gelir tablosu dikkate alındığında 195 
milyar TL faiz geliri ve 103 milyar TL faiz gideri olduğu dikkate alındığında Türk Banka Sektörünün Aralık 
2016 net dönem karı 38 milyar TL olduğu görülmektedir. Aralık 2016 dönem net karının 2015 yılının aynı 
dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka grupları olmak üzere tüm sermaye grupları bazında artış 
kaydettiği dikkat çekmektedir. Bankacılık sektörünün özkaynak karlılığının tüm banka gruplarında artış kay-
dettiği; 2015 yılı Aralık döneminde 11.28 olan özkaynak karlılığının Aralık 2016 döneminde 14.28’e çıktığı 
görülmektedir. Sermaye grupları bazında irdelendiğinde; kamu bankalarının yüzde 13.94’den yüzde 15.13’e 
(yüzde 8.54 artış), yerli özel bankalar yüzde 10.33’den yüzde 14.61’e (yüzde 41.43), yabancı bankalar ise 
yüzde 9.44’den yüzde 12.85’e (yüzde 36.12)artış kaydetmiştir. Bu dağılım içinde en yüksek özkaynak karlılı-
ğı yüzde 41.43 ile yerli özel banka grubunda gerçekleşirken bu grubu yabancı ile kamu bankaları izlemiştir. 
Aktif karlılığı rasyosu itibari ile Türk Banka Sistemi (TBS) değerlerine bakıldığında Aralık 2015’de yüzde 
1.48 olan değerin yüzde 27.70 artışla yüzde 1.89 olduğu; banka grupları bazında kamu bankalarında yüzde 
1.91’den yüzde 2.10’a (yüzde 9.95), yerli özel grubunda yüzde 1.35’den yüzde 1.90’a (yüzde 40.74), yabancı 
banka grubunda yüzde 1.18’den yüzde 1.64’e (yüzde 38.98) yükselen bir seyir görülmektedir. Bu tablo içinde 
en yüksek aktif karlılığı yüzde 40.74 ile yerli özel banka grubunda görülürken bu grubu yüzde 38.98 oranı ile 
yabancı banka grubu ve yüzde 9.95 ile kamu banka grubu takip etmektedir. Türk banka sektörünün sermaye 
yeterliliği oranı 2010 yılından sonra dalgalı bir seyir izlemiştir. 2010 yılında yüzde 18.97 olan sermaye yeter-
liliği oranı 2011 yılında yüzde 16.55, 2012 yılında yüzde 17.86, 2013 yılında yüzde 15.28, 2014 yılında yüz-
de 16.28, 2015 yılında yüzde 15.56 olup 2016 yılında yüzde 15.57 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında G20 
ülkelerinden bazılarında sermaye yeterliliği oranı ABD’de yüzde 14.2, Arjantin’de yüzde 16.2, Birleşik 
Krallık’ta yüzde 19, Çin’de 13.1, Endonezya’da yüzde 21.2, Fransa’da yüzde 17.2, Hindistan’da yüzde 13.0, 
Japonya’da yüzde 15.9, Kanada’da yüzde 14.2, Meksika’da yüzde 14.8, Suudi Arabistan’da yüzde 18.3 ola-
rak kaydedilmiştir. Aynı ülkelerde özkaynak karlılığı ise; ABD’de yüzde 3.3, Arjantin’de yüzde 48.5, Birleşik 
Krallık’ta yüzde 13.5, Çin’de 7.6, Endonezya’da yüzde 15.4, Fransa’da yüzde 7.5, Hindistan’da yüzde 4.4, 
Japonya’da yüzde 6.9, Kanada’da yüzde 18.9, Meksika’da yüzde 16.5, Suudi Arabistan’da yüzde 15.0 olarak 
görülmektedir. 1990-2005 yılları arasındaki hiçbir dönemde yabancı banka gruplarının TBS’de zarar etme-
dikleri, ölçeklerinin küçük olmasının karlı çalışmalarında etken kriter olduğu dikkat çekmektedir. Aynı dö-
nemde kamu bankalarının aktif karlılığı yüzde 0.9, yerli özel bankaların yüzde 2.4, kalkınma ve yatırım ban-
kalarının yüzde 2,7 olurken, yabancı bankaların yüzde 4 olarak kaydedildiği görülmektedir. 2001 yılında ya-
şadığı krizle tarihi dip noktasını gören TBS’de iyileştirmeler yapılmaya çalışılmışsa da 2006 yılında özkay-
nak karlılığı yüzde 27.1 olarak gerçekleşerek G-20 ülkeleri içinde ilk üç arasındaki yerini almıştır. Özkaynak 
karlılığındaki bu oran, yabancı bankalar için TBS’nin bir cazibe merkezi haline gelmesine yol açmıştır. 
TBS’nin büyüyüp konsantrasyonu arttıkça ve milli gelir içindeki payı yükselme kaydettikçe, aktif karlılığın-
da da gerileme gerçekleşmektedir. Bankacılık sektörümüzün gelir-gider yapısını analiz edip, karlılık perfor-
mansını AB ülkeleri ile karşılaştırdığımızda, net faiz marjının özellikle ekonomik kriz yaşandığı yıllarda çok 
yüksek olduğunu ve artan faiz marjı aracılık maliyetlerinin yüksekliğinin ekonomik birimlerin finansmanını 
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olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir. TBS’de getirilen tedbirler ve alınan önlemler ile 2011 yılından iti-
baren özkaynak karlılığının düşme trendine girmesi üzerine başta HSBC olmak üzere bazı bankalar 
Türkiye’den çıkma kararı almışlardır. G-20 ülkeleri içinde 2012 yılında yüzde 19.6, 2013 yılında 17.4, 2014 
yılında yüzde 14.7, 2015 yılında yüzde 14.6 olarak giderek azalan TBS özkaynak karlılığının yabancı banka-
ların TBS’den çıkma kararı almalarında rolü büyüktür. Ancak özkaynak karlılığının  2016 yılında bir önceki 
döneme göre yüzde 6.16 artış kaydederek yüzde 15.5 şeklinde gerçekleşmesi, çıkma kararı alan bankaların 
bu kararlarını askıya alarak bir süre daha izleme sürecine geçmelerine neden olmuştur.     

Anahtar Kelimeler: Özkaynak Karlılığı, Türk Banka Sistemi, Sermaye Yeterliliği Oranı, Takibe Dönüşüm 
Oranı, Aktif Karlılığı, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı
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Öz: Giriş: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler sonucunda birçok kolaylıkları getirmekle 
birlikte finansal suçları da arttırmaktadır. Buna bağlı olarak da suçun ortaya çıkması/çıkartılması da yeni bir 
boyut kazanmakta olup bu suçları, hileleri ve usulsüzlükleri ortaya çıkarabilmek için, daha fazla uzmanlaşma 
ve eğitime ihtiyaç duyulmuş, bu konuda uzmanlık eğitimi almış, konuyu gerek muhasebe gerekse hukuk açı-
sından değerlendirebilecek kişilere ihtiyaç artmıştır. Bu süreçte meydana gelen en önemli gelişmelerden biri de 
adli muhasebecilik mesleğinin ortaya çıkışıdır.  Adli muhasebe, hukuk ve muhasebe bilimleri arasında bir köp-
rü görevi üstlenerek daha çok işletmelerde yaşanan hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi, önlenmesi ve caydı-
rılması ile hile ve yolsuzluklara ilişkin başlatılan hukuksal süreçte etkin bir rol üstlenmektedir. Adli muhasebe; 
muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri vb. alanlarda bilgi ve beceri sa-
hibi olmayı gerektiren ve adli alanda kanıt oluşturacak nitelikteki bilgi ve belgeleri toplayarak, analiz etme ve 
değerlendirmeyi kapsayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir eğitim ve bilgi düzeyine sahip, 
yasal sistemin işleyişi konularında deneyimli ve alanında uzmanlaşarak görüşme ve rapor yazma tekniklerini 
çok iyi kullanma, bilirkişi tanıklığı yapma vb. özelliklere sahip olan kişilere de adli muhasebeci denir. Adli mu-
hasebecilik mesleği ise; muhasebe, denetim ve hukuk ilke, teori, standart ve tekniklerinin uyumunu sağlayarak 
hukuksal sorunlara çözüm sağlayan ve pek çok uzmanlık alanını bünyesinde bulunduran geniş kapsamlı bir 
meslek olarak tanımlanabilir. Adli muhasebeciler, adli muhasebecilik mesleklerini yerine getirirken yaygın bir 
şekilde boşanma nafaka / tazminat davaları, ticari davalar, kişisel tazminat davaları, rüşvet, yolsuzluk ve hileli 
işlemlerle ilgili davalar ile ilgilendikleri için çalışma konularının kapsamı oldukça geniştir. Amaç: İşletmelerin 
finansal durumunun açıklanması amacıyla düzenlenen muhasebe kayıtlarına ve finansal tablolara olan güve-
nin azalması, hile ve yolsuzluklara daha fazla başvurulması ve suç işleme şekillerinin değişmesi mevcut dü-
zenlemelerin gözden geçirilmesine, bunu yaparken de muhasebecilerin, denetçilerin ve adli muhasebecilerin 
işbirliği içinde çalışmasına neden olmuştur. Adli muhasebede, bir adli muhasebeci, şahıs, şirket ve kurumlar 
arasında gerçekleşen ihtilaflarda itiraz, alacak, hakemlik, kayyımlık, temsilcilik, tasfiyenin kapanışı, istirdat, 
birleşme, tazminat, imzalanan sözleşmelerin yorumlanması, her çeşit muhasebe-finans analiz yöntemleri, öz 
varlık tespit raporlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda taraf tutmadan (tarafsız bir şe-
kilde) hazırlanması ve sunulması gibi konularda görev yapmaktadır. Adli muhasebecilik, endüstri alanını içine 
alan, geniş bir soruşturma sahasını kapsamaktadır. Bu meslek vasıtasıyla muhasebe bilgi ve becerisi yargıya 
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intikal etmiş meselelerin çözümünde kullanılmaya başlanmıştır. Derinlemesine ve kullanışlı analizler yapan 
bir adli muhasebeci güncel meselelere ışık tutarak bir olayı ortaya çıkarmakta ve adaletin yerini bulmasına 
yardımcı olmaktadır. Adli muhasebeciliğin faaliyet alanlarını; idari destek, dava desteği (hukuki destek), uz-
man bilirkişilik (bilirkişi tanıklığı) şeklinde başlıca üç ana başlık altında incelemek mümkündür. İdari Destek; 
adli muhasebeci olası veya mevcut dolandırıcılık suçu soruşturmalarında yönetime yardımcı olabilmektedir. 
Dava desteği; adli muhasebeci faydalı, güvenilir ve ilgili bilgiyi değerlendirir, finansal veriyi toplar, analiz 
eder ve bu konuda görüşünü içeren bir rapor hazırlar. Ayrıca adli muhasebeci yeminli tanık olarak soruları 
hazırlar, sorgulamayı yönlendirir. Adli muhasebeci dava destek danışmanlığı hizmeti yardımıyla aşağıda yer 
alan konularda ilgili taraflara yardımcı olabilmektedir. Uzman bilirkişilik; bilgi, yetenek, tecrübe ve eğitim 
noktasında alanında uzman kişi olarak değerlendirilir. Adli muhasebeci uzman şahitlik hizmeti ile avukatlara, 
hâkimlere ve jüri üyelerine dava konusu olayın yorumlanması zor teknik yönüyle ilgili bilgi vermektedir. Adli 
muhasebecilerin uzman şahitlik faaliyetlerinde üstlendikleri görevler arasında; dava konusu ile ilgili olarak 
gerekli araştırmaları yaparak verileri toplamak, verilerden hareketle bir görüşe ulaşmak, oluşturduğu görüşünü 
mahkemede hâkimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde yansıtmak şeklindedir. Bulgular ve 
Sonuç: Dünyada ve ülkemizde hile ve yolsuzluklar her geçen yıl artmaktadır. Hile ve yolsuzlukların toplu-
ma, bireylere ve işletmelere olan maliyeti çok yüksektir. Sistemik riskin azaltılması, şeffaflığın artması, firma 
değerinin yükseltilmesi, kıt kaynakların en verimli alanlara tahsis edilmesi, adil gelir bölüşümü ve ekonomik 
kalkınmanın sağlanması için, hile ve yolsuzlukların en aza indirilmesi hayatî önem arz eder. Bu nedenle, hile 
ve yolsuzluklarla mücadele edecek adli muhasebecilerin yetiştirilmesi, örgütlenmesi ve yasal zeminin hazır-
lanması gerekmektedir. Adli muhasebeciliğin gelişmesi ve daha sağlam temellere oturtulması için hem yasal 
mevzuata yeni hükümler ihdas edilmeli hem de mevcut kanunlarda değişiklikler yapılmalıdır. Geniş bir kap-
sama sahip olan adli muhasebe konusu muhasebe, finansman, araştırma-geliştirme, hukuk disiplinlerini içine 
alan ortak bir alanı oluşturmaktadır.  Ülkemizde bu konuda sadece sertifika programlarının uygulanıyor olması 
ve birkaç üniversitede denetim dersleri kapsamında adli muhasebeden bahsediliyor olması, adli muhasebenin 
tam anlamıyla anlaşılmamasına ve öneminin yeteri kadar ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
yasal olarak adli muhasebecilik ile ilgili mevzuat desteğinin sağlanmasının yanında, adli muhasebecilik ile 
ilgili sertifika programları yerine resmi kurumlar eliyle eğitimler verilmeli, mesleki kuruluşlar oluşturularak 
adli muhasebecilik mesleği yetkilendirme belge/ruhsatlarının verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Hile ve Yolsuzluklar, Adli Muhasebecilik Mesleği
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TURİZM İŞLETMELERİNDE HASILAT STANDARTI TMS 18 KAPSAMINDA  
HİZMET SATIŞINDA HASILAT

