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Keynote speakers’s speeches:

Küreselleşme ve Değişen Pazarlama Dinamikleri
Mustafa Gülmez1

1. Küreselleşme ve Pazarlama
Amerikan Ulusal Savunma Enstitüsü tarafından “malların, hizmetlerin, paranın, teknolojinin,
fikirlerin, enformasyonun, kültürün ve halkların hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine
akışı” biçiminde tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere Küreselleşme de sadece
malların, hizmetlerin, ihracatının yapılarak sınır ötesine gönderilmesi değil; teknolojinin,
kültürün, mülkiyetin, sermayenin ve insanların hızlı ve sürekli bir şekilde sınır ötesine akması
da söz konusudur. Bunun getirdiği doğal sonuçlar olarak küreselleşme işletmeler için yeni
pazar, yeni müşteri, yeni rakip ve yeni kültür gibi değişimleri beraberinde getirmiştir.
Küreselleşme olgusunun geçmişine bakacak olursak, sanayi devrimine kadar gitmemiz
gerekecektir. 19. Yüzyılın ikinci yarsından sonra başlayan sanayi devrimi çok hızlı olmasa da
üretimde, imalatta bir takım değişiklikleri ve yenilikleri beraberinde getirmiştir. 1900 Fordizm
dönemi, otomasyona ve seri üretime geçiş, I ve II. Dünya savaşları derken sosyalist ülkelerin
politikaları, liberal ve neoliberal ekonomiler …
Sonuçta neoliberal politikaların benimsenmesiyle birlikte yapılan ekonomik ve yasal
düzenlemelerle yabancı sermaye sınır ötesi ülkelerde dolaşır olmuştur. İşletmeler de
uluslararası avantajları kullanmak, rekabetten geri kalmamak için üretim, dağıtım, finansman
ve pazarlama faaliyetlerini en uygun sistem ve yapılandırmayı kurmayı amaçlamışlardır.
Tarihsel sürece bakıldığında küreselleşmenin asıl miladının 1980’li yılların başı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu tarihten sonra teknoloji, bilişim, iletişim vs. hızlı bir şekilde gelişmiş, çok
uluslu şirketlerin sayısında ciddi artışlar olmuş, başta gelişmiş ülkelerle birlikte özellikle başta
Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeye sıcak bakmaları küreselleşme
olgusunun hızlı bir şekilde dünya ülkelerine yayılmasına neden olmuştur.
Küreselleşmenin hızlı bir şekilde gündelik hayatımızda yer almasında 1990’lardan itibaren
internetin kullanılmaya başlanmasının da büyük bir etkisi olmuştur. İnternet sayesinde
dünyanın herhangi bir yerinde kurulan bir işletme, tüm coğrafyalara etki edebilme imkânına
kavuşmuştur. Doksanlı yıllarda faaliyete geçen internet web 1.0 şeklinde hayatımıza girmiş ve
tek yönlü iletişim olanağı sağlamıştır. Ancak zamanla web 2.0, web 3.0 ve web 4.0 teknolojisi
işletmelerce ve son tüketicilerce kullanılmaya başlanmıştır. Böylece tek taraflı iletişim yerini
iki yönlü iletişime bırakmış ve mal veya hizmetlerin üretiminde ve kullanılmasında
tüketicilerin de söz sahibi olması olanaklı hale gelmiştir. Ayrıca web 3.0’la beraber iki yönlü
iletişim olanağı sosyal medya kavramını da ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin çoğu kurumsal
sosyal medya hesabı açarak tüketicileri ile etkileşim kurmaya başlamışlardır.
Küreselleşme başlangıcından beri gelişmiş ülkelerin gelişmekte veya gelişmemiş ülkelere
yönelik mal veya hizmet arzı ile sonuçlanmaktadır. Küresel firmalar standart mal ve
hizmetlerini kendi ülkesi dışına satarak ülke refahını artırmaya çalışmaktadırlar. Standart mal
ve hizmet, standart fiyat anlayışı küreselleşme için temel yapılar olarak süregelmektedir.
Ancak standart mal veya hizmet sunumu internetin gelişmesiyle beraber yerini müşteri istek
ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yani geleneksel yaklaşımdan müşteri odaklı yaklaşıma
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geçişi hızlandırmıştır. Küresel firmalar bile ürün ve hizmetlerini uluslara yönelik uyarlama
yapma fikrine yönelmektedir. Aynı zamanda küreselleşme sayesinde farklı ülkelerde olsalar
dahi aynı ürünü veya hizmete ilişkin deneyim yaşayan insanlar birbirlerinin ürün veya
hizmetle ilgili öneri veya şikâyetlerini öğrenebilmektedir. Bu durum, firmaların müşteri
ilişkilerinde daha dikkatli yönetmeleri anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak küreselleşme ile yeni pazarlar keşfetme, ölçek ekonomisinden faydalanarak
maliyetlerini azaltma, şirketin ve paydaşların refah düzeyini artırma, ülkede bulunan işgücüne
destek olma gibi pek çok fayda sağlayarak pazarlama departmanları üzerinde baskı
kurmuştur. Ayrıca ihracat sayesinde gayri safi milli hasılayı artırma olanağına
kavuşmuşlardır.
Küreselleşmeyle birlikte sadece üretim ve dağıtım ağının coğrafi anlamda genişlemesi, yeni
ekonomilerin doğması değil, özellikle pazarlama açısından da markaların hızlıca el
değiştirebilmesi, firma birleşme ve satın almaları, ortaklık yapılarındaki dönüşüm ve
pazarlama çevresindeki değişkenlerin dinamizmi işletmeleri etkili küresel pazarlama
stratejileri geliştirmeye zorlamıştır. XX. yüzyılın son çeyreğinde giderek artan bu değişim
ivmesi, dünyayı ‘’ küresel bir köy’’ haline getirirken, küresel pazarlamanın önemini de
artırmıştır.
2. Küreselleşme ve Değişen Pazarlama Dinamikleri
Klasik anlamda pazarlamada, ihtiyaç duyulan ürünlerin, hizmetlerin ya da fikirlerin
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tanıtım ve duyurumla birlikte dağıtımın (4P) yapılması söz
konusu iken; modern (çağdaş) pazarlamada ise müşteri ön plana çıkmakta geleneksel
pazarlaması karması olarak bilinen 4P yerini 4C’ye hatta 7C’ye bırakmak zorunda kalmıştır.
Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici istek ve
ihtiyaçlarını rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek ürün ve hizmetler sunarak bir
değer yaratma sürecidir. Klasik pazarlamadan farklı olarak işletmelerin odağında karlılık
olmayıp, müşteri Küreselleşmeyle birlikte klasik, geleneksel pazarlamanın gücü zayıflamış
olup, Müşteri/Tüketici Odaklı modern Pazarlama devreye girmiştir.
Pazarlamanın küreselleşme üzerindeki etkisine bakacak olursak, iki yönlü iletişim sayesinde
tüketiciler işletme üzerinde söz sahibi olmuş, tatmin veya tatminsizliklerini veya şikâyet ve
önerilerini tüm müşterilerin görebileceği şekilde paylaşma olanağına kavuşmuşlardır. Bu
durum şirketler üzerinde baskı da oluşturmuştur. Küresel işletmeler bile tüketicilerine yönelik
uyarlamalar veya yeni ürün üretme fikrine razı olmak zorunda kalmışlardır.
Küresel pazarlamada uygulanacak stratejilerin başarılı olması için bazı yaklaşım ve unsurlar
önem kazanmıştır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
 Küresel düşün yerel hareket et anlayışı (küresel yerelleşme-glokalizasyon)
 Standardizasyon-uyarlama dengesi
 Yeni teknolojilerin (İnternet, Sosyal medya, E-ticaret, M- ticaret) kullanımı
KÜYEREL PAZARLAMA: ”Küresel düşün, yerel hareket et” anlayışı:
Günümüzde en büyük küresel markalar bile tamamen standartlaştırılmış (farklılaştırılmamış)
pazarlama karması öğeleri ile yerel pazarlarda rekabet etmenin zor olduğunu fark etmişlerdir.
Bu sebeple yabancı markalar kültürel farklılıkları anlama hedefi ile küresel marka algısını
zedelemeden yerel tüketiciye yakın olmak üzere yerel ihtiyaç ve farklılıkları dikkate alarak
pazarlama stratejilerini yapılandırmak zorunda kalmışlardır. Küresel yerelleşme
(Küyerelleşme/glokalizasyon) bu yaklaşım sonucu ortaya çıkmıştır. Küyerreleşme birlikte
küyerel pazarlama yaklaşımı devreye girmiştir.
Küyerel pazarlama yaklaşımına göre küresel ve çok uluslu firmalar ürünlerini sundukları
ülkelerin gelenek, görenek, dini inançlarına ve değerlerine uygun olarak adapte etmektedirler.
Örneğin Mc Donalds’ın Türkiye’de Mc Turco ve ayran, Klasik Acılı Tavuk mönüsünün
bulunması,
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Filipinler’de Mc Spagetti, Hindistan’da ineğin kutsal sayılması inancı gereği burada sebzeli
Mc Nuggets, vejetaryen burgerler ve koyun etli Big Mac menülerinin ve Yeni Zelanda’da
tüketicilerin beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak “kiwiburger”i satışa sunması dünya
üzerinde küyerel pazarlama yaklaşımının başarılı örnekleri arasındadır.
Bunların yanında, Starbucks’ın Türk Kahvesi servis etmesi, Burger King’in Sultan Menüsü,
acılı Big Mac menüsü, fast food restoranlarının menülerine ayran, helva, cevizli baklava vb.
geleneksel tatları eklemeleri vs.. Başka bir örnek Knorr, ülkemizde yöresel lezzetler üreterek
uygulamış olduğu küyerel pazarlama stratejisi ile oldukça başarılı olmuş ve tüketiciler
tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Ezogelin, Tarhana, Mercimek, Domates,
Yayla, İşkembe, İşkembe, Gendime çorbaları başta olmak üzere Yuvalama, Mahluta,
Kazdağı, Alaca, Bulgur Aşı, Erişte Aşı, Pırtike, Ayran Aşı, Kaşık Börek, Valide Sultan vs…
Coca - Cola, sıklıkla küresel bir ürün olarak bilinmesine rağmen Diet Cola’sını Japonya’da
piyasaya süreceği zaman ismini Coca - Cola Light olarak değiştirmişti ve daha sonra bunu
tüm dünyada uyguladı. Çünkü Japon kadınlar diet fikrini olumsuz algılamaktaydı. Orada
“diet” ilaçlar ve hastalık anlamına geliyordu. Hal böyle olunca Coca - Cola “diet yapmak”
değil de “form korumak” vurgusunu kullanmıştır
Küyerelleşmede ambalaj tasarımının en güzel örneği, Coca Cola’nın uygulamış olduğu
geleneksel şişe tasarımlarıdır. Rusya’da matruşka bebek şeklinde bir Coca-Cola şişesi ve
Singapur da içerisinde Coca-Cola bulunan ve satışa sunulan geleneksel tasarımlı şişeleri
piyasaya sürmüşlerdir.
3. Küreselleşme, İnternet, Sosyal Medya ve Pazarlama Olgusu
1960’lı yıllarda savunma amaçlı olarak ABD’de kurulan ve bugünkü adıyla anılan Internet,
günümüzde 1990’lı yıllardan itibaren ticari amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı bir
gelişim gösteren Internet 2017 yılı itibariyle dünya nüfusunun yarısı tarafından
kullanılmaktadır. Bugünkü yaygın kullanımıyla e-iş, e-ticaret ve e-pazarlama kavramları ve
uygulamaları ortaya çıktı. E-ticaret sayesinde on-line reklam ve pazarlama, on-line sipariş
alma, on-line müşteri servisi, müşteriye özel ürünler ve servislerde yaygınlaşmaya
başlamıştır. Dünyada e-ticareti aktif bir şekilde kullananların sayısı 1 Milyar 610 Bin iken; eticaret hacmi 1 Trilyon 900 Milyar ABD $’dır ve bu rakam hızlı bir şekilde büyümektedir.
2000’li yılların başından itibaren ortaya çıkan akıllı (smart) cep telefonları sayesinde de
ticaret ve pazarlama olgusu mobil cihazlara (Tablet bilgisayara, Cep telefonlarına vs..) taşındı
diyebiliriz. Günümüzde cep telefonu kullananların oranı dünya nüfusunun %66’sı kadardır.
Türkiye’de m-ticaretin yaygınlaşmasının oranı %31 iken Güney Kore’nin oranı ise %56’dır.
Olaya sosyal medya itibariyle bakacak olursak, şu an itibariyle dünyada yaklaşık 2 Milyar
insanın Facebook kullandığını görmekteyiz. Sosyal medyada reklamların kolay ve rahat bir
şekilde kullanıldığı düşünüldüğünde de gelecekte sosyal medyanın özellikle pazarlama
alanındaki uygulamalarının daha da artacağını söyleyebiliriz.
Sonuç olarak İnternetin ve buna bağlı olarak başta sosyal medyanın ve diğer uygulamaların
yıllar itibariyle hızlı gelişeceğini, küreselleşmeye büyük katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.
Çünkü küresel şirketler için yeni ve sürekli büyüyen pazar internet ve sosyal medyadadır.
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Türkiye’deki Reel Sektörün Finansal Yapısı: Kur Değişimlerinin
ve Politik İstikrarsızlığın İmalat Sanayi Üzerine Etkisi

Üzeyir Aydın1

Ramazan Ekinci 2

Osman Tüzün3

Özet
Firmaların borç dolarizasyonunun varlık dolarizasyonundan fazla olması ve ulusal paranın ani ve yüksek değer
kaybetmesi firmaları net servet kaybına uğratmakta ayrıca firmaların reel yatırımlarını ve karlılığını olumsuz
etkileyebilmektedir. Reel kur yükselişi bir yandan uluslararası rekabet avantajı sağlaması nedeniyle Türk imalat
sanayi firmalarının gelirlerini arttırmakta, öte yandan yüksek borç dolarizasyonu sebebiyle negatif bilanço etkisi
yaratarak pozitif rekabet etkisini bastırabilmektedir. Yüksek açık pozisyonu ve düşük ihracat oranına sahip imalat
sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bilançoları kur riskine karşı korunmamış ise kurdaki
değişimlerden kaynaklanan risklere de oldukça açık hale gelmektedirler. Bu anlamda bu çalışmanın amacı,
Türkiye’deki imalat sanayii sektörlerinin borç dolarizasyonunun belirleyenlerini ve bilanço vaziyetini ortaya
koymak ve politik istikrarsızlık ve kur değişimleri karşısında reel sektörün karlılığını uluslararası rekabet avantajı
ve bilanço etkisi çerçevesinde tartışmaktır. Çalışmanın amacı çerçevesinde 2008-2015 yılları arasında imalat
sanayi alt sektör verileri kullanılarak iki aşamalı GMM yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Borç dolarizasyonu, politik istikrarsızlık, imalat sanayi, GMM
JEL Sınıflandırması: C33, G32, O14

The Financial Structure of the Real Sector in Turkey: The Effect
of Exchange Rates and Political Stability on the Manufacturing
Industry
Abstract
The fact that the debt dollarization of firms is higher than the dollarization of assets and the sudden and high
depreciation of the national currency causes firms to lose their net wealth and can negatively affect the real
investments and profitability of firms. The rise in the real exchange rate increases the incomes of Turkish
manufacturing firms due to the international competitive advantage. On the other hand, it can suppress the positive
competition effect by creating negative balance sheet effect due to high debt dollarization. The balance sheets of
the firms in manufacturing industry are becoming more and more valnurable, if the balance sheets of the firms
with high open positions and low export rates are not protected against exchange rate risks. In this sense, the aim
of this study is to reveal the determinants of the debt dollarization and the balance sheet situation of the
manufacturing industry in Turkey and to discuss the profitability of the real sector within the framework of
international competitive advantage and balance sheet effect against political instability and exchange rate
changes. A two-stage GMM method was used for manufacturing industry sub-sector data between 2008 and 2015
in the context of the purpose of the study.
Keywords: Debt dolarization, political instability, manufacturing industry, GMM
JEL Classifications: C33, G32, O14
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1. Giriş
Bir ülkede reel sektörün kaynak yaratması ve söz konusu kaynakları yatırımlara
yönlendirmeleri gerek firmaların büyümesi gerekse de ulusal gelirin büyümesi açısından
ekonominin temel önceliklerinden birisidir. Ülkede düşük tasarruf ve düşük karlılıklar
nedeniyle iç kaynak yaratma potansiyelinin zayıf olması firma içi kaynakları kullanmak
suretiyle firmaların yatırım yapmalarını ve büyüyebilmelerini sınırlandırmakta, dolayısıyla
büyüyebilmek için dış kaynak gereksinimini ortaya çıkartmaktadır.
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın büyük ölçüde finansal kaynak gerektirmesi ve yurt içi
tasarrufların bu noktadaki yetersizliği, sanayi üretiminin ara malı, hammadde ve yatırım malları
ithalatına bağımlı olması, ödemeler dengesi ve bütçe açıklarının finansmanı ve vadesi gelen dış
borçların yine dış borçlanma ile çevrilme zorunluluğunun olması gelişmekte olan ülkelerin dış
finansman ihtiyacının temel belirleyicileri olarak sıralanabilir (Mutlu, 2011;1).
Dış finansmana başvurulması, bir yönüyle; ekonomide yatırımları, etkinliği ve kapasite artışına
yönelik tasarruf kısıtını hafifletirken, diğer yönüyle bünyesinde sürdürülebilir büyümeye tehdit
oluşturan özellikle borç dolarizasyonu gibi bilanço kaynaklı kırılganlıklar ve istikrarsızlıklar
yaratabilmektedir. Bu nedenle firmaların finansal bilançolarındaki varlık ve yükümlülüklerin
bileşimi ve büyüklüğü önemli bir finansal kırılganlık kaynağı olabilmektedir. Diğer yandan
gerek politik istikrarsızlık gerek iç karışıklıklar gerek bölgesel çatışma alanlarına coğrafi
yakınlık ülkenin geneli ya da imalat sanayii gibi temel ekonomik sektörlerden herhangi birinin
dış borç servisini gerçekleştirebilecek kadar döviz geliri elde edebileceğine ilişkin uluslararası
yatırımcı güveninin kaybolması; yeni finansman bulmayı ya da var olan kısa vadeli
yükümlülükleri döndürmeyi zorlaştırmakta veya olanaksız hale getirebilmektedir. Bu durumda
ülkenin finansal varlıklarına yönelik talepteki keskin gerileme beraberinde dış varlık ve/veya
döviz cinsinden varlıklara yönelik talepte keskin bir artış meydana getirebilecektir. Uyarlama
süreci ise büyük sermaye çıkışları, ulusal paradaki büyük oranlı bir reel değer kaybı, küçülen
bir cari işlemler açığı ya da cari işlemler fazlası ve yurt içi massetmeyi azaltan bir resesyon
eşliğinde gerçekleşebilecektir (Mutlu, 2011;2).
Ulusal paranın ani ve yüksek değer kaybettiği bu durumlarda, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde yabancı para cinsinden borçlanan reel sektör firmalarının borçlanma maliyetleri ve
reel borç servisleri artmakta ve net bilanço değeri düşmektedir. Özellikle varlıkların ulusal para
cinsinden olduğu durumda, söz konusu iktisadi birimlerin borç yükü daha çok artmaktadır
(Mishkin 1996: 19-22’den aktaran İncekara vd., 2017;17). Firmaların borç dolarizasyonu varlık
dolarizasyonundan fazla olduğu zaman firmalar net servet kaybına uğramakta ve firmaların reel
yatırımları ve firma büyümesi bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. 1994 yılında
Meksika’da başlamış, takip eden yıllarda Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’de
yaşanan finansal krizlerle bu durum kendini göstermeye devam etmiştir (Aklan ve
Nargeleçekenler, 2010: 178). Bu krizler sonucu geliştirilen ve bilanço yaklaşımına dayanan
“üçüncü nesil” kriz modelleri de, sermaye hareketlerinin döviz krizleri ve finansal krizlere nasıl
yol açabileceğini ortaya koymaktadır (Dornbusch, 2001).
Reel sektör firmalarının finansal yapısı, küresel finansal şoklara ve politikalara, sermaye
akımlarındaki ani giriş ve çıkışlara, politik gelişmelere ve bunların sonucundaki yüksek reel kur
artışlarına karşı oldukça duyarlı hale gelmektedir. Mikro düzeyde, reel kurdaki artış, firmaların
yabancı para üzerinden yükümlülüklerini arttırarak yatırım ve üretim kararlarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu kanal, kur değişmelerinin “bilanço etkisini” yansıtmaktadır. Bilanço
kanalı etkisiyle reel kur değişimlerinin ve sermaye akımlarının hem makro, hem mikro düzeyde
ne kadar etkili olacağı firmaların bilanço yapısı ile analiz edilebilmektedir. Firmalar ne kadar
çok yabancı para cinsinden borçlanır ve ne kadar az döviz kazandırıcı işlem yaparlarsa, kurdaki
değişimlerden kaynaklanan risklere o kadar açık hale gelmektedirler. Yüksek borç
dolarizasyonu ve düşük ihracat oranına sahip imalat sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren
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firmaların bilançoları kur riskine karşı korunmamış ise, reel kur artışı bilanço üzerinde olumsuz
bir etki yaratarak firmaların yatırımlarında daralma ve ödemelerinde güçlüğe sebep olabilir.
Bu çerçevede çalışmanın amacı, TCMB’nin reel sektör bilançolarından hareketle Türkiye’deki
imalat sanayii sektörlerinin borç dolarizasyonunun belirleyenlerini ve bilanço vaziyetini, politik
istikrarsızlık ve kur değişimleri karşısında reel sektörün karlılığını uluslararası rekabet ava ntajı
ve bilanço etkisi çerçevesinde tartışmaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde borç
dolarizasyonunun ve politik istikrarsızlığın bilanço ve büyümeye etkileri ile ilgili literatür
incelenmekte, son bölümde ise Türkiye imalat sanayii sektörü verileri yardımıyla kur
değişimlerinin ve politik istikrarsızlığın imalat sanayii üzerine etkisi ekonometrik olarak test
edilmektedir.
2. Literatür Taraması
Açık pozisyon ve borç dolarizasyonuna sahip ekonomilerde döviz kurundaki oynaklık ve yerli
paranın değer kaybının ekonomik faaliyetleri nasıl olumsuz etkilediğine dair birkaç kanal
aşağıdaki gibi ortaya konmuştur. Bunlardan ilki, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik birimlerin
yerli para cinsinden uzun vadeli borçlanamamaların, dolayısıyla yabancı para cinsinden
borçlanmak durumunda kalmalarının sonucu olarak yüksek borç dolarizasyonu içinde
bulunmaları ve bu ülkelere dış sermaye girişlerinde ani duruş (sudden stop) ve azalışın neden
olduğu, yerli paranın değer kaybetmesi ve bilanço kanalı yoluyla yurt içi yatırımların olumsuz
etkilenmesi durumudur. İkincisi ise, ekonomik faaliyetlerdeki gerilemeye tepki olarak
genişlemeci para politikasının uygulanması ve söz konusu politikanın yerli paranın değer
kayıplarını daha da hızlandırması dolayısıyla bilanço krizini daha da derinleştirmesidir
(Krugman, 1999; Aghion vd., 2001; Allen vd., 2002; Calvo vd., 2004; Obstfeld, 2008; Alp ve
Yalçın, 2015; İncekara vd., 2017). Üçüncüsü, makroekonomik istikrar ve döviz kuru rejimi,
firmanın içinde bulunduğu sektör, firmanın özellikleri ve bilançonun döviz kompozisyonudur
(Galindo vd., 2003).
Bunların sonucunda yerli paranın yüksek oranda ve/veya ani değer yitirmesi durumunda, yurt
içi pazar payı yüksek olan ve/veya üretimde ağırlıklı olarak ithal girdi kullanan sektörlerdeki
yabancı para borçlusu firmaların kur riskine karşı korunmamış bilançoları bozulmakta ve
sektörler arası etkileşimler nedeniyle de tüm ekonomi kırılgan hale gelebilmektedir (Alp ve
Yalçın, 2015: 6). Bu çerçevede yabancı para cinsinden borçlanmanın bilançolar üzerindeki
etkilerinin ölçülmesi özellikle gelişmekte olan piyasalarda para ve döviz kuru politikalarına yön
vermesi açısından oldukça önemlidir (Kesriyeli ve diğerleri, 2005).
Diğer yandan yabancı para cinsinden borçlanmanın belirleyicileri ve firma büyüme
performansına etkileri üzerine yapılan mikro ekonomik çalışmalar sınırlı olsa da firmaların borç
dolarizasyon oranının belirleyicilerine yönelik kısa bir yazın taraması aşağıdaki gibi ver ilebilir.
Eichengreen ve Hausmann (1999) 4; Levy-Yeyati (2006)’ye göre, tasarrufların yetersiz ve
finansal piyasaların sığ olduğu ülkelerde firmalar kısa vadeli yükümlülüklerinden doğan faiz
yükünden kaçınmak üzere döviz kuru riskini almayı genellikle tercih etmektedirler. Calvo ve
Reinhart (2000)’e göre ise sermaye giriş/çıkışlarına bağlı kırılganlığın derecesini belirleyen
faktörlerin başında güven gelmektedir. Zettelmeyer vd. (2010) borç dolarizasyonunun nedenleri
arasında makroekonomik politikalardaki belirsizlikler, yetersiz kurumsal kapasite ve
düzenlemelerdeki yetersizlikleri belirtmişlerdir. Bleakley ve Cowan (2008) ise borç
dolarizasyonunun temel belirleyicilerinden birinin ihracat gelirine sahip olmak olduğunu
vurgulamışlardır.

Eichengreen ve Hausmann (1999) uluslararası piyasalarda kendi paraları cinsinden ve uzun vadeli
borçlanamaması durumunu “temel günah” olarak tanımlamaktadır. Temel günah ve dolarizasyon, merkez
bankalarının son borç verme mercii olma kapasitelerini sınırlandırmakta ve bunun sonucunda bağımsız bir para
politikasının etkinliğini azaltmaktadır.
4
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Cespedes ve diğerleri (2000), Martinez ve Werner (2002), Cowan vd. (2005)’göre ülkede
uygulanan döviz kuru rejimi de borç dolarizasyonu üzerinde etkilidir. Buna esnek/dalgalı döviz
kuru rejimine sahip ülkelerde firmalar döviz kuru riskinden kaçınmak üzere bilançol arını hedge
ettikleri ileri sürülmektedir. Bu çalışmalarda, yükümlülüklerin dolarize olduğu bir ortamda
sabit kur rejiminin esnek kur rejimine göre firmaların net değerleri üzerindeki olumsuz etkisinin
daha büyük ve kalıcı olduğu vurgulanmaktadır. Diğer yandan, yabancı para cinsi borcu olan
firmaların aynı zamanda ihracatçı oldukları bu nedenle döviz kurundaki dalgalanmalara karşı
korunak sağladıkları ve söz konusu dalgalanmaların reel faaliyetlere etkilerinin sınırlı
olabileceğini ve kriz dışı dönemlerde olumlu etkileyebileceği görüşünü destekleyen çalışmalar
da mevcuttur (Bleakley ve Cowan, 2008; Aguiar, 2005; Ranciere vd., 2009; Kalemli-Özcan
vd., 2009; Bougheas vd., 2012; İncekara vd., 2017).
3. Veri ve Modeller
Çalışmada, 2008-2015 dönemini kapsayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Sektör Bilançolarında yayınlanan imalat sanayiinde faaliyet gösteren 15 alt sektöre ilişkin yıllık
ortalama olarak 7 binin üzerinde şirketin verileri kullanılmıştır. TCMB Sektör Bilançoları
Türkiye’deki reel sektör şirketlerine ait en kapsamlı veri setidir. Bu çalışmada şirketlere ait
bilanço, gelir tablosu gibi muhasebe bilgileri ile birlikte, şirketlerin faaliyette bulundukları ana
sektör, alt sektör gibi sektör bilgileri, kuruluş tarihi, ortalama çalışan sayısı, faaliyette bulunulan
il, hukuki durum gibi bilgiler de bulunmaktadır.
Veri seti, imalat sanayinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hemen hemen tamamını
kapsamaktadır. Ayrıca, söz konusu veri setinde yer alan şirketler 10 ve daha fazla çalışanı olan
şirket istihdamının yaklaşık yüzde 75’ini sağlamaktadır. Benzer şekilde, toplam imalat sanayi
ihracatının üçte ikisinden fazlasını da bu şirketler gerçekleştirmektedir. Veri seti Türkiye için
örnekleme standartları çerçevesinde bir örnek teşkil etmemekle birlikte, şirketlerin toplam
faaliyetler içinde yüksek ağırlık teşkil etmesinden dolayı yapılan analizin temsiliyet gücü
yüksektir. Çalışmada kullanılan değişkenler ve tanımlamaları şöyledir;
Tablo 1: Değişkenler
Değişken Adı

Değişken Tanımı: Firmaya Özgü Değişkenler

Kaynak

BD

Borç (yükümlülük) dolarizasyon oranı (YP cinsi nakdi
krediler /Toplam nakdi krediler*100). YP cinsi borçlar TL
TCMB Sektör Bilançoları
cinsinden elde etmek için yılsonu döviz kurları
kullanılmıştır.

IHR

İhracat oranı (Yurt dışı satışlar/Toplam net satışlar*100.
İhracat rakamları TL cinsinden elde etmek için ortalama
döviz kurları kullanılmıştır.

MDV
KO

TCMB Sektör Bilançoları

Net maddi duran varlıklar/ Toplam varlıklar*100

TCMB Sektör Bilançoları

Kaldıraç oranı (Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam
Kaynaklar*100)

TCMB Sektör Bilançoları

ROA

Net Kar/Toplam Aktifler

TCMB Sektör Bilançoları

(IHRit*∆REERt)

İhracat oranı ile kur değişimleri arasındaki karşılıklı
etkileşimi vermektedir. Rekabet etkisini gösterir.

Kendi hesaplamalarımız

Borç dolarizasyonu ile kur değişimleri arasındaki karşılıklı
(BDit-1*∆REERt) etkileşimi vermektedir. Bilanço etkisini gösterir.
Kendi hesaplamalarımız
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Makro Değişkenler
Politik İstikrarsızlık göstergesi olarak kullanılan politik risk
endeksinin oluşturulması için politik risk bileşenleri olarak Politik istikrarsızlık
adlandırılan, önceden hazırlanmış faktörler grubuna risk göstergesi olarak Politik
puanları verilmektedir. Her bir bileşene verilen en düşük Risk Grubu (PRS Group)
puan sıfır iken; en yüksek puan, bileşenin, tüm politik risk tarafından hazırlanan
değerlendirmesi için verili olduğu sabit ağırlığa göre “Uluslararası Ülke Risk
değişmektedir. Risk dereceleri, en düşük riski gösteren 0 Rehberi (ICRG-International
puan ile en yüksek riski gösteren 100 puan arasında
Country Risk Guide)”nden
değişmektedir. Politik risk endeksi, gerek politik, gerekse
alınan “Politik Risk Endeksi”
sosyal tutumları kapsayan 12 adet ağırlıklandırılm ış
değişkeni içermektedir. Hükümet istikrarı, sosyo-ekonomik kullanılmıştır
koşullar, yatırım profili, iç çatışmalar, dış çatışmalar,
yolsuzluk, politikada ordunun etkisi, dinsel gerilim ler,
hukuk ve düzen, etnik gerilimler, demokratik hesap .
verebilirlik ve bürokrasinin niteliği faktörlerinin her birine
yönelik risk puanlarını değerlendirerek bir ülkenin politik
istikrarını analiz etme aracıdır.
Enflasyon oranı (TÜFE endeksinin birincil logaritma
TÜİK
farkı)
Reel efektif kur değişim oranı (TCMB TÜFE bazlı
Reel Kur Endeksi birincil logaritma farkı)

TCMB

Çalışmada Türkiye’deki imalat sanayiinde faaliyet gösteren 15 alt sektörün borç
dolarizasyonunun belirleyicileri ve sektör performansına etkileri Arellano ve Bover (1995) /
Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilen Sistem Genelleştirilmiş Momentler Metodu
(Generalized Methods of Moments-GMM) kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmada Alp ve
Yalçın (2015), Echeverry ve diğerleri (2003) çalışmalarını takiben (1) numaralı model
spesifikasyonu kullanılmaktadır. Model (1)’de Türkiye’deki imalat sanayiinde faaliyet gösteren
15 alt sektörün borç dolarizasyonunun belirleyicileri tahminlenmektedir.
BDi,t = β1BDi,t- 1 + β2BDi,t- 2 + β3IHRi,t + β4MDVi,t + β5KOi,t + β6PRIt +β7ENFt+
β8∆REERt+ αi + ui,t

(1)

Modelde, i şirket olarak yatay kesiti, t ise zaman boyutunu göstermektedir. Modelde gecikmeli
bağımlı değişkeni (BDi,t-j) dolarizasyonun finansal uyum vb. nedenlerle kalıcı olup olmaması
durumunu (dinamik etkileri) test etmek üzere kullanılmıştır.
Bleakley ve Cowan (2008), Cowan vd., (2005), Alp ve Yalçın (2015) çalışmalarını takiben de
(2) no’lu model spesifikasyonu oluşturulmaktadır. Model (2)’de Türkiye’deki imalat
sanayiinde faaliyet gösteren 15 alt sektörün performansına/aktif karlılığına etki eden
parametreler tahminlenmektedir.
ROAit=β1ROA i,t-1 +β2(IHRit*∆REERt)+β3(BDit-1*∆REERt+β4PRIt+β5∆REERt+αi+u i,t

(2)

Model (2)’de yer alan borç dolarizasyonu ile kur değişimleri arasındaki karşılıklı etkileşim
(BDit-1*∆REERt ) bilanço etkisini, ihracat oranı ile kur değişimleri arasındaki karşılıklı
etkileşim (IHRit*∆REERt ) ise rekabet etkisini yansıtmaktadır. (∆REERt ) ve (PRI) parametresi
de sırasıyla reel kur değişimlerinin ve politik istikrarsızlığın sektörün aktif karlılığı üzerindeki
etkisini göstermektedir. Ayrıca aktif karlılığı etkileyen dinamikleri dikkate almak amacıyla
modele, bağımlı değişkenin gecikmeli değeri dâhil edilmiştir.
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4. Ampirik Bulgular
Tablo 2 ve Tablo 3’te İki Aşamalı Sistem GMM modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. GMM
tekniğinin geçerliliği için birtakım testlerden geçmesi gerekmektedir. Birincisi bağımsız
değişkenlerin bir bütün olarak anlamlılığını gösteren Wald testi sonuçlarına göre tablo 2 ve
tablo 3’te yer alan modeller bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur. İkinci olarak araç
değişkenlerin geçerliliği, başka bir ifadeyle tahmin sonuçlarında aşırı belirleme kısıtlarının olup
olmadığı, Sargan testi kullanılarak analiz edilmiştir. Tablo 2 ve 3’te yer alan Sargan testlerine
göre boş hipotezler kabul edilmiş ve araç değişkenlerin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
Ardışık bağımlılık testi ise ikinci dereceden-AR(2) otokorelasyon sorunu olmadığını
göstermektedir. Dolayısıyla tahmin edilen modellerde spesifikasyon hatası yoktur.
Tablo 2: Borç dolarizasyon oranının belirleyicileri: Sistem GMM tahmin sonuçları
Bağımsız Değişkenler
𝐵𝐷𝑡−1
𝐵𝐷𝑡−2
𝐼𝐻𝑅
𝑀𝐷𝑉
𝐾𝑂
𝑃𝑅𝐼
𝐸𝑁𝐹
Δ𝑅𝐸𝐸𝑅
Sabit
Gözlem Sayısı
Araç Değişken Sayısı
Wald ( 𝑿𝟐)

Bağımlı Değişken: BD
Katsayı
Std. Hata
-0.178
0.160
-0.097**
0.040
0.436***
0.108
0.007***
0.002
0.002***
0.0007
-0.009***
0.002
0.009***
0.003
0.058
0.118
-0.162
0.140
120
AR(1) test prob
21
AR(2) test prob
373.24***
Sargan test prob

t-istatistikleri
-1.12
-2.41
4.02
3.14
3.38
-4.46
3.07
0.49
-1.15
0.024
0.237
0.684

Notlar: Sargan testi ve AR(1)-AR(2) için parantez içinde verilen sonuçlar olasılık değerleridir. Açıklayıcı
değişkenlere ilişkin standart hatalar Windmeijer (2005) düzeltmesi (Stata xtabond2 komutu) ile dirençli (robust)
hale getirilmiştir. *** işareti % 1 anlamlılık düzeyini, ** işareti %5 anlamlılık düzeyini ve * ise % 10 anlamlılık
düzeylerini ifade etmektedirler.

Model (1) sonuçlarına göre şirkete özgü ve makroekonomik durum değişken katsayılarının
işaretleri beklenen yönde olduğu görülmektedir. Bağımlı değişkenin bir dönem gecikmeli
değeri imalat sanayii için istatistiksel olarak anlamlı olmayıp cari dönem borç dolarizasyonu
üzerinde belirgin bir etkiye sahip değildir. Ancak, bağımlı değişkenin iki dönem gecikmeli
değeri imalat sanayii için istatistiksel olarak anlamlı olup işareti negatiftir. Bu durum borç
dolarizasyonun geçmiş değerlerine bağlı olduğuna ve bir ataletin olduğuna işaret etmektedir.
Buna göre iki dönem önceki borç dolarizasyonunda meydana gelen artış cari dönem borç
dolarizasyonunu azaltmaktadır. Bunun nedeni analiz döneminin 2008’de başlamış olmasıdır.
2008 sonrası küresel kriz ve para politikası kaynaklı döviz kurlarında meydana gelen oynaklığın
yarattığı kur riskini azaltmaya çalışan sektörün korunma amaçlı hareket etmesidir. Dolayısıyla
yabancı para (YP) cinsinden kaynaklara olan talebin daha düşük düzeylerde devam etmesinin
etkili olduğu düşünülmektedir.
YP cinsinden kredi kullanmanın bilanço etkisinin yönü kullanılan YP cinsinden kredilerin
şirket gelirlerinin döviz kompozisyonuyla uyumlu olup olmamasına bağlıdır. Bu çerçevede,
ihracat oranı (IHR) şirketin borcunun döviz kompozisyonu ile şirket gelirlerinin ne oranda YP
cinsinden olduğu arasında bir ilişki olup olmadığını sınamaya yöneliktir. İhracat oranı için
pozitif katsayının tahmin edilmesi şirketlerin borçları ile gelirlerinin döviz kompozisyonu
arasında uyum sağlama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Yapılan regresyonlarda, ihracat
oranı değişkenin katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu
sonuç şirketlerin borçları ile gelirlerinin döviz kompozisyonu arasında uyum sağlama
eğiliminde olduklarını ima etmektedir. Bu bulgu, literatürde şirketlerin daha fazla oranda
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ihracat yaparak YP cinsinden borçlanabildikleri ve kur riskinden korunabildikleri böylece
finansal kısıtlarını hafifletebildiklerini görüşünü desteklemektedir (Kalemli-Özcan ve diğerleri,
2009 ve 2010 ve Alp - Yalçın 2015).
Net maddi duran varlıklarının toplam varlıklara oranının (MDV) yüksek olması asimetrik bilgi
problemini azaltarak, şirketlerin daha yüksek düzeyde borçlanabilmesine imkân sağlamaktadır
(Pratap vd., 2003). Regresyonda şirketlerin maddi teminatlarına ilişkin sinyal verme özelliği
olan MDV arttıkça dolarizasyonun arttığı tahmin edilmiştir.
Kaldıraç oranı (KO) şirketlerin borçlanabilme kapasitelerini yansıtmaktadır. Yapılan
tahminlerde kaldıraç oranı ile borç dolarizasyonu oranı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif
bir ilişki bulunmuştur. Tahminler, literatürdeki bulgulara paralel olarak, borç dolarizasyonunun
kaldıraç oranı ile arttığını dolayısıyla şirketlerin uluslararası finansal fonlara erişimini olumlu
yönde etkilediğini ima etmektedir. Ancak bu oranın çok yüksek olması finansal olarak
şirketlerin finansal riskini artırarak finansal yapısını bozmaktadır. Bu nedenle finansal açık olan
gelişmekte olan ülke şirketlerinin ve bankalarının uluslararası piyasalardan borçlanabilme
olanakları sınırlanmakta dolayısıyla borç dolarizasyonunun azalması beklenmektedir. Bu
nedenle de değişkenin tahmin gücü düşük çıkmıştır.
Modelde reel efektif kur değişim oranı (∆REER) dışında kalan makroekonomik değişkenlerin
tümünün (PRI, ENF) katsayıları istatistiksel olarak anlamlı ve beklenen işaretlere sahiptir.
İktisat yazınında “portföy yaklaşımı” çerçevesinde, dolarizasyon, reel döviz kurunda ve
enflasyonda beklenen oynaklıklarla ilişkilendirilmektedir. Yüksek ve oynak enflasyonist
ortamlarda ekonomik birimler oynaklığı göreli olarak düşük paralar cinsinden işlem yapmayı
tercih edebilmektedirler (Serdengeçti, 2005; Başçı, 2011). Nitekim ilgili yazında
dolarizasyonunun enflasyonist ortamın getirdiği belirsizliklere karşı geliştirilen bir korunma
yöntemi olarak sıklıkla vurgulanmaktadır (Levy-Yeyati, 2006). Başka bir ifadeyle, enflasyon
oranındaki artış ve oynaklık şirketlerin Türk lirası cinsinden borçlanma olanaklarını
kısmalarına zemin hazırlamaktadır. Yapılan tahmin de bu yöndeki görüşleri desteklemektedir.
Şirketlerin enflasyon oranına bağlı olarak daha fazla oranda dolarizasyon eğilimi sergiledikleri
tahmin edilmiştir.
Reel kur endeksindeki artışların (Türk lirasının reel olarak değer kaybetmesi), YP cinsinden
borçlanmanın ve borç servisi maliyetinin reel olarak artmasına neden olarak, borç
dolarizasyonunu azaltması beklenebilir. Ancak diğer yandan ilgili yazında da belirtildiği gibi
dolarizasyon küresel risk ve belirsizliklere karşı geliştirilen bir korunma yöntemi olarak sıklıkla
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla reel kur artışı ilk etkiye bağlı olarak dolarizasyon eğilimini
azaltırken ikinci etkiye bağlı olarak dolarizasyon eğilimini arttırmaktadır. Birbirine ters bu iki
etki sonucu tahminler, ∆REER katsayısının istatistiksel olarak anlamsız olduğunu ortaya
koymaktadır.
Bir diğer makro ekonomik değişken olan politik risk endeksinin amacı, ülkenin politik
istikrarına ilişkin bir değerlendirme aracı sağlamaktır. Çalışmada politik risk endeksi,
Türkiye’de finansal olmayan şirketlerde borç dolarizasyonunun ve firma performansının
belirleyeni olarak ele alınmaktadır.
Yapılan literatür araştırması sonucunda politik
istikrarsızlığın, Türkiye’de finansal olmayan şirketlerde borç dolarizasyonuna ve firma
performansına etkisi üzerine çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma diğer değişkenlerin yanı
sıra politik istikrarsızlığın reel sektörün kur maliyetini ve satış performanslarını nasıl etkilediği
yönünde literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Çalışmanın bu yönüyle
literatüre katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Tahminlerde PRI değişkeni istatistiksel olarak
anlamlı olup işareti negatiftir. PRI değişkeninin negatif olması; Türkiye’de 2008 sonrası
dönemde yaşanan makroekonomik istikrarsızlık, siyasi gerginlik, terör olayları, hükümetin
diğer ülke hükümetleri ile yaşadığı siyasi gerginlikler, düzenleyici-denetleyici çerçevedeki
aksaklıklar ve piyasa yapısındaki eksikliklerle birlikte ortaya çıkan güven kaybı ve politik
istikrarsızlıklardaki artış şirketlerin YP cinsinden daha zor borçlanabildikleri ve kur riskinden
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korunma dönemine girdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla politik istikrarsızlıkta meydana
gelen artış borç dolarizasyonunu azaltmaktadır.
Tablo 3: Sektör aktif karlılığı: Sistem GMM tahmin sonuçları
Bağımsız Değişkenler
𝑅𝑂𝐴 𝑡−1
İ𝐻𝑅 ∗ 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅
𝐵𝐷𝑡−1 ∗ 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅
𝑃𝑅𝐼
𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅
Sabit
Gözlem Sayısı
Araç Değişken Sayısı
Wald ( 𝑿𝟐)

Bağımlı Değişken: ROA
Katsayı
Std. Hata
-0.466***
0.046
10.172*
5.518
-6.086***
0.882
-0.136***
0.012
2.409*
1.301
6.459**
3.015
120
AR(1) test prob
25
AR(2) test prob
1426.14***
Sargan test prob

t-istatistikleri
-9.99
1.84
-6.90
-10.95
1.85
2.11
0.043
0.238
0.962

Notlar: Sargan testi ve AR(1)-AR(2) için parantez içinde verilen sonuçlar olasılık değerleridir. Açıklayıcı
değişkenlere ilişkin standart hatalar Windmeijer (2005) düzeltmesi (Stata xtabond2 komutu) ile dirençli (robust)
hale getirilmiştir. *** işareti % 1 anlamlılık düzeyini, ** işareti %5 anlamlılık düzeyini ve * ise % 10 anlamlılık
düzeylerini ifade etmektedirler.

Tablo 3, Türkiye’deki imalat sanayiinde faaliyet gösteren 15 alt sektörün aktif karlılığı
temelinde performans etkileyenlerini göstermektedir. Model (2) değişkenlerinin tümü
istatistiksel olarak anlamlı olup işaretleri iktisadi beklentilere uygundur. PRI değişkenin
işaretinin negatif olması politik istikrarsızlıkta meydana gelen artışın şirketlerin aktif karlılığını
azaltmaktadır. Modelde bilanço etkisi olarak tanımlanan (BDit-1*∆REERt) değişkeninin iktisadi
beklentilere uygun olarak negatif bulunmuştur. Reel döviz kuru arttığında yabancı para
cinsinden borcu olan sektörlerde (dolayısıyla şirketlerde) borçlanma maliyeti artacaktır. Buna
karşın, ulusal para değer kazandığında ise yabancı para cinsinden borcu bulunan sektörlerde
borcun maliyeti azalacaktır. Bu durum literatürde negatif bilanço etkisi olarak
adlandırılmaktadır. Buna göre borç dolarizasyonu yüksek olan şirketlerin bilançosu reel döviz
kuru artışı karşısında bozulmaktadır. Modelde ihracat veya rekabet etkisi olarak tanımlanan
(IHRit*∆REERt) parametresi, aktif karlılık üzerindeki etkiyi ortaya koymaktadır. Söz konusu
değişkenin pozitif bir katsayı değeri alması, reel döviz kurunun değer kazandığı dönemde
şirketlerin rekabet gücü yükselişine bağlı olarak ortaya çıkan ihracat artışlarının aktif karlılık
üzerindeki olumlu etkisini yansıtır. 
5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de reel sektörün artan YP cinsinden borç stokunun ekonominin temel kırılganlık
kaynaklarından biri olduğu uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve politika yapıcılar
tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu makale, söz konusu görüşün geçerli olabileceğine
dair bulguları sunmaktadır. Makalede, ayrıca, reel döviz kuru artışlarının şirketlerin rekabet
gücünü arttırdığı ve bu durumun ihracat artışları yoluyla karlılığı yükselttiği bulgulanmıştır.
Diğer yandan ülkede politik istikrarsızlıkta meydana gelen artışın şirket performanslarını kötü
etkilediğine dair kanıtlar sunulmuştur. Diğer bir ifadeyle reel döviz kurlarındaki ve politik
istikrarsızlıktaki artış borç dolarizasyonu yüksek ancak ihracatı düşük olan şirketlerin
bilançolarını kötüleştirirken karlılıklarını da azaltmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmada yer
verilen borç dolarizasyonunun belirleyicileri analizi ilgili yazındaki çalışmalarla paralellik arz
etmektedir. Buna göre özellikle esnek döviz kuru rejimlerinde, ülke içi kredi imkânı sınırlı olan
şirketlerin YP cinsinden kredi kullanmaları şirket bilançolarını döviz kuru şoklarına ve politik
isitkrarsızlıklara karşı daha duyarlı hale getirmiştir. Dolayısıyla bu kırılgan yapı dikkate
alındığında, Türkiye’de ani ve önemli büyüklükteki kur değişimlerinden kaçınılmalıdır. Reel
sektörün yabancı para cinsinden borçlanma düzeyi ve para birimi uyumsuzluğu, Türkiye
ekonomisini reel sektör kaynaklı krizlere açık hale getirmektedir.
12

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5 th -7th October 2017

Bu çerçevede, şirketlerin döviz kuru riskinden kaçınmak üzere kısa vadede türev ürünlerini
kullanmaları ve uzun dönemde ise YP cinsinden gelirlerini artırmaları önerilmektedir. Diğer
yandan kur riskinden kaçınmak için şirketlerin uluslararası piyasalarda talepleri döngüsel
hareketlere daha az duyarlı olan ihraç ürünlerinde rekabetçi olabilmelerinin önemini ortaya
çıkmaktadır.
Çalışmamız kapsamında yapılan analiz, şirketler YP cinsinden borçları ile YP cinsinden
gelirleri arasında bir denge sağlamaları (doğal koruma) durumunda negatif bilanço etkilerini
sınırlayabildiklerini ve dolayısıyla karlılık artışını sürdürebileceğini göstermektedir. Şirketlerin
dış pazarlarda rekabet etme güçlerini artırıcı politikaların hayata geçirilmesi, bir yandan düşük
maliyetli YP cinsinden borçlanmalarına imkân tanırken diğer yandan söz konusu borçların
olumsuz bilanço etkilerinden kaçınılmaktadır. Bu çerçevede, daha istikrarlı kar marjları ve
büyüme oranları ancak ihracat oranlarındaki artışla sağlanabileceği düşünülmektedir.
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The Relationship Between Economic Growth and Tourism
Income: The Case of Turkey
Furkan Beşel1 Uğur Uyğun2

Abstract
There are many factors that affect economic growth, one of which is tourism income. This study analyzes the
relationship between tourism income and economic growth. This paper utilizes annual data from 1964 to 2016 and
checks for cointegration and causality between tourism income and economic growth. Fourier ADF unit root test,
Fourier cointegration test and time varying causality tests indicate that there is cointegration between the variables
and there is bidirectional causality relationships between economic growth and tourism income.
Keywords: Tourism, economic growth, fourier cointegration analysis, time varying causality analysis
JEL Classification: A10, C01, C22

1.Introduction
It could be stated that tourism sector became more valuable and had more affect on economy
with globalization. In this context tourism became a sector which is fastly enhances and
improves. It’s realized that social and cultural effects are not to be excluded along with
economical effects. Although tourism sector is used for national and/or regional development,
it could also be an instrument to increase national income, employment and taxes as well as
close the gap in balance of payments (Çoban and Özcan, 2013: 244). Searches Show that
tourism is the main source of economic growth and development3.
Tourism sector which is particularly important for developing countries also is an improving
sector when evaluated with world economics. It’s possible to interpret contribution of tourism
in three ways to developing countries such as Turkey. First of all, it could be stated that tourism
affects national income positively. Also it’s possible to say with tourism the country receive
inflow of foreign currency which contributes to resolve of balance of payments and make it
better. In addition it’d be stated that tourism sector supplies new employment possibilities thus ,
it has an active role in decreasing unemployment rates.
In the context of tourism effects on economy, rate of tourism has increased dramatically in
Turkish economy and became an important part of national revenue. Support on tourism has
been increasing lately and with this progress the revenue come from tourism increased (Uysal
et al., 2004: 164).
Determining the effects of tourism sector on growth of Turkish economy is the focus point of
this article. In this context the relationship between tourism revenue and economic growth has
been analyzed for 1964-2016 term.

1

Assist. Prof. Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance ,
E-mail: fbesel@sakarya.edu.tr
2 Res. Assist. Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance,
E-mail: uguruygun@sakarya.edu.tr
3
Related research could be find in the literature section of this article.
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2.Literature Review
The literature for economic growth and tourism revenue were given below.
Writer-Year

Country

Time
Period

Model

Result
Although unidirectional Granger
causality exists from tourism to
revenue, there is no relationship
amongst relevant variables
according to Toda-Yamamoto
causality test.
According to the analysis results,
tourism has positive effect on
economic growth for both short
and long terms.
Johansen cointegration test shows
that there exists a long term
relationship among exportation
revenue, tourism revenue and
economic growth. Also Error
Correction Model states that there
is a unidirectional causality from
exportation revenue and tourism
revenue to economic growth.
The analysis which is made
trimester, reveals that there is a
bidirectional causality exists
amongst tourism income and
economic growth.
Although there is no relationship in
the short term, tourism is the cause
of economic growth in the long
term.
Analysis results show that; there
exists bidirectional relationship
from tourism spendings to growh,
unidirectional relationship from
tourism spendings to direct foreign
investments, bidirectional
relationship from foreign direct
investments to economic growth.
Discriminately from ADF unit root
test, Zivot-Andrews test results
show that gross domestic product
and tourism variables are trend
stationary. Also it’s been stated
that there is no relationship
between the relevant variables
according to Granger and TodaYamamoto causality tests.
It’s been stated that tourism has
positive effect on economic growth
and cointegration test results show
that there exists a relationship for
both variables in the long term.
Although empirical findings
obtained from symmetrical
causality analysis’ show that there
is a linear causality from tourism
revenue to economic growth;

Topallı(2015)

Turkey

1963-2011

Johansen
Cointegration
and Granger,
TodaYamamoto
Causality

Kızılkaya,
Sofuoğlu and
Karaçor
(2016)

Turkey

1980-2014

ARDL Bound
Test

Polat and
Günay(2012)

Turkey

1969-2009

Johansen
Cointegration
and Error
Correction
Model

Samırkaş and
Samırkaş(201
4)

Turkey

2003:Q1–
2013:Q3

Granger
Causality

Çoban and
Özcan(2013)

Turkey

1963-2010

Johansen
Cointegration

Işık(2016)

Turkey

1985-2014

ARDL and
ECM

Yavuz(2006)

Turkey

1992:Q12004:Q4

Augmented
Dickey Fuller
(ADF), ZivotAndrews Unit
Root Tests and
Granger, TodaYamamoto
Causality

Bahar(2006)

Turkey

1963-2004

VAR

1963-2010

TodaYamamoto,
Linear and
Asymmetrical
Causality

Özcan(2015)

Turkey
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Result
empirical findings obtained from
asymmetrical causality analysis
show that the causality is from
economic growth to tourism
revenue.