H. Arif TUNÇEZ1, Aytaç DEMİRAY2, Alper ATEŞ3, Abdullah TARINÇ4

1Selçuk Üniversitesi, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Konya / Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü,   Konya / Türkiye 

3Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü,  
Konya / Türkiye 

4Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği,  Konya / Türkiye 

hatuncez@selcuk.edu.tr

Öz: Giriş: Günümüzde turizmin ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan kazandığı önem her geçen gün artmak-
tadır. Turizm sektörü küresel düzeyde hızla değişen piyasa ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik 
bir gelişim içindedir. Turizmin gelişmesi ve ekonomiden giderek daha büyük pay almaya başlaması ile birlikte 
çok çeşitli hizmetler sunabilen işletmelerinin sayısını da artırmaktadır. Özellikle büyük ölçekli turizm işletme-
lerinde birçok faaliyetin aynı anda müşterilere sunulması, mali nitelikli işlemler artarak karmaşık bir yapıya 
sahip olması nedeniyle işletme bünyesinde etkin bir muhasebe sistemi uygulanmalıdır. Muhasebe sisteminin 
temelini oluşturan, maliyet ve gelir unsurlarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve aynı sektörde faaliyette bu-
lunulan işletmelerle karşılaştırılması gerekmektedir. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin 
artışı ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişimi muhasebe uygulamalarında uluslararası uyumu gerektir-
miştir. Bunun sonucu ortaya çıkan muhasebe standartları ve uygulamalarında başarı sağlayabilmek için ulusal 
düzeydeki düzenlemeler önem kazanmaktadır. Temel muhasebe standartlarından biri olan Hasılat Standardı 
tüm işletmeler tarafından uygulanması beklenen bir standarttır. Hasılat Standardına göre yapılmış olan muha-
sebe kayıtları neticesinde oluşturulan mali tablolar işletmenin finansal analizinin doğru olarak gerçekleştiril-
mesini sağlamaktadır. Amaç: Olağan işlemler sonucu elde edilen ve hasılat kapsamına giren unsurların nasıl 
muhasebeleştirilmesi gerektiğini açıklamaktır. Burada en önemli konu, hâsılatın ne zaman kazanılmış sayıla-
cağı ve hasılat olarak ne zaman kayda alınacağıdır. Bu standart, değişik durumlarda ortaya çıkan hasılatın ne 
zaman ve ne ölçüde tahakkuk edeceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin 
gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Yani hâsılat, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasındaki 
anlaşma ile belirlenir. Hizmet satışlarında, hizmetin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan maliyet ve giderler 
ölçülebilmeli ve eşleştirme ve dönemsellik kavramlarına uygun olarak muhasebeleştirilmelidir. Hizmet satış-
larında işlem sonucunun güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda hasılat, işlemin bilanço tarihi iti-
bariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. Bilanço tarihi itibariyle tamamlanan 
hizmet kadar kısmı gelir yazılacak, gelirin sağlanması için katlanılan maliyetler ise hizmet maliyetine yansı-
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tılacaktır. Hizmet satışı ile ilgili gelirin güvenilir biçimde tahmin edilemediği ancak katlanılmış maliyetlerin 
geri kazanılmasının muhtemel olduğu durumlarda hasılat sadece geri kazanılabileceği beklenen maliyet tuta-
rında finansal tablolara yansıtılır. Bulgular ve Sonuç: Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişmesi 
ve küreselleşme, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerinde mali nitelikli işlemlerinin karmaşıklaşmasına yol 
açmaktadır. Bunun sonucunda da aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin farklı finansal tablo yayınlama-
larına neden olmakta ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini güçleştirmektedir. TMS-18’e göre; hizmet 
satışlarında, hizmetin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan maliyet ve giderler ölçülebilmeli ve eşleştirme ve 
dönemsellik kavramlarına uygun olarak muhasebeleştirilmelidir. Bilanço tarihi itibariyle tamamlanan hizmet 
kadar kısmı gelir yazılmalı, gelirin sağlanması için katlanılan maliyetler ise hizmet maliyetine yansıtılmalıdır. 
Turizm işletmeleri açısından dönem sonu itibariyle hizmete hazır ancak satılamayan odalar için yapılan mali-
yetler hizmet stokunda aktifleştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm İşletmeleri, Hasılat, TMS-18 Hâsılat Standardı
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK

Esra ÇELİK1,  Murat ATAN2 

1-2Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ankara / Türkiye
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Öz: Giriş:  Ekonomilerde, özellikle kriz dönemlerinde, bankacılık sektörü için etkin çalışma büyük önem 
taşımaktadır. Mali risklerin kaynağı ve içeriğinin neler olduğundan çok, ekonomi üzerine bıraktığı etkilerin 
derinliği önem kazanmaktadır. Ancak, mali risklere karşı etkilenmelerde ekonomik birimler arasında derece 
ve zamanlama açısından farklılıkların da varlığı gözden kaçırılmamalıdır. Para ve finans piyasalarının sahip 
olduğu esneklik ve kullandıkları araçların çokluğu, mali risklere karşı önlemler bu piyasalara atiklik kazandır-
maktadır. İşlevsellik yönünden daha ağır olan reel sektörün ise, mali risklere karşı önlemler konusunda kısmen 
atalet içinde olması, riskleri derinden yaşamalarına ve geç atlatmalarına neden olmaktadır. Mali risklere karşı 
erken uyarı sistemleri çerçevesinde, öncü göstergelerin neler olduğunun belirlenmesiyle, mali risk olasılığını 
bertaraf etme veya gerekli önlemleri alma konusunda uygun politika seçimleri ve uygulamaları, ülke ekono-
mileri için en önemli unsurdur. Son çeyrek yüzyılda dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, bankacılık sektörünün sağlamlığı ekonomilerin sağlığı açısından kaçınılmaz bir durumdur. Amaç:  
Bu çalışmada, Türkiye Bankacılık sektöründe faaliyetini sürdüren ticaret bankalarının 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında 3’er aylık mali bilançolarından elde edilen değerler kullanılarak ticari alanda faaliyet gösteren ti-
caret bankalarının veri zarflama analizi kullanılarak göreli etkinlik değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. 
Çalışma sonucunda hem bireysel olarak bankalar özelinde hem de sermaye yapılarına bağlı olarak banka grup-
ları özelinde sonuçlar değerlendirilmiştir. Yöntem: Veri Zarflama Analizi (VZA),birden çok girdi ve çıktının 
mevcut olduğu, bir etkinlik indeksi çerçevesinde girdi ve çıktıların bütünleştirilemediği durumlarda kullanılan, 
parametrik olmayan göreceli bir etkinlik ölçüm yöntemidir. Bu yöntemin sahip olduğu en önemli özellik; her 
karar alma birimindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını tanımlayabilmesidir. Bu özelliği ile yöntem, et-
kin olmayan birimlerde ne kadarlık bir girdi azaltma veya çıktı miktarını arttırmak gerektiğine ilişkin olarak 
yöneticilere yol gösterebilir. Yöntemin getirdiği en önemli yenilik, birçok girdinin kullanılarak birçok çıktının 
elde edildiği ortamlarda, parametrik yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş herhangi bir analitik üretim 
fonksiyonu varlığının öngörülmesine gereksinim duymadan ölçüm yapılabilmesidir. Ayrıca girdi ve çıktılar, 
ölçüm birimlerinden bağımsızdırlar. Bu nedenle işletmenin değişik boyutlarının aynı zamanda ölçülebilmesi 
imkânı vardır. Very zarflama modeli her bir karar noktası için çözüldüğünde her bir karar noktası için toplam 
etkinlik ölçütleri elde edilecektir. Bu ölçütleri 100’ eşit olması karar noktaları için etkinliği, 100’ den büyük 
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olmaları ise karar noktalarının etkinsizliğini gösterir. Bulgular ve Sonuç:   Etkinliğin ölçülmesinde doğrusal 
programlamanın özel bir uygulama şekli olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmaktadır. Veri zarflama 
analizinde, karar verme birimleri ile girdiler ve çıktılara ait veriler doğru ve tam olarak ölçülmelidir. Çalışma-
da, Türkiye’de 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 3’er aylık mali bilançolarından elde edilen oranlar kullanılarak 
ticari alanda faaliyet gösteren ticaret bankalarının CCR ve BCC VZA modelleri kullanılarak göreli etkinlik de-
ğerlerinin hesaplanmıştır. BCC modeli ile yapılan değerlendirmelerde ortalama olarak 15 banka (%51,7) etkin 
bulunmuştur. Buna karşın CCR modeli ile yapılan değerlendirmede ise 6 banka (%20,7) tam etkin bulunmuş-
tur. CCR modelinde kamu sermayeli bankalar (%0) hiç etkin bulanamamışken, özel sermeyeli bankalardan 2 
banka (%22,2) ve yabancı sermayeli 6 banka (%35,3) etkin bulunmuştur. BCC modelinde ise kamu sermayeli 
3 banka (%100), özel sermayeli bankalardan 6 banka (%66,7) ve yabancı sermayeli 6 banka (%35,3) tam etkin 
bulunmuştur. BCC analizden elde edilen son sonuç ise kamu sermayeli ve özel sermayeli ticaret bankalarının 
yabancı sermayeli veya Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli bankalara göre daha etkinliğe yakın değerler 
elde etmiş olmalarıdır. Şüphesiz “etkinlik” mutlak bir kavram olmayıp, analiz için seçilen girdiler ve çıktılar 
ile kullanılan yöntemle yakından ilgilidir. Bu nedenle bu sonuçlar bazı çalışmalar ile benzer sonuçlar vermekle 
birlikte bir takım farklı çalışmalardan farklı sonuçlar içermesi de kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Yöneylem Araştırması, Matematik-
sel Modelleme
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Öz: Giriş:  Günümüzde ulaştırma sistemlerinin ülkelerin ekonomisi, sektörler ve şirketler için önemi büyük-
tür. Bu konuda verilen operasyonel kararlar, mevcut araç filosunun yani kaynakların nasıl kullanılacağı ile ilgi-
lenir. Bu amaçla mevcut araçlar için atamalar ve olası çizelgeler tanımlanır. Araç atama problemi, bir merkezi 
depoda yerleşmiş bulunan ve her biri aynı veya farklı kapasitelere sahip olan araçlar filosunun, her biri farklı 
bir yerleşime ve bilinen talebe sahip olan bir müşteriler kümesine toplam seyahat mesafesini veya süresini 
en küçükleyecek şekilde hizmet sunarak depoya geri dönmesi için gerekli rotaların belirlenmesi problemidir. 
Çalışmanın temel unsurları, ulaşım sisteminin incelenmesi ve durak yerleri, güzergâhlar ve her güzergâhta 
kullanılacak taşıt cinsi hakkında en iyi çözümün bulunmasıdır.  Amaç:  Bu çalışmada, bir kurumun personel 
ulaşım probleminin mevcut olanak ve kapasitesi ile bilimsel yaklaşımlar kullanılarak; kurumsal ihtiyaçlara 
uygun, etkin ve memnuniyet yaratıcı bir servis güzergâhı belirlenerek personelin olumlu teşvik edilmesi, za-
manın ve ekonomik kaynakların nicel yöntemler geliştirilerek kullanılması, bu sayede günün değişen şartlarına 
bir katkı sağlanması amaçlanmış ve tasarruf yapılabilecek alanlar belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araç 
atama problemi (AAP), bir merkezi depoda yerleşmiş bulunan ve her biri aynı veya farklı kapasitelere sahip 
olan araçlar filosunun, her biri farklı bir yerleşime ve bilinen talebe sahip olan bir müşteriler kümesine toplam 
seyahat mesafesini veya süresini en küçükleyecek şekilde hizmet sunarak depoya geri dönmesi için gerekli 
atamanın belirlenmesi problemidir. Uygulanan probleme göre farklılık göstermekle birlikte AAP’de genel ola-
rak aşağıdaki kısıtlar kullanılmaktadır: Her güzergâha atanan aracın gidebileceği yol kapasitesi kısıtı (Mesafe 
Kısıtı), Şebekedeki her varış noktasının tek bir araç tarafından sadece bir defa ziyaret edilmesi kısıtları (Genel 
Atama Kısıtı), Bir aracın, bütün müşterilerin taleplerini yerine getirdikten sonra başladığı noktaya (depo, da-
ğıtım merkez vb.) tekrar geri dönmesi kısıtı (Kapalı Döngü Kısıtı), Güzergâh üzerinde bulunan müşterilerin 
toplam dağıtım ve toplama talepleri miktarının aracın toplam kapasitesini aşmaması kısıtı (Araç kapasitesi kı-
sıtı), Araç sayısının belirli bir sayıya eşit veya sayıdan küçük olması kısıtı (Araç sayısı kısıtı / Güzergâh sayısı 
kısıtı) (Montane ve Galvao 2006), Her bir aracın sadece bir güzergâh üzerinde faaliyet göstermesi kısıtı (Araç 
Atama Kısıtı), Müşteriye servis (araç yükleme, boşaltma zamanları) süresi kısıtı (Servis Süresi Kısıtı) - Müşte-
riye belirli zaman aralıklarında ulaşma kısıtı (Zaman Penceresi Kısıtı), İki düğüm arasında geçen taşıma süresi 
kısıtı (Taşıma Süresi Kısıtı), Depo sayısının bir veya birden fazla olması kısıtı (Depo sayısı kısıtı) ve Depodan 
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bağımsız turların oluşmasını engelleyen kısıtlardır (Alt Tur Kısıtı). Çalışmada tek depolu klasik bir AAP’nin 
doğrusal modeli kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç:   Çalışma da bir özel personel servis araçları firmasının 
toplam bir kamu kurumunda görev yapan personel için Ankara içindeki 5 ayrı güzergâh içinde 25 durağa hiz-
met verisiyle ilgili problem formüle edilmiş ve kurulan modeller WinQSB 2.0 paket programlarından da ya-
rarlanmak suretiyle çözülerek; daha düşük maliyetlerle işletilebilecek alternatif güzergâhlar belirlenmeye çalı-
şılmış ve çözüm değerleri bulunmuştur. Problemin çözümü sonucunda personel daha az yakıt tüketimiyle daha 
kısa bir zamanda taşınabilmektedir. Mevcut uygulamada kat edilen mesafe günlük 350 km iken 282 km’ye 
düşmüştür. Bu düşmeye rağmen sevk edilen araçların miktarını artmış, kaynakların etkin kullanılması ve gider 
konusunda tasarruf sağlanmıştır. Mevcut uygulamada 20 araç ile 350 km. yol katedilirken, önerilen çözümle 
68 km. azaltılan bu mesafeye ulaşım hizmetinin sağlanması için 24 aracın görevlendirilmesinin gerekli olduğu 
bulunmuştur. Çalışma sonucunda, 10 adet durak tespit edilmiş ve önerilen çözümle  % 10,42 oranında (yıllık 
87.065,00 ₺) bir maliyet azaltımı olmuştur. Yıllık gider 865.442,0 ₺ iken 820.135,0 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 
Yıllık kâr ’da 41.758,0 ₺ iken 87.065,0 ₺’ye yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Araç Atama Problemi, Doğrusal Programlama, Optimizasyon, Yöneylem Araştırması
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TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ: LÜKSEMBURG  
ZİRVESİ VE SONRASI YAŞANAN KRİTİK DÖNEMİN BİR ANALİZİ