Çetintaş and
Bektaş (2008)

Aslan(2008)

Although there is no relationship
between the variables in the short
term; there exists a causality from
tourism income to economic
growth in the long term.

Turkey

1964-2006

Granger
Causality and
ARDL

Turkey

1992:Q12007:Q2

Johansen
Cointegration
and Granger
Causality

The analysis shows that for the 15
year time period tourism had
supported the economic growth in
Turkey.
According to test results, tourism
revenue rate in exportation income
and economic growth are in
bidirectional causality relationship
for both short and long terms.
It’s been reached that there is a
unidirectional relationship from
economic growth to tourism
income.
Various analysis’ had been made
using capital stock data which is
estimated with perpetual inventory
method based on 2005 usd.
Study shows that tourism,
economic growth and financial
development are all cointegrated
according to Bayer and Hanck
method, in addition it’s been
revealed that tourism supports
economic growth both short and
long terms. Also there exists a
unidirectional causality from
tourism to economic growth.
Findings show that there exists a
causality from tourism
development and poverty to
economic growth, as well as, from
economic growth and poverty to
tourism development.
It’s been reached that household
revenue, accommodation prices,
domestic airlines etc. Various
variables have significant effect on
demand in the short term, in
Australia.
Study gives some suggestions
based on monthly datas, which
compare economic growth and
tourism, researched on 10
European Countries.

Bozkurt and
Topçuoğlu
(2013)

Turkey

1970-2011

Engle-Granger
Cointegration
and Error
Correction
Model

Kızılgöl and
Erbaykal
(2008)

Turkey

1992:Q12006:Q2

TodaYamamoto
Causality

Kumar and
Stauandrmann
(2016)

Sri Lanka

1978-2014

Cointegration
and Causality

Ohlan(2017)

India

1960-2014

Bayer and
Hanck Model,
ARDLGranger
Causality

Rakotondrama
ro and
Andriamasy(2
016)

Madagascar

1988-2013

Granger
Causality

Allen, Yap
and Riaz
(2009)

Australia

1998:Q32006:Q4

VAR and Error
Correction
Model

Antonakakis,
Dragouni and
Filis (2015)

10 European
Countries

199952012

Relationship
Changing with
Time
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Model

Result

2009-2015

Panel
Regression and
Two Phased
Least Squares
Method

It’s been revealed that income per
capita, regional tourism statistics
and land transport affect New
Zealand’s domestic tourism.
It’s been stated that tourism has
positive effects on economy in
Malaysia and tourism is the
granger cause of economic growth.
The analysis shows that tourism
focused economy is good for
Taiwan. Also, for South Korea,
there exists bidirectional causality
for tourism and economic growth
variables.
It’s been indicated that economic
growth and industrial performance
variables are not cointegrated but
they are granger cause of each
other.

Tang and Tan
(2015)

Malaysia

1975-2011

Granger
Causality

Chen and Wei
(2009)

Taiwan and
South Korea

1975:Q12007:Q1

Granger
Causality and
EGARCH-M
Modeli

Tang and Jang
(2009)

USA

1981:Q12005:Q4

Granger
Causality and
Cointegration

1960-2006

Johansen
Cointegration,
Granger
Causality and
ARDL

The study reveals that tourism and
economic growth variables have
bidirectional causality but they are
not cointegrated.

Panel Error
Correction and
Causality

According to results of the analysis
there exists non linear bidirectional
causality which is changing from
country to country and time (short
and long term) variables. Also it’s
been stated that threshold values
are effected by macro economic
environment and politics.

Katırcıoğlu
(2009)

Liu, Hsiao and
Huang (2016)

Turkey

10 Asian
Countries
and
Australia

1995-2013

3. Econometric Analysis and Findings
3.1. Fourier ADF Unit Root Test
With Fourier Unit Root Test which is developed by Christopoulos and Leon-Ledesma (2010),
big changes in deterministic terms compose model via using trigonometric methods. Test is
able to sense hard and soft fractions when it’s made with suitable frequency. Date of fraction,
count of fraction and form of fraction don’t affect the power of the test (Yilanci and Eris,
2012:210). Main hypothesis and alternative hypothesis of fourier unit root test is;
H0: Series contains unit root.
H1: Series is significant.
In fourier unit root test firstly suitable frequency (k) is determined (minSSR). F statistic is
calculated with the model which is made with adequate frequency. Higher F statistic values
from the table critical values shows that trigonometric terms are significant. In the next phase
established model is examined through stability of square remains (   (k ) ) in suitable
frequency. If the calculated  statistic is lower than the critical values of the table, then main
hypothesis can not be denied. Result of unit root test was shown in Table 1.
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Table 1: Result of fourier unit root test
Variable
GDP
TOUR
Not:

SSR

k

F (k )

  (k )

3.47E+08
124.5457

1
1

30.174
40.092

-2.865
-2.081

F (k ) Table values which compare F (k ) were taken from Becker et al.(2006)

and 6.873 for %1. Table values which compare

  (k )

and it’s 4.162 for %10, 4.972 for %5

were taken from Christopoulos and Leon-Ledesma (2010) and it’s -

4.43 for %1, -3.85 for %5 and -3.52 for %10.

Suitable frequency for GDP was determined 1, with the help of minSSR. Model has been
estimated with suitable frequency and F statistic was calculated 30.174. Because F statistic was
higher than all table values in all siginificancy levels, used trigonometric terms were significant.
Consequently unit root test result was statistically significant.
Significancy of square remains (   (k ) ) which is established in adequate frequency was tested
and  statistic has been calculated 2.685. Because  value is lower than table critical values in
all significancy levels, main hypothesis can not be denied. Consequently series contains unit
root and not significant.
Suitable frequency for TOUR series was determined as 1, utilizing from minSSR. Model has
been estimated with adequate frequency and F statistic calculated as 1. Because F statistic is
higher than table critical values in all significancy levels, trigonometric terms were significant.
Consequently result of unit root test was significant.
Significancy of square remains (   (k ) ) which is established in adequate frequency was tested
and  statistic has been calculated 2.081. Because  value is lower than table critical values in
all significancy levels, main hypothesis can not be denied. Consequently series contains unit
root and not significant.
Graphic 1 shows the success of fourier functions’ catching deviations of establishments.
Graphic 1: Fourier functions

3.2. Fourier Cointegration Test
Fourier Cointegration Test developed by Tsong et al.(2015) is the combination of four different
cointegration tests and it contains fourier functions and trigonometric terms (Yılancı, 2017:1).
If fourier function is not valid when there is independent variable in fourier ointegration, then
fourier function becomes Shin (1994) cointegration test. Because fourier cointegration test is
based on trigonometric terms, transition of fractions happen to be soft4.
Base hypothesis of test are;
H0: Cointegration exists amongst the variables.
H1: Cointegration not exists amongst the variables.
4

For detailed theoretical explanations; Tsong vd. (2015).
19

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5 th -7th October 2017

The table below represents the results of the fourier cointegration test.
Table 2: Fourier cointegration test results

Not:

MinSSR

k

F (k )

31359478

1

87.60820

F (k ) Table

values which compare

F (k ) were taken from Tsong et al.(2015)

and 5.774 for %1. Table values which compare

  (k )

  (k )
0.0564
and it’s 3.352 for %10, 4.066 for %5

were taken from Tsong et al. (2015) and it’s 0.198 for %1, 0.124 for

%5 and 0.095 for %10.

Because calculated fourier cointegration test statistic (0.0564) is lower than Tsong et al.(2015)
table values, H0 could not be denied. Consequently amongst the variables there exists a
cointegration relationship. Because cointegration between variabless was valid, to test
significance of trigonometric terms, calculated F (k ) value compared to the table values.
Because calculated F statistic (87.60820) was higher than the table values of Tsong et al.(2015),
trigonometric terms were significant. According to the result of fourier cointegration test, it’s
been determined that amongst the variables there is a long term relationship.
3.3. Time Varying Causality Test5
Graphic 2: Time Varying Causality from TOUR to GDP

According to the result of Time Varying Causality Test it was determined that there exists a
causality from tourism revenue to economic growth for 1979-2000, 1982-2017 and 19982014 terms.

5

For detailed theoretical explanations; Yilanci and Bozoklu (2014)
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Graphic 3: Time varying causality from GDP to TOUR

According to the result of Time Varying Causality Test it was determined that there exists a
causality from economic growth to tourism revenue for 1966-1987, 1969-1994, 1975-2002,
1984-2008 and 1989-2015 terms.
4.Conclusion
Tourism sector which is particularly important for developing countries also is an improving
sector when evaluated with world economics. It’s possible to interpret contribution of tourism
in three ways to developing countries such as Turkey. First of all, it could be stated that tourism
affects national income positively. Also it’s possible to say with tourism the country receive
inflow of foreign currency which contributes to resolve of balance of payments and make it
better. In addition it’d be stated that tourism sector supplies new employment possibilities thus,
it has an active role in decreasing unemployment rates. In the context of tourism effects on
economy, rate of tourism has increased dramatically in Turkish economy and became an
important part of national revenue. Support on tourism has been increasing lately and with this
progress the revenue come from tourism increased.
The study showed that actually economic growth and tourism revenue are relevant to each
other. Analysis of tourism and economic growth variables showed how much importance do
they have for each other and how do they effect each other. To summarize the study analysis
results were given below. Suitable frequency for GDP was determined 1, with the help of
minSSR. Model has been estimated with suitable frequency and F statistic was calculated
30.174. Because F statistic is higher than all table values in all siginificancy levels, used
trigonometric terms are significant. Consequently unit root test result was statistically
significant.
Significancy of square remains (   (k ) ) which is established in adequate frequency was tested
and  statistic has been calculated 2.685. Because  value is lower than table critical values in
all significancy levels, main hypothesis can not be denied. Consequently series contains unit
root and not significant. Suitable frequency for TOUR series was determined as 1, utilizing
from minSSR. Model has been estimated with adequate frequency and F statistic calculated as
1. Because F statistic is higher than table critical values in all significancy levels, trigonometric
terms were significant. Consequently result of unit root test was significant.
Significancy of square remains (   (k ) ) which is established in adequate frequency was tested
and  statistic has been calculated 2.081. Because  value is lower than table critical values in
all significancy levels, main hypothesis can not be denied. Consequently series contains unit
root and not significant. Because calculated fourier cointegration test statistic (0.0564) is lower
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than Tsong et al. (2015) table values, H0 could not be denied. Consequently amongst the
variables there exists a cointegration relationship. Because cointegration between variabless
was valid, to test significance of trigonometric terms, calculated F (k ) value compared to the
table values. Because calculated F statistic (87.60820) was higher than the table values of Tsong
et al. (2015), trigonometric terms were significant. According to the result of fourier
cointegration test, it’s been determined that amongst the variables there is a long term
relationship.
According to the result of Time Varying Causality Test it was determined that there exists a
causality from tourism revenue to economic growth for 1979-2000, 1982-2017 and 1998-2014
terms. According to the result of Time Varying Causality Test it was determined that there
exists a causality from economic growth to tourism revenue for 1966-1987, 1969-1994, 19752002, 1984-2008 and 1989-2015 terms.
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Enflasyon ve Döviz Kurları Arasında Ortak Doğrusal Olmayan
Geçişkenlik
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Özet
Enflasyon ve döviz kurları arasındaki ilişki geçişkenlik yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak söz konusu
değişkenlerin arasında var olan ilişkide genel olarak doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenler dikkate almadan
analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte enflasyon ve döviz kuru değişkenlerini temsil eden zaman serileri
üzerinde var olan “ortak konjonktür”, “ortak mevsimsellik” ile “ortak yapısal değişimlerin” parametreler
üzerindeki etkisi dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmada amaç Türkiye Ekonomisi için döviz kurlarıyla enflasyon
arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkisini analiz etmektir. Bu çerçevede Türkiye’de enflasyon ile döviz
kurları arasındaki doğrusal ilişki ayrıştırılmış olup, söz konusu değişkenler arasında ortak doğrusal olmayan bir
ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, döviz kuru, doğrusal olmayan zaman serisi, ortak doğrusalsızlık
JEL Sınıflandırması: E31, F31, C32

Co-Nonlinear Transition Between Inflation and Exchange Rates
Abstract
The relationship between inflation and exchange rates is addressed within the transivity approach. However, the
subject analyzes are generally made without taking into account the linear and nonlinear components that exist
between the variables. In addition to this the effects of "common conjuncture", "common seasonality" and
"common structural changes" on parameters that are present on time series representing inflation and exchange
rate variables are not considered. The purpose of this study is to analyze the linear and non-linear relationship
between exchange rates and inflation for Turkish Economy. In this framework, it has been analyzed whether there
is a co-nonlinear relationship between inflation and exchange rates in Turkey by separating the linear between the
so-called variables. The results have shown that there is no co-nonlinear relationship between inflation and
exchange rates in Turkey.
Keywords: Inflation, exchange rate, nonlinear time series, co-nonlinear parameters
JEL Classification: E31, F31, C32
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gelişmeler ülke ekonomilerinde istikrarın sürdürülmesine yönelik politika araçlarının
değişimine yol açmıştır. Özellikle fiyat istikrarının sağlanması durumunda finansal istikrarın
sağlanacağı yönünde ortaya atılan kabul, fiyat istikrarı için temel bir amaç olmuştur. Ancak
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küresel finans krizi sonucunda fiyat istikrarının finansal istikrarın sağlanması için yeterli ve
gerekli bir koşul olmadığı görülmüştür. Bunun sonucunda merkez bankaları fiyat istikrarı
yanında finansal istikrarı da sağlamak bir amaç haline getirmişlerdir. Bununla birlikte küresel
finans krizi küresel dünya ekonomisinde nispi fiyat yapısının bozulmasına yol açmıştır.
Küresel finansal krizin ardından enflasyon oranları birçok ülkedeki hedeflerinden sapmıştır.
Merkez bankaları zaten alt sınırda olan politika faiz oranlarıyla, geleneksel olmayan para
politikası araçlarını kullanmaya başlamışlardır. Hem düşük politika faizi hem de miktarı
artırılan parayla ortaya çıkan parasal genişleme, ulusal para birimlerine değer kaybettirerek
enflasyonu arttırmıştır (Alexius ve Holmberg,2017:2)
Döviz kuru değişikliklerinin fiyatlara ne ölçüde aktarıldığı döviz kuru geçişi olarak
bilinmektedir. Dış fiyat hareketleri, benzer şekilde yurtiçi fiyatları etkiler ve geçiş de bu etkiyi
tanımlamak için kullanılır (Goldberg ve Knetter, 1997:1244-1245) Döviz kurunun enflasyon
üzerindeki geçişkenliğini (pass through) belirlemek hane halkları ve firmalar için olduğu kadar
özellikle merkez bankaları için para politikası araçlarının etkinliğini belirleyecektir. Genel
olarak gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon beklentileri denge döviz kuru üzerinde etkisi
olmaktadır. Özellikle ithal girdilerin fiyatlarındaki değişimler, üretim maliyetlerini ve kişilerin
geleceğe dair beklentilerini etkilemektedir. Bununla birlikte döviz kurunda meydana gelen
değişimlerin frekansı ve şiddeti hane halklarının tüketim kararları üzerinde belirleyicidir.
Döviz kuru dalgalanmaları enflasyon üzerinde dolaylı ve dolaysız kanallar ile etkilemektedir.
İlk olarak döviz kuru dalgalanmaları ithal fiyatları ve sonrasında hammadde ve ithal malların
fiyatlarını etkilemektedir. Üreticiler için, üretimde kullanılan ithal girdi fiyatlarının değişmesi
üretim maliyetlerinin değişmesi maliyet kanalı olarak enflasyonu etkilemektedir. İkinci kanal
ise, ithal edilen tüketim malları üzerindeki doğrudan etkidir. Döviz kurundaki değişimler ithal
tüketim mallarının fiyatlarının yurt içi fiyatlarının artmasını doğrudan etkilemektedir. Bu
malların TÜFE içindeki ağırlığına bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi üzerinde doğrudan etkiler
ortaya çıkmaktadır. Bu kanal ithal edilmiş tüketim kanalı olarak adlandırılabilir. İthal mallarının
döviz kurlarındaki değişme sonucunda ikamesi olan yerli malların talebi ve bu kanaldan
fiyatları üzerindeki etkileri; bu malların TÜFE içindeki ağırlığına bağlı enflasyon düzeyini
etkilemektedir. Dolaylı kanal, toplam talebi ve TÜFE’yi işsizlik ve enflasyon arasındaki değiş
tokuş ilişkisi yoluyla etkileyen iktisadi değişkenlerin etkisidir. Bu değişkenler varlık fiyatları,
hane halkı ve firmaların güvenleri, nispi iç / dış fiyatlar, enflasyon bekleyişleri ve para otoritesi
üzerindeki güvenilirliktir(Rincon ve Rodríguez, 2016:9-12).
Gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru değişkenliği ve oynaklığı enflasyon riskinin en önemli
nedenidir. Bu nedenle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının değişken
nitelikleri göz önüne alındığında, döviz kuru değişiklikleri de güçlü olabilmektedir.
Enflasyonist döviz kuru şoklarına karşı para politikası uygulaması söz konusu olduğunda
geçişkenliğin derecesine ve hızına ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır (Dedeoğlu ve Kaya,
2015:80).
Bu çalışmada enflasyon ve döviz kuru arasındaki geçişkenlik etkisi Ocak 2007 - Nisan 2017
dönem aralığı için ortak doğrusal olmayan ilişkinin olup olmadığı dikkate alınarak test edilip
ortaya konulmaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısmında literatür özetlenmektedir. Devam eden
kısımda ise veri seti, yöntem ve ampirik bulgular raporlanmaktadır. Çalışmanın son kısmında
ise sonuç ve politika önerileri bulunmaktadır.
2.Literatür
Döviz kuru geçişkenliği temelinde döviz kuru ile yurtiçi fiyatlar arasındaki ilişkiyi ifade
etmektedir. Bu bağlamda Goldberg ve Knetter (1997) döviz kuru geçişkenliğini gelişmiş ülkeler
açısından döviz kuru tarafından kaynaklanan yüzde bir değişimin yerel para cinsinden ithalat
fiyatlarında neden olduğu yüzde değişim olarak tanımlamaktadır. Eğer bir ülke enflasyonu
istikrarlı bir şekilde düşük seviyelerde tutmak istiyorsa döviz kuru geçişkenliğinin düşük
olmasına, aksi durumda yüksek geçişkenlik enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasına neden
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olmaktadır. Dolayısıyla fiyat istikrarına bağlılık geçişkenlik düzeyini düşürecek ve enflasyonun
düşük sevilerde kalmasına yardımcı olacaktır (Taylor, 2000:1391).
Yapılmış ampirik çalışmalar geçişkenlik etkisinin genellikle ilk çeyrekte etkisinin büyük
olduğu yönünde bulgular sunmaktadır. Bu etkilerin bir yılsonunda ortadan kalkmakla birlikte
ekonomide arz yönlü enflasyon etkisinin daha büyük olduğu görülmektedir. Bunun anlamı
geçişkenlik etkisi ticareti konu olan malların fiyatları kanalından daha büyük etkiye sahip
olmasıdır (Leigh ve Rossi, 2002). Bu etkinin büyüklüğü ülkelerin uyguladıkları kur sistemi
tarafından belirlenmektedir. Örneğin Türkiye’de geçiş etkisinin gelişmiş ülke ekonomilerine
göre daha yüksek bulunduğu çalışma da esnek döviz kur sistemine geçişle birlikte bu etkinin
azaldığı yönünde bir bulguya ulaşılmıştır (Arat, 2003). Bununla birlikte döviz kurundan
enflasyona geçişkenlik için belli eşik değerlerin olduğu bulunmuştur. Bu açıdan döviz kurundan
enflasyona geçişkenliğin doğrusal bir ilişki değil doğrusal olmayan bir ilişki olduğu
düşünülebilir. Genel olarak frekansı yüksek serilerle çalışıldığında bu doğrusal olmama etkisi
artmaktadır. Özellikle döviz kuru sistemlerinde yapılan değişimler söz konusu doğrusal
olmama özelliğine neden olan en önemli etkendir. Mihaljek ve Klau (2008) tarafından yapılan
çalışma da döviz kurundan enflasyona geçişkenliği Türkiye için 2003 öncesi için 0.63, 2003
sonrası için 0.42 olarak tahmin etmişlerdir. Türkiye’ de çeyreklik döviz kuru değişimi %5 eşik
değeri aşarsa enflasyon oranlarında önemli bir değişime neden olduğunu bulgusuna
ulaşmışlardır. Bu bulgu özellikle 2001 krizi sonrasında döviz kuru değişkenliğinin merkez
bankası tarafından bir temel reaksiyon değişkeni olarak kullanılmış olması açısından önemlidir
(Civcir ve Akçağalayan, 2010). Genel olarak döviz kurlarından ortaya çıkan etkilerin
enflasyona geçişkenliği ile ilgili süreç finansal kanal olarak tanımlanabilir. Bunun ana nedeni
ithal malların fiyatlarını artıran şokların döviz kurundan kaynaklanan şoklara göre enflasyona
geçişkenliği daha yüksektir (Yüncüler, 2011, Kara ve Öğünç, 2012).
Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar genellikle döviz kurunun fiyatlar üzerindeki etkisini
belirleyen faktörler ve geçişkenliğin boyutunu ve süresini belirlemeye yönelik çalışmalardır.
Bu bağlamda bu çalışmada geçişkenliğin etkisi temel bir model ve veri seti kapsamında ancak
ortak doğrusal olmama durumunu dikkate alan yeni bir yöntem çerçevesinde incelenmiştir. Bu
yöntem ile doğrusal bir süreç izlemeyen döviz kuru ve enflasyon serilerinin diğer çalışmalardan
farklı olarak birlikte hareket ettiklerinde simetrik bir ilişkiye sahip olup olmadıkları ve bu
ilişkinin boyutu hakkında bilgi verecek olmasıdır.
3.Yöntem
Bu çalışmada Türkiye’ de enflasyon ve döviz kurları arasındaki ilişki geçişkenlik yaklaşımı
çerçevesinde ele alınmaktadır. Türkiye Ekonomisi için döviz kurlarıyla enflasyon arasındaki
doğrusal ve doğrusal olamayan ilişkisi analiz edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de enflasyon
ile döviz kurları arasındaki doğrusal ilişki ayrıştırılarak, ilişkilerinin doğrusal olmayan yapısıyla
birlikte ortak doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiyi gösteren parametreler ortaya konmaktadır.
Bazı zaman serileri doğrusal olmayan bir süreç izliyorsa, ancak bu serilerin düzey değerleri
arasındaki doğrusal bir ilişki doğrusal olmama durumunu ortadan kaldırıyorsa, böyle bir ilişki
ortak doğrusal olmayan olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışma da enflasyon ve döviz
kuru arasındaki ortak doğrusal olmayan ilişkilerin sayısı Hungnes (2015) tarafından geliştiri len
yöntem ile hesaplanmaktadır.
Ekonomide birçok değişken doğrusal olmayan bir süreç izlemektedir. Bu değişkenler aynı
zamanda ortalamaya dönmeyen ve deterministik ya da stokastik eğilim izlemeyen, dolayısıyla
doğrusal olmayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, iki değişken aynı bir doğrusal
olmayan süreç izleyebilirken bu iki değişken arasındaki ilişki ekonomik teoride (faiz oranı vade
yapısı modelleri, varlık fiyatlama modelleri vb.) doğrusal bir ilişki olarak tanımlanmaktadır
(Cox, Ingersoll ve Ross, 1985).
Ortak doğrusal olmama durumu eşbütünleşme (Engle ve Granger, 1987), ortak konjoktür
(Vahid ve Engle,1993), ortak mevsimsellik (Engle ve Hylleberg, 1996) ortak yapısal kırılmalar
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(Hendry ve Massmann, 2007) gibi ortak bir özelliktir – bir grup seri varsa ve bu serilerin
doğrusal kombinasyonları sıfırdan farklı ise bu özellik ortak olarak tanımlanmaktadır ( Engle
ve Kozicki, 1993).
Doğrusal olmayan bir sistem tanımlarsak;
n

Yt   i X t 1   iYt i  Dt   t
i 0

(1)

i 1

Yt n tane değişkenin vektörü, Xt doğrusal olmayan bileşenlere sahip m tane değişkenin vektörü,
Dt, nD deterministik değişkenler vektörüdür. i ,  i ,  katsayı matrisleri ve hata terimi (  t
N.i.i.d. (0,  )) olarak varsayılmaktadır. Deterministik değişkenler vektörü D t, doğrusal
varsayılmakta ve sabit terim, eğim, mevsimsel kukla değişkenlerini içermektedir. Doğrusal
olmayan deterministik değişkenler ise Xt içerisinde yer almaktadır. Ortak doğrusal olmayan
uzayı kısıtlamak ve tanımlamak için 1 gecikmeli olarak (eşbütünleşme literatüründe hata
düzeltme mekanizması gibi) yeniden yazabiliriz;
1

Yt   ' X t  Yt 1   i Yt i  * Dt   t*

(2)

i 1

Modelde değişkenler doğrusal olmayan kısım hariç durağan olarak varsayılmaktadır. Ancak
eğer seriler durağan değilse (I(1) düzey değerinde durağan) ilk olarak eşbütünleşme rankı
belirleniyor daha sonra ortak doğrusal olmayan bileşenler ve ortak doğrusal ol mayan ilişkiler
test edilmektedir.
4. Bulgular
Bu çalışmada fiyatlara geçiş etkisini tahmin etmek amacıyla Hungnes (2015) tarafından
önerilen ortak doğrusal olmama testi kullanılmıştır. Bu çerçevede çalışmada tüketici fiyat
endeksi ve üretici fiyat endeksi enflasyon değişkeni olarak, USD/TL döviz kuru değişkeni
olarak kullanılmıştır. 2007:01-2017:08 döneminde aylık veriler kullanılan çalışmada Eviews 9,
Ox programı ve kodları kullanılmıştır. Bu dönemin ele alınmasında Türkiye’ de küresel kriz
öncesi ve sonrasında kurdu yaşanan değişimlerin artması etkili olmuştur. Öncelikle çalışmada
değişkenlerin doğrusal bir yapıya sahip olup olmadıklarını belirlemek üzere doğrusallığı
sınayan BDS testi uygulanmıştır.
Tablo 1: BDS testi
Tüfe

Üfe

Dkur

Boyut
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

BDS ist
0.201
0.341
0.438
0.507
0.557
0.199
0.337
0.433
0.500
0.548
0.191
0.321
0.410
0.471
0.513

St. Hata
0.003
0.005
0.006
0.007
0.006
0.003
0.005
0.006
0.006
0.006
0.007
0.012
0.014
0.015
0.014

Z-ist
56.199
59.968
64.943
72.346
82.618
56.772
60.502
65.443
72.840
83.122
25.396
26.649
28.362
31.046
34.829

Olasılık
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

C(m,n)
10793.00
10668.00
10552.00
10443.00
10339.00
10758.00
10612.00
10472.00
10342.00
10217.00
10727.00
10507.00
10300.00
10100.00
9907.000

C(m,n)
0.700
0.700
0.701
0.701
0.703
0.698
0.697
0.695
0.694
0.694
0.696
0.690
0.684
0.678
0.673

Tablo 1’de değişkenlere ait doğrusallığı sınayan test sonuçları yer almaktadır. Elde edilen BDS
test sonuçlara göre değişkenlerin doğrusal olduğunu ileri süren H 0 hipotezi bütün test
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istatistikleri için reddedilmektedir. Dolayısıyla söz konusu değişkenlerin doğrusal olmaması
değişkenlerin doğrusal olmayan bir sürece sahip olduklarını göstermektedir.
Tahmin edilen doğrusal olmayan model şu şekildedir.
Xt=(tüfe2, (tüfe-üfe),(tüfe-dkur),üfe2,(üfe-dkur), dkur2, tüfe3,üfe3,dkur3)t-1
(3)
Ortak doğrusal olmayan bileşenlerin sayısını tespit etmek amacıyla rank testi uygulanmıştır.
Rank azaltma testi Tablo 1’ de gösterilmektedir. Tablo 1’de rank 3 2’ye göre test edilmiş ve
reddedilmemektedir. Rank 2 1’e göre test edilmiş ve yine reddedilmemektedir. Rank 1 0’a
(doğrusal olma durumu) göre test edildiğinde red edilmiştir. Dolayısıyla rank sayısı 1 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2: Rank belirleme testi (Bağımsız doğrusal olmayan süreç sayısı)
Rank
3
2
1
0

-(T/2)IΩI
1742.2
1738.9(7)
1733.1
1720.7

LR (tam rank)
6.6968(7)[0.4611]
18.171(16)[0.314]
42.992(27)[0.026]*

Not: Parantez içindekiler serbestlik derecesini, köşeli parantez içindekiler p-değerlerini göstermektedir.* %5 seviyesinde önem
derecesini göstermektedir.