Emel POYRAZ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Enformatiği Bölümü İstanbul / Türkiye

emel.poyraz@marmara.edu.tr

Öz: Giriş:  Dünya dengelerinde ve Avrupa siyasetinde Soğuk Savaş’ın sonlarına doğru ve 1990’lardan itiba-
ren büyük değişimler ve dönüşümler meydana gelmeye, siyasi arenadaki şartlar hızla değişmeye ve yeni stra-
tejiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Türkiye ise, Avrupa Birliği ile ilişkilerini modası geçmiş ve artık zamanın 
şartlarını karşılamayan Ankara Anlaşması zemininde yürütmek zorunda kalmıştı. 1996 yılında AB ile Güm-
rük Birliği’ne girmesinden sonra tek taraflı olarak tam üyelik için artık zamanın geldiğini düşünüyor ve bu 
algıyla hareket ediyordu. Çünkü AB’ye üyelik yolunda Gümrük birliğine girişi adeta bir sıçrama tahtası ola-
rak ele almış ve kamuoyunu da bu yönde şekillendirmişti. Türkiye’yi yöneten siyasetçilerin verdiği demeçle-
re bakıldığında Türkiye en geç 2001 yılında Avrupa Birliği üyesi olacaktı. Bu bağlamda Türkiye, 1997’deki 
Lüksemburg Zirvesi’nde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Ağırlıklı olarak Avrupa’nın geleceğinin tar-
tışıldığı ve yeni aday ülkelerin kabul edildiği 1997’deki Lüksemburg Zirvesi’nde siyasi ve kültürel sebeplerle 
Türkiye dışlanmış, sonradan ortaya çıkan bu yeni aday ülkelerle birlikte değerlendirilmemesi siyasi bir buna-
lım yaratmıştı. Türkiye’nin milli meselelerini  ilgilendiren konular başta olmak üzere, Türk-Yunan ilişkileri 
ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili talepler de yine bu Zirve’de masaya yatırılmıştı. Lüksemburg’da Türkiye’nin 
beklentilerinin tam tersi yönde kararlar alınarak her bakımdan Türkiye’nin çok gerisinde olan Çek Cumhuri-
yeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya ile birlik-
te Kıbrıs Rum Kesimi’de tüm adayı temsilen aday ülkeler listesinde gösterilmişti. Türkiye’deki kamuoyunun 
ve siyasilerin beklentilerin aksine, Türkiye’nin ismi bu listede yoktu. Türkiye, hiç hak etmediğine inandığı bu 
duruma çok şiddetli tepki göstermiş ve AB ile siyasi ilişkileri askıya aldığını açıklamıştı. Ancak, 
Lüksemburg’da Türkiye tarafından kabul edilmeyen şartların tamamı, iki yıl sonraki adaylığının ilan edildiği 
Helsinki Zirvesi ’nde yeniden Türkiye’nin önüne konulduğunda, bu sefer kabul edilmiştir. Neticede, farklı bir 
sunumla önüne konulan aynı şartlar, Türkiye’nin adaylığı ilan edildiği için sevinçle karşılanmış hatta 
Türkiye’de kutlamalar yapılmıştı. Bu sürece nasıl gelindiği ve sonrasında neler yaşandığı, adaylık için ne gibi 
ödünler verildiği ana hatlarıyla incelenmesi gereken hayati konulardır. Aslında Türkiye’nin AB’ye üye olma-
ya ehil olduğu söyleniyordu ama Türkiye’den her bakımdan çok geride olan diğer aday ülkelerle aynı kriter-
lere göre değerlendirileceğinin de altı çiziliyordu. Türkiye’nin stratejik olarak mutlaka her alanda AB’ye ya-
kınlaştırılması gerektiği ve bu katılıma hazırlamak için belli bir yol haritası çerçevesinde yapılması isteniyor-
du. Şöyle ki; beş maddeden oluşan stratejinin tamamı Gümrük Birliği ve mali işbirliği ile ilgili olduğu ve bu 
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stratejinin de ayrıca Kopenhag Kriterleri bağlamında ele alınması gerekiyordu. Böylece, mali yardımlar da 
Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi ön şartına bağlanmış oldu.  Böylece Avrupa Konseyi, Türkiye’nin 
AB ile bağlarının güçlendirilmesi için yapılacakları sıralarken, Türkiye’ye dayatılan şartları ilk kez bir liste 
haline getirmiş oldu: Yani aday adayı konumundaki Türkiye’nin, “AB’de yürürlükte bulunan insan hakları 
normları ve uygulamalarına uyum sağlaması, azınlıkların haklarının korunması, Yunanistan ile tatminkar ve 
istikrarlı ilişkiler kurması, ihtilafların çözülmesinde hukuki yollara başvurması yani Uluslararası Adalet 
Divanı’na gidilmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununa politik bir çözüm bul-
mak amacıyla BM gözetiminde gerçekleştirilen müzakerelere destek vermesi” istenmekteydi. Türkiye bunları 
yerine getirdikten sonra aday ülke olarak düşünülebilir deniliyordu. Lüksemburg Zirvesi’nde aday ülkeler 
arasında sayılmadığı gibi, Avrupa Konferansı’na da yukarıdaki kriterleri kabul etmesi şartıyla davet edilen 
Türkiye, Mart 1998’de yapılan bu konferansa katılmama kararı aldı. Böylece Avrupa Birliği Türkiye’ye da-
yattığı bu liste ile başta Kıbrıs meselesinin çözümünü tek taraflı olarak bir ön şart haline getirdiğini görüyo-
ruz. Amaç: Soğuk Savaş boyunca Türkiye’yi askeri ve stratejik sebeplerden dolayı yanında tutmak zorunda 
olan Batı, artık Türkiye’ye karşı Kıbrıs gibi ulusal konularda dayatmalarda bulunmaya başlamıştır. Türkiye, 
AB ve ABD’nin bölgesel politikalarına yardım etmesi gereken bir aktör olarak görülüyordu. Asla Avrupa içi-
ne alınmayacak olan Türkiye’ye “özel statü ve tek taraflı düzenlemelerle” Batı ile ilişkilerini sürdürmesini 
sağlayacak politikalar uygulanacak ve bu hedef doğrultusunda stratejiler üretilecekti. İşte bu stratejinin ilk 
yansımasını açıkça Lüksemburg Zirvesi’nde görmekteyiz. Türkiye –Avrupa Birliği ilişkilerinin kritik bir dö-
nemeci olarak karşımıza çıkan ve günümüze kadar süregelen süreci etkileyen Lüksemburg Zirvesi’ne giden 
yolda yapılanlar, Türkiye’nin uygulamış olduğu siyaset ve söylemler üzerinde hassasiyetle durulması gereken 
konulardır. Zirveden çıkan sonuçlar dikkatlice ve derinlemesine sorgulanması gereken konular olarak karşı-
mızda durmaktadır. Çünkü o zaman yapılan stratejik hatalar, zincirleme olarak tüm süreci, bugünü ve yarını-
mızı da etkilemektedir. Türkiye’nin Avrupa’dan kültürel, kimlik ve siyasi sebeplerle dışlandığı, her bakımdan 
Türkiye’den daha geri olan eski komünist Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Kıbrıs’ın adaylığının ilan edildiği 
ve müzakere takvimlerinin belli olduğu 12-13 Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde, Kıbrıs konusuna geniş 
bir şekilde yer verilmiş ve Ada’nın bir bütün olarak AB’ye katılımın sağlanmasının da önü açılmıştır. Yön-
tem: Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konu ile alakalı literatür taraması yapılarak veriler 
toplanmış ve bu verileri derleyerek karşılaştırmalı bir çalışma ortaya konulmuştur. Betimleyici yöntemle, ta-
rihsel ve politik süreçler de göz önüne alınarak analiz ve değerlendirilmeler yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç:  
Avrupa Birliği’nin en eski ortak üyesi olan Türkiye, 1963 tarihli Ankara Antlaşması’na göre; hazırlık döne-
minin ardından ekonomisini ve gümrük politikalarını 1973’den beri 22 yıl süren geçiş dönemini tamamlamış-
tı. Bu süreçte Özal Hükümeti’nin 1986 yılındaki tam üyelik başvurusu önemli bir kırılma noktasını oluştur-
maktadır. Çünkü bu başvuru stratejik bir hamle olarak ele alınması gereken bir konudur. Esasında stratejik 
açıdan konuya bakacak olursak; Türkiye’yi Gümrük Birliği formatı düşüncesinden kurtararak, Avrupalı bir 
devlet gibi Avrupa Topluluğu’na tam üyelik için başvuru yapmaya cesaret eden lider Turgut Özal olmuştur. 
Fakat, üyelik başvurusu Avrupa tarafından şiddetli bir şekilde reddedilmiş, üyelik süreci açısından önemli bir 
adım oluşturacağı algısı ve Avrupalıların telkinleriyle, öncelikle Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni tamamlaması 
hedeflenmiş ve bunun için gerekli çalışmalara da hız verilmesi tavsiye edilmişti. Böylece; 1996’dan itibaren 
Avrupa ile Gümrük Birliği ilişkisi içine girilmiştir.  Böylece aslında Avrupa için Türkiye’nin AB üyesi olma-
sına gerek kalmamıştır. Diğer taraftan Türkiye kamuoyu, Gümrük Birliği’ne girilmesiyle birlikte AB ile tam 
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üyelik önündeki en önemli engelin aşıldığına ve Birliğe yaklaşıldığına inandırılmıştı. Aslında bu dönemde 
Türkiye kamuoyundan yaşanmakta olan siyasi ve iktisadi gerçekler gizlendiği gibi yanlış bilgilendirme ve 
propaganda yapılarak kamuoyu da yanıltılmıştır. Gümrük Birliği Protokolü’nün imzalanmasıyla Türk medya-
sında ve siyasi çevrelerde adeta Avrupa Birliği’ne girilmiş gibi bir hava estirilmiş, kutlamalar yapılmış ve 
doğru olmayan bir algı yaratılmıştı. Türkiye için Gümrük Birliği’ni AB’ne üye olmak için verilen ulusal bir 
ödün olarak ele aldığımızda karşımıza şu kritik veriler çıkmaktadır; ekonomik gücüne ve yönetim sistemine 
güvenen ve bunu tüm dünyaya pazarlayan Avrupa ülkeleri, ortaklıktan elde edecekleri yararları düşünerek 
gümrüklerini diğer ülkelere açmışlardı. Türkiye, ortaklık haklarını elde etmeden, stratejik bir hata yaparak 
pazarını Avrupa’ya açmış ve böylece nimeti olmayan bir külfete katlanmış, kendisini de Avrupa için külfetsiz 
nimet haline getirmiştir. Dolayısıyla tam üyeliğe alınmasının gereği de stratejik anlamda ortadan kalkmıştır. 
Nitekim 1997’de yapılan Lüksemburg Zirvesi’nde reddedilmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. 
Türkiye’nin şiddetli tepkisiyle karşılaşan Avrupa, 1999 yılında Kıbrıs dahil birçok tavizlerle, Türkiye’ye bir 
adaylık perspektifi vererek isteklerini bunun üzerinden gerçekleştirme yolunu seçmiştir. Diğer taraftan gittik-
çe daralan dünya pazarları, büyük bir ivme kazanan uluslararası rekabet, işsizlik, üretimsizlik ve sosyal gü-
venlik gibi devasa boyutlu ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, kendisini küre-
sel ölçekte ABD, Rusya, Japonya ve Çin’e karşı korumaya çalışmaktadır. Kuruluşundan beri gerçek amacı 
“Avrupa Birleşik Devletleri” olarak ifade edilen siyasi birlikte Türkiye’nin Pazar olmadan öte yeri yoktur. Ta-
rihsel süreç içerisinde Avrupalılar, Türklere yüzyıllardır ırkçı ve dinci gözlüklerle baktığından; yaşam tarzları, 
kültürel gelenekleri ve dini inançları farklı olan Türkleri kendilerinden görmemişler ve sınırlandırılması gere-
ken “öteki” konumunda algılamışlardır. Avrupa her geçen gün daha fazla içine kapanmaktadır. Elitist-
entellektüalist siyasi bir proje olan Avrupa Birliği içinde, yeniden format atılan ekonomik-siyasi-kültürel  olu-
şumda, Türkiye’nin yeri yakın gelecekte yoktur. Bugün Avrupa’da Türkiye için ağırlıklı ve baskın olan görüş 
şudur: Türkler, Avrupalıların  “ötekisi”dir ve asla içlerine alınmaması gereken yabancı bir unsurdur. Bunu da 
aslında açıkça ilk defa Lüksemburg Zirvesi’nde dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Algı Yönetimi, Kamuoyu, İletişim Stratejisi, Avrupa Birliği, Lüksemburg Zirvesi, Hel-
sinki Zirvesi
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SOSYAL MEDYA ARACI OLARAK INSTAGRAM’IN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ

Sabahattin ÇELİK

İ.Ü. S.B.M.Y.O. Öğretim Görevlisi

sabahattin.celik@gmail.com

Öz: Giriş: İşletmeler ve ürünleri hakkında olumlu, olumsuz her türlü bilginin hızlı bir şekilde yayılabildiği, 
üstelik bunların büyük bir kısmının işletmelerin kontrolü dışında gerçekleştiği sosyal medya ortamında işlet-
meler açısından pek çok fırsat ve tehditler yer almaktadır. Fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin bir nebze 
de olsa önüne geçilmesi için işletmelerin sosyal medyada yer alması zorunluluk haline gelmiş ve sosyal medya 
yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya stratejileri, pazarlama literatüründe yerini almıştır. Ins-
tagram, yaratıcı görseller kullanarak kendini ifade etme ve iletişim kurmaya yardımcı olan bir sosyal medya 
aracıdır. Yapılan araştırmalar ve yayınlanan raporlar, dijital pazarlamacıların artık görsel içerikleriyle ön plana 
çıkan Instagram gibi sosyal ağlara daha fazla değer verdiklerini göstermektedir.  Fotoğraf ve video paylaşmaya 
yarayan bu uygulama kişilerin içindeki fotoğrafçıyı ortaya çıkarmaktadır. Kullanıcılar, kişisel hikayeleri ve 
ilgi alanlarını çektikleri fotoğraflar aracılığıyla paylaşarak, kendilerini ortaya koyma özgürlüğüne sahip ol-
maktadırlar. Uygulamada kullanılan çeşitli filtereler ve başlıklarla kullanıcılar içeriği kişiselleştirebilmekte ve 
kendilerine özel fotoğraf galerileri oluşturabilmektedir. Diğer bir deyişle, Instagram kişilere diğerleri tarafın-
dan nasıl görünmek istediklerine dair ideal görünümlerini betimleme şansı vermektedir. Markalar ise bu yeni 
akımı kişiler gibi kendilerini ifade edebilmenin bir yolu olarak görmelerinin yanı sıra maliyetinin düşük olması 
sebebiyle tercih etmeye başlamışlardır. Sosyal medya ajansları da, hem markalar için sosyal medyanın etkin 
kullanımını sağlayacak modeller, hem de bahsedilen tüketici algılarına ilişkin değerlendirmeleri yapmak üzere 
araçlar geliştirmektedirler. Bu araçlar “Sosyal Medyada Ölçümleme” sağlayan araçlardır. Böylelikle örneğin, 
bir marka ürün ve hizmetlerinin sosyal medyada nasıl konuşulduğunu öğrenebilecek, pozitif mi yoksa negatif 
mi bir görüntü sergilediğini bu sayede değerlendirebilecek ve bu doğrultuda yeni stratejik yönelimler oluştura-
bilecektir. Başka bir ifade ile sosyal medyada yer alan veriler onun stratejik kararlarında “etkili” olacaktır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı; bir sosyal medya aracı olan Instagram’ın pazarlama faaliyetlerinde kullanımın-
da etkinliğinin hangi yöntemlerle ölçülebileceğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak ilgili litaratür 
taraması yapılarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analiz süreci olarak da 
içerik analiz süreci izlenmiştir. “Ölçmediğinizi Yönetemezsiniz” düşüncesiyle sosyal medya pazarlamasının 
başarısını ölçmek, ölçüm kriterlerini belirlemek ve elde edilen bilgilere göre sosyal medya pazarlamasını yön-
lendirmek günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Sosyal medya pazarlamasının etkinlik ölçümünde işletmeler 
tarafından dikkate alınan en önemli kriterlerden bir tanesi yatırımın getirisidir. Fakat sosyal medyaya yatı-
rım getirisinin ölçümünün net rakamlara dönüştürülmesi oldukça zordur, bu nedenle etkinlik ölçümü olarak 



235

bakmak daha doğrudur. Diğer bir ölçümleme yöntemi erişilen ve kazanılan kişi sayısıdır. Bu bağlamda gele-
neksel yöntem olan kendi pazarlama yatırımlarını vurgulamak ve müşteri satın almalarıyla yatırım getirisini 
hesaplamak yerine yöneticiler, tüketicilerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını ve müşterilerin markala-
ra katılımlarını değerlendirerek sosyal medya yatırımlarının getirisini ölçebilirler. Sosyal medya kampanyası 
doğrudan satışlara etki etmeyebilir, fakat sosyal ağlarda önemli miktarda takipçiler kazanabilirler. Ayrıca son 
yıllarda işletmelerin sosyal medya sayfalarının ölçümlenmesini sağlayan Google Analytics ve Boom Social 
gibi ücretsiz araçlar da geliştirilmiştir. Bunların yanı sıra sosyal medya ölçüm, analiz ve raporlama hizmetleri 
veren işletmeler vardır ve sosyal medyada yer alan markalar bu işletmelerin hizmetlerinden veya ücretsiz 
araçlardan yararlanmaktadır. Bu sayede işletmeler, sonuç olarak; sosyal medyada yer almanın kendilerine ne 
kadar takipçi kazandırdığını, kampanyalarına ne kadar ilgi olduğunu, firmanın ürünlerine olan olumlu veya 
olumsuz tepkileri takip edebilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Instagram,  Ölçümleme
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MOBİL PAZARLAMADA KULLANICI DAVRANIŞLARI

Ali Murat KIRIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV Sinema Bölümü, İstanbul / Türkiye

 murat.kirik@marmara.edu.tr

Öz: Giriş: Akıllı telefonlar, e-postalara ait elektronik veritabanları, bireylere iletişim kalıplarının detaylı ka-
yıtlarını sunmakta, sosyal ağların yapısını haritalamak ve keşfetmek için yeni yollar önermektedir. Bugün 
dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısı bulunmakta olup, iletişim kalıpları, yerel ve global yapının eş 
zamanlı olarak incelenmesini sağlamaktadır. Etkileşim güçleri ile şebekenin yerel yapısı arasında bir bağlantı 
gözlemlenirken, sosyal ağların güçlü bağların kaldırılmasında önem arz ettiği, ancak zayıf bağlar kaldırılırsa 
bir faz geçişi sonrasında parçalanacağı neticesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum, difüzyon sürecini önemli öl-
çüde yavaşlatmakta ve bu da topluluklarda dinamik bilgi sıkıştırılmasına neden olduğunu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Dağıtık ağların ve telsiz telekomünikasyonun yükselişi ve birleşmesi, iş hizmetleri sunmak için 
muazzam bir potansiyel platform yarattı. Tüketici pazarlarında mobil pazarlamanın önemli bir büyüme alanı 
olması bekleniyor. Kablosuz aygıtların dolaysızlığı, etkileşimi ve mobilitesi, pazarlama için yeni bir platform 
oluşturmuştur. Cihazların kişisel ve her yerde bulunması, etkileşim özelliğinin her an ve her yerde sağlana-
bileceği anlamına gelir. Ancak, tecrübeler gösterdikçe, tüketiciyi aklında tutmak önemlidir. Mobil pazarlama 
izni ve kabulü, pazarlamacıların tam olarak açıklamak veya çözmek zorunda kaldıkları temel meselelerdir. 
Amaç: Mobil pazarlamayı birçok farklı açıdan irdeleyen bu çalışmada mobil pazarlamaya yönelik izin, kabul 
özelliklerinin tespiti amaçlanmıştır.  Bu yazı mobil pazarlamanın ekonomik boyutunu tespit etmeye yönelik bir 
şekilde hazırlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği 
kullanılmış ve araştırmadan elde edilen veriler mevcut koşulları ışığı altında yeniden irdelenmiştir. Nitel veri 
toplama yöntemi, derinlemesine görüşmeler, insanların davranışları, tutumları ve algıları hakkında zengin ve 
tanımlayıcı veriler yakalama ve karmaşık süreçleri ortaya koyma fırsatı sunar. Araştırmanın ihtiyaçlarına göre, 
bağımsız bir araştırma yöntemi olarak veya çoklu yöntem tasarımının bir parçası olarak kullanılabilirler. Beş 
farklı ucu açık sorulmuş ve on kişiden bu sorunlarınd deva. Bulgular ve Sonuç:  İletişim ağlarının yapısını 
ve işlevini ortaya çıkarmak, her zaman çok sayıda birey arasındaki etkileşimi haritalamanın pratik zorluğu ile 
sınırlandırılmıştır. Nitekim şu anki iletişim ve sosyal ağlar konusundaki anlayışın çoğu, birkaç düzine kişiye 
ulaşan ve bağların doğasını ve gücünü ortaya koymak için bireyin görüşüne dayanan derinlemesine mülakat 
verilerine dayanmaktadır. Milyonlarca kişinin mobil etkileşim kalıplarını yakalayan, toplum çapında bir ileti-
şim ağı haritası oluşturmak için cep telefonlarının yaygın kullanımını istifade eden bir ekonomik arenada iler-
leniyor. Veri seti, ağ topolojisi ile bireyler arasındaki bağ gücü arasındaki ilişki, daha önce toplumsal düzeyde 
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erişilemeyen bilgileri keşfetmemizi sağlar. Uzman görüşlerinin ışığı altında mobil pazarlamanın gelecekte çok 
önemli bir konuya geleceğini anlayabilmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Pazarlama, Mobil Reklamlar, Web 2.0, İnternet Haber Siteleri
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FİZİKSEL VE ONLINE PERAKENDECİLİĞİN ANGAJMANI:  
SHOWROOMING İLE WEBROOMING EL ELE