Tablo-1’ de rank sayısı 1 olarak belirlendiği için bir adet ortak doğrusal olmayan bileşen;
ξ = (1 1.868 1.172)
ve iki ortak doğrusal bileşen vardır.
1 0 − 0.852
ξ= (
)
0 1 − 1.593
Ortak doğrusal olmayan ilişkiler normalize edilmiş hali aşağıdaki gibidir.
1 0 0.903 − 1.284
𝑦𝑡 = (
)
0 1 1.952 − 1.973
Tablo 3: Hipotez testleri
H=
𝟏𝟎𝝋
(
)
𝟎𝟏𝝋
𝟏 𝟎−𝟏
(
)
𝟎 𝟏−𝟏
𝟏𝟎 𝝋
(
)
𝟎 𝟏−𝟏
𝟏 𝟎−𝟏
(
)
𝟎𝟏 𝝋
𝟏𝟎 𝝋
(
)
𝟎𝟏 𝝋

𝑡ü𝑓𝑒
𝑡ü𝑓𝑒 + 0.903𝑑𝑘𝑢𝑟 − 1.284
ü𝑓𝑒 = (
)
ü𝑓𝑒 + 1.952𝑑𝑘𝑢𝑟 − 1.973
𝑑𝑘𝑢𝑟
( 1 )

-(T/2)IΩI
1733.15

LR (d.f) [p değerleri]
-

𝝋
-

1730.79

4.712(2)[0.09]*

N.A.

1731.13

4.025(1)[0.04]**

-0.70

1730.80

4.711(1)[0.03]**

-0.99

1730.84

4.713(1)[0.03]**

-0.99

Not: Parantez içindekiler serbestlik derecesini, köşeli parantez içindekiler p-değerlerini göstermektedir.** %5 seviyesinde
*%10 seviyesinde önem derecesini göstermektedir.

Tablo 2’ de hipotez testlerine göre belirli kısıtlar altında ortak doğrusal olmayan ilişki bütün
hipotez testleri sonucu kabul edilmemektedir. Dolayısıyla enflasyon ve döviz kuru arasında
doğrusal olmayan bir ilişki olmasına rağmen bu ilişki ortak doğrusal olmayan bir ilişki olmadığı
sonucu ortaya çıkmaktadır.
5. Sonuç
Bu çalışmada Türkiye’ de enflasyon döviz kuru ilişkisi Hungnes (2015) tarafından geliştirilen
ortak doğrusal olmayan testi kullanılarak ilişkinin büyüklüğü test edilmiştir. Ortak doğrusal
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olmayan ilişki; doğrusal olmayan süreçler arasında doğrusal bir ilişki olabilir ve bu durumda
doğrusal olmayan ilişki ortadan kalkmaktadır. Bu çerçevede çalışmada ele alınan dönemde
enflasyon ve döviz kuru değişkenlerini temsil eden zaman serileri üzerinde var olan “ortak
konjonktür”, “ortak mevsimsellik” ile “ortak yapısal değişimlerin” parametreler üzerindeki
etkisi dikkate alındığında ortak doğrusal olmayan bir ilişki tespit edilememiştir.
Asimetrik yapılara sahip döviz kuru ve enflasyon değişkenleri, ortak özellikler dikkate
alındığında doğrusal bir ilişkiye sahip olmaması bu iki değişkenin birlikte simetrik hareket
etmediğini göstermektedir. Dolayısıyla döviz kurunda meydana gelen şoklara karşı fiyat
istikrarı hedefleyen Merkez bankası tarafından alınan önlemlere ele alınan dönemde simetrik
tepki vermediğini söylemek mümkündür. Zaman bağlı olarak geçişkenliğin ne zaman simetrik
ne zaman asimetrik olduğu ise ampirik çalışmaların gelişmesine bağlı olarak çalışmanın
gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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Abstract
Factors affecting foreign direct investment are seen as economic factors in many studies. These; removal of
controls on financial liberalization and capital movements, commodity (raw material) costs, labor, exchange rates,
tax and subsidy rates, etc… Yet it is an observed fact that economic factors as well as a number of social and
political factors also affect foreign direct investments. In this framework, we model economic factors affecting
foreign direct investments together with social and political factors. The model includes economic freedom index,
openness rate, exchange rate, labor force population, gross domestic product, the commodity price index which
reflects global commodity costs besides democracy index is included to measure the influence of social and
political indicators. The purpose of working with these model is to determine the influence of economic, social
and political indicators on foreign direct investment (positive net inflow) of selected countri es. Stochastic frontier
analysis was used in the implementation, to achieve the objectives of the study. Proposals for policy implication
have been made in the framework of foreign direct investments in order to enable the countries to take advantage
of their potential investments and to increase this potential.
Keywords: Stochastic frontier analysis, efficiency, foreign direct investments, political and socio-economic
indices
JEL Classification: F21, C23, D91, G11

1. Introduction
Foreign direct investments (FDI) is the flow of capital arising from the behavior of
multinational corporations. In general, FDI is an international category of investment, which
aims to provide a lasting interest to an enterprise located in another country by a resident unit
in an economy. (OECD, 1996: 7-8). Countries noticed the importance of FDI since the 1990s,
it has turned into a reciprocal competition between countries. According to Dunning (1994),
the reasons why FDI gained this momentum are addressed separately in terms of country and
firm perspectives. Such as, the liberal market mechanism, economic globalization, increasing
mobility of prosperity assets, increasing number of countries taking the take-off stage,
convergence of economic structures of developed and some new industrialized countries, better
evaluation of the benefits and costs of FDI by countries. On the other hand, the increase in the
need for access to the global market, competitive pressures to provide input from the cheapest
sources available, regional integration to accelerate investments in search for more efficiency,
reduced transportation costs and increased cross-border communication, increased oligopolistic
competition among leading firms, the emergence of new spatial opportunities, the need for
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better balancing the advantages of globalization and localization are among the reasons for the
FDI to draw attention and became important in terms of the firm's perspective.
FDI provides benefits, both a home country, where the capital goes and a host country where
the capital comes from. As is well known from the theories of growth and trade, FDI is a more
important factor in the long-term growth and development programs of countries compared to
other forms of capital. It plays a role in restructuring global production and in shaping
international income distribution among developed and developing countries. Moreover, there
is a general consensus in the literature that foreign technology and management skills are easier
for FDI-invested countries (Walsh and Yu, 2010: 3; Dhar and Joseph, 2012: 5-6). In addition,
FDI is also provides to risk sharing process between countries that owns capital and imports
capital. In short, FDI provides some benefits to countries such as market discipline, job creation,
economic growth, transfer of technology and managerial expertise, risk sharing (Özcan and Arı,
2010: 66).
Companies are evaluating a number of economic, social and political factors of the host country
when they choose the countries they will invest in. Among the economic determinants that have
found the highest occupation in the literature are technology, labor and commodity costs,
openness, trade deficit, exchange rate, inflation, taxes, trade barriers, growth rate, market size
and infrastructure investments. In addition to economic factors; corruption, political instability,
democracy / freedom and weak institutional qualities are also influencing foreign dir ect
investment (Primorac and Smoljic, 2011: 178, Gedik, 2013:121-126; Oransay and Mike, 2016:
98-100).
In this framework, the economic factors determining foreign direct investment in this study are
modeled by comparing countries with social and political factors. The purpose of the study in
this framework, is analyzing the effect of political and socio-economic factors on FDI and its
efficiency. In the following section, model and econometric approach are presented, in the last
part, analysis results and policy recommendations are given.
2. Theoretical Framework and Empirical Literature on FDI Determinants
Due to the above mentioned gains, countries have implemented various policies in order to
attract FDI. Because FDI inflows depends on the provision of certain conditions (Torrisi, 1985:
33-36, Coşkun, 2001, Blonigen, 2005: 385-391, Karaege, 2006: 35-36, Holland and Pain, 1998:
4-8 Lim, 2001: 12-13, Özcan and Arı, 2010). Dunning (1993) suggests that three conditions
must be met in order for FDI to enter the country, and this is called the OLI paradigm. These
are; the advantage of ownership of the firm, spatial advantage of foreign market (Location), and
internalization advantages. Ownership advantage, derives from product, technology, patent,
brand, etc… factors, which are specific to the company. The advantage of internalization is
ensured by individual production in the country, rather than marketing the product or process
through international licensing or franchising. The spatial advantage includes factor prices,
government trade regulations, exchange rates, institutional and political stability (Bevan and
Saul Estrin, 2004: 777-778; Dunning, 1993). In addition to Dunning (1993), many authors in
the literature have grouped the elements that define FDI inflows into several perspectives.
Tuselman (1999) and Torrisi (1985) have classified FDI determinants from both supply and
demand side factors, Nunnenkamp (2002) traditional and non-traditional, Kar and Tatlısöz
(2008) and Lipsey (2000) are driving and attractive, and Gumro and Hakro (2007) have
classified FDI determinants as cost-related and macroeconomic factors. The effect of the
determinants and efficiency of FDI, set out in this theoretical framework, can be briefly
described as follows:
The first example of the economic model was carried out by Dunning (1981). The main
determinants of FDI in this study are market size, unit labor cost, service sector productivity
and inflation rate. Root and Ahmed (1979) stated that the social status of the country is also
effective in determining FDI. The development of human capital, the quality of life, the
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adequacy of the health system and the rate of urbanization are some of the variables that
constitutes the social status of the country. Similarly, Schneider and Frey (1985) pointed out
that human capital can motivate FDI because it informs about the size of labor quality of the
country.
Bevan and Estrin (2000, 2004) identified a positive relationship between FDI and market size,
and a negative relationship whit unit labor cost and the distance between countries. On the other
hand, the host country risk is estimated to be insignificant. Similarly, Janicki and Wunnava
(2004) found that unit labor costs, market size, and trade openness are key determinants of FDI.
Nunnenkamp (2002) investigated whether there is a change in the factors that determine FDI
with globalization. While market size maintained the incentive feature for FDI, it is concluded
that the importance of the cost of production factors and trade openness did not increase with
globalization as expected. In Onyeiwu and Shrestha (2004); economic growth, inflation,
international reserves, economic openness and access to natural resources have been identified
as the main reasons behind FDI. Infrastructure level and political rights in the country had no
effect on FDI.
Ang (2008) observed that financial development, commercial openness and infrastructure has
encouraged investments, while GDP growth has been found to be extremely insignificant.
Özcan and Arı (2010) found that FDI affects growth rate, infrastructure level and inflation
positively, while openness and current account balance are, as opposed to theoretical
expectation. Drabek and Payne (2002) find that non-transparent policies are a very important
factors, affecting foreign investors' decisions. Büthe and Milner (2008) have concluded that
countries that are members of international trade agreements are more successful than other
countries in terms of attracting foreign direct investment. Azam and Khattak (2009) tried to
explain the effect of socio-political factors on FDI over human capital and political stability. In
the study, positive correlation between human capital and foreign direct investment, and
negative correlation with political stability is estimated. Martinez and Allard (2009) found that
equality and social protection policies positively contribute to countries' attractiveness of
foreign direct investment. Adams (2010) suggests that strengthening of intellectual property
rights (IPRs) has a positive effect on foreign direct investments.
Kim (2010) studied the relationship between political stability and foreign direct investment in
his work. İt is concluded in the study that countries with high political rights have higher capital
outflows, while countries with higher corruption and lower democracy have higher capital
inflows. However, the findings also show that the performance of foreign direct investment is
positively correlated with corruption levels of governments, and negatively associated with
political rights.
Julio, Alves and Tavares (2011) addressed geographical, economic and institutional factors in
terms of foreign direct investment interaction. In the socio-political sense, the financial system's
independence, level of corruption, flexibility of the labor market, power and independence of
the legal system, rule of law and labor legislation have played a very important role in attracting
foreign direct investments. Anyanwu (2012), on the other hand, concluded that there is a
positive relationship between the rule of law and foreign direct investment. Alexander (2014)
also concluded that significant results with the rule of law and foreign direct investment in his
work, insignificant whit judicial independence and labor rights. Kimono et al. (2007), stated
that political conditions and risk factors in the investing country affect foreign direct investment
decisions significantly. In countries where a positive investment environment and where
political risk is lowest, capital inflows are more easily achieved. However, according to
Schneider and Fray (1985), countries with political turmoil are considered more risk and are
more successful in attracting FDI relative to other countries with a property right guarantee and
political stability.
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According to Klerman (2007), the independence of the legal system in general promotes FDI
into the country by undertaking important preventive measures in the sense of fulfilling
contracts and protecting property rights. According to Drabek and Payne (1999), there is a
positive relationship between FDI and transparent economic policies. According to Kennedy
(2001), the application of a transparent and efficient competition law or policy can play an
important role in enhancing the attractiveness of investing country economies.
Oransay and Mike (2016) modeled socio-political factors which influencing foreign direct
investment as ownership rights, independence of the legal system, fairness and suitability of
competition conditions, transparency of applied policies and political stability. According to
the estimation results; There is a positive relationship between socio-political factors and direct
foreign investments. Ay et al. (2016), decrease in the level of corruption and the increase in the
level of democracy for developing countries affect foreign direct investments positively. On the
other hand, Şanlısoy (2016) investigated the effects of the information economy on the
international income distribution by establishing statistical relations between foreign direct
investment and information and communication technologies. It is emphasized in the that a
partial improvement in the distribution of international income has been achieved due to the
fact that foreign direct investment, creates international information convergence.
As well as the above literature, several case studies on Turkey have been conducted. Erdal and
Tatoglu (2002) questioned the importance of spatial factors for investments preferring Turkey,
and found that Turkey's market size, infrastructure and openness were perceived as positive
values for foreigners, while exchange rate and economic stability negatively affected FDI It
has. In addition, from the researches on Turkey, Berkoz and Türk (2007) evaluated the factors
motivating foreign investments by sectors and regions. According to the results, the growth of
GDP and population, the improvement in infrastructure and the increase of bank credits increase
the amount of FDI. Coastal areas, on the other hand, seem to be the reason for preference.
Berkoz and Türk (2009) determined that the availability of infrastructure, input quality and cost,
close proximity to the market, communication and transportation quality, as well as
accessibility to the infrastructure, are very significant in determining regional FDI, as expected
in theory. Armutçuoğlu and Şanlısoy (2016) investigated the co-integration relationship
between patent registrations in Turkey and FDI using Gregory-Hansen co-integration method.
In the study, it is concluded that, there is a negative relationship between patents and foreign
direct investments before 1984, and a positive relationship after 1984 due to the increasing
openness.
Considering the above literature on FDI, it seems that there are two types of researchers. A
group focuses on the impact of FDI on macroeconomic variables such as technology, growth
and labor productivity. Another group of researchers aim to determine the factors behind FDI.
The result obtained from the studies in the first group is that foreign investments in general lead
to technological diffusion and positively affect growth and labor productivity. In the second
group of studies, economic, social and political factors have been extensively studied both
country and region levels. These empirical studies often focus on economic variables. The
reason why the political and social factors are less preferred is that it is not suitable for
implementation because of data incompleteness.
3. Data Set and Methodology
Data set of this study includes democracy index that averages of Electoral process and
pluralism, Functioning of government, Political participation, Political culture and Civil
liberties indices. Another combination index that we used in the model is economic freedom
index that averages of property rights, government integrity, tax burden, government spending,
business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom and
financial freedom indices. The other variables in this study are respectively, openness rate of
economy, exchange rate, labor force population, gross domestic product, the commodity price
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index which reflects global commodity costs. Also we include year dummy for fixed effects.
Democracy index is obtained from The Economist Intelligence Unit, Economic freedom index
is from Heritage foundation. Other variables obtained from IMF and World Bank. Time span
is 2010 to 2015. All variables are in logarithmic form. Table 1 gives descriptive statistics of
variables.
Table 1: The descriptive statistics of variables
Variable
GDP
Population
Exchange Rate
Commodity Price
Foreign Direct Investment
Economic Freedom Index
Democracy Index
Trade Openness
Year

Observation
96
96
96
96
96
96
96
96
96

Mean
Standart Deviation Mininum
28.15094
0.9607771
26.48345
18.12608
1.205232
16.5149
2.147884
2.647761
-0.4980252
4.615889
0.1150636
4.412138
24.20333
1.177289
21.14272
4.153029
0.1665206
3.78646
1.835501
0.439174
0.5364934
55.2819
20.31386
22.51738
2012.5
1.71679
2010

Maximum
30.52343
20.72753
9.502219
4.785583
26.66195
4.420045
2.221375
110.0001
2015

Basically, efficiency can be defined as the proportion of observed value to potential value
(Kalirajan and Shand, 1999). In this context, measurement of efficiency requires an estimate of
the magnitude of potential values , which can not be observed. Several approaches have been
developed in order to carry out this estimation process and to measure the technical efficiency.
In the literature, nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA) and parametric Stochastic
Frontier Analysis (SFA) are the most dominant of these approaches (Zhang et al., 2013: 654655).
Stochastic frontier approach were first proposed by Aigner et al. (1977) and Meeusen and van
den Broeck (1977) was originally designed for an analysis of cross-sectional data, but various
models to account for panel data have also been introduced by Pitt and Lee (1981); Battese and
Coelli (1988); Cornwell et al. (1990); Kumbhakar (1990); Kumbhakar et al. (1991); Battese
and Coelli (1992); Lee–Schmidt (1993); Battese and Coelli (1995); Kumbhakar and Wang
(2005); and Kumbhakar et al. (2012); (Onder et al. 2003:100).
Stochastic frontier function using the panel data can be expressed as follows;
𝑦𝑖𝑡= 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡
(1)
2
𝑣𝑖𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎𝑣
𝑢𝑖 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁 + (𝜇, 𝜎𝑢2 )
where; X represents inputs, y represents output. In the stochastic frontier function, the error
term is divided into two parts. The first (𝑣𝑖𝑡 ) is the random error term, which makes the frontier
function to be stochastic, and the second (𝑢𝑖𝑡 ) expresses the inefficiency effects.
In estimating country-specific efficiency scores, Jondrow et al. (1982) proposed the following
formula:
𝐸( 𝑢𝑖 | 𝜖𝑖 ) = 𝜎∗

𝜇
∅( ∗𝑖)
𝜎∗

+ 𝜇∗𝑖
𝜇
𝜑( ∗𝑖)

(2)

𝜎∗

The 𝜇∗𝑖 and 𝜎∗ parameters in the equation are defined as follows;
−𝜎2 𝜖

𝜎2 𝜎2

𝜇∗𝑖 = 𝜎𝑢2 𝑖 ve 𝜎∗2 = 𝑣𝜎2 𝑢 , (𝜎 2 = 𝜎𝑣2 + 𝜎𝑢2 )
Using the equation (2) the technical efficiency is calculated as follows;
𝑇𝐸𝑖 = exp(−𝑢𝑖 )

(3)

4. Empirical Findings
Before the stochastic frontier model we run OLS (ordinary least squares) regression. We check
the error term skewness from the OLS regression, and find that the errors are skewed to the left
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thus model has inefficiency, the model is suitable for stochastic frontier regression. In addition,
Wald test results in stochastic frontier model indicated that model is significant.
The empirical phase of this paper consists of two parts. Firstly, maximum likelihood based
regression estimates of stochastic frontier are introduced. Secondly, country specific FDI
efficiency scores are obtained using Jondrow et.al (1982) formula.
Table 2: Estimation results of the stochastic frontier Mmdel
Variables
Constant
GDP
Population
Exchange Rate
Commodity Price
Economic Freedom
Index
Democracy Index

Stochastic
Frontier Model
-36.55928
(-5.15)*
0.6678084
(59.15)*
0.2127298
(22.6)*
-0.071087
(-24.23)*
0.346181
(7.84)*
1.610572
(19.46)*
-0.4574145
(-23.5)*

Variables

Stochastic Frontier Model

Trade Openness

-0.0086963
(-31.97)*
0.0158579
(4.54)*
1.056292
(3.53)*
0.0015366
(0.63)
687.4424
(2298.55 )*
-48.1808

Year

 2 (u)
 2 (v)
𝛾
LOG-LIKELIHOOD

Notes: 1- () values in parentheses are z scores. 2-* significance at 1% 3 - γ=

2

(u)/ 

2

(v) 4- 

2

(v)The

2
variance of the random error term 5- (u)the variance of the efficiency

Depends on the further studies and theoretical expectations; GDP variable is positive and have
significant effect on FDI. A %1 increase in GDP increases FDI % 0.66. Population variable in
the study is positive and significant. A %1 increase in population increases FDI 0.21 percent.
Exchange rate variable is negative and significant. A %1 increase in exchange rate decreases
FDI 0.07 percent. Commodity price variable is positive and significant. A %1 increase in global
commodity price index increases FDI 0.34 percent. Economic freedom index is positive and
significant. A %1 increase in economic freedom index increases FDI 1.61 percent. Democracy
index is negative and significant. A %1 increase in democracy index decreases FDI 0.45
percent. Trade openness variable has the weakest impact on FDI flows. It is negative and
significant. A %1 increase in trade openness variable decreases FDI 0.008 percent. Finally, year
variable for observing fixed effect is positive and significant. That means model has a fixed
effect but it is so weak in this model. Policy implications and suggestions about variables is
shown in conclusion part of study.
FDI efficiency scores were obtained using the results of our Stochastic Frontier model.
Estimated efficiency scores of countries for the years 2010-2015 are presented in Table 3.
Jondrow et. al. (1982) formula is used in the estimation of Country-specific efficiency scores.
Efficiency is estimated to be 60.2 percent on average, minimum 11.2 percent, and maximum
99.6 percent.
Table 3: Estimated efficiency scores of countries
Country
Argentina
Australia
Brazil
Canada

2010
71.9

2011
54.1

2012
82.7

2013
55.6

2014
32.5

2015
72.3

65.7
99.7

99.6
92.6

82.8
81.5

76.7
66.7

69.8
97.3

61.9
98.2

49.2

55.2

72.5

99.4

97.8

99.6

99.5

89.6

70.8

76.9

65.1

57.4

China

Country
South
Korea
Mexico
Russia
Saudi
Arabia
South
Africa
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

49.7

50.1

48.9

58.7

37.0

15.5

65.0
95.5

52.2
87.3

48.6
76.3

99.7
99.7

56.6
32.2

82.3
14.2

99.6

41.6

31.2

24.2

20.3

22.5

23.3

23.3

27.6

55.8

39.7

11.2
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98.4

99.6

73.0

69.3

16.9

61.5

India
43.6

51.8

35.2

40.4

44.7

55.7

74.2

83.3

85.6

94.0

99.6

80.8

Indonesia

Turkey
United
Kingdom
United
States
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22.6

37.3

32.2

28.1

26.1

40.8

73.8

28.3

49.4

56.5

66.8

57.3

46.2

42.3

40.7

45.8

33.7

60.4

Country-specific efficiency scores demonstrated that Australia, Brazil, Indonesia have
uninterrupted scores that have above average during observation years. Generally, efficiency
scores show an unstable structure.
5. Conclusion
This paper analyzes effects of political and socio-economic indicators on FDI by using
stochastic frontier regression. The countries in this paper was chosen from G20 countries that
have positive net inflow in FDIs. Following the introduction, we discuss theoretical framework
and empirical literature on FDI determinants. Data set and methodology of stochastic frontier
regression are explained. Regression results are then presented and finally efficiency scores for
each country are estimated for the 2010-2015 period. Overall efficiency is estimated to be be
60.2 percent on average, minimum 11.2 percent, and maximum 99.6 percent.
FDI (positive net inflow) of countries is significantly affected by Gross Domestic Product,
Population on working age, exchange rate, non-energy commodity price, economic freedoms,
democracy index, trade openness. The estimation results also suggest that model has a fixed
effect as we see from year variable. Given the result, several insights are suggested:
 A significant and positive coefficient on the GDP variable means that production should
be able to reach a new frontier with high-tech growth policies. This can be achieved by
the policies proposed by the endogenous growth model.
 Significant and positive coefficient for population variable have two sides for
suggestion. One of them is labor force and second is market size for demand. When we
deal with labor force perspective; labor costs are lower in the host country so it makes
a great advantage for host country to attract FDI. This situation creates a competitive
advantage by creating a positive area economy. When we looked at market size for
demand situation; the size of the market will provide faster access to the products of
companies established through foreign direct investments. Thus, company will
minimize the negative externalities caused by distance to market.
 Significant and negative coefficient for exchange rate variable have two sides for make
suggestion. Firstly, national currency's appreciation against the US dollar makes FDI
more expensive in the host country because exchange rate increases the prices of
imported investment goods. In this instance, host country should follow monetary
policies for decreasing currency and foreign direct investment promotion policies.
Secondly, appreciation of the national currency cause price increase and competitive
disadvantage of FDI’s output.
 A significant and positive coefficient on the economic freedom index variable means
that an increase in economic freedoms increases FDI. This situation is examined in the
context of the other sub-indices constituting the content in the index. Thus, in the host
country, labour and business markets, monetary institutions, trade, investment and
financial sector have to be more independent. In addition, depending to sub-indices of
economic freedom index some applications should be done for increasing economic
freedoms. These are; government expenditures have to be more transparent, government
intervention on economy should be reduced, consumer rights should be increased and
tax burden should be eliminated.
 Significant and negative coefficient for democracy index variable shows that all or some
of sub-indices of democracy index such as electoral process and pluralism, functioning
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of government, political participation, political culture and civil liberties are not
important for home countries to make FDIs to host countries.
 Commodity prices has a positive and significant effect on FDI flows. This is especially
the case for countries that are rich in natural resources. It is anticipated that as demand
for commodities increases and commodity prices continue to rise, there will be an
increase of FDI into host countries as foreign investors seek to benefit from this trade.
Kariuki (2015) clearly mentioned this statement for Africa.
 A significant and negative coefficient on the trade openness variable means that trade
liberalization in a country has a negative impact on FDI. This result is the opposite to
the literature. Generally, in the literature, trade openness has a positive effect on FDI.
In our study, it has a negative effect but this effect is so weak. In future studies with
greater data coverage (both time and country dimensional) the sign of the variable may
return to positive accordance with theory.
Our study will be extended in some ways. First, additional countries could be examined.
Second some variables will be improved. For example, democracy and economic freedom
index will be divide into sub-indices.
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The Impact of Globalization on Public and Private Health
Spending
Fehiman Eminer1

Abstract
Globalization is connected with neoliberal policy that highly supports less government intervention with a strong
liberal policy. Free movement of production factors for more efficient outputs can be used to summarize the
economic logic behind globalization. This reality has re-structured the production and provision of semi-public
goods and services to decrease the quantity of production by state. Privatization used as a main source for that
purpose. Health service is one example to the semi-public services as it has positive externality in the case of
provision of the service and it has negative externality in the opposite case. This can be used to explain the
increasing health spending over time. However reasons of increase at health spending can differ from country to
country and this is not the main problem for this study to be discussed. This study analyzes how globalization
has shaped the health spending distribution between private and public sectors. The study will use comparative
analyses method to conclude by choosing different income groups according to OECD country divi sion.
Globalization resulted with a higher competition between countries and as a result privatization and shrinking the
size of the state became unavoidable. So this study will choose some countries from different income groups to
analyze if there is a difference between more globalized and less globalized countries according to their health
spending after 1980’s. The study will also try to understand and discuss the link between globalization and
changing characteristics of health service.
Keywords: Health spending, globalization, externalities
JEL Classification: D62, F60, H51

1. Introduction
Globalization has become popular after 1980’s at developed countries that promoted less
public involvement in the economy to leave production to the efficient private sector. The
main goal for many countries at that time was to create competitive environment and by using
resources efficiently increase GDP. They tried to minimize the state provision of semi public
goods such as health and education. So globalization was the end of welfare state policies for
developed2 countries that resulted with increasing government spending as a share of GDP.
This study analyzes how the expected impact of globalization on size of the government will
reflected on health spending for different income groups.
Health spending has increased over time and both public and private spending contributed to
that increase. The reasons of increase at health spending can be explained with several
arguments. Here are several arguments that try to explain the reasons of growth of health
spending as a share of GDP. Widely accepted one is as economy grows health spending
increases (Pritchett & Summers, 1996; Poullier et al., 2001). There are studies that analyses
the US health spending growth and they found that the growth is related with administrative
complexity, aging population and a practice of defensive medicine (Ozawa, 2011). However
US differ from other countries on a health sector measures. The reasons could be different for
low income countries. Increasing income and aging population are not reasons of health
1

Assist. Prof. Dr., European University of Lefke, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics, Lefke – KKTC, feminer@eul.edu.tr
2 Developing countries were not welfare state during 1950-1980 as they have limited budget revenues. This is
also same for low income countries.
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spending growth for low income countries. Poullier et al., (2001) also differentiate the
countries according to their income levels and they found that health spending is higher in
developed countries and lower at low income countries. In the same study the writers found
that 85% of the health spending done by OECD countries. Poor Africa with a 10% share of
world population only has a 3% health spending of the world. Figure 1 shows the increase at
total health spending as a per cent of GDP from 1980 to 2015 for selected OECD countries.
Figure 1: Health spending as a percent of GDP for selected OECD countries (1980-2015)
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and

Financing,

Figure 1 shows the increasing health spending in general after globalization for OECD
countries. Different countries have different shares but the common thing is that they all faced
with an increasing health spending.
Health spending is composed of public and private spendings. Private spending includes out
of pocket payments and private health insurance while public spending covers social
insurance and spending from common budget on health. To improve health status and prevent
financial consequences of a country WHO recommends decreasing share of out of pocket
payments (WHO, 2014). This does not mean that share of private spending has to decrease
but if private sector is consisting higher share of total health spending private insurance has to
increase to make sure that regardless of ability to pay in any health problem patient can
benefit from treatment without an extra pocket payment. In other words, access to free health
services has been promoted as a basic right in many countries. This perspective has made the
government provision of health services more important and the outcomes showed the
government involvement in the sector affected health standarts positively (Tanzi and
Schukhnet, 2000: 35).
The shares of private and public sector in health care for selected countries are shown in
Figure 2.
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Figure 2: Public and private health spending shares for selected OECD countries (1980,
2015)
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Figure 2 show how globalization affected public private health spending distribution for 7
OECD countries. In the selected sample only Turkey has very low per capita income compare
to other top OECD members. It can be seen from the figure that only Canada and UK
increased the share of private health spending but the other countries increased public share in
the total health spending. This figure is a sample to show the distribution of public and private
health spending but there is a need of further analysis with different income groups after to be
able to say something on the impact of globalization on health spending.
The study will continue with the literature review and then with the analysis of the available
data. The discussion of the findings will be end with conclusion.
2. Literature Review
There are many studies on health spending but not specific study on the impact of
globalization and health spending that differentiates the public and private spendings for
different income groups.
There are studies that analyses the impact of globalization on size of the government.
Opposite to the expected outcome of the globalization to result with less government many
studies found out that globalization resulted with an increase at government size. Studies
found out that opennes result with inefficient higher government spending as citizens demand
higher welfare spending or higher government spending with increasing openess to minimize
their risk (Rodrick, 1998; Epifani and Gancia, 2005). Higher degree of openess results with
higher government spending according to the findings of related literature. Sanz and
Velázquez (2003) they analyzed how opennes affected structure of government expenditure
on 26 OECD countries. They found that social welfare related expenditures such as health
spending increases with the openness and productive government expenditure decreases. On
the other hand Tanzi (2000) predicted that government expenditure increases with the
openness for productive factors to increase investment. Tanzi in the same study focused on
the point that globalization and competition will decrease tax revenues so governments should
decrease government spending on nonproductive expenditure such as welfare programs.
Another recent study categorized two different perspectives in different way (Noy and
McManus, 2015). According to this study globalization has an impact on health expenditure
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either by decreasing government health spending under social spending category to improve
competitiveness of the country or taking health spending as a human capital investment that
affects productivity so government has to increase health spending. As a support to that
argument Mayer (2001) found out that international organizations expects higher government
health spending from developing countries to provide healthy and qualified productive
workers.
These studies mentioned are going to be main source for this study. There are many studies
that analysed the impact of economic growth, economic crises and some other issues on
health spending but there is no study on globalization and health spending according to the
financement sources. The widely used analysis is the relation between globalization and
public health spending for different regions.
3. Analysis and Discussion of the Findings
This study analyzes health spending according to the financement sources. In this study the
impact of globalization on health spending anlaysed for different income groups. At the
beginning of the study it is explained that globalization has started after 1980’s and OECD
sample is given from that year. However for this part of the study World Bank data used and
for many countries and mainly for low income groups the data for 1980-1990 is not available.
To analyse different income groups the World Bank data will be used from 1995 as it is also
accepted the beginning of neoliberal globalization period (Noy and McManus, 2015). There
are different measurements for health spending, this study uses health spending as a percent
of GDP. The hypothesis of the study is globalization affected different income groups public
and private health spending differently.
On the other hand during 1980-1990 the size of the government as a percent of GDP stopped
growing in developed countries because of globalization (Tanzi and Schucknecht, 2000).
However we can not say the same thing for developing countries. As there is no data for many
developing and low income countries it would be more reliable to keep the analysis for
neoliberal globalization period between 1995 and 2015
Different income groups health spending as a GDP share used as a first data for analysis.
Table 1 shows the total health spending of different income groups as a percent of GDP for
1995 and 2014 which is the recent available year for all income groups. To understand the
change in health spending we show the percent changes as well. It is clear from the table that
all income groups increased their health spending but the highest increase with 32,6% is for
the highest income group. The difference between the lowest health spending group which is
‘lower middle income’ and highest health spending group, high income group has increased
from 155,6% in 1994 to 171,1% in 2014. Globalization did not affected the increasing trend
of total health spending. Table 1 doesn’t provide any information about how the financement
of health spending has shaped.
Table 1: Total health spending as percent of GDP according to income groups in 1995 and
2014
Income groups (World Bank
definition)
Lower middle income

1995

2014

% change

3,6

4,5

25

Low income

4,5

5,7

26,7

Middle income

4,9

5,8

18,4

Upper middle income

5,2

6,2

19,2

World

8,5

9,9

16,5

High income

9,2

12,2

32,6
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Income groups (World Bank
1995
2014
% change
definition)
% difference between lowest and 155,6
171,1
highest income groups
Source: World Bank. [online] Available at:
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?
end=2014&locations =CY&start=1995&year_low_desc=false. accessed January 10th, 2017.
Figure 3: Private and Public Health Spending According to Income Groups
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Table 2: Public and private health spending % changes with globalization according
to income groups
Income Groups

Lower middle income 1995

Public % Private % % Change in % Change in OOP
health
GDP
GDP
public spending private spending spendin % in
private spending
1,4
2,3
89

Lower middle income 2014

1,6

2,8

14,3

21,7

Low income 1995

1,5

2,9

87

Low income 2014
Middle income 1995

2,4
2,4

3,3
2,5

60,0

13,8

80
64

Middle income 2014

3

2,7

25,0

8,0

Upper middle income 1995

2,7

2,5

Upper middle income 2014

3,4

2,7

25,9

8,0

64

High income 1995

5,8

3,4

High income 2015

7,6

4,6

31,0

35,3

41
35

79
75
78

4. Conclusion
In general it is widely accepted that health quality has improved over time for the world. This
study used changing share of financing instruments with globalization for different income
groups. For all spending categories it can be seen that except high income countries all the
other groups have very close indicators and the globalization had affected them almost in the
same way, they faced with an in increase in their public and private health spending. But the
increase at health spending as a percent of GDP for those income groups are much lower than
high income countries.
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When we consider health spending as private and public spending it can be seen that public
spending is much higher in high income countries and private is higher for the poor income
groups. The increase for all groups in general are much higher in public health spending. Only
lower middle income has increased its private spending more than public health spending.
We can conclude that lower middle income countries although the expectation of international
organizations could not increase public health spending. But the others manage to increase
their public health spending that we can say that globalization resulted with higher health
spending. High income countries they increased their public health spending more than the
other groups (except low income) but they increased their private health spending more than
public as they manage to liberalize their economy more than the other groups.
Another interesting finding is related with the out of pocket payments. Except high income
countries all other groups private health spending is OOP and they could not improve this. As
it is mentioned earlier WHO suggests less OOP health spending to improve health standards
and as health is accepted as a basic right it has to be accessed freely.
It is shown by the study that during globalization and mainly after neoliberal globalization
income groups has changed their health spending. Common change is for all groups they
increase their public and private health spending.
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Türkiye'de Mali Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki
Etkileri
Hünkar Güler1

Özet
Sosyal harcamalar; sosyal risklerin ortadan kaldırılması, sosyal ihtiyaçların düzenli ve sürekli bir şekilde
karşılanması ve sosyal içerme kapsamında asgari bir refah düzeyine ulaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Bu çalışma, mali küreselleşmenin Türkiye’de kamu sosyal harcamaları üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu
araştırmaktadır. Türkiye’nin kamu sosyal harcamaları 1990-2015 yılları için bütçenin ekonomik ve fonksiyonel
sınıflandırma kalemleri toplanarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de kamu sosyal harcamalarının önemli düzeyde
artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu sonuçlar, neoklasik iktisat temelli mali küreselleşme sürecinde öngörülen
vergi gelirleri ve kamu harcamalarının kısılacağı yaklaşımının uygulamada geçerli olmadığını göstermektedir.
Bununla birlikte, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin iyileştirilmesi ve sosyal
harcamaların maliyetlerinin gözden geçirilmesi mali disiplinin sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kamu harcamaları, sosyal harcamalar
JEL Sınıflandırması: H53, H55, I38

The Effects of Financial Globalization on the Social Expenditures
in Turkey
Abstract
This paper attempts to determine the impact of financial globalization on the social expenditures in Turkey and
OECD Countries. Social expenditures in Turkey are first estimated for the period of 1990 -2015 by summing up
the budgetary items pertaining to social expenditures and social expenditures in Turkey and OECD countries are
compared for the period of 1980-2015. Contrary to expectations, it’s observed that social expenditures in Turkey
and OECD countries have been considerably increased. Those results present that anticipated diminishing of tax
receipts and public expenditures is no longer valid during neo-classic based financial globalization. However,
Turkey is crucial to check out the expense of social expenditures and improve actuarial balance of social security
system so as to resume fiscal discipline.
Keywords: Globalization, public expenditures, social expenditures
JEL Classification: H53, H55, I38

1. Giriş
Sosyal harcamalar; gelir dağılımında adalet, doğuştan gelen eşitsizlikler ve yoksulluk gibi
sosyal risklerin ortadan kaldırılması, sosyal ihtiyaçların düzenli ve sürekli bir şekilde
karşılanması ve sosyal içerme kapsamında asgari bir refah düzeyine ulaşılmasında önemli bir
rol oynamaktadır. Eğitim ve sağlık harcamalarının kalkınma üzerindeki olumlu etkileri
dikkate alındığında, sosyal harcamaların kısılması iktisadi ve sosyal sorunlara yol açmaktadır.
Sosyal harcamaların azaltılması sosyal dışlanmışlıkla mücadeleyi de zayıflatmaktadır. Bu
çalışma, mali küreselleşmenin Türkiye’de kamu sosyal harcamaları üzerindeki etkisini 19902015 yılları için araştırmaktadır. Çalışmada, 2004-2015 yılları için merkezi yönetim bütçesi
Yrd. Doç. Dr., Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Niğde Türkiye, gulerhunkar@ohu.edu.tr
1
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fonksiyonel sınıflandırma verileri dikkate alınmaktayken; 1990-2003 yılları için ekonomik
sınıflandırma verileri kullanılmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünden sonraki ikinci
bölümünde sosyal harcamalar ve kamu harcamaları arasındaki farklılıklar açıklanmaktadır.
Üçüncü bölümde sosyal harcamaları hesaplama yöntemleri üzerinde durulmakta ve dördüncü
bölümde ise Türkiye’de sosyal harcamaların gelişimi 1990-2015 yılları için analiz
edilmektedir. Çalışma sonuç ve politika önerileriyle tamamlanmaktadır.
2. Literatür Taraması
Okina, Shirakawa ve Shiratsuka (1999: 3), mali küreselleşmeyi tanımlamadan önce iki
kavramın açıklanması gerektiğini belirtmektedir. Bu iki kavram ‘‘uluslararasılaşma’’
(internationalization) ve ‘‘küreselleşme’’ (globalization)’dır. Uluslararasılaşma, bir ülkede dış
ülkelerin muamelelerinin artması olarak tanımlanırken; küreselleşme, her ülke ekonomisinin finansal piyasalarını da kapsayacak şekilde- tek bir piyasa içerisinde bütünleşmesi olarak
tanımlanmaktadır. Hausler (2002: 44) mali küreselleşmenin ortaya çıkmasında dört önemli
faktörün etkili olduğuna işaret etmektedir: i) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ii)
milli ekonomilerin küreselleşmesi ile üretim, tüketim ve fiziki yatırımların dünyanın dört bir
tarafına dağılması, iii) finans ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi ve iv) finansal
serbestleşme ve teknolojik ilerleme ile birlikte aracılık hizmetlerindeki rekabetin artması dır.
Batırel (2007: 76) devletin tam kamusal hizmet üretmesi, yarı kamusal hizmetlerin üretimine
müdahale etmesi, kamu ekonomik kuruluşlarının açıklarını finanse etmesi ve geliri yeniden
dağıtmak için yaptığı harcamaları kamu harcaması olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, kamu
harcamalarından ‘‘iktisadi’’ ve ‘‘sosyal’’ görevler gibi iki görevi yerine getirmesini
beklemektedir. Erdoğdu (2008: 6) kamu harcamaları ve sosyal harcamalar arasındaki farkı net
olarak ortaya koymak için aralarında 31 akademisyen ve 34 maliye bakanlığı personelinin
bulunduğu 207 kişiden oluşan bir panel gruba uyguladığı ‘‘hangi fonksiyonel harcama
kalemlerinin sosyal nitelik taşıdığı’’nı belirlemeye yönelik anket çalışması aşağıda, Tablo
1’de, yer almaktadır. Bu ankete cevap verenler arasında sosyal niteliğe sahip harcamalar
konusunda bir ‘‘zımni mutabakat’’ olduğu görülmektedir. Örneğin 10 fonksiyonel harcama
kaleminden altısı içerisinde en düşük ağırlığa sahip olan İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
kaleminin aldığı puan dahi Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri kaleminin iki katına
yaklaşmaktadır. Erdoğdu bu durumun, ampirik olarak kamu harcamaları ile sosyal
harcamaların belirgin bir şekilde farklı algılandığını gösterdiğini ifade etmektedir.
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Tablo 1: ‘‘Hangi fonksiyonel harcama kalemlerinin sosyal nitelik taşıdığı’’ konusundaki anket Sonuçları

Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni ve
Güvenliği Hizmetleri
Ekonomik İşler ve
Hizmetleri
Çevre Koru Hizmetleri
İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür
ve Din Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve
Sos. Yar. Hizmetleri
Toplam Cevap Veren
Sayısı

1
0

Maliye
Bölümü
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
8
13

Kamu
Yönetimi
Bölümü
Lisans
Öğrencisi
15
5

10

1

13

2 (0)

8

2

15 (2)

19

18 (3)

Sade
Vatandaş

Bu
Seçeneği
İşaretleyen
Sayısı

Cevap
Verenlerin
Dağılımı
(Yüzde)

19
16

55
41

26,7
19,9

17

15

60

29,1

3

3

13

31

15,0

5

28

21

37

125

60,7

18

6

20

23

28

114

55,3

21 (3)

25

8

28

33

37

153

74,3

16 (7)

27

7

26

23

38

143

69,4

21 (7)

24

8

26

28

38

150

72,8

20 (10)

26

8

31

35

51

179

86,9

21 (10)

34

8

39

35

59

206

100

Akademisyen

Maliye
Bakanlığı
Personeli

STK'lar

4 (2)
3 (0)

6
4

4 (0)

Kaynak: Erdoğdu, M. Mustafa (2008). ‘‘Türkiye’de Sosyal Bütçe ve Gelişimi’’, Türkiye’de Sosyal Bütçe Nasıl Yapılıyor? Nasıl İzleniyor? Ed. A. Buldam,
İstanbul: TESEV Yayınları, s. 128. Not: Parantez dışındakiler Maliye bölümünde görev yapmakta olan akademisyenlerden bu seçeneği işaretleyenlerin sayısını,
parantez içindekiler ise İktisat bölümünde görev yapmakta olan akademisyenlerden bu seçeneği işaretleyenlerin sayısını göstermektedir.
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3. Veri ve Yöntem
Erdoğdu (2008: 6) sosyal harcama kavramının sıklıkla kullanılmasına karşın, bu kavramın
herkes için farklı bir anlam taşıdığını ifade etmektedir. Bu noktada yapılması gereken
uluslararası karşılaştırmalara imkan tanıyacak kabullere gitmektir. Sosyal harcamaların
uluslararası karşılaştırmasını sağlayacak üç yöntem bulunmaktadır: OECD’nin kullanmakta
olduğu Sosyal Harcamalar Veri Tabanı (SOCX), Avrupa İstatistik Veri Tabanı
(EUROSTAT)’nın kullanmakta olduğu Avrupa Birleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri
Sistemi (ESSPROS) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun kullanmakta olduğu
yöntemlerdir. ILO, kurulduğu 1919 yılından bu yana sosyal koruma alanında ülkelere politika
önerileri sunmaktadır. ILO, sosyal korumayı ‘‘hastalık, doğum, iş kazaları, işsizlik, yaşlılık,
fiziksel engellilik, malullük gibi durumlar karşısında gelirin bir kısmının veya tamamının
kaybolması sonucunda ekonomik ve sosyal tehlikeler karşısında bireylerin korunması’’
şeklinde tanımlamaktadır (ILO SECSOC, 2017).
ESSPROS, sosyal korumanın uluslararası kabul edilen bir tanımı olmadığı gibi uygulanan bir
politikanın da tüm amaçlara hizmet etmediğini belirttikten sonra sosyal korumayı ‘‘risk ve
ihtiyaçların aile ve bireyler üzerindeki yükünü kamu ve özel sektörün operasyonlarıyla
hafifletmek’’ şeklinde tanımlamaktadır. ESSPROS metodolojisinde sosyal koruma
harcamalarına fiziksel engellilik, hastalık, sağlık, yaşlılık, malullük, aile/çocuk yardımları,
işsizlik, konut ve sosyal dışlanma konuları kapsanmaktadır. ESSPROS, çocuklu yoksul
ailelere yapılan eğitim harcamaları dışındaki eğitim harcamalarını kapsamamakta; fakat idari
ve diğer harcamaları sosyal harcamalar içine dahil etmektedir. ESSPROS metodolojisi nakit
ve ayni yardımları içermektedir. (ESSPROS 2017: 8). SOCX metodolojisine göre, bir
harcamanın sosyal harcama olup olmadığını anlamanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi yapılan yardım bir veya daha fazla sosyal amaca hizmet etmelidir; ikincisi ise
toplumsal yeniden dağıtım (sosyal hizmetler, sosyal sigorta ve sosyal yardımlar) ve zorunlu
katılımı gerektirmelidir. SOCX metodolojisi hangi harcamaları sosyal harcama olarak kabul
ettiğini açık bir şekilde belirtmiştir: Yaşlılık, malullük, fiziksel engellilik, sağlık, aile, işsizlik,
konut ve diğer sosyal yardımlar.
Türkiye’de, kamu sosyal harcamaları üzerine yapılan bazı çalışmalarda, uluslararası
metodolojilerden farklı yöntemler de kullanılmaktadır. Yılmaz (2006: 60) kamu sosyal
harcamalarının hesaplanmasında merkezi yönetimin dışında yerel yönetimlerin konsolide
bütçe dışında kalan fon kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarının gerçekleştirdikleri s osyal
niteliği ağır basan harcamaların da hesaba katılması gerektiğini belirtmektedir. Yılmaz, kamu
sosyal harcamalarını hesaplarken öncelikle konsolide bütçeden eğitim, sağlık ve diğer sosyal
hizmetlere ayrılan kaynakların boyutunu belirlediğini ve sonrasında yerel yönetimlerin, sosyal
güvenlik kuruluşlarının ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün yapmış
olduğu sosyal harcamaları hesapladığını ve GSMH’ya oranla büyüklüklerini tespit ettiğini
ifade etmektedir. Erdoğdu (2008: 13) kamu sosyal harcamalarının hesaplanmasında ilk
adımın -hangi kamu idaresi tarafından yapılırsa yapılsın- fonksiyonel sınıflandırma başlığı
altında yer alan ve bir bütün olarak sosyal harcama olduğu ifade edilen harcamaların alt alta
toplanması gerektiğini belirtmektedir. Erdoğdu, sosyal niteliği ağır basan harcamaları
gerçekleştiren kurumların hem ‘‘Genel Kamu Hizmetleri’’ başlığı altındaki harcamalarını
hem de ‘‘Savunma Hizmetleri’’ ve ‘‘Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri’’ başlığı altındaki
harcamalarını, asli faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için tamamlayıcı özellik taşımalarından
hareketle, sosyal harcama olarak değerlendirilebileceğini; fakat hangi kamu kurumu
tarafından gerçekleştiriliyor olursa olsun ‘‘Ekonomik İşler ve Hizmetler’’ başlığı altındaki
harcamaların sosyal harcama tanımının dışında bırakılmasının uygun olacağını ifade
etmektedir. Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırmaya göre sosyal harcamaların dağılımı
aşağıda, Tablo 2’de, gösterilmektedir.
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Tablo 2: Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre sosyal harcamaların dağılımı
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Sosyal Harcamalar
Harcama Türleri

Harcamacı
Kurum

Eğitim
Hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı
Üniversiteler
Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Kurulu
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sağlık
Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik
ve Sosyal Yardım
Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı)

Çevre Koruma
Hizmetleri

Çevre ve Orman Bakanlığı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

İskan ve Toplum
Refahı Hizmetleri

Dinlenme, Kültür
ve Din Hizmetleri

Diğer Sosyal
Hizmetler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanlığı
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(Gençlik ve Spor Bakanlığı)
(Spor Genel Müdürlüğü)
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
Milli Prodüktivite Merkezi
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

Hizmet Türleri
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim
Hizmetleri
Yükseköğretim Hizmetleri
Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim
Hizmetleri
Eğitime Yardımcı Hizmetler
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim
Hizmetleri
Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin
İşler ve Hizmetler,
Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
Halk Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve
Geliştirme
Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
Hastalık ve Malullük Hizmetleri,
Yaşlılık Yardımı Hizmetleri,
Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
İşsizlik Yardımı Hizmetleri,
İskan Yardımı Hizmetleri
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan
Hizmetler
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara
İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik
ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Atık Yönetim Hizmetleri
Atık Su Yönetimi Hizmetleri
Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin
Korunması Hizmetleri
Çevre Korumaya İlişkin
Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri,
Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma
Hizmetleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Sosyal Harcamalar
Harcamacı
Harcama Türleri
Kurum

Eğitim Hizmetleri

1930-1982 Yılları Arasında
Milli Eğitim Bakanlığı
Üniversiteler
1982'den Sonra
Milli Eğitim Bakanlığı
Üniversiteler
YÖK

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik
Hizmetleri

1976 Yılına Kadar
Çalışma Bakanlığı
1976 Yılından Sonra
Çalışma Bakanlığı ve
Sosy al Güvenlik Bakanlığı
1984 Yılından İtibaren
Çalışma ve Sosy al Güvenlik Bakanlığı

Diğer Sosyal Hizmetler

İmar ve İskan Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diy anet İşleri Başkanlığı
1972 Yılından İtibaren
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
1975 Yılından İtibaren
Kültür Bakanlığı
1984 Yılından İtibaren
Sosy al Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu
1990 Yılından İtibaren
Çevre Müsteşarlığı
(Çevre Bakanlığı)

İskan İşleri ve Hizmetleri
Toplum Refahı Hizmetleri
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması
Hizmetleri
İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma
ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum
Refahı Hizmetleri

Dinlenme ve Spor Hizmetleri
Kültür Hizmetleri
Yayın ve Yayım Hizmetleri
Din Hizmetleri
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine
İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür
ve Din Hizmetleri

Yanda Yer Alan Harcamacı Kurumların
''Tamamlayıcı
Hizmetler'' Başlığı Altında Yaptıkları
Harcamaların Tümü.