Selma KALYONCUOĞLU
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selmakalyoncu@gazi.edu.tr

Öz: Giriş: 1980’li yıllar ile başlayan ve halen devam eden küreselleşmenin dördüncü dönemiyle birlikte bilgi, 
iletişim ve ulaşım alanındaki teknolojik ilerlemeler coğrafi ve kültürel mesafelerin ortadan kalkmasına vesile 
olmuştur. Ulusal ekonomilerin bütünleşmesi ve ülkeler arasındaki ekonomik bağlılığın oluşmasıyla birlikte 
dünya tek bir pazar yeri haline gelmiştir. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak 
dijitalleşen söz konusu pazar; e-ticaret1 ile işletmelerin iş yapma biçimlerini ve tüketicilerin alışveriş alışkan-
lıklarını değiştiren bir aksiyon halini almıştır. Tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi de 
büyüyen e-ticaret pastasından pay almaya başlamıştır. Öyle ki, 79,8 milyon2 nüfusa sahip olan Türkiye’de 
internet kullanıcı sayısı 62,2 milyon3 kişiye ulaşmıştır. Ülke genelinde internet kullanımındaki kayda değer 
bu yükseliş; internet ağına ilişkin teknik altyapının yaygınlaşması ve gelişmesi, mobil abone sayısındaki ciddi 
artışın sağlanması, sosyal mecralardan alışveriş yapmaya hevesli ve istekli genç nüfusun oluşması ve internet 
üzerinden yapılan işlemlere yönelik güvenin artışı ile gerçekleşmiş; sonuçta da bu parametreler e-ticaretin 
Türkiye ekonomisi için önemli bir yapı taşı haline gelmesini sağlamıştır. Pazarı izleyen ve konumunu alabilen 
proaktif perakendeciler, faaliyetlerinde e-ticarete yer vermeye başlamıştır. E-ticaret pazar büyüklüğünün 2015 
yılında %31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik4 büyüklüğe ulaşması bunun bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Diğer bir yandan da her ne kadar Türkiye’de toplam perakende pazarında online işlemlerin 
oranı %25 ile gelişmekte olan ülke ortalamasının gerisinde yer alsa da bu durum, Türkiye’nin ilerleyen yıllarda 
e-ticarette ciddi bir genişleme potansiyeline sahip olacağı şeklinde değerlendirilebilir. Yaratılan katma değer 
açısından devlet, üretici ve tüketici açısından durum ele alındığında; e-ticarette işlemlerin tamamen kayıt altı-
na alınmasıyla ülke ekonomisi ciddi bir ivme kazanmakta, işletmeler açısından yeni pazaryerleri ve iş yapma 
modelleri ortaya çıkmakta ve en nihayetinde tüketiciler açısından da tüketicinin istediği zamanda ve mekânda 
kolaylıkla alışveriş yapma, geniş ürün yelpazesine ulaşma ve ürünler arasında mukayese yapma, sunduğu indi-

1 Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet (6563 
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun).

2 TÜİK-31 Aralık 2016 itibariyle, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638
3 BTK-2016 yılı 4. çeyrek raporu, https://btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_

Verileri%2f2016-Q4.pdf
4 TÜBİSAD-2015 yılı raporu, http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/tubisad_e-ticaret_2015_raporu.aspx
5 TÜBİSAD-2015 yılı raporu, http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/tubisad_e-ticaret_2015_raporu.aspx



239

rimler ve kampanyalarla ciddi fiyat avantajlarının yakalanması sağlanmaktadır. Pazarlama bağlamında durum 
değerlendirildiğinde; hem e-ticaret hem de son yıllarda mobil cihazların daha yaygın kullanımıyla birlikte orta-
ya çıkan m-ticaret1 ile tüketicilere kayda değer avantajlar sağlandığı ve bunun sonucunda da online alışverişin 
tüketicilerin satın alımlarında bir davranış değişikliği yarattığı sonucuna ulaşılmaktadır. Her ne kadar gelenek-
sel perakendeciliğin temelini oluşturan fiziksel mağazacılık (fiziksel perakendecilik) varlığına devam etse de 
bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi cihazlar aracılığıyla online kanaldan yapılan internet mağazacılığı (on-
line perakendecilik) da yükselen bir trend olarak pazarda yerini almıştır. Bu bağlamda, tüketicilerde çevrimdışı 
arayıp-çevrimiçi satın almayı öngören showrooming davranışının gözlendiği bulgusuna ulaşılmıştır (Frasquet 
vd., 2015: 663). Tüketicilerin satın alma işlemlerinde süreci fiziksel mağazada başlatıp internet mağazasında 
noktaladıkları çevrimiçi satın alma davranışı akademik alan yazında showrooming olarak tanımlanmaktadır 
(Ailawadi ve Farris, 2017: 10; Semiz ve Altunışık, 2016: 917). Ancak yapılan çalışmalar bu durumu, fiziksel 
mağazalar için bir handikap hatta bir istismar olarak değerlendirmiş, internet mağazasından ürünleri çevrimiçi 
satın almanın geleneksel perakendeciliğin sonunu hızlandırdığından ve birtakım etik ihlallerine neden oldu-
ğundan bahsetmiştir (Ünsalan ve Ünsalan, 2016: 225). Öyle ki, fiziksel mağazanın fiziksel olarak açılması 
ve faaliyetlerini sürdürmesi için katlanılacak sabit ve değişken giderlerin, satış personelinin ürünü tanıtması 
için harcadığı zaman ve emeğin, ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sonucu oluşabilecek yıpranmaların 
olumsuz durumlar olarak ifade edildiği (Ünsalan ve Ünsalan, 2016: 225) noktada; showroomingin tam tersi 
yöne hareket ettiği, tüketicilerin alışverişlerinde çevrimiçi arayıp-çevrimdışı satın almayı öngören ve webro-
oming adı verilen davranış biçimini sergilediği bulgusuna ulaşılmıştır (Frasquet vd., 2015: 663). Dolayısıyla 
showroomingin tam tersi olarak tüketicilerin internet mağazasında araştırma ve bilgi edinme sürecine başlayıp 
alışverişi fiziksel mağazada sonlandırdıkları çevrimdışı satın alma davranışı (Ailawadi ve Farris, 2017: 10) 
son yıllarda tüketicilerin satın alımlarında yükselen bir trend olarak ortaya çıkmıştır. Perakendecilik sektörü 
açısından söz konusu uygulamaların hayati öneme sahip olmasına karşın henüz Türkiye’de iki kavramı bir 
arada ele alan akademik bir çalışmanın olmaması konunun detaylarıyla incelenmesini gerekli hale getirmiştir. 
Amaç: Bu kapsamda araştırmanın amacı, konunun altyapısının ortaya konularak trendlerde gerçekleşen ev-
rilmenin sektör uygulayıcıları olan geleneksel ve online perakendeciler tarafından fark edilmesi, anlaşılması 
ve gerekli stratejilerin oluşturulması şeklinde belirlenmiştir. Yöntem: Pazarlama literatürü açısından henüz 
showrooming ve webrooming kavramlarının çalışılmamış olması, araştırmaya keşifsel (Gegez, 2007: 37) bir 
nitelik kazandırmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın araştırma sorusu, “Showroominge ve webroominge maruz 
kalan fiziksel ve/veya online perakendeciler neyle karşı karşıya olduklarının farkında mı? Farkındalarsa bunun 
için ne tür stratejiler planladılar?” şeklinde oluşturulmuştur. Araştırma sorusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, alan yazın 
taraması (ikincil kaynaklar) tekniğiyle daha önceden yapılmış sınırlı sayıdaki akademik araştırmalardan ve 
çokuluslu işletmelerin yetkin sektör araştırmalarından toplanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki; ürünlerin fiyatlarının internet üzerinde daha düşük olması ve kargonun ürünleri istenilen ad-
rese getirmesi showroomingin tercih edilme nedenleri iken, ürünlerin denenip hissedilmesi/tecrübe edilmesi 
ve satın almayla birlikte ürünlerin hemen elde edilebilmesi de webroomingin tercih edilme nedenlerini oluş-
turmaktadır. Bu sebepledir ki, fiziksel perakendecilerin teşhir salonları olan mağazalarında mobil uygulama-

1  Kabloya ya da bilgisayar bağlantısına gereksinim duyulmaksızın akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlar yardımıyla mobil 
ağ üzerinden internete erişerek mal ve/veya hizmetlerin siparişlerinin verilmesi, satın alınması, ücretlerinin ödenmesi işlemleri 
(Sarısakal ve Aydın, 2003: 85).
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lar üzerinden tüketicilere anlık indirimler ve mağaza içine özel fiyatlar sunması, sosyal medyayı daha aktif 
kullanması, mağaza içinde ücretsiz wi-fi sunumu gerçekleştirmesi, bilgisinin arttırılması ve iletişim becerile-
rinin geliştirilmesi yoluyla mağazadaki satış personelini daha aktif hale getirmesi ve tüketicilerin mağaza içi 
deneyimlerini kuvvetlendirmesi; fiziksel perakendecilerin satışlarının arttırılması için bir fırsat olarak değer-
lendirilebilir. Diğer taraftan online mağazaların da nasıl hareket ettiklerine ilişkin mağaza içerisindeyken tüke-
ticilerden veri toplaması ve online olduklarında da kupon, indirim gibi promosyon faaliyetleriyle tüketicilerle 
iletişime geçmesi; online perakendecilerin, tüketicileri kanalda tutabilmesine imkan sağlayabilir. Görüldüğü 
gibi, fiziksel mağazaların ve internet mağazalarının tüketiciler tarafından birlikte kullanılması durumu, her iki 
perakendecinin de birbirleriyle bağlantılı hale gelmesini gerekli ve önemli kılmıştır. Dolayısıyla fiziksel ve 
online perakende kanallarının birbirini tümleyen bir bütün haline gelmesini talep eden tüketicilerin beklentile-
rine perakendecilerin cevap verebilmesi, günümüzde hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan çok 
kanallı perakendecilik (çoklu perakende kanalı-fiziksel, web, sosyal medya, mobil) yoluyla tüketicilere hitap 
edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, M-ticaret, Fiziksel Perakendecilik, Online Perakendecilik, Showrooming, 
Webrooming, Çok Kanallı Perakendecilik 
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TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK  
NÜKLEER ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Aytaç DEMİRAY1, H.Arif TUNÇEZ2

1Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Konya / Türkiye  
2Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF, Maliye Bölümü, Konya/Türkiye