Kaynak: Erdoğdu, M. Mustafa (2008). ‘‘Türkiye’de Sosyal Bütçe ve Gelişimi’’, Türkiye’de Sosyal Bütçe Nasıl
Yapılıyor? Nasıl İzleniyor? Ed. A. Buldam. İstanbul: TESEV Yayınları, s. 14 ve Yılmaz, Gülay Akgün (2006),
OECD Ülkeleri ve Türkiye'de Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar, İstanbul: Arıkan Yayınevi.

4. Ampirik Analiz
Çalışmada, Türkiye’de kamu sosyal harcamaları 1990-2015 yılları için Erdoğdu’nun
kullanmış olduğu yöntem dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Erdoğdu’nun kullanmakta
olduğu yöntem Türkiye gerçekliğini daha iyi yansıttığı, kapsamının genişliği ve yapılan
harcamaların bütçe ve GSYİH içindeki payları itibariyle karşılaştırılabilir olması nedeniyle
2004-2015 yılları arasında referans alınmaktayken, Yılmaz'ın sosyal harcamaları hesaplarken
kullandığı ekonomik ayrım Erdoğdu’nun belirlediği kurumlar ve merkezi yönetim bütçesi
çerçevesinde 1990-2003 yılları için referans alınmaktadır. Türkiye için kamu sosyal
harcamalarının hesaplanmasında kullanılan karma yöntem, yazarların hesaplamalarında
kullandıkları yöntemden birkaç noktada ayrılmaktadır. Öncelikle, Yılmaz’ın ‘‘diğer sosyal
hizmetler’’ başlığı altında verdiği kurumlar, Erdoğdu’nun hesaplamaları içinde yer aldığı için
ekonomik ayrıma göre diğer sosyal harcamalar hesaplanmamaktadır. Diğer bir nokta,
Erdoğdu sosyal niteliği ağır basan kurumların ‘‘ekonomik işler ve hizmetler’’ dışındaki
harcamalarını hesaplamalarına dahil ederken, çalışma sadece ‘‘tamamlayıcı özellik taşıyan’’
harcamaları hesaplamalarına dahil etmektedir. Bu iki farklılığın temel nedeni ‘‘çifte sayımın’’
önüne geçmektir. Son olarak, Erdoğdu ‘‘diğer sosyal harcamalar’’ başlığı altındaki
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kurumların genel kamu hizmeti harcamalarını hesaplamalarına dahil etmekteyken, çalışma
tamamlayıcı özellikteki harcamaları dikkate almaktadır.
Tablo 3’te kamu sosyal harcamalarının kendi aralarındaki dağılımı yer almaktadır. 1980
yılında sosyal harcamalar içinden yüzde 47,4 ile en yüksek payı eğitim harcamaları
almaktayken, 2015 yılında en yüksek payı yüzde 35,8 ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım
harcamaları almaktadır. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları 2003 yılına kadar
yüzde 1’ler düzeyinde gitmekteyken, 2003 sonrasında hesaplama yönteminin ve hesaplamaya
dahil olan kurumların değişmesiyle harcamalarda bir sıçrama ortaya çıkmaktadır. Eğitim
harcamalarından sonra beşeri sermayenin önemli bir belirleyicisi olan sağlık harcamalarının
sosyal harcamalar içindeki payı 1980 yılında yüzde 11,9 iken, 2015 yılında yüzde 8,9
olmuştur. Bu dönemde önemli bir artış da çevre koruma harcamalarında gözlenmektedir.
İskan ve toplum refahı harcamaları diğer harcamalarının payının artmasına karşılık düşüş
göstermektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları ise 1990-2010 arasında
azalmış; fakat 2011’den sonra artarak 2015 yılında sosyal harcamalardan aldığı pay yüzde 6,9
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 4, kamu harcamaları ve sosyal harcamalarla ilgili istatistik veriler yer almaktadır. 2015
yılında kamu sosyal harcamaları içinde en yüksek payı sosyal güvenlik ve sosyal yardım
harcamalarıyla eğitim harcamaları almaktayken, en az payı diğer sosyal harcamalar, çevre
koruma harcamaları ve dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları almaktadır. Sosyal
harcamaların 1980 yılında bütçeden aldığı pay yüzde 39,6 iken, 2002-2009 döneminde hızlı
bir şekilde artarak, 2015 yılında aldığı pay -yaklaşık yüzde 40 artışla- yüzde 55,6 olarak
gerçekleşmiştir. Sosyal harcamaların 2015 yılı itibariyle GSYİH’da aldığı pay ise yüzde
12,0’dır. Kamu harcamaları, sosyal harcamalar ve GSYİH’nın artış hızları incelendiğinde
tablodan üç önemli sonuç elde edilmektedir: i) İktisadi kriz dönemlerinde GSYİH’daki düşüşe
paralel olarak kamu harcamaları ve kamu sosyal harcamaları da düşmektedir, ii) GSYİH’daki
değişimlere kamu harcamaları hızlı bir şekilde uyum sağlarken kamu sosyal harcamalarının
gecikmeli olarak uyum sağladığı gözlenmektedir ve iii) GSYİH’daki değişim hızına kamu
harcamaları daha ılımlı bir şekilde tepki vermekteyken, sosyal harcamalar denk veya daha
yüksek bir hızla karşılık vermektedir. Bu da sosyal harcamaların GSYİH değişimlerine karşı
daha esnek olduğunu ve sosyal harcamaların kamu harcamalarından daha hızlı azaldığı veya
daha hızlı yükseldiği anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, GSYİH’daki bir yükseliş
bütçe kalemleri içerisinde pozitif dışsallığı yüksek olan sosyal harcamaları diğer harcamalara
nispetle daha hızlı bir şekilde arttırmaktadır.

54

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5th-7th October 2017

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tablo 3: Kamu sosyal harcamalarının kendi aralarındaki dağılımı, 1990-2015 (%)

Eğitim Harcamaları

47,4

47,3

49,1

48,2

49,4

48,0

47,6

47,8

52,7

53,0

47,8

46,6

48,4

41,2

38,8

35,7

35,8

34,1

35,5

32,1

31,0

33,3

31,1

31,1

32,8

33,1

S ağlık Harcamaları

11,9

10,8

11,6

11,4

12,9

13,0

12,8

12,8

12,9

12,9

11,6

12,1

13,2

10,6

11,0

13,4

13,6

13,2

13,8

12,8

12,4

11,9

8,0

8,8

8,7

8,9

S osyal Güvenlik ve S osyal Yardım
Harcamaları

1,2

1,1

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

1,0

20,2

44,0

44,5

38,4

40,8

39,9

45,6

46,2

38,8

39,0

38,4

37,5

35,8

Çevre Koruma Harcamaları

1,2

1,2

1,4

2,0

1,8

1,8

1,9

1,8

1,7

1,9

2,2

2,1

2,0

1,8

0,3

0,4

0,2

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

4,8

4,2

4,3

4,2

İskan ve Toplum Refahı
Harcamaları

31,2

32,9

29,9

30,7

27,9

29,4

30,3

30,3

25,6

25,1

31,8

32,7

29,5

21,5

1,7

1,8

6,1

5,9

4,6

3,6

4,3

9,7

9,8

9,9

8,8

10,0

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Harcamaları

7,1

6,7

6,9

6,8

7,0

6,8

6,4

6,3

6,0

6,2

5,6

5,5

5,8

4,7

4,1

4,2

4,5

4,2

4,5

4,1

4,6

4,6

6,5

6,7

6,9

6,9

Diğer S osyal Harcamalar

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,8

0,9

0,9

1,1

Toplam S osyal Harcamalar

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Yıllar/Sosyal Harcamalar

Kaynak:
www.bumko.gov.tr
(Maliye
Banklığı
Bütçe
ve
Mali
Kontrol
Genel
Müdürlüğü),
[Erişim
tarihi
26.07.2009].
www.sayistay.gov.tr/rapor/UygunlukRapor.asp, [Erişim tarihi 22.07.2009]. Sayıştay (2005), Genel Uygunluk Bildirimi 2004 Genel Bütçe, Ankara; Sayıştay (2005),
Genel Uygunluk Bildirimi 2004 Katma Bütçe, Ankara; Sayıştay (2006), Genel Uygunluk Bildirimi 2005 Genel Bütçe, Ankara; Sayıştay (2006), Genel Uygunluk
Bildirimi 2005 Katma Bütçe, Ankara; Sayıştay (2007), Genel Uygunluk Bildirimi 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Ankara; Sayıştay (2008), Genel Uygunluk
Bildirimi 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Ankara. www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü), [Erişim Tarihi: 10.07.2017]. Kesin Hesap Kanunları 2008 - 2015.
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2015

2014

36,5

40,1

34,2

27,1

25,5

23,1

25

23,5

22,3

21,1 18,7

19,9

25

32,1

37,5 38,4 42,1 41,6 45,8

44,1 49,8 54,1 54,8 54,9 55,6

Kamu S osyal Harcamaları/GSYİH

6,9

7,7

8,3

8,5

6,3

5,7

6,2

7,0

5,1

5,8

5,8

6,1

6,4

7,5

7,8

8,1

8,7

9,8

9,5

12,3

11,2 11,2 12,5 12,4 12,1 12,0

OECD Kamu S osyal
Harcamaları/GS YİH

16,9

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

18,8

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

18,0 v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

18,8 v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

21,1 v.y.

Kamu S osyal Harcamalarının Reel
Artış Hızı

v.y.

10,2

4,7

16,3

-14,1

-22,1

14,9 24,9 -9,6

2,8

-6,6

12,2

-11,7

20,6

10,9

11,1 15,4 14,3

1,7

18,9

-2,3

15,0 13,0

6,4

2,3

6,4

Kamu Harcamalarının Reel Artış Hızı v.y.

19,6

-4,6

36,2

8,5

-17,1

26,6 15,6 -3,8

8,4

-1,5

26,9

-17,1

-3,9

-13,6

-5,1

13,0

4,2

2,8

7,9

1,4

1,9

4,0

5,1

2,0

5,2

GS YİH'nın Reel Artış Hızı

-1,0

-2,8

13,5

15,1

-13,0

4,9

-10,2

-5,7

5,8

-15,4

3,0

6,1

7,0

8,5

1,5

4,4

-8,3

7,3

14,6

1,8

7,4

4,8

6,6

v.y.

2013

2012

2002

2011

2001

2010

1999

2009

1998

2008

1996

2007

1995

2006

1994

2005

1993

2004

1992

39,6

11,1 23,7

2003

1991

Kamu S osyal Harcamaları/Kamu
Harcamaları

v.y.

2000

1990

Yıllar/Sosyal Harcamalar

1997

Tablo 4: Kamu harcamaları ve kamu sosyal harcamalarıyla ilgili istatistik veriler, 1990-2015 (%)

21,1 21,1 21,0

Kaynak: www.oecd.org/ (OECD), www.bumko.gov.tr (Maliye Banklığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü), [Erişim tarihi 26.07.2009].

www.sayistay.gov.tr/rapor/UygunlukRapor.asp, [Erişim tarihi 22.07.2009]. Sayıştay (2005), Genel Uygunluk Bildirimi 2004 Genel Bütçe, Ankara; Sayıştay
(2005), Genel Uygunluk Bildirimi 2004 Katma Bütçe, Ankara; Sayıştay (2006), Genel Uygunluk Bildirimi 2005 Genel Bütçe, Ankara; Sayıştay (2006), Genel
Uygunluk Bildirimi 2005 Katma Bütçe, Ankara; Sayıştay (2007), Genel Uygunluk Bildirimi 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Ankara; Sayıştay (2008), Genel
Uygunluk Bildirimi 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Ankara. www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari (Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü), [Erişim Tarihi: 10.07.2017]. Kesin Hesap Kanunları 2008 - 2015.
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5. Sonuç
Bu çalışmada, mali küreselleşmenin Türkiye’de kamu sosyal harcamalarını hangi düzeyde
etkilediği araştırılmaktadır. Türkiye’de kamu sosyal harcamaları 1990-2015 yılları için
Erdoğdu’nun kullanmakta olduğu merkezi yönetim bütçesi fonksiyonel sınıflandırma
kalemlerinden yararlanılarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de, 2015 yılında, kamu sosyal
harcamalarından en yüksek payı sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarıyla eğitim
harcamaları almaktayken, en düşük payı diğer sosyal harcamalar, çevre koruma harcamaları
ve dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları almaktadır. Kamu sosyal harcamalarının
1980 yılında bütçeden aldığı pay yüzde 39,6 iken, 2015 yılında aldığı pay –yaklaşık yüzde
40’lık artışla- yüzde 55,6 olarak gerçekleşmiştir. Kamu sosyal harcamalarının 2015 yılı
itibariyle GSYİH’dan aldığı pay ise yüzde 12,0’dir. Neoklasik iktisat temelli mali
küreselleşme sürecinde öngörülen vergi gelirleri ve kamu harcamalarının kısılacağı
yaklaşımının uygulamada geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. 1980-2015 döneminde Türkiye’de
vergi gelirleri, kamu harcamaları ve sosyal harcamalarda artış meydana gelmiştir. Bu
dönemde, vergi gelirlerinin dolaylı vergiler ve ücretliler üzerinden elde edilen gelir vergisi
aleyhine artış göstermesi sermaye üzerindeki optimal vergi oranlarının ve kamu sosyal
harcamalarının finansmanının araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye’de sosyal güvenlik
sisteminin aktüeryal dengesinin iyileştirilmesi ve sosyal harcamaların maliyetlerinin gözden
geçirilmesi mali disiplinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır.
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The Recent Episodes of Fiscal Consolidation in Serbia (2008-16) –
The Political Macroeconomics Approach
Aleksandra Praščević 1

Abstract
This paper examines dynamics of several episodes of fiscal consolidation in Serbia from the start of the global
economic crisis, in context of the political macroeconomics. The political macroeconomics is based on the
opportunistic and partisan motives of the policymakers who often use economic policy for political purposes. In
contrast to the EU economies, problems with public finances in Serbia are not primarily induced by the influence
of the global economic recession, but could be connected with misusing economic policy by domestic aggregate
demand stimulation in the years before the recession started. These measures were partly politically induced due
to frequent parliamentary elections and significant political instability. Fiscal policy had a decisive role in
achieving the goal of winning the elections, in accordance with political budget cycles – PBC, opportunistic
motives of policymakers and significant use of privatization revenues. However, such measures appeared to be
possible only until the global economic crisis. After the crisis started and Serbian public finances faced problems
of significant and rising budget deficits and public debts, the program of fiscal consolidation has become necessary
to maintain macroeconomic stability. However, implementation of fiscal consolidation has never been costless.
Several factors were important for explaining why the fiscal adjustment episodes had been postponed and
unsuccessful in the long period before 2014. In addition to opportunistic motives that have dominated, the
economic policy was conducted by the specific type of coalition governments that were present up to 2014,
inducing the problem of decision-making fragmentation. Currently, the Serbian government is conducting program
of fiscal consolidation very successfully. Reasons for success are connected to the current politico-institutional
factors, which are far more favorable for the implementation of expenditure-base fiscal consolidation. The relevant
theoretical models of PBC are concerned in the paper: models of fiscal illusion and distributional conflict (for the
episodes of fiscal expansions and unsuccessful fiscal adjustments before 2014) and rational partisan model that
captures the small degree of government fragmentation (for the current successful fiscal consolidation).
Keywords: Fiscal consolidation, political macroeconomics, political budget cycles
JEL Classification: E02, E62

1. Introduction
For several years, the choice of fiscal consolidation strategy has become into the focus of
macroeconomists all around the world. It is to be expected because significant fiscal stimulus
undertaken during the years of the global economic crisis was not accompanied by sufficiently
strong economic recovery and problems of high budget deficits and public debt in many
economies emerged. This caused the necessities for the implementation of the fiscal
consolidation strategy and fiscal harmonization under the so-called "austerity measures".
Strategies of fiscal consolidation could be divided into those based on the expenditure side and
those based on the revenue side of the government budget. The effects that could be expected
with these two types of strategies are certainly different. The choice is in favor of a strategy
based on expenditure, which should not cause recessionary effects of what can be expected
from a strategy based on the income approach (through a tax increase) (Alesina and Peroti,
1995, Alesina and Ardagna, 2009, Perotti, 2011, Alesina et al., 2014). The idea of such fiscal
adjustment is that a reduction in government spending would leave more resources available to

1
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the private sector that could be used for private investment. Also, healthy state of public
finances and greater confidence in them will have positive effects on investment and
consumption. However, this strategy could impose significant adverse effects in the form of
income redistribution.
The problems of public finance have been burden for the economic policy in Serbia since the
period that preceded the global economic crisis (2007-09) and its impact on the Serbian
economy. However, in this period, the budget deficit did not seem like a significant problem
due to: high capital inflows from abroad - primarily privatization revenues and positive rates of
economic growth.
On the other hand, in second half of 2008, when the effects of the crisis were widely visible in
the Serbian economy, the need for the start of fiscal consolidation emerged. Yet, due to the
recessionary trends in Serbian economy which were consequences of the global crisis, the
implementation of fiscal consolidation program was postponed. Instead of implementing fiscal
adjustments that would limit the unsustainable growth in public spending (freezing public
sector wages and pensions), the Serbian government continue to conduct further measures of
fiscal stimulus for boosting the economy (Praščević, 2012, p. 152). This was done with consent
of the IMF, which supported the economic policymaking of the Serbian government until
February 2012, when the state of public finances and economic trends deteriorated to such an
extent that cooperation was dismissed (Praščević, 2013, p. 26). It is important to point out two
factors that have influenced the economic policymaking and fiscal problems in Serbia. The first
relates to the impact of the IMF on Serbian economic policy. The acceptance of significant
budget deficit in Serbia coincided with a temporary change in the doctrine of the IMF, which
was associated with temporary acceptance of “pragmatic Keynesianism” in the years of the
global economic crisis. The second is a set of political and institutional factors that have
contributed to fiscal and overall economic policy in Serbia. Many among them could be
analyzed in the framework of political macroeconomics by focusing the opportunistic and
partisan political motives of policymakers in Serbia.
The theory of political budget cycles (PBC) is developed within the political macroeconomics
and focuses the political – electoral reasons for creation and implementation of fiscal
policy. Generally these cycles could be defined as cyclical trends in the amount of budget deficit
or individual items of government expenditures as a consequence of political manipulation by
the policymakers. According to models of the PBC, opportunistic and partisan motives can be
found in the design of fiscal policy, depending on whether the economic policymakers behave
in the same way motivated purely by the desire to remain in power (opportunistic motive) or
ideological differences can be identified in the conduct of fiscal policy, depending on the party
membership of the policymakers who are trying to improve the economic position of its
members and potential voters (partisan motive) (Hibbs, 1977, Rogoff and Sibert, 1988, Rogoff,
1990, Shi and Svensson, 2003). Preferences of left-wing and right-wing parties in economic
policy domain can be explained by differences in economic preferences of their members and
supporters.
On the other hand, depending on the characteristics of voters (naive or rational), on the basis of
their expectations, it is possible to distinguish models that include adaptive from the models
with rational expectations. In those with rational expectations which include that the majority
of voters are fiscally conservative, it could be expected that in the pre-election period that
changes in components of government expenditures (increase of those expenditures that are
visible to the voters) are more likely to be present than changes in the level of overall
government expenditures. The policymakers, who are at the same time politicians, try to use
fiscal policy in order to send signals to the electorate that they are competent and to win the
elections. In doing that they are trying to provide more public goods (government expenditures)
by less taxation, proving in that way that they are competent for continuing policymaking.
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The political macroeconomics in fiscal policymaking becomes especially important issue in
developing transition economies with incompletely consolidated democracy (semi-democratic
countries). These economies are characterized by underdeveloped institutions, in which
political decisions dominated in the economic sphere (Shi and Svensson, 2006). Thus, in “new”
democracy countries redistribution of income, wealth and private goods has become interesting
issue for possible manipulation by politicians and economic policymakers – government. That
could be observed in the case of Serbia, as well. The undertaken measures of fiscal stimulus
during the period of the global economic crisis, together with politically motivated factors have
caused significant problems of public finances which are now intended to be removed through
fiscal consolidation. This paper discusses the opportunistic and partisan motives of the Serbian
economic policymakers and their effects on the previous unsuccessful fiscal policy, as well as
their influence on the choice of strategy of the current successful fiscal consolidation. The
period under examination is limited to 2008-16.
2. The Political Macroeconomics of Fiscal Adjustments in Serbia
The problem of politically motivated fiscal policy is particularly evident in the choice of the
fiscal consolidation strategy. The reasons for this are numerous referring to the essence of
democratic process of decision-making which include confrontation of different political and
economic motives. We could speak of two groups of actors: governments – on the one hand,
and voters – from the other side. The problem is however more complex in the case of coalition
governments when the policymakers include heterogeneous group of those who make decisions
on economic policy, of course with different political motives. The case is similar with a
heterogeneous group of voters who in different ways participate in the distribution of income,
and who could be in different ways affected by the measures of fiscal consolidation. Taking
into account that fiscal consolidation is associated with certain economic costs that society has
to accept, in the form of reductions in public spending, but also household consumption, as well
as the possible economic recession, it is clear that the question of how to implement this
consolidation is closely linked to the political factors.
Therefore the problem of fiscal adjustment relates to the problem of shifting the burden of fiscal
consolidation (stabilization) to certain segments of society, which is directly related to the
redistribution of income in a society which is in the field of decision-making of economic
policymakers (government), or parliament and politicians in democratic societies. That is why
the analysis offered by political macroeconomics is so important, which has been proved for
Serbian experience with economic policymaking, especially fiscal policy. As in other countries
of "new democracy" with the political budget cycles resulting from a manipulation with fiscal
policy, it is possible to track changes in the level and structure of public expenditure according
to the electoral cycle or the pre-election periods in Serbia as well. Fiscal manipulation in Serbia
is characterized by specific features related to political instability - frequent elections and
primarily opportunistic motives, while party and ideology motives are in the background, due
to insufficiently profiled parties. One of the specifics is also discretionary use of privatization
revenues for government expenditures. The fiscal policy in Serbia was determined especially
by a significant political instability reflected in:
 frequent elections at various levels – parliamentary and presidential elections (table 1);
 differences among Serbian political parties in economic and political goals – especially
important before 2012.
Table 1: Electoral years
Year

Elections

2000
2002
2003

Parliamentary
Presidential (failed twice)
Presidential (failed)
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Elections
Parliamentary
Presidential (successful)
Parliamentary
Presidential
Parliamentary
Presidential
Parliamentary
Parliamentary
Parliamentary
Presidential

2004
2007
2008
2012
2014
2016
2017

The fiscal deficit as a percentage of GDP in Serbia (Figure 1) shows that it grew up in election
years and particularly in the years of increased political instability in the country (2007, 2008
and 2012), as well as after the impact of the global economic recession. Stabilization in Serbian
the fiscal deficit is evident after the start of the program of significant fiscal consolidation in
2014. Although the early parliamentary elections happened in 2016 that did not have significant
negative effects on Serbian public finances (figure 1 and figure 2), unlike the impacts of
previous elections. Such results could be connected with significant public support for Serbian
government since 2014, which was not the case in the past (figure 3).
Figure 1: Budget deficit in Serbia as % of GDP (2000-2016)
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Figure 2: Serbian public debt to GDP (2000-2014)
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% of parliamentary support to
government

Figure 3: Parliamentary support to the Serbian governments (2001-16)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83.2
70

68
54

53

52

54

2007

2008

2012

43.5

2001-01

2001-08

2003

2014

2016

Governments of the Republic of Serbia

Source: Republic Electoral Comission

The other macroeconomic indicators recorded also not favorable trend, including the rates of
GDP growth, which were negative or very low from 2009, when the impact of the global
economic recession started (Table 2). Taking into account the political macroeconomics that
relates the voters’ preferences to GDP growth, unemployment rate and stable and low inflation,
it is clear that Serbian economic policymakers have extremely complex requirements for act in
the direction of increasing their chances of winning the elections. In the observed period of nine
years (2008-16) parliamentary elections were held even four times, and significant political
changes have been made, as well. This relates primarily to the loss of power of political winners
of 2000, which started with 2012 president elections and definitely completed in the
parliamentary election in 2014.
Table 2: Serbian GDP growth rate (2009-2016)
Year

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

-3.1

0.6

1.4

-1.0

2.6

-1.8

0.8

2.8

Source: QM, No. 48

The well-known economic factors (Table 3) that are important for beginning, duration and
composition (structure) of the fiscal adjustments have been unfavorable in Serbia. They induced
delay in fiscal consolidation until the third factor, which refers to the amount of accumulated
debt became unbearable.
Table 3: Economic factors of fiscal consolidation in Serbia (2008-2015)
Economic factors

Impact on fiscal consolidation

Effects in Serbia

The phase of the business
cycle

Affects the budget through automatic stabilizers;
fiscal consolidation is disposed in periods of
recession because its success is more certain in
periods of economic expansion

Unfavorable – delays fiscal
consolidation.

Unemployment rate

Similar to the contraction in the business cycle,
high unemployment burdens and delays fiscal
consolidation

Unfavorable – delays fiscal
consolidation.
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Impact on fiscal consolidation

Effects in Serbia

Debt accumulation (snow- Affects the further increase of the deficit in the
ball effect)
future so that the economic policymakers don’t
have a choice and the fiscal consolidation must
start

Unfavorable
but
encouraging the beginning
of consolidation.

Although the economic factors are important determinants for the beginning and duration of
fiscal consolidation, political and institutional factors are more important for the choice of the
strategy of fiscal consolidation (the composition of the budget savings – expenditures or
revenues sides). Political factors are more important in the economies with insufficiently
developed institutions where dominance of political influence over economy can be found. This
is the case with the Serbian economy. Therefore, in addition to the economic factors that have
adversely affected the beginning as well as persistence of fiscal consolidation in Serbia the
political and institutional factors that have changed during the period 2008-14 were equally
important, due to the political changes that have occurred. Since 2008 several episodes of not
successful fiscal adjustments occurred. However, the fiscal consolidation which has begun in
November 2014, proved to be successful not only in reducing the budget deficit and public
debt, but also in avoiding recessionary effects that are otherwise very common in the process
of implementation of fiscal adjustment (table 4). Both earlier unsuccessful and current
successful consolidation can be related to political factors.
Table 4: Political and institutional factors of fiscal consolidation in Serbia (2008-2015)
Political
and
institutional
factors
of
consolidation
Fragmantation
of decisionmaking

Proximity of
elections

Ideology of the
government
(ruling party)

The impact on
consolidation

fiscal

Negative
impact
on
expenditure control, larger
deviation from the optimal
fiscal policy, short and
revenue-based
fiscal
consolidation;
Opportunistic motives: to
implement certain fiscal
policy mesures in order to
be re-elected (boosting
economic activity and fical
consolidation dalay);
Partisan motives: political
parties formulate policies in
order to fullfil their
ideological motives and to
achive objectives of their
voters

The impact in Serbia
2008-12.

2012-14.

2014 -

Significantly
slowed down and
delayed
fiscal
consolidation
during the entire
period
Moderately
aggravated
and
delayed
fiscal
consolidation – in
the
pre-election
period during 2012
Moderately
aggravated
and
delayed
fiscal
consolidation

Moderately
aggravated and
delayed fiscal
consolidation

Not exist

Significantly
slowed down
and delayed
fiscal
consolidation

Not exist

Moderately
aggravated and
delayed fiscal
consolidation

Could
be
significant in
choosing the
strategy
of
fiscal
consolidation.

It is possible to observe three periods (from 2008 to 2016) that corresponded to changes
of governments and fiscal adjustments (Table 5). Based on a combination of economic, political
and institutional factors (Mulas-Granados, 2006), it is possible to establish the several important
hypotheses about the beginning and duration of fiscal adjustment in Serbia during three periods:
2008-12, 2012-14, 2014 - . These are presented in the table 6.
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Table 5: Cabinet structure and the episodes of fiscal consolidation in Serbia
Period / Type
and structure
of
the
government

Episode
consolidation

2008 -12:
broad coalition,
«socially
responsible
government»,
minimum of the
parliametary
support,
significant
blackmailing
power of the
coalition
partners

2012 – 14:
coalition
government
with «new»
coalition
partners, small
blackmailing
power of the
partners,
government
reconstruction
in the summer
2013
2014 –
2016 coalition
government
with significant
parliamentary
support

of

Support of the IMF

Success

Government
deficit and
public debt

2008 – 11
It started with the new
government, which faces a
choice: consolidation and
economic recession or
large government deficit,
limitations imposed by
pre-election promises and
the
social-democratic
orientation
of
the
government,
modestly
restricting
public spending - freezing
public sector wages and
pensions,
reducing
discretionary spending on
goods
and
services,
subsidies, loans for all
levels of government
Autumn 2012.
Initial consolidation based
on revenue side (an
increase in the tax rate of
VAT and other fiscal
levies) and expenditure
side (not significant)
Postponed
significant
consolidation coincides
with
the
constant
expectation of the new
elections

Arrangment with IMF of 2,9
billion euros
Initial acceptance of the deficit
growth from 1,5% to 4,5%
GDP, coincides with the
"pragmatic Keynesianism” in
the IMF
The second revision of the
arrangement for the safety
precautions
achieved
in
September 2011 in the amount
of
1,1
billion
euros.
Termination of cooperation in
March 2012 due to nonacceptance of the conditions of
the IMF to continue the
arrangement

NO

Increasing

Not existed

NO

Increasing

Significant
fiscal
consolidation besed on
both expenditures and
revenues side

Started in March 2015

YES

Increasing,
than falling

Table 6: The fiscal consolidation hypothesises in Serbia (2008-16)
Period

Domination of the fical
consolidation hypothesis in
Serbia

Impact in Serbia

2008 -12

The partisanship hypothesis

2012 - 14

The «fiscal voting hypothesis»

Unfavorable – Left-wing (social democratic) parties prefer
revenue-based fiscal consolidation, that was the case in
Serbia where the «weak» and extremly fragmanted
government was not able to initiate substantial fiscal
adjustments
Unfavorable – Proximity of the early elections makes fiscal
consolidation less favorable for the government since the
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fiscal adjustments diminish the probabilities of the
government re-election, that was the case in Serbia during
2013
Unfavorable – The fiscal consolidation tends to start sooner
in the state of fiscal stress

The debt burden hypothesis

Unfavorable – Fiscal consolidation will last longer with
larger debt burden

The
economic
hypothesis

Unfavorable – In some cases, under certain conditions,
expenditure-based fiscal consolidation could have a positive
impact on economic growth

trade-off

3. Fragmentation of Decision-making and Early Elections – Limiting Factors for Fiscal
Adjustments (2008-14)
Decision-making fragmentation of fiscal policy was the key limiting factor for fiscal
consolidation in period 2008-12. This, along with the partisan or ideological orientation of the
government, whose motto was the idea of forming a "socially responsible government" were
key constraints to successful implementation of fiscal adjustments. Of course, the negative
impact of the global economic recession should be added. Therefore the Serbian government
immediately after the constitution (2008) was faced with choice: fiscal consolidation and
economic recession or growth of the fiscal deficit and economic activity maintaining. Serbian
government chose to postpone the fiscal consolidation with blessing of the IMF.
The period from 2012 to 2014 was marked by significant change in the ruling coalition (after
12 years) and very intense frequent announcements of possibility for early parliamentary
elections. This was connected with the fact that the position of prime minister in a coalition
won the second strongest party, and the strongest party very quickly recorded even further
increase in the popularity by imposing to public the issues indirectly related to economic
developments – to eliminate corruption and crime. Therefore, among first measures were those
which are related to fiscal consolidation. The first program of consolidation of the new Serbian
government was formulated in the autumn of 2012 and was related to the 2013. It was based on
a combined approach, i.e. reduction of the budget deficit on the basis of tax increases
(increasing the revenue side) and decrease in expenditures (savings on the expenditure side).
On the revenue side, growth is expected to be provided through: an increase in VAT (standard
rate from 18% to 20%, and other changes in the collection of VAT), an increase in the corporate
income tax, and an increase in the personal income tax. Fiscal consolidation on the expenditure
side began only in 2013, and the biggest savings should be provided by cuts in pensions, salaries
and purchases of goods and services.
It was expected that fiscal consolidation will induce a reduction in the deficit in 2013 to 3.6%
of GDP (compared to 6.6% in 2012), and that it will be followed by other important reforms of
the economic system, especially of the public sector, which were, however, quickly abandoned.
Instead, the fiscal deficit in 2013 was slightly improved by reducing to the still high 4.6% of
GDP (significant effects of the growth of VAT were missing), while the public debt getting
even worse. Unsuccessful fiscal consolidation in 2013 could be connected with political factors
related to: delay in the public sector reform and cancellation of significant savings on the
expenditure side in the form of reductions in wages and pensions, and subsidies for stimulating
the economy, as well as for attracting foreign investments.
Among the political factors that have caused the postponement of politically unpopular
austerity measures are the most important those related to the possibility of calling early
parliamentary elections (due to the growth of popularity of the biggest coalition partner) and
the reconstruction of the government (in 2013 one coalition partner who was in charge of the
departments of Economy and Finance was excluded from the government). After that
happened, the important ministries of the economy and the finance in Serbian government have
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been held by non-partisan figures indicating the government's attempt to "borrow" the
credibility for economic policy and public finance from persons who are not involved in the
Serbian political life. All that appeared to be part of verbal commitment of policymakers to
eliminate crime and corruption from Serbian economy and society. The fight against all forms
of corruption and new legislation on public procurement were supposed to reduce the value of
various rents that had been appropriated in the past. However, the fiscal movements have
continued to get worse, culminating in the election year of 2014.
From the point of political macroeconomics it should be noted that the measures which could
be painful for the majority of the population were lacking before the elections in 2014, when
currently ruling party won convincingly. These measures include substantial reduction of wages
in public sector, and of the pensions, as well as reduction in the number of employees in the
public sector, and adoption of the new Labor Act, which was supposed to make the Serbian
labor market more flexible, in order to improve employment and make the Serbian economy
more competitive. All that measures were left for the period after the elections and the new
government creation in 2014. The implemented populist measures, such as the introduction of
so-called solidarity tax (reduction in net income of employees in the public sector) or the
prohibition of employment in the public sector, had very limited positive effects on Serbian
public finances.
4. The Lack of Decision-making Fragmentation and Success of Fiscal Consolidation in
Serbia (2014 - )
The fiscal consolidation that started in November 2014 has been based on expenditures cuts,
better revenues performance, together with implementation of structural reforms and progrowth economic policy measures. After more than a decade decision-making on economic
policy, including fiscal policy has not been characterized by significant fragmentation due to
electoral wins in 2014 and 2016 that resulted in significant parliamentary majority for the
Serbian governments (Figure 3). Therefore small political parties lost their blackmailing power.
Such power was characteristic of the previous period (from 2001 to 2014), with major negative
impacts on fiscal developments and negative effectiveness of fiscal consolidation. However,
the power of small political parties in Serbia had also some positive effects, due to incorporation
of economic goals and preferences of different social groups. This applies both to the
expenditure structure, and to the structure of the tax. Significant fragmentation in the past
secured that the burden of the consolidation would not be shifted only on one side – political
option (part of the population that does not support a political party in power). That element
was almost completely gone, since the elections in 2014. Therefore the door for serious
implementation of fiscal consolidation was opened for the Serbian government. This was
supported by the fact that there is no danger of potential new elections, which would limit the
government in the implementation of unpopular fiscal measures. The “fiscal voting hypothesis”
has not been relevant.
Following the political macroeconomics literature in this situation (when there was almost no
political opposition in Serbian parliament, especially before the election in 2016), partisan
motives of economic policymakers became more important. That resulted in specific objective
function that suits to the most powerful party in power (Brauninger, T, 2004):
m

u i  (1   )  ij ln x j  i mi T
j 1

The utility function is increasing because the growth of expenditure (xj) preferred by a coalition
partner provides greater utility in the form of a large number of votes. On the other hand, the
tax paid by certain voters (T) reduces utility, or the number of voters who are opting for a
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particular party (i). The participation of certain coalition partner (i) in the imposition of tax
payments is defined as follows: mi.
There is a danger that the burden of fiscal consolidation would be passed on those segments of
the society in which it is assumed that the ruling party has no potential supporters. However, it
is important to underline that there is no clear ideological orientation of parties in Serbia, nor
significant differences between them in economic objectives. Consequently, we can not talk
about the actual implementation of the ideological goals of economic policymakers through
fiscal consolidation in Serbia (in a traditional way). In addition to these quasi-partisan motives
that define the fiscal adjustments occurs the impact of the IMF support for the implemented
fiscal strategy (from November 2014). In the beginning of implementation, Serbian government
in the lack of its own competence tried to “borrow” the competence from the positive marks
provided by the IMF, and other foreign factors.
The current fiscal consolidation includes implementation of measures that affect most of the
population of Serbia – primarily employed in the public sector, as well as the pensioners. Along
with fiscal consolidation the government promised to make the long-awaited reform of the
public sector and to resolve problems with enterprises in restructuring (their privatization or
bankruptcy). Therefore, the current fiscal consolidation in Serbia is expenditure-based with
intention to provide conditions for economic growth, and raise revenues by implementing more
efficient tax collections that includes elimination of tax evasion and other corruptive activities.
Since the main goals of fiscal consolidation program in Serbia were to stop the growth of fiscal
deficit and the buildup of public debt, results in their achieving show that the strategy has been
a well-designed. This is further confirmed by the fact that the fiscal consolidation program had
positive effects on economic growth, becoming a case of “expansionary austerity”. Even in the
first year of implementation (in 2015) the program had a beneficial impact on economic growth
which became positive at 0.8 percent after -1.8 percent in 2014 (Table 2). These positive
macroeconomic movements resulted also from favorable political influences in the form of
reduced misuse of fiscal policy in gaining political support of voters, as well as in the reduced
fragmentation of decision-making at the government level.
5. Conclusions
The Serbian economy has been facing challenges of public finances for almost a decade.
However, they have become especially evident from 2011. Beside the economic factors that
were important for such unfavorable performances of Serbian fiscal deficit and public debt, the
factors that are connected with political and institutional framework appeared to be vital, not
only for worsening the fiscal aggregates, but also for delaying implementation of fiscal
consolidation program. In the years before the global economic recession started the problem
of incompatibility of public revenues and expenditures was compensated by significant capital
inflows from privatization revenues, as well as by the positive economic growth rates. The
fiscal policy in this period was significantly abused for political purposes for winning the
elections. The economic policymakers have acted in accordance with the opportunistic motives,
while the voters characterized fiscal illusion. The specific problem was the structure of the
coalition of the Serbian governments, as well as frequent elections (parliamentary and
presidential). Gradual changes in the conduct of economic policy occurred in 2012 and
complete has been present from the late 2014. Then the political changes which eliminated
political restrictions for implementation of the program of fiscal consolidation happened. The
success of the ongoing fiscal consolidation in Serbia, as well as failures and abandonment of
the earlier fiscal consolidation programs prove the claim that in underdeveloped economies in
transition, with weak political and economic institutions, political factors become decisive for
economic policy and for its success or failure.
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AR-GE Harcamalarının Büyüme ile İlişkisinin Analizi: Gelişmiş
ve Gelişmekte Ülkeler Karşılaştırması
Funda H. Sezgin

1

Özet
Uluslararası sınırların ortadan kalktığı, sürekli ekonomik döngülerin ve çok taraflı serbestleşme sürecinin
yaşandığı küresel rekabet ortamında ekonomik büyüme belirleyicilerinde de bir takım değişimler meydana
gelmiştir. Ekonomik büyümenin itici gücü olarak değerlendirilen araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ülke
ekonomisi için önemli bir role sahiptir. İçsel büyüme modellerinde Ar-Ge sektörü dışsallık yaratarak artan getiri
yoluyla ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, Ar-Ge model öngörülerinin gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkeler için geçerli olup olmadığını 2010-2016 yıllık verilerini kullanarak test etmeyi
amaçlamaktadır. Tüm panel için ulaşılan sonuçlar Ar-Ge harcamalarının büyümeyi pozitif yönde etkilediği
şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, Büyüme, Panel regresyon analizi, Panel veri
JEL Sınıflandırması: 010, C01, 032

Analysis of the Relationship Between R&D Expenditure and
Economic Growth: Comparison of Developing and Developed
Countries
Abstract
In the global competitive environment, where international borders have been abolished and multilateral
liberalization process and economic cycles are experienced, also a number of changes have occurred in
determinants of growth. Research and development activity (R&D) as an impulsive force of economic growth
has a leading role in the economic structures of countries. R&D sector contributes to the economic growth by
creating externality via increasing returns in endogenous growth models. This study aims to test if the
predictions of the R&D models are valid for developping and developed countries by using the annual data for
the period 2010-2016. The results of whole panel data indicate that R&D expenditures affects economic growth
positively.
Keywords: R&D expenditures, Economic growth, Panel regression analysis, Panel data
JEL Classification: 010, C01, 032

1. Giriş
Bilim ve teknolojideki gelişmeler ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda birçok değişime
uğramasına neden olmuştur. Teknolojik gelişmelerin insan hayatını kolaylaştırma, reel gelir
artışı sağlama, verimlilik, yaşam standartlarını arttırma, büyüme ve gelişme gibi çok önemli
konularda olumlu yönde doğrudan etkisi vardır. Teknolojik gelişmeler, araştırma ve bilimsel
bilgi birikimine bağlı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen icatlar ve yenilikler
olarak kendini göstermektedir (Capello ve Lenzi, 2014).
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkelerin temel sorunlarından önemli biri sürdürülebilir
ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Ülkelerin ekonomik büyüme performansının belirleyen
faktörler geniş bir yelpazeye dağılsa da teknolojik ilerlemenin temelini oluşturan Ar-Ge
harcamaları ekonomik büyümede önemli bir rol düşünülmektedir. Ar-Ge faaliyetleri
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sonucunda ortaya çıkan teknolojik bilgi tüm ekonomiye yayılmakta ve bunun sonucunda
ekonomik büyüme gerçekleşmektedir (Zerenler vd., 2007).
Gelişmiş ülkelere bakıldığında, yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettikleri, yenilik için
gerekli alt yapı ve Ar-Ge faaliyetlerine yoğunluk verdikleri görülmektedir. Dolayısıyla,
ülkelerin gelişmiş ülke statüsüne erişmelerinde bu olguların olumlu bir etki yarattığından söz
etmek mümkündür. Bu ülkelerin istatistiksel göstergelerinde de Ar-Ge harcamalarının GSYH
içindeki payının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki Ar -Ge
harcamalarının yüksek olmasının büyümeyi artırıcı bir etki yaratacağı hipotezini
doğrulamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise, yenilik için gerekli alt yapı ve Ar -Ge
faaliyetleri düşük seviyelerde olduğundan çıktılar da yüksek seviyede olmamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülke seviyelerine ulaşabilmeleri için küreselleşen rekabet
ortamında fark yaratıp yeni ürün ve üretim yöntemlerini yeni piyasalara sunmaları, ekonomik
değer yaratmalarının yolu ise, Ar-Ge ve yeniliğe dayanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için Ar-Ge ve yeniliğe çok daha fazla önem
vermeleri gerekmektedir (Karakaş ve Adak, 2014). Gelişmekte olan ülkeler sürekli olarak
refah seviyelerini artırma arayışı içinde olmuşlardır. Ancak bu arayışlarda uygulanan
farklılıklar gelişme seviyelerinde kendini göster miştir. Küreselleşmeyle birlikte inovasyon ve
Ar-Ge toplumların gelişmişlik seviyelerini belirleyici kavramlar haline gelmiştir.
Çalışmanın amacı, Ar-Ge harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini gelişmekte olan ülkeler
ve gelişmiş ülkeler grubu açısından 2010-2016 dönemi verilerine yönelik panel regresyon
analizi yardımıyla analiz etmek ve karşılaştırmalı yorum yapmaktır.
2. AR-GE Harcamalarının Ülkeler için Önemi
Yenilikler, ürün ve hizmet üretiminin, miktarının ve kalitesinin artmasını yeni sanayi
dallarının ve yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasını sağlamada önemli rol oynar. Ekonominin
büyümesi, toplumsal refah seviyesinin yükselmesini sağlama konularında doğrudan etkiye
sahiptir. Bireylerin sahip olduğu ekonomik kaynakların ve yaşam kalitesinin artmasına
yardımcı olurlar. Bu sebeple ekonomik ve sosyal anlamda önem taşırlar. Bir firmanın
gerçekleştireceği yenilik önce ilgili sanayi kolunda sonra ise tüm ekonomide uyarıcı bir etki
yaratarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Bir icada yapılan
yatırım sonucu ortaya çıkan yenilik ise “teknolojik çarpan” etkisi yaratarak diğer firmaların da
bir dizi yenilik gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Ar-Ge çalışmaları ise, ülkelerde var olan
kaynakların etkin, planlı ve akılcı bir şekilde kullanılmalarını sağlaması bakımından önem
taşır. Ayrıca Ar-Ge çalışmaları ülkelerin ekonomik ve toplumsal sorunlarına çözüm bulmak
ve nedenlerinin araştırılmasına da katkı sağlar (Uzun Kocamış, ve Güngör, 2014).
Yeni firmalar bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesine yardımcı olarak sektörler arasında
teknoloji transferinin gerçekleşmesinde etkili rol oynar. Bu nedenle, Ar-Ge çalışmalarının ve
Ar-Ge geri dönüş oranının artmasıyla teknoloji ihracatı üzerinde pozitif bir etkiye sebep
olacak ve dışa bağımlılık azalmış olacaktır (Atkinson ve Ezell, 2012). Ar-Ge faaliyetlerinin
artması bölgesel ve yerel anlamda ekonominin yeniden yapılanması sağlayarak ekonomik
verimliliğin artmasına ve çeşitlenmesine yardımcı olur. Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi
ekonomik değer yaratarak yenilikçi firmaların ortaya çıkmasını hızlandırır. Böylece, yeni
girişimcilerin yetişmesine ve istihdam alanlarının artmasında fayda sağlar. Yeni istihdam
alanlarının ortaya çıkması aynı zamanda beyin göçünün önlenmesine yol açar. Bu bakımdan
ekonominin sahip olduğu kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olarak ülkelerin
refah seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Ar-Ge harcamalarıyla hedeflenen tüm bu
faktörler ülkelerin rekabet seviyelerinin artmasında etkin rol oynamaktadır (Yaylalı vd., 2010).
Ülkeler, Ar-Ge yatırımlarının inovasyona ve büyümeye katkıda bulunma kapasitesini
etkileyecek şekilde farklı sosyal, politik ve ekonomik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, Ar -Ge
harcamalarının büyük bir kısmını inovasyona ve ekonomik büyümeye transfer edebilen
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ülkelerin yanı sıra, Ar-Ge harcamalarını aynı ölçüde inovasyona ve büyümeye transfer etmeyi
yönetemeyenler de mevcuttur. Eğitim düzeyi, işsizlik ve demografik özellikler ile yatırım
hacmi toplumlar üzerinde etkili olan faktörlerdir. Çünkü, bilim ve teknolojik bilgi iyi bir
eğitim ve uzun dönemli tecrübe ve yetenek gerektirmektedir. Ülkenin ekonomik koşulları ise,
Ar-Ge yatırımlarına ayrılan kaynak miktarı ve sektörel gelişmişlik ölçüsünü yansıtacaktır
(Bilbao-Osorio ve Rodriguez-Peso, 2004). Ar-Ge harcamaları ekonomik faaliyetlerde
birtakım avantajlar yaratarak ekonomik büyümeye olumlu katkılarda bulunurlar. Bu
avantajlar şöyledir:
1- Rekabet Avantajı: Ülkelerin uluslararası alanda rekabet edebilirlik gücünü belirleyen
en önemli faktör; teknolojik gelişmeler ve dolayısıyla Ar-Ge harcamalarıdır.
2-Yabancı Sermayeyi Çekme: Ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
çekilmesinde ve yabancı firmaların da ülkede teknoloji odaklı yatırımlar yapmasında,
ülkenin sahip olduğu teknolojik yetenek oldukça önemlidir.
3-Verimlilik Artışı: Ar-Ge harcamaları mikro ve makro düzeyde verimliliği artırarak,
ekonomik kalkınmayı teşvik etmede kilit unsurdurlar. Örneğin; Ar-Ge harcamaları sonucu
yaratılan bilgi veya teknoloji sayesinde çevre, sağlık, ekonomi gibi alanlarda sorunlar
çözülerek insanlığa yardım yapılmış olacaktır.
4-Teknolojik Bağımlılıktan Kurtulma: Ar-Ge harcamaları ülkeleri teknolojik açıdan
diğer ülkelere bağımlı olmaktan kurtarır (Inekwe, 2015).
Ar-Ge faaliyetleri sadece üretim artışı ve ekonomik performansa değil, sosyal amaçların
gerçekleştirilmesine de önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Ar-Ge harcamalarının bu sayılan
avantaj ve işlevlerine dayanılarak, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ölçmede göz önünde
bulundurulan unsurların başında geldiği söylenebilir. Gelişmekte olan ülkelerin, dünya
pazarında rekabet edebilmesi ve sanayi varlıklarını sürdürebilmesi için, teknolojik
inovasyonda yetkinlik kazanması ve bu yetkinliklerini kendi Ar-Ge’lerine dayandırmaları
gerekmektedir. Bilim bir ölçüde uluslararası olsa da, teknoloji geliştirmek, Ar-Ge bilincinin
oluşması ulusal bir kavramdır. Bir ülkede bilim ve teknolojiye verilen önem ve gelişmişliğin
ölçüsü olarak, Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynağın, GSYİH içindeki payı alınır. Ar-Ge
harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 2’den fazla ise o ülkeler gelişmiş ülke sayılırlar.
Teknolojik gelişme küresel bir boyut kazanmış olsa da, te knolojik gelişmeler yaklaşık 15-20
kadar gelişmiş ülkenin tekelinde bulunmaktadır. Bu ülkeler, dünyada Ar-Ge için yapılan
harcamaların yüzde 95’ini gerçekleştirmektedirler. Buna karşın, dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 70’ini oluşturan gelişmekte olan ülkeler ise, toplam Ar-Ge harcamalarının yalnızca
yüzde 5’ini gerçekleştirmektedir (Silaghi vd., 2014).
Diğer bir Ar-Ge göstergesi Ar-Ge finansmanı ile ilgilidir. Gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge
finansmanı kamu tarafından karşılanırken gelişmiş olan ülkelerde bu finansman özel sektör
tarafından karşılanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge finansmanının %55-70’i özel sektör
tarafından karşılanırken gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %50’nin altındadır. Uluslararası
Ar-Ge yapısının karşılaştırılmasında bir diğer gösterge Ar-Ge sektöründe istihdam edilen ArGe personelidir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, teknoloji geliştirme veya transferine yönelik yoğun
bir çaba içine girmediği sürece, ülkeler arsasındaki ayrışma devam edecek ve bu ülkelerin,
gelişmiş ülkelere yakınsaması mümkün olmayacaktır. Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji, maliyet, verimlilik ve rekabet gücü farklılığının
arkasında; teknolojik gelişme hızındaki ve inovasyona yönelik faaliyetlerdeki yetersizlik,
beşeri sermaye ve altyapı eksiklikleri, finansman sorunları, kurumsal ve yapısal sorunlar ile
makroekonomik istikrarsızlıklar vardır (Kılıç vd., 2011).
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Avrupa Birliği de son dönemde yaşanan krizler, yoğun rekabet ve buna bağlı olarak ortaya
çıkan sorunlarla birlik adına bütüncül bir şekilde baş edebilmek amacıyla yeni bir strateji
oluşturma yoluna gitmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında açıklanan bu strateji
çerçevesinde yüksek istihdam, üretkenlik ve sosyal uyumun tesis edilmesi amacıyla temel
öncelikler olarak şunlardır:




Akıllı Büyüme: Bilgi ve yeniliğe dayalı ekonominin geliştirilmesi,
Sürdürülebilir Büyüme: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve daha rekabetçi
ekonominin desteklenmesi,
Kapsayıcı Büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla yüksek
istihdam seviyesinin yakalanması, belirlenmiştir. GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye
ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için
koşulların iyileştirilmesi ve inovasyonun izlenmesi için yeni bir gösterge
oluşturulması hedeflenmiştir (Akbaş ve Apar, 2010).