demiray@selcuk.edu.tr

Öz: Giriş: Enerji, dünyanın tüm ülkeleri için ekonomik faaliyetleri sürdürebilme konusunda en önemli unsur-
ların başında gelmektedir. Ülkemizde enerjinin bütün çeşitlerinde dışa bağımlılık oranı 2014 yılı itibariyle %75 
civarındadır.  Gelişen ve ilerleyen teknoloji sebebiyle toplumların enerji ihtiyacının giderek daha da artması 
beklenmektedir. Özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler bu bağımlılığı azaltmak amacıyla her yolu denemek 
zorunda kalmaktadırlar. Fosil kaynakların zaman içerisinde tükeneceği gerçeğinden hareketle gelişmiş ülke-
lerde alternatif enerji kaynakları üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün ağırlık kazanmaktadır. Fosil enerji 
kaynakları konusunda fakir olan Türkiye için günden güne artan enerji ihtiyacı ve paralelinde yaşanan enerjide 
dışa bağımlılık sorununun çözümü konusunda nükleer enerji araştırmaları önemli bir alternatif olarak görül-
mektedir. Dünya geneline bakıldığında özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtasındaki birçok ülkede 
nükleer enerjinin yaygın bir kullanım alanı bulduğu görülür. Nükleer enerji üretiminin çevreye karbondioksit 
ve sera gazı salımı gibi etkileri yoktur dolayısıyla hava kirliliğine sebep olmaz. Kömürle mukayese edildiğinde 
elektrik üretiminde daha az maliyetli bir yöntemdir. Nükleer santraller vasıtasıyla elektrik üretiminde bulunan 
birçok ülkede yapılan ölçümler sonucunda karbondioksit emisyonunun da azaldığı gözlemlenmiştir. Amaç: 
Bu çalışmada Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için alternatif kaynaklar arasında nükleer 
enerjinin kullanılabilirliği maliyet, verimlilik ve çevre gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendi-
rilmeye çalışılmıştır.  Kapsam: Çalışmanın kapsamı dünyada nükleer enerji kullanımı konusundaki örnek 
ülkeler ile Türkiye’nin karşılaştırılması ve Türkiye’nin bu konudaki ihtiyaçları, avantajları ve dezavantajları 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Veriler: Çalışmada kullanılan verilerin elde edilmesinde Uluslararası Enerji 
Ajansı, OECD, Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Elektrik Üretim – İletim AŞ, Enerdata, BP Statistical Re-
view gibi kaynaklardan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji ve Çevre, Nükleer Enerji, Alternatif Enerji
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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN DURUMU:   
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Aytaç DEMİRAY1, H.Arif TUNÇEZ2
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Öz: Giriş: Dünya üzerinde teknolojik gelişmeler ışığında en çok kullanılan enerji türü elektriktir. Elektrik 
doğada ham halde bulunmayan ve birincil enerji kaynaklarının dönüştürülmesi yoluyla elde edilen bir enerji 
çeşididir. Bu tür enerji kaynaklarına ikincil enerji kaynakları adı verilmektedir. Elektrik son yıllarda insanların 
günlük yaşantısında ısınma, aydınlatma, ulaşım, iletişim gibi birçok sektörde kullanılan ve sosyal hayatın en 
önemli ihtiyaçlarından birisi olarak görülen bir enerji türüdür. Elektrik enerjisi birçok şekilde elde edilebil-
mektedir. Günümüzde elektriğin üretimi ve kullanımından ziyade kullanılan elektriğin hangi kaynaktan elde 
edildiği önem arz etmektedir. Ülkelerin kullandığı ve tükettiği birincil enerji kaynaklarının büyük bir bölümü 
elektrik elde etme amacına hizmet etmektedir. Günümüzde gelinen teknoloji seviyesine rağmen kömür, doğal 
gaz ve akarsular gibi nispeten daha geleneksel görünen elektrik üretim yöntemleri maliyet ve çıktı açısından 
en verimli elektrik üretimi yöntemleri olarak görülmektedirler. Bunun yanında ham petrolden ve nükleer sant-
rallerden de dünya çapında önemli miktarda elektrik üretimi yapıldığı görülmektedir. Bu kaynaklar dışında 
nispeten daha ileri teknoloji seviyesi gerektiren rüzgâr, güneş ve dalga gücü gibi yenilenebilir kaynakların da 
son yıllarda elektrik üretimindeki payları artış göstermiştir. Temiz enerji olarak adlandırılan yenilenebilir kay-
naklardan enerji elde etmeye yönelen ülkeler hem ekonomi hem de çevre üzerine olumlu etkiler elde etmeyi 
amaçlamaktadır. Çevre açısından beklenen temel etki kısaca, doğal hayat üzerinde enerji üretim ve kullanımına 
bağlı oluşan kirlilik ve hasarın asgariye indirilmesi şeklinde açıklanabilir. Ekonomik açıdan ise ucuz maliyetle 
enerji elde etmek, dolayısıyla üretim maliyetlerinden tasarruf sağlamak ve bunun yanı sıra enerji konusundaki 
dışa bağımlılığı azaltarak kaynakların ülke dışına çıkmasının önüne geçebilmektir. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının dünya üzerindeki dağılımı birçok enerji kaynağına göre daha homojendir. Rüzgâr, güneş enerjisi, 
jeotermal ve dalga gücü gibi enerji kaynakları yeterli yatırım yapıldığında dünya üzerindeki birçok bölgede 
kolaylıkla elde edilebilecek durumdadır. Birincil enerji kaynaklarında yüksek dışa bağımlılık durumu görülen 
Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik üretiminin iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Ya-
pılan elektrik üretiminin kaynağı ise fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara doğru hızlı bir değişim içeri-
sindedir. Yenilenebilir kaynaklara yönelme eğilimi 2005 yılından sonra ivme kazanmış ve 2005 yılında % 15 
olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı 2014 yılında % 30’a yaklaşmıştır. Yenilenebilir kay-
nakların elektrik üretimindeki payının artmasında 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’nün önemli 
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bir payı olduğu açıkça görülmektedir. Amaç: Bu çalışmada Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin elektrik 
üretiminde en çok kullandıkları kaynakların yanı sıra, 1990-2015 periyodunda elektrik üretiminde kullanılan 
kaynaklarda yaşanan değişmeler sebepleri ve sonuçları ile birlikte grafikler ve tablolar yardımıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır.  Kapsam: Çalışmanı kapsamı Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de yapılan elektrik üretiminde 
kullanılan kaynakların 1990-2015 periyodundaki gelişmeler olarak belirlenmiştir. Veriler: Çalışmada kullanı-
lan verilerin elde edilmesinde Uluslararası Enerji Ajansı, OECD, Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Elektrik 
Üretim – İletim AŞ, Enerdata, BP Statistical Review gibi kaynaklardan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrik üretimi, Yenilenebilir Enerji, Enerji ve Çevre
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Öz: Giriş. Çağımızda dünyada ülkelerin insanlarına daha iyi bir yaşan düzeyi sağlamaya, bu amaçla ekono-
mik, sosyal ve kültürel yönden kalkınarak toplumun refah düzeyini arttırmayı çalıştıkları görülmektedir. Dün-
ya bilgi toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Bilgi ve bilgili insan gücünün, ekonominin en önemli girdileri 
haline gelerek sermayenin ve üretim faktörlerinin birbirini oluşturması bilgi toplumunun en önemli özelliğidir. 
İnsan gücü kaynağının geliştirilmesi ile ekonomik kalkınma ve gelişme düzeyi arasındaki ilişkiler eğitim ve 
ekonomi ilişkilerinin odak noktasını oluşturur. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı 
olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. İnsanı istendik davranışlarla donatmak, yani eğitmek, çağ-
lar boyunca en önemli amaç olmuştur. Günümüzde bu olgu, gittikçe karmaşık duruma gelmekte ve etkisi daha 
da yoğun bir biçimde hissedilmektedir. Eğitim amacı, bilgi seviyesi yüksek hem bireysel hem de evrensel bir 
kültüre sahip, sağlıklı bir toplum yetiştirmektir. Eğitimdeki tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun 
her kesiminin ilgi alanına girmektedir. Eğitim ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Bir taraftan 
kalkınma sürecinde ihtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte işgücü sağlama fonksiyonunu yerine getirirken; diğer 
taraftan bilgi üretme ve yayma fonksiyonu ile ülkelerin modern üretim teknolojilerini takip etme, geliştirme ve 
üretim sürecine aktarmasına katkı sağlamaktadır. Eğitim, toplumda değişmelerden sorumlu olması nedeniyle 
değişime diğer sistemlerden önce uyum sağlamak durumundadır. Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insan-
larının nitelikli ve sürekli bir eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile ekonomik büyümeye ya-
pabilecekleri katkıya bağlıdır. Eğitim seviyesi yükseldikçe işgücünün verimliliğinin artması; ülkelerin rekabet 
gücünü olumlu etkilemekte ve dışa açılmalarını kolaylaştırmaktadır. Eğitim düzeyindeki farklılıklar, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik performans farklılığının temel nedenleri arasında yer almak-
tadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en önemli 
unsuru olarak eğitim faktörünün incelenmesidir. Yöntem: Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu araştır-
mada ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü olarak eğitim faktörünün mevcut durumu ortaya konmaya 
çalışılmış ve ileriye dönük önerilerde bulunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Bir toplumun refah ve mutluluğu; 
o toplumdaki insanlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almaları ve eğitim sayesinde kazandıkları bilgi, beceri 
ile ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıya bağlıdır. Bunun için, sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli 
itici gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun eğitim düzeyidir. Toplumların yaşam koşullarının 
her geçen gün değişmesi, üretim sürecinde artan bilgi ihtiyacı, çalışma hayatında aranılan niteliklerin değiş-
mesi, artması ve çeşitlenmesi eğitimi yaşam boyunca devam eden uzun soluklu bir süreç haline getirmektedir. 
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Bu bakış açısından, eğitim; toplumsal ilerlemelerin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Sanayi 
devrimi gibi büyük toplumsal ilerlemeler de, önemli ölçüde eğitim sürecinde artan bilgi birikiminin bir sonu-
cudur. Artık çağımızda eğitimin ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden birisi olduğu kabul görmek-
tedir. Eğitim düzeyi ile teknolojik ilerleme arasındaki pozitif ilişki, beşeri sermaye üzerinden kişi başına çıktı 
düzeyini etkilemenin yanında, çıktının artışı üzerinde kalıcı nitelikte etkiler yaratmaktadır. Bunda işgücünün 
niteliğinin yükselmesine bağlı verimlilik artışının yanında, yayılma etkisi olarak da adlandırılan, toplumun 
yeniliklerden yararlanma kapasitesinin artması da etkilidir. Eğitim ekonomik boyutta ele alındığında, toplu-
mun yaratıcı gücünü ve verimliliğini artıran, kalkınma için gerekli nitelik ve nicelikte işgücü yetiştirilmesini 
sağlayan ve bireylere, yeteneklerine göre yetişme ve meslek edinme imkânı sağlayan etkili bir araçtır. Eğitim, 
işgücü verimliliğini belirli konularda bilgiye sahip olma ve/veya yeni bilgilere ulaşabilme yetisini arttırarak 
sağlar. Dolayısıyla eğitim, toplumun beşeri sermaye birikimini artıran önemli bir faktördür. Beşeri sermaye 
teorisi, eğitimi; beşeri sermayenin temel kaynağı ve bireyin ömür boyu gelirini pozitif ve doğrudan etkileyen, 
işsizlik riskini azaltan en etkili faktör olarak kabul etmektedir. Yine eğitim seviyesi yükseldikçe, emek piya-
sasında işsiz kalma riskinin azalması da eğitimin önemli bir getirisi olarak kabul edilmektedir. Ekonominin 
değişen şartlarına uygun nitelikte işgücü arzını sağlaması yanında, teknolojik yeniliklerin üretim sürecine ak-
tarılmasını kolaylaştırarak ekonominin performansının yükselmesini sağlamaktadır. İşgücü verimliliğin art-
ması; büyümenin ve dolayısıyla kalkınmanın hızlanmasına, rekabet gücünün yükselmesine ve uzun dönemde 
istihdamın genişlemesine katkı sağlamaktadır. Bir ülkede kişi başına milli gelir seviyesinin yüksek olması, 
tek başına ülkenin gelişmişliği için yeterli olmamaktadır. Yüksek gelir düzeyine rağmen, sosyal sorunların 
çözülemediği ülkelerin varlığı, ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki ilişkinin daha iyi kurulmasını 
gerektirmektedir. Bu ilişkinin kurulmasında en önemli fonksiyonu eğitim sistemi üstlenmektedir. Dolayısıyla, 
eğitim sadece iktisadi alandaki getirileri ile değil; siyasi, kültürel ve diğer alanlardaki etkileri ile de ülkelerin 
gelişmişliğine katkı sağlayan önemli bir süreçtir. Eğitim kurumlarının nitelikli insan gücü yetiştirme işlevinin 
yanı sıra, toplumun kültürünü tanıtma, yayma ve araştırma yoluyla geliştirme işlevi de önem taşımaktadır. 
Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma faaliyetlerinden elde edilen bulgular, toplumdaki 
tüm kurumların bilinçlendirilmesi, geliştirilmesi ve değiştirilmesinde etkin rol oynar. Eğitim, çabuk ve sürekli 
bir gelir artışına sağladığı, nüfusu ve yaşam tarzını etkilediği için ekonomik gelişmeyi hedefleyen toplumlarda 
yatırım önceliğinin eğitime ayrılması gerekmektedir. Kısacası bir ülkenin kalkınması için sermaye ve tekno-
loji transferi yanında, yeterli sayıda iyi yetişmiş işgücüne de ihtiyaç vardır. Bu nedenle, ekonomistler, eğitime 
daha fazla kaynak ayrılmasının zorunluluğuna dikkat çekmişler ve bu konudaki girişimleri desteklemişlerdir. 
Eğitimle sağlanan birçok bilgi ve beceriler, toplumun kalkınmasına etki edeceği gibi, bireyin eğitim düzeyinin 
düşüklüğünden kaynaklanan bazı olumsuzlukları da azaltacağı kuşkusuzdur. Günümüzde geleneksel eğitim 
sistemleri artık bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler, sosyo-ekonomik küreselleşme ve bilgisayar kullanımı, 
toplumun dönüşümü ve çağın değişmesiyle değerini kaybetmektedir. Eğitim, bireylere dünyada oluşan değiş-
melere uyum sağlayabilmeleri için yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür. Eğitim sisteminin bu yüküm-
lülüğünü yerine getirebilmesi ancak hızla değişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uyduracak bir niteliğe gelmesi 
ile mümkündür. İnsanı, hem çevredeki değişmelere uyum sağlayacak hem de değişme yaratacak yeterliliğe 
ulaştırmak eğitim yolu ile sağlanacak olması, eğitim sisteminin de sürekli bir değişim ve yenileşme içinde 
olmasını gerekmektedir. Artık çağımızda eğitimin amacı sadece okur-yazar yetiştirmek değil, aynı zamanda 
yaratıcı, girişken, küresel düşünüp yerel hareket edebilen girişimciler de yetiştirmek olmalıdır. Bu nedenle 
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eğitim amaçlarına yönelik eğitim reformu için kapsamlı bir kaynak tahsisi ve plan hazırlanarak uygulamaya 
konulmalıdır. Bununla birlikte, endüstri, sivil toplum örgütleri, medya, okul yönetimi ve öğretmenler de buna 
uygun olumlu yaklaşım göstermelidirler. Sonuç olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan hızlı değişime uyum 
sağlayabilmek ve ülke kalkınmasına destek verebilmek için eğitim ve öğretim sistemi çağdaş seviyeye yüksel-
tilerek çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ekonomi, Eğitim ve Ekonomi İlişkisi
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EKONOMİ OKURYAZARLIĞI

Sevilay YILDIZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

sevil_yil@yahoo.com

Öz: Giriş. Okuryazarlık, okuma ve yazma faaliyetinin eşliğinde kişinin yaşadığı hayatı ve bu hayat içinde 
nesne ve olayları algılayışı, anlaması ve sosyal hayatındaki bütün ilişkilere bir anlam yüklemesi ile ilgili bir 
kavramdır. Kelimenin bu anlamı, Batı kültürü içinde oluşmuş ve bizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlamış-
tır.  Okuryazarlık (literacy), okuma (reading) ve yazma (writing) eylemlerinden farklıdır. İngilizce’de literacy 
kelimesi başlangıçta harfleri seslendirme ve bu harflerle yazılmış metinleri okuma anlamına gelirken, daha 
sonra anlamı genişlemiştir. Günümüzde okuryazarlık, yazı sembolleri ile gerçekleştirilen bir eylem olmanın 
çok ötesinde, pek çok zihinsel beceriyi, dili kullanarak gerçekleştirilen iletişim becerilerini ve tutumlarını 
ifade eden bir eğitim terimidir. Okuryazarlığın bir değer olması ile okuryazarlığa kişilerin ve toplumun bir 
değer atfetmesi elbette aynı şeyler değildir. Ancak, okuryazarlık kavramının dünyadaki gelişimi onu basit bir 
okuma yazma eyleminin dışına taşımış, insanın temel gelişim alanıyla ilişkili bir davranış, üzerinde araştır-
malar yapılan bir olgu haline getirmiştir. Çağımızda teknoloji ve iletişimdeki gelişme ve ilerlemeler bireyler-
den beklentilerin hızla artmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan bu beklenti alanlarından birisi de okuryazarlıktır. 
Bilgi çağının bir gereksinimi ve doğurgusu olarak ortaya çıkan okuryazarlık alanlarının en önemlilerinden 
birisinin de bireylerin yaşamlarını her dönemde etkileyen araçlardan birisi olan ekonomi bilgisi yeterliliğinin 
bir göstergesi olan ekonomi okuryazarlığıdır. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı üretken ve verimli bir şekilde 
yürütebilmesi için gerekli yaşam becerilerinden birisi olan ekonomi yeterliliğinin bir alanı olarak kabul edile-
bilecek olan ekonomi okuryazarlığının en genel tanımı ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini yo-
rumlayabilme becerisi olarak verilebilir. Ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini yorumlayabilme 
becerisi olarak tanımlanan ekonomi okuryazarlığı içinde yaşadığımız dünyayı anlamamızı kolaylaştırmakta, 
bireyleri daha akılcı ve katılımcı olmaya yöneltmekte ve ekonomi politikalarının sınırlarını ve potansiyelini 
anlamamızı sağlamaktadır. Günlük yaşantımızda önemli bir yere sahip olan ekonomi okuryazarlığının ölçümü 
ve elde edilen sonuçlara göre bireylere yönlendirmelerde bulunulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Amaç: Bu çalışmada amaç, ekonomi okuryazarlığı kavramının incelenmesidir. Yöntem: Bu araştırma betim-
sel bir çalışmadır. Bu araştırmada ekonomi okuryazarlığına ilişkin mevcut durum ortaya konmaya çalışılmış 
ve ileriye dönük önerilerde bulunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Dünyadaki teknoloji ve iletişimdeki gelişme 
ve ilerlemeler bireylerden beklentilerin hızla artmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan bu beklenti alanlarından 
birisi de okuryazarlıktır. Okuryazarlık farklı alanlardaki görsel ve yazılı materyalleri kullanarak tanımlama, 
anlama, yorumlama, yaratma, iletişim ve hesaplama becerisidir. Okuryazarlık becerisi ile donanmış kişilerin, 
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kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini geliştirirken, yaratıcı ve derin değerlere sahip olacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca, okuryazar kişilerin kendini geliştirdiği kadar içinde yaşadığı toplumun problemlerinin çözümüne ve 
ilerlemesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Kısaca okuryazarlık yaşam boyu öğrenme sürecinin hem 
girdisi hem ürünüdür. Bilgi çağının bir gereksinimi ve doğurgusu olarak ortaya çıkan okuryazarlık alanlarının 
en önemlilerinden birisinin de bireylerin yaşamlarını her dönemde etkileyen araçlardan birisi olan ekonomi 
bilgisi yeterliliğinin bir göstergesi olan ekonomi okuryazarlığıdır. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı üretken ve 
verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli yaşam becerilerinden birisi olan ekonomi yeterliliğinin bir alanı 
olarak kabul edilebilecek olan ekonomi okuryazarlığının en genel tanımı ekonomik gelişmeleri ve bu geliş-
melerin etkilerini yorumlayabilme becerisi olarak verilebilir. Bir başka deyişle ekonomi okuryazarlığı eko-
nomik problemlerin yorumlanması ve çözüme kavuşturulmasında farklı seçenekleri gözden geçirme, maliyet 
ve karları tanımlama, ekonomik koşullardaki ve kamusal politikalardaki değişimlerin sonuçlarını inceleme, 
ekonomik verileri toplama ve organize etme, kar ve maliyetleri tartma yeteneğidir. Ekonomi okuryazarlığı; 
çevremizdeki dünyayı anlamamızı kolaylaştırdığı, insanları daha rasyonel ve katılımcı olmaya yönelttiği ve 
ekonomi politikalarının sınırlarını ve potansiyelini anlamamızı sağladığı için hayati bir öneme sahiptir. Eko-
nomi okuryazarlığı kavramı toplumun her kesiminden bireyi etkileyen bir kavramdır. Elindeki sınırlı finansal 
kaynaklar ile maksimum fayda temin etmek isteyen her bireyin belirli düzeyde finansal okuryazar olması ge-
reklidir. Bu gereklilik, finansal piyasalarda ve toplumun demografik yapısında meydana gelen değişimler ile 
daha da belirginleşmektedir. Finansal araçların çeşitlenmesi de ekonomi okuryazarlığının önemini artırmak-
tadır. Ekonomik olayların ve ekonomi biliminin ülkemizde ve dünya genelinde ulaştığı boyut ve karmaşıklık, 
ekonominin herkes tarafından anlaşılmasını güçleştirmektedir. Ancak bu insanların ekonomi bilimiyle hiç ilgi-
lenmemesi anlamına gelmemelidir. Günümüz dünyasında herkesin tüketici, üretici, tasarruf sahibi, yatırımcı, 
çalışan ve işveren kimliklerini ya da bu kimliklerden birkaçını birlikte taşıyarak ekonomi içinde yer aldığı, bir 
şekilde ekonomide yaşanan gelişmelerden etkilendikleri dolayısıyla ekonomi öğrenmeye olan ilginin giderek 
arttığı söylenebilir. Günümüz gücünü teknolojiden alan, sürücüsünün bilgi, yakıtının enformasyon olduğu yeni 
bir ekonomik dünyadır. Bu bağlamda bireylere ekonomi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması ya da var 
olan ekonomi okuryazarlığı becerilerinin artırılmasının bir gereklilik olduğu söylenebilir. Ekonomi okurya-
zarı birey: 1. Üretici, tüketici ve yatırımcı olarak kar ve maliyet ile kaynakların sınırlığını değerlendirerek 
daha bilinçli seçimler yapabilir. 2. Her bir yöntemin kar ve zararını tartarak hizmetleri ve kazançları ayırarak 
değerlendirebilir. 3. Bireylerin davranışlarını etkileyen ekonomik güdüleri tanımlayabilir. 4. Rekabetin, ticari 
engellerin, kıtlık ve aşırılık ile üretici tüketici arasındaki etkileşimin fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilir. 5. 
Kamu ve özel ekonomi kurumlarının rollerini tanımlayabilir. 6. Gelirin temelleri ile dağılımının yanı sıra risk, 
yatırım, işsizlik, enflasyon, faiz oranlarını anlayabilir. 7. Alternatif kamu politikalarının fayda ve zararlarını 
değerlendirerek tanımlayabilir. 8. Girişimciliğin değerini ve ekonomideki küçük ve büyük ölçekli işletmelerin 
rollerini anlayabilir. Yaşanan gelişmeler sonucunda finansal güvenliği tehlikeye düşen günümüz bireyleri için 
son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında toplumun tüm kesimlerinin ekonomi okuryazarı olması 
gereği ortadadır. Özellikle teknoloji ve iletişimdeki ilerlemeler doğrultusunda bireylerin geçmişten farklı ola-
rak daha çok ekonomik şapka giydiği günümüzde yetişecek olan bireylerin ekonomi okuryazarlığı becerisiyle 
donanmış olarak yetiştirilmeleri önemlidir. Ancak yaşamı her dönemde etkileyen araçlardan birisi olan ekono-
mi bilgisi yeterliliğinin bir göstergesi olan ekonomi okuryazarlığı çoğu yükseköğretim programlarında ihmal 
edilmiş bir alandır. Geleceğin teknoloji becerileriyle donanık bireyleri yetiştirecek yükseköğretim kurumların-
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da öğrencilerin sınırlı kaynaklarla sınırsız gereksinimleri karşılayarak toplumun tatmin düzeyini en yükseğe 
eriştirebilmek için ekonomi okuryazarlıkları ile ilgili programların olmasının zorunlu olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Ekonomi, Ekonomi Okuryazarlığı
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YENİ EKONOMİ, YÖNETİM, NÖRO-YÖNETİM VE SENİZM

Erdal ŞEN

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  
İstanbul/Türkiye

(sen@senizm.com)

Öz: İnsanın gerek birey gerekse grup olarak var olduğu her süreç ve konu, yönetim kavramının kapsamındadır. 
Bireyin öz yönetiminden başlayarak, küresel ölçekte büyük ölçekli kurumsal firmaların işletme yönetimi 
süreçlerine kadar tüm örneklerde, yönetim kavram ve değişkenleri değerlendirilmekte ve yönetim etkin-
likleri gerçekleştirilmektedir. 1990’lı yılların başından itibaren tüm dünyada, yaşamın her alanında ortaya 
çıkan hızlı değişim, işletme yönetimi alanındaki kavram, metot, sistem, teknik ve yaklaşımların da değişim 
ve dönüşüme göre şekillenerek, bilgi ve teorilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Değişimin doğası 
ve insan faktörünün göz önünde bulundurulduğu, yönetim alanındaki bilimsel araştırma ve uygulamalar so-
nucunda, bu denli geniş kapsamı olan bir kavramın bilimsel olarak incelenmesi gerçekleşmektedir. Aynı za-
manda “Yeni Ekonomi” olarak adlandırılan günümüz ekonomik paradigması kapsamında, sektörel gelişmeler 
ve uygulamalar da; belirli durumlarda ve şartlarda; bilimsel çalışmalara öncülük ederek yönetim biliminin 
alanına katkıda bulunuyor olması da günümüz iş dünyasının önemli gerçeklerinden birisidir. Değişimin bu 
denli hızlı yaşanması bireyi hem profesyonel iş yaşamında hem de özel hayatında doğrudan etkilemektedir. 
Yeni ekonomi ve yönetim kavramlarının, senizm teorisi çerçevesinde ele alındığı bu keşifsel çalışma, bi-
reyin günümüz dünyasında kendi içinde (ben ve içindeki sen) ve dış çevresiyle olan etkileşimini, yönetim 
alanında öz yönetimden (bireysel) başlayarak, paydaş (kurumsal) yönetimine kadar, yönetim ile ilgili tüm 
alanlarda ilişkisi genel hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Giriş:İnsanlık tarihi boyunca, dünya devamlı 
olarak çeşitli değişimlere sahne olmuştur. Bu değişimler başta üretimin ve tüketimin gerçekleşme biçimi, refah 
seviyesi, gelir dağılımı, toplumsal, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler ve gelişmeler ışığında farklı sosyal 
bilim alanlarında araştırılagelmektedir.  Bu değişim ve dönüşüm sonucunda ortaya çıkan dönemleri; en genel 
hatlarıyla; ilkel dönem, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu dönemleri olarak ele alıp incelemek 
mümkündür. Her dönemin kendi şartları ve durumsallığı içinde değerlendirildiği ve değişkenlerin bu bağlamda 
analiz edildiği tarihsel süreç içinde yönetim kavramının önemi ve değeri tartışılmaz biçimde yer almaktadır. 
Günümüz bilgi toplumunda yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik hatta askeri alanlarındaki değişimler, 
yeni ekonomi kavramı ile ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Yeni ekonomi, bilgi ve iletişim sektörleri başta 
olmak üzere son yıllarda yaşanan hızlı değişim ve gelişimi içermektedir ve bu ekonominin temel unsuru bil-
gidir. Tüm üretim teknolojileri ve yöntemlerinde ortaya çıkan gelişmeler, üretimin yapısını ve üretimle bağı 
olan tüm alanları derinden etkilemektedir. Bu bağlamda tüketim biçimleri ve tüketici davranışları da üretim 
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ilişkilerindeki bu değişime paralel olarak dönüşmektedir. Yeni ekonomide bilgi en önemli üretim faktörüdür. 
Teknolojik gelişmeyle ortaya çıkan, yüksek oranda dijitalleşmeye ve internete bağlı olan yeni ekonomi, büyük 
bir hakimiyetle eski ekonomi başta olmak üzere, eski dünyaya ait tüm kavram ve görüşleri dönüştürmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu önemli gelişmeler ve ilerlemeler sonucunda, iletişim etkinliklerinde or-
taya çıkan hızlı değişim, insanlar ve kurumlar arasındaki uzaklıkları ortadan kaldırarak etkileşimli iletişim 
kurabilmelerine olanak sağlayan altyapıyı oluşturmuştur. Bu çerçevede, bir bireyin ya da kurumun yazılı ya 
da görsel mesajı, anında tüm dünya tarafından görülebilen ve yorumlanabilen ve hatta paylaşılabilen bir özel-
lik kazanmıştır. Üretici ya da tüketici olarak “bireyin göreli olarak artan önemi” (ben) ve değeri de yönetim 
alanının tüm kavramlarının yeniden değerlendirilmesi ve yorumlanması zorunluluğunu günümüzün 
vazgeçilmez gerçekliği olarak öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda işletme yönetimi ile ilgili tüm bilimsel yazın, 
günümüz dünyasının küreselleşme ile etkileşimi sonucunda içinde bulunduğu dönemin değişkenleri ile hızla 
dönüşmektedir. Bu dönüşümün en önemli etkenlerinden biri olan insanın; başta teknoloji olmak üzere; ilgili 
tüm değişkenlerle olan ilişkisinin değerlendirilmesi ve yorumlanması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu ilişkide hem üretici rolüyle, farklı iş alanlarındaki “birey”ler hem de tüketici rolüne sahip ve 
sürekli dünya üzerindeki tüm kurumlarla iletişim ve ilişki kurabilme ihtimali olan potansiyel müşteriler ya da 
paydaşlar olarak sistemin dönüşümünde rol oynamaktadır. Dönemin içindeki hızlı değişimin, evrim ya da 
devrim olduğu tartışması aynı zamanda sektörel gelişme ve ilerlemenin bilimsel yazının önüne geçtiği bazı 
alanların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.   Amaç: Bu çalışmanın amacı, geçmişe kıyasla göreli 
olarak hızlı değişimin yaşanıyor olduğu küreselleşen dünyada, yeni değişkenlerin etki alanında olan ve farklı 
birçok boyutta etkileyen ve aynı zamanda etki altında olan “birey”in yeni ekonomi, bilgi toplumu ve senizm 
kavramları kapsamında çözümlenmesidir. Yönetim literatüründe öz yönetim ile başlayan ve paydaş 
yönetimine kadar geniş ölçekte değerlendirilebilen yönetim olgusunun kapsamına giren tüm konu ve alanları 
günümüz dünyasında bireyi önceleyerek, senizm bağlamında çözümlemektir. Yönetim literatürüne 
bakıldığında, “yönetim” kavramına tarihsel süreç içerisinde birçok farklı tanımının yapıldığı görülmektedir. 
Bu farklılıkta üç unsur rol oynamaktadır. Birinci unsur, tanımı yapan kişinin yönetim kavramına yaklaşımı; 
ikincisi unsur, örgütlerin farklı amaçlara sahip olması ve üçüncü unsur ise, küreselleşme olgusu kapsamında, 
iletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmelerdir (Koçel, 1998). Koçel’in birinci tanım biçimi olarak 
açıkladığı kişinin yönetim kavramına yaklaşımı; üçüncü tanımda belirtilen küreselleşme olgusu kapsamında, 
iletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmeler ile ilişkisi arasındaki bağlantı, senizm açısından yaşamsal 
önem taşımaktadır. Küreselleşmenin sonuçlarından bir tanesi artan bireyselleşme olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu gerçeklik sosyal medya başta olmak üzere; bilgi ve iletişim teknolojileri ile hem dış çevrede-
ki her türlü bilgiye çok hızlı ulaşabilen birey; yani ben; hem de ben’i (kendisini) tüm dünya ile çok hızlı 
paylaşabilen bir süreci oluşturmaktadır. Aynı zamanda tüketim kültürünün de bir parçası olan, reklam ve 
halkla ilişkiler mesajlarını sürekli maruz kalan ve “Sen özelsin, biriciksin, önemlisin” gibi; tersine sen 
mesajları içeren (-sen sözcüğünü kullanmasına rağmen aslında ben’i yücelten) iletiler alan “ben”, giderek 
bireyselleşmekte ve daha önemlisi kendisi, yakın çevresi, iş yaşamı ve yaşamın tamamına yönelik beklentisi-
ni artırmaktadır. Birey yönetim kavramını bireysel olarak tanımlarken farklı alanlarda bireyselleşerek bu 
kavramı ben-merkezli bir biçimde tanımlayabilmektedir. Bu değerlendirme sürecinde; kişinin eğitim düzeyi, 
unvanı, ekonomik durumu, yaşı gibi; birçok faktör devreye girebilmektedir.       “Yöneticilerin karşılaştıkları 
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karmaşık sorunların çözümlenmesinde kullanılmak üzere bir takım kantitatif yönetim teknikleri geliştirerek 
özellikle planlama ve denetim faaliyetlerinde bunlardan yararlanma yoluna gidilmiştir” (Ülgen, 1990). Diğer 
yandan yöneticilerin rasyonel ve objektif kararlar alma durumunda olduğu varsayımı kabul edilmektedir. Her 
ne kadar yönetim literatüründe son yıllarda “Duygu Yönetimi” kavramı kapsamında duygusal faktörler ile ra-
syonel kararlara etkileri tartışılıyor olsa da kararların objektif ve rasyonel olarak alınabilmesi için yönetim 
tekniklerinin uygulanması gereklidir. İşletmelerin yapısının dinamik olması yanında, çevresel faktörlerin de 
dinamikliği nedeniyle esneklik ve dinamizm işletmeler için gerekliliktir. Bu nedenlerle yöneticiler her türlü 
teknik ve yöntemi kullanarak, değişimi yönetmek durumundadır. Günümüz dünyasında veritabanları ve bilgi 
iletişim sistemleri uygulamaları ile kapsamlı verilere düşük maliyetle, hızlı ve kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 
Öte yandan verilerin analizi ve kantitatif tekniklerle karar alma süreçleri de farklı yazılımlar ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Liderlik kavramının öneminin artıyor olmasının önemli nedenlerinden biri de, 
yöneticinin veri toplama, analiz etme ve karar alma sürecine kadar yaptığı tüm işlemlerin bilgisayar 
programları ile yapılabilecek kadar kolaylaşıyor olması olarak değerlendirilebilir. Yakın gelecekte; yazılım ve 
dijital teknolojinin gelişmeye devam etmesiyle birlikte; bu süreçlerin yazılımcı ve onu yöneten kişi dışında 
tamamen insansız olarak gerçekleştirilebileceği yönetim süreçlerini ortaya çıkarabileceği söylenebilir.    
Değişimi yönetimi ve stratejik yönetim alanında teknoloji kullanımı yönetimin en önemli faktörlerinden bir 
tanesi olarak ortaya çıkmaktadır. Üretim yönetimi, finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi gibi birçok 
alanda teknoloji kullanımı nedeniyle işletmeler artık stratejik birer birime dönüşerek uluslararası pazarların 
yöneticisi konumuna gelmişlerdir ve bu gücü büyük oranda teknolojiye borçludurlar (Afşar vd., 2016) Yapay 
zeka uygulamalarının işletme yönetiminde üretim yönetimi başta olmak üzere birçok alanda daha aktif 
kullanılabilmesi de yakın gelecekte mümkün görülmektedir. İşletme yönetimi alanında “örgüt” kavramı for-
mal olarak kullanılıyorsa da örgütler sosyal varlıklardır ve hedeflerine ulaşma amacındadırlar. İnsanlar bu 
yapının içerisinde etkileşim halindedir ve ilişkiler kurarlar. Sonuç olarak her formal organizasyon karmaşık 
informal grupları barındırır ve bu informal gruplar örgüt yönetimi tarafından oluşturulmazlar. Genellikle 
örgüsel verimlilik ve performans üzerinde güçlü etkileri vardır (Mescon vd. 1988). Günümüzde hem örgüt 
içindeki bireyin çalışma ortamında yüzyüze etkileşim halinde olduğu bireylerle bilgi ve iletişim teknolojileri 
aracılığıyla her an informal iletişim kurabilmeleri, hem de iş saatleri içerisinde; yasaklanmamış olması 
kaydıyla; tüm dünya üzerindeki herhangi bir kişi ya da grupla iletişim kurabildiği bir çalışma ortamı 2000’li 
yılların iş yaşamına ve bireyine dair bir örnek olarak gösterilebilir. Bu çerçevede, bireyin bu denli “yeni bir 
dünyada” tekrar çözümlenmesi yanında, yönetim ve ilgili tüm kavramların da bu çözümleme ile tekrar 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışma, 
keşifsel çalışma olarak araştırma konusu olan “senizm” kavramına  ilişkin daha önce yapılmış çalışma 
olmadığından senizm kavramı tanımsal olarak çalışılmış ve başta pazarlama ve insan kaynakları yönetimi 
alanları olmak üzere örgütsel davranış, psikiyatri, psikoloji ve sosyoloji alanlarında geçmiş dönem çalışmalar 
taranmıştır. Bu bağlamda kavramsal altyapısı oluşturulma aşamasında olan senizm öncelikle içsel olarak; 
ben’in içinde sen, ikinci aşamada iletişim açısından bireylerin kendi aralarında ben-sen algı ve olgusu, üçüncü 
olarak gruplar ve sen, en son olarak da ben’in içindeki sen ile kurum ya da kurumların ilişkisi olarak 
sınıflandırılmıştır. Birinci aşamada içsel olarak tanımlanan sen kavramı, bireyin hayattan bekledikleri, 
umutları, hayalleri, tecrübeleri, bilgi düzeyi gibi bilinç seviyesindeki faktörler yanında, bilinçdışının da et-
kisiyle şekillenen ben’in içerisindeki sen’i tanımlamaktadır (Şen, 2000). Aynı zamanda senizm, bireyin kend-
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ini gerçekleştirme sürecini tanımlarken duygusal ve rasyonel dünyası arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşim so-
nucunda farklı eylemler gerektiren farklı rollerinin, hangi değişkenler üzerinden davranışlarının çözümlen-
mesi gerektiği sorunsalı üzerinde de durmaktadır (Şen, 2016)  İnsanları ve grupları yönetirken nöro-psikoloji, 
psikiyatri ve algı yönetimi konuları başta olmak üzere; nöro-yönetim başlığı ve senizm ilişkisini gözlem, 
mülakat, vaka çalışması, laboratuar ortamında ve sosyal ortamda gerçekleştirilecek deneyler ve anketlerle 
desteklenerek incelenmesi senizm kavramının kuramsal altyapısını oluşturmaktadır.  Bulgular ve Sonuç: 
Özellikle günümüzde yönetim; sadece işletme yönetimi alanını kapsayacak kadar dar bir çerçevede değil; bi-
rey başta olmak üzere, kurumlar ve tüm paydaşlarını da içine alacak bir yapıya kavuşmuştur. Birey ve tüm 
etkileşim halinde oldukları arasında, rasyonel ya da duygusal olsun, tüm karar ve süreçlerin yönetimi artık 
yönetim biliminin araştırma alanına girmektedir. Her alanda değişimin bu denli hızlı yaşandığı ve etkilerinin 
çok yüksek düzeyde görüldüğü gerçeğine dayanarak, önümüzdeki dönemin, bireyin merkezde olduğu 
disiplinler-arası ve çoklu-disiplin yönetim çalışmalarına ve yeni teorilere gebe olduğunu söylemek olasıdır. 
Gelecek dönem çalışmalarda, yönetim ve senizm açısından bireyin dış çevresi ile ilgili değişkenler ile 
etkileşimi yanında ben kavramı ve ben kavramının içinde var olan “sen”in içsel ve dışsal etkileşiminin analizi 
disiplinler-arası ve çoklu-disiplin çalışmalara konu olarak önerilmektedir.     
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