Serbest piyasa ekonomisi içinde ekonomik gelişme ve kalkınma ancak uluslararası pazarlarda
satılabilir nitelikte mal ve hizmet üretmekle mümkün olmaktadır. Teknoloji yatırımlarına
gerekli önemi vermeyen firmalar, rekabet gücünü yitirmekte ve bir süre sonra piyasadan
çekilmek zorunda kalmaktadır . Bunun için firmaların Ar-Ge’ye önem vermesi kaçınılmaz
hale gelmiştir. OECD verilerine göre, son dönemlerde gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin
yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmaktadır. Günümüzde, sermaye ve doğal kaynaklara
dayalı karşılaştırmalı üstünlük, yerini bilgi ve teknolojideki üstünlüğe bırakmıştır (Göçer,
2013).
3. Literatür İncelemesi
Ar-Ge ekonomik büyüme ilişkisinin şiddeti ve yönü ülkelerin ekonomik yapısına göre
değişmektedir. Ar-Ge ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye ait literatür incelendiğinde baskın
olan görüşün Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeyi desteklediğidir. Ancak Ar-Ge
harcamalarının ekonomik büyümeyi desteklenmesinin
şiddeti yapılan harcamaların
verimliliğine ve ülke ekonomisinin iç dinamiklerinden önemli ölçüde etkilenmektedir.
Tablo 1: Ar-Ge ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik literatür özeti
Sylwester (2001)

20 OECD ülkesi
1980-2000

Bassanini ve Scarpetta (2001)

21 ülke
1970-1980 ve
1980-190
16 OECD ülkesi
1980-1998

Guellec ve Van Pottelsberghe
(2004)
Ülkü (2004)

Zachariadis (2004)

30 ülke
1981-1997
10 OECD ülkesi
1971-1995
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Ar-Ge harcamasıyla ekonomik büyüme
arasında bir ilişki olmadığını, G7 ülkeleri
özelinde endüstriyel Ar-Ge harcamaları ile
büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu
sonucuna varmıştır.
Ar-Ge harcamalarındaki %1'lik ekonomik
büyümeyi %0,4 arttırdığını savunmaktadır
Ar-Ge faaliyetlerinin uzun dönemde
verimlilikteki
artışın
anlamlı
bir
belirleyicisi olduğunu savunmaktadır.
Ar-Ge sektörü tarafından yaratılan patent
sayısı ile kişi başına düşen GSYH arasında
pozitif bit ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Ar-Ge
harcamalarındaki
artışın
verimlilikteki büyüme oranı ve çıktı
düzeyindeki artışı pozitif etkilediği
sonucuna ulaşmıştır.
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15 OECD ülkesi
1970-2004

Falk (2007)

30 ülke
2000-2006

Wang (2007)
Özer ve Çiftçi (2008)
Saraç (2009)
Samimi ve Alerasoul (2009)

OECD ülkeleri
1990-2005
10 OECD ülkesi
1983-2004
30 ülke
2000-2006

Alene (2010)

52 ülke
1970-2004

Genç ve Atasoy (2010)

34 ülke
1997-2008

Horvath (2011)

72 ülke
1960-1992

Güloğlu ve Tekin (2012)

13 ülke
1991-2007

Kirankabeş ve Erçakar (2012)

31 ülke
1997-2007

Eid (2012)

17 ülke
1981-2006

Gülmez
(2012)

ve

Yardımcıoğlu

Göçer (2013)

Doruk
(2014)

ve

21 OECD
1990-2010

11 ülke
1996-2012

Söylemezoğlu

Özcan ve Arı (2014)

22 gelişmekte olan
ülke
2000-2007
15 OECD ülkesi
1990-2011
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Ar-Ge
harcamalarının
ve
yüksek
teknolojiye yönelik Ar-Ge yatırımlarındaki
artışın hem kişi başına düşen GSYH hem
de işçi başına düşen GSYH üzerinde güçlü
ve pozitif etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Ar-Ge harcamalarını etkili kullanan
ülkelerin daha iyi ekonomik performans
göstereceğini savunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının GSYH üzerinde
pozitif ve önemli bir etkiye sahip olduğunu
savunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeyi
pozitif etkilediğini savunmaktadır.
Gelişmekte
olan
ülkelerin
Ar-Ge
faaliyetlerine az kaynak ayırmasından
dolayı Ar-Ge yatırımların ekonomik
büyümeyi etkilemediğini savunmuştur.
Tarımsal Ar-Ge harcamalarında %1'lik
artış toplam verimliliği yaklaşık %0,20
arttırmaktadır.
Ar-Ge
harcamalarından
ekonomik
büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin
olduğunu savunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının uzun dönem büyüme
üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu
savunmaktadır.
Teknolojik yenilik ile ekonomik büyüme
arasında çift yönlü bir nedensellik
olduğunu savunmaktadır.
Ar-Ge harcamaları ile patent başvuruları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu
savunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının yapıldıkları yıldan
sonra (gecikmeli olarak) verimlilikteki artış
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi
olduğunu savunmaktadır.
Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme
arasında uzun dönemde çift yönlü
nedensellik ilişkisinin olduğu ve Ar-Ge
harcamalarındaki %1’lik bir artışın
ekonomik büyümeyi %0.77 oranında
artırdığı tespit edilmiştir.
Ar-Ge harcamalarındaki %1'lik artışyüksek
teknoloji ürün ihracatını %6,5, bilgi
iletişim teknolojileri ihracatını %0,6 ve
ekonomik büyümeyi %0,43 oranlarında
desteklemektedir.
AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme
üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucu elde
edilmiştir.
AR-GE
harcamalarının
ekonomik
büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
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GSYH’dan AR-GE’ye doğru tek yönlü
nedensellik olduğu bulunmuş, ancak ARGE’den GSYİH’ya doğru bir nedensellik
bulunmamıştır.

4. Ekonometrik Analiz
4.1. Veri
Çalışmada, 2010-2016 yılları için gelişmiş 10 ülke ve gelişmekte olan 10 ülke ele alınarak
bağımsız değişken Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı (ARGE) ile bağımlı değişken
büyüme (BUY) arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlı panel regresyon modeli analiz edilmiştir.
Veriler www.worldbank.org adresinden elde edilmiştir. Finansal kriz sonrası dönemin
değerlendirilmesi için veriler 2010 yılından itibaren alınmıştır. Çalışmanın örneklemini
oluşturan gelişmiş ülkeler; Norveç, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, Kanada,
Finlandiya, İsviçre, Danimarka’dır. Gelişmekte olan ülkeler ise; Türkiye, Bulgaristan,
Romanya, Malezya, Rusya, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Polonya ve Hindistan olarak
belirlenmiştir.
4.2. Homojenliğin ve Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi
Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2005) ve Hadri (2000) homojen model
varsayımına dayanırken; Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001)
heterojen model varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmada ilişkiler regresyon analizi
yardımıyla belirlenmeye çalışılacaktır. Fakat kullanılacak birim kök testinin etkinliği ve
güvenilirliği heterojenliğin ve yatay kesit bağımlılığının varlığına göre değişeceği için
eşbütünleşme yapılmayacağı halde doğru testin belirlenmesi amacıyla hem homojenlik hem
de yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir.
Tablo 2: Paseran ve Yamagata (2008) homojenlik testi sonuçları
Türkiye ve Benzeri Ülkeler
Gelişmiş Ülkeler
Test istatistiği Olasılık (p)
Test
istatistiği
*
7.562
0.001
8.901
*
8.557
0.002
8.273

Olasılık (p)
0.000*
0.001*

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 2’de hesaplanan testlerin olasılık değerleri her iki ülke grubu için 0.05’ten küçük
olduğu için H0 reddedilmiştir. Eğim katsayılarının homojen olmadığına karar verilmiştir.
Çalışmada heterojenlik varsayımına dayanan birinci nesil Im, Pesaran ve Shin (2003),
Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) testi kullanılacaktır. Birinci nesil birim kök testleri,
paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve paneli oluşturan birimlerden
birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde etkilendikleri varsayımına
dayanmaktadır. Oysa paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden birine gelen bir şokun, diğer
birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu eksikliği gidermek
için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurarak durağanlığı analiz
eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir.
Birim kökün varlığını test etmek için panel verileri kullanıldığında, yatay kesit bağımlılığının
sınanması gerekmektedir. Panel veri setinde yatay kesit bağı mlılığı (cross-section dependence)
varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla birlikte panel verilerinde
yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı, et kin ve
güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır.
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Panelin zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) Breusch ve Pagan
(1980) CD-LM1 testi; zaman boyutunun yatay kesit boyutundan küçük olduğu (T<N) veya
zaman boyutunun yatay kesit boyutuna eşit olduğu (T=N) durumlarda ise Pesaran (2004) CDLM2 testi kullanılabilmektedir. Ancak, Breusch ve Pagan (1980) CD-LM1 testi grup
ortalamasının sıfır fakat birim ortalamasının sıfırdan farklı olduğu durumlarda sapmalı
sonuçlar vermektedir. Pesaran vd., (2008) yapmış oldukları çalışmalarında test istatistiğine
varyansı ve ortalamayı ekleyerek bu sapmayı düzeltmişlerdir. Bu nedenle, test istatistiği
düzeltilmiş LM testi olarak (CD-LMadj) ifade edilmektedir (Göçer, vd., 2013). Bu çalışmada
bir ülke grubu için 10 ülke (N=10) ve 7 yıl (T=7) olduğundan T<N durumu vardır ve Pesaran
(2004) CDLM testi kullanılmıştır. Tablo 3’de yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarını
göstermektedir.
Tablo 3: Pesaran (2004) CDLM test sonuçları
Ülke grubu
Gelişmekte
ülkeler

olan

Değişkenler
ARGE
BUY

Gelişmiş ülkeler

ARGE
BUY

t ist
p
t ist
p
t ist
p
t ist
p

Pesaran (2004) CDLM test
6.371
0.001*
7.203
0.000*
8.763
0.003*
8.995
0.000*

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir

Tablo 3’deki sonuçlara göre; olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, serilerde ve
denklemde yatay kesit bağımlılığının olduğu görülmektedir. Bu durumda paneli oluşturan
ülkeler arasında, yatay kesit bağımlılığı vardır. Ülkelerden birine gelen şok, diğerlerini de
etkilemektedir.
4.3. Birim Kök Sınamaları
4.3.1. Birinci Nesil Birim Kök Testi Sınamaları
Tablo 4’de 1. nesil birim kök testlerinin birimsel sabitli ve trendli olarak panel verisine
uygulanması sonucu oluşan düzey ve 1. farklardaki t değeri ve olasılık değerleri
ayrı ayrı verilmiştir.
Tablo 4: Birinci nesil panel birim kök testi sonuçları
Ülke grubu

Değişkenler

Gelişmekte olan
ülkeler

ARGE
BUY

Gelişmiş ülkeler

ARGE
BUY

Im vd. (2003)

düzey

-1.105(0.174)

Maddala ve Wu
(1999)
5.926 (0.191)


düzey

düzey

düzey


-6.945(0.001)*
-0.803(0.147)
-7.884(0.001)*
-0.841(0.202)
-6.702(0.000)*
-0.822(0.173)
-7.653(0.001)*

34.99(0.000)*
8.003(0.255)
37.36(0.000)*
7.348(0.154)
39.663(0.000)*
8.007(0.285)
39.351(0.001)*

Choi (2001)

-6.994(0.000)*
-1.057(0.237)
-11.903(0.000)*
-0.905(0.144)
-11.066(0.000)*
-1.114(0.207)
-9.962(0.002)*

-0.892(0.217)

Not:  gösterimi birinci mertebe farkı, * gösterimi ise, durağanlık durumunu göstermektedir. Testlerin
deterministik spesifikasyonu sabit ve trendi içermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde belirtilmektedir.
%5 düzeyinde anlamlılık için sınamalar yapılmıştır. Testlerin sıfır hipotezi birim kök vardır şeklindedir. Optimal
gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.
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Tablo 4’de görüldüğü üzere, tüm değişkenler seviye değerlerinde birim köke sahiptir. Fakat
ilk fark serileri ise birim kök içermemektedir. Bu nedenle tüm değişkenlerin I(1) oldukları
başka bir ifadeyle 1. mertebe fark için durağan oldukları görülmektedir.
4.3.2. İkinci Nesil Birim Kök Test Sonuçları
Bu çalışmada, paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için,
serilerin durağanlığı, ikinci kuşak birim kök testlerinden CADF ile test edilmiştir. CADF
testinde, hata teriminin tüm seriler için ortak ve her seriye özgü olmak üzere, iki kısımdan
meydana geldiği varsayılmıştır. Bu modelde yatay kesit bağımlılığının, gözlenemeyen ortak
öğenin varlığından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Testin hipotezleri şöyledir;
H0: Birim kök var
H1: Birim kök yok
Bu teste önce her bir ülke için CADF istatistikleri hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu değerler,
Pesaran (2006) tarafından Monte Carlo simulasyonu ile hesaplanan tablo değerleriyle
karşılaştırılır. Hesaplanan CADF istatistiği, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0
reddedilmektedir. Yani, bu ülke verisinde birim kök olmadığına ve şokların geçici olduğuna
karar verilmektedir. Yani; CADF kritik tablo değeri, CADF istatistiği değerinden büyükse boş
hipotez reddedilir ve sadece o ülkenin serisinin durağan olduğu sonucuna ulaşılır. Panelin
genelinde birim kökün varlığına karar verebilmek amacıyla; her bir ülke için bulunan CADF
istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak, CIPS istatistiği hesaplanmaktadır. Hesaplanan
CIPS istatistiği, Pesaran (2007)’daki tablo değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan CIPS
değeri, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0 reddedilmektedir. Bu durumda, paneli
oluşturan tüm ülkeler için, ilgili veride birim kök olmadığına ve şokların geçici olduğuna
karar verilmektedir. CIPS istatistikleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5: CIPS test sonuçları
Değişkenler
Gelişmekte
olan ARGE
ülkeler
BUY
Gelişmiş ülkeler

CIPS istatistiği
-4.736*
-4.881*

ARGE

-4.809*

BUY

-5.637*

* Birinci mertebe fark için durağan seri
Not: CIPS için Pesaran (2007) sf 281 Tablo IIc’de %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = -2.922'dir. Gecikme
sayısı, Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir. Trend+sabit modeli çalışılmıştır.

Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için, H0 kabul edilmiş ve
paneli oluşturan serilerde birinci mertebe fark alındığında birim kök olmadığına karar
verilmiştir. Bu durumda, seriler düzey değerlerinde durağan değildir, birinci mertebe fark
alındığında durağandır. Seriler düzey değerlerinde durağan olmadığı için regresyon analizi
birinci mertebe farkları ile gerçekleştirilecektir. Serilerin hesaplanan CIPS değeri %1 için
2.915 ve %10 için 2.712 kritik değerlerini de geçmiştir.
Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için, H0 kabul edilmiş ve
paneli oluşturan serilerde birim kök olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda, seriler düzey
değerlerinde durağan değildir. Bu durum, ilgili ülke ekonomilerine gelen bağımsız değişkene
yönelik şokun etkisini hemen kaybetmediğini göstermektedir. Seriler düzey değerlerinde
durağan olmadığı için regresyon analizi birinci mertebe farkları ile gerçekleştirilecektir.
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4.4. Panel Regresyon Analizi Bulgular ve Yorumlar
Panel veri yöntemleri Baltagi (2005)’de belirtildiği gibi, havuzlanmış, sabit ve tesadüfi
etkilerle gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, iki olası tahmin modeli arasında seçim
yapabilmesi için bazı istatistiksel testler gerçekleştirilmektedir. Modellerdeki tüm değişkenler
ülkeler ve zamanlar arasında değişebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar
arasında toplanıp toplanmayacağıdır (pool data).
Hangi panel regresyon modelin seçileceğinin belirlenmesi için uygulanan Chow ve Breush
Pagan (BP) test sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. Chow testi için H0 hipotezi havuzlanmış
(pooled) regresyon ve H 1 hipotezi sabit etkiler modeli (SEM) iken, BP testinde Ho hipotezi
havuzlanmış regresyon ve H1 tesadüfü etkiler modeli (TEM) olarak ele alınır.
Tablo 6: Ülke grupları için panel regresyon tahmin yöntemi seçimi test sonuçları
Gelişmiş ülkeler grubu
Gelişmekte olan ülkeler grubu
Test
p değeri Karar
Test
p değeri Karar
Chow(F testi)
0.002 H1 kabul
Chow(F testi)
0.001 H1 kabul
BP(χ2 testi)

BP(χ2 testi)

0.015 H1 kabul

Cross-section random
Hausman testi Period random
Cross-section
and
period random

0.006 H1 kabul

0.192 Cross-section random
0.163 Period random
Cross-section and period
0.155 random

0.182
0.179
0.160

Diğer aşama Hausman testi yardımıyla H0 : Tesadüfi etki var (TEM) ve H 1 : Tesadüfi etki yok
(SEM) hipotezlerinin sınanmasıdır. Test sonuçlarından görüleceği üzere her iki ülke grubu
için H0 hipotezi kabul edilerek TEM modele karar verilmiştir. Çözümleme için farklı
algoritmalar denenmiş ve gelişmekte olan ülkeler için toplam hata karesi en küçük değeri
veren Cross section SUR algoritması ile gelişmiş ülkeler için White Cross-section için elde
edilen model tahmin sonuçları değişkenlerin birinci mertebe farkı alınarak çözümlenmiş ve
Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Ülke grupları için panel regresyon tahmin Sonuçları
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: FBUY
Yöntem: Cross-Section SUR (PCSE)
Katsayı
FAR-GE
0.0576
C
9.1254

Std. Hata
0.0047
0.1653

t-istatistiği
12.255
55.205

p
0.0000*
0.0000*

R2 = 0.251 Fist = 32.57 F(p)= 0.000 DW=1.982
Wooldridge Otokorelasyon Testi (p)=0.127
Greene Heteroskedasticity Testi (p)=0.173
Gelişmiş Ülkeler İçin Panel Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: FBUY
Yöntem: White Cross-Section
Katsayı
Std. Hata
t-istatistiği
p
FAR-GE
0.1073
0.0125
8.5841
0.0000*
77

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

C

10.809

0.1430

Antalya
5 th -7th October 2017

75.587

0.0012*

R2 = 0.416 Fist = 29.561 F(p)= 0.000 DW=1.995
Wooldridge Otokorelasyon Testi (p)=0.184
Greene Heteroskedasticity Testi (p)=0.241
*0.05 anlamlılık düzeyinde istatistik anlamlı değişken

Tablo 7 incelendiğinde; gelişmekte olan ülkeler için ARGE değişkeni büyüme üzerinde %5.7
pozitif yönlü istatistik anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş ülkeler için ARGE
değişkeni ise, %10.7 büyüme üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir. Gelişmekte olan
ülkelere göre 2 kat daha fazla bir etki söz konusudur. Bu oldukça ciddi bir oranda ülke
grupları arasında farklılığı ortaya koymuştur. Gelişmekte olan ülkeler için R2 = 0.251
ve
gelişmiş ülkeler için R2 = 0.416 olarak elde edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde etki katsayısı ile
parelel olarak yine 2 kat gibi bir açıklayıcılık belirlenmiştir. Her iki ülke grubu için modelin
varsayım sınamaları sonucunda otokorelasyon ve heteroskedasite problemi olmadığı
belirlenmiştir. F testi sonucunda modellerin anlamlı olduğu anlaşılmıştır.
5. Sonuç
Ülke ekonomilerinde meydana gelen yapısal değişiklikler sonucunda hem üretim hem de bilgi
kullanımı her geçen gün artmaktadır. Günümüzde bilim ve teknoloji alanında büyük fark
yaratan ve rekabette önde olan gelişmiş ülkeler, GSYİH içinde en büyük payı Ar -Ge ve
inovasyona ayırmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler için Ar-Ge ve inovasyon yoluyla
teknolojik bilgi üretimi, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin
düşürülmesi ve ekonomilerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilir yapıya kavuşturulması
oldukça önemlidir.
Çalışmada, 2010-2016 yılları için gelişmiş 10 ülke ve gelişmekte olan 10 ülke ele alınarak
bağımsız değişken Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı (ARGE) ile bağımlı değişken
büyüme (BUY) arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlı panel regresyon modeli analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda, gelişmekte olan ülkeler için ARGE değişkeni büyüme üzerinde %5.7
pozitif yönlü istatistik anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş ülkeler için ARGE
değişkeni ise, %10.7 büyüme üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir. Gelişmekte olan
ülkelere göre 2 kat daha fazla bir etki söz konusudur. İki ülke grubu arasında önemli oranda
bir farklılık elde edilmiştir. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge harcamalarının yüksek
olmasının büyümeyi artırıcı bir etki yaratacağı hipotezini doğrulamaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde, yenilik için gerekli alt yapı ve Ar-Ge faaliyetleri düşük seviyelerde olduğundan
çıktılar da yüksek seviyede olmamaktadır.
Gelişmekte olan yapıdaki ülkelerin gelişmiş ülkelere yakınsaması için göstermesi gereken
büyüme performansını artırması ve bu performansı sürdürülebilir kılması için kısa dönemli
çözümlerden çok uzun dönemli Ar-Ge yatırımlarını hayata geçirmesi gerekmektedir. Ar-Ge
harcamalarına milli gelirden daha fazla pay ayırmaları ve ileri teknolojili üretimi
gerçekleştirecek yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim düzenlemelerini
yapmaları gerektiği vurgulanmalıdır. Sadece devletin değil özel sektöründe uzun dönemde
AR-GE yatırımlarına, küreleşen ve büyüyen dünya pazarlarında ayakta kalmaları ve
büyümeleri için, önem vermeleri gerekmektedir.
Çalışma sonucunda, teknolojik yeniliklerin ve mevcut bilgi stokunun Ar-Ge faaliyetleriyle
yaratılabileceği ve teknolojik bilginin yeni yatırım ve istihdam artışı sağlayarak ekonomik
büyüme oranını sürekli artıracağı öngörüsü kabul edilmektedir. Teknolojik bilgiyle yaratılan
yeniliklerin hem fiziksel sermaye hem de beşeri sermaye artışına olanak sağlayacağından
azalan verimlerin ortaya çıkışını engelleyeceği ve ekonomik büyümenin süreklilik kazanacağı
unutulmamalıdır. Sağlam bir teknolojik ilerleme stratejisi belirlemeleri, bu konuda gerekli
kurumsal ve fiziki altyapılarını hazırlamaları, Ar-Ge çalışmalarına milli gelirden daha fazla
pay ayırmaları, beşeri sermayelerini ve sanayi alt yapılarını yüksek teknolojili ürünler
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üretecek şekilde iyileştirmeleri ve ülkeye teknoloji transferi gerçekleştirecek yabancı
yatırımcılara ek teşvikler sağlamaları yararlı olacaktır. Ülkelerde Ar-Ge merkezlerinin
kurulması,teknoloji geliştirme ve bu teknolojileri ticarileştirilme tesislerinin meydana
getirilmesi, teknolojik ilerlemeye pozitif katkı sağlayacaktır. Özel sektörün teknoloji
geliştirme sürecinde daha aktif rol alabilmesi için Ar-Ge yatırımlarına vergi muafiyetleri ve
alt yapı destekleri sağlanması yararlı olabilecektir. Ar-Ge faaliyetlerinde kamu ve özel sektör
arasında işbirliği, eşgüdüm ve karşılıklı bilgi paylaşımı sağlanmalı, mümkün olduğu kadar
özel sektörün Ar-Ge faaliyetleri içindeki payı arttırılmalıdır.
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Nüfus Politikasının Eğitim Üzerindeki Etkisi: Çin Halk
Cumhuriyeti Örneği
Emre Şakar1
Özet
Çin Halk Cumhuriyeti’nin tek-çocuk politikası 1979-2015 yılları arasında, otuz yıldan fazla süredir uygulanmıştır.
2016 yılından itibaren tek çocuk politikası Çin Komünist Partisi tarafından esnetilmeye başlanmış, yerini “iki
çocuk politikası”na bırakmıştır. Bir milyardan fazla Çinlinin hayatını etkileyen bu politika, belki de insanlık
tarihindeki en büyük sosyal deneylerden birisidir. Bu çalışmada, tek çocuk politikasının Çinli çocukların eğitimine
olan etkisinin 1980-2012 arasındaki veriler ışığında farklardaki fark (DID) yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu politika sadece Han Çinlilerine katı olarak uygunlandığından ve etnik azınlıklara bu katılıkta
uygulanmadığından deney grubu Han Çinlileridir ve kontrol grubu etnik azınlıklardır. 1982 ve 2010 Çin nüfus
sayım verilerine dayanarak, etkileşim teriminin pozitif bir katsayısı olması beklenmektedir. Yani doğum kontrol
politikasının Han Çinlilerinin eğitim sürelerini etnik azınlıkların eğitim sürelerine kıyasla arttıracağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tek-çocuk politikası, nüfus politikaları, beşeri sermaye
JEL Sınıflandırması: J13, J15, J18, O10, P21

The Effect of Population Policy on Education: The Case of
People’s Republic of China
Abstract
China’s one-child policy was implemented for more than thirty years between 1979 and 2015. As of 2016, it was
reported that the existing law would be changed to a “two-child policy” by the Communist Party of China. This
policy, which affects more than one billion Chinese lives, is perhaps one of the greatest social experiments in
human history. In this paper, it is aimed to predict the effect of one-child policy on Chinese children education
using the data between 1980 and 2012 by utilizing difference-in-differences (DID) technique. Difference-indifferences method works since the policy only applied to the Han Chinese. Therefore, the treatment group is the
Han Chinese, and the control group is the ethnic minorities. Using the data of 1982 and 2010 Chinese Population
Censuses, it is expected a positive coefficient of the interaction term, which means that the birth control policy has
increased the years of schooling of the Han Chinese compared to the years of schooling of the ethnic minorities.
Keywords: The one-child policy, population policies, human capital
JEL Classification: J13, J15, J18, O10, P21

1. Giriş
Çin Halk Cumhuriyeti’nin tek çocuk politikası 1979-2015 yılları arasında otuz yıldan fazla
süredir uygulanmıştır. 2016 yılından itibaren tek çocuk politikası Çin Konünist Partisi
tarafından esnetilmeye başlanmış, yerini “iki çocuk politikası”na bırakmıştır. Bu politika
muhtemelen insanlık tarihinin en büyük sosyal deneyidir ve bir milyardan fazla Çinli’nin
hayatını etkilemektedir. Bu büyük sosyal deney, araştırmacılar için insanlık tarihinde nadiren
ortaya çıkan doğum karşıtı politikaların etkisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu
çalışmada, tek çocuk politikasının Çinli çocukların eğitimine olan etkisinin farklardaki fark
(DID) yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmaktadır.

Arş. Gör., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Usak-Türkiye,
emre.sakar@usak.edu.tr
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Çin 1949'da komünist bir ülke haline geldikten sonra nüfus politikası, komünist partinin
nüfustaki artışın ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağına olan inancı nedeniyle nüfusun
arttırılmasını teşvik üzerine kuruluydu. Nüfus 1949 yılında yaklaşık 540 milyon iken 1976'da
940 milyona yükseldi. Öte yandan, bebek ölüm hızı 1949'da %2.27 iken 1981'de %0.53'e
geriledi; beklenen ortalama ömür 35 yaştan 1976'da 66 yaşa yükseldi. Demografik yaşam
standardının çarpıcı biçimde iyileşmesine rağmen, Çin hala 1970'lerde dünyanın en yoksul
ülkelerinden biri idi. Kişi başına düşen GSYİH 1978 yılında 226 ABD Doları iken, aynı yıl
ABD'de kişi başına düşen GSYİH 10.587 ABD doları idi. Çin merkezi yönetimi, hızlı nüfus
artışı, doğal kaynakların eksikliği ve gelişmemiş ekonomik koşullar nedeniyle yeni nüfus
politikasını 1979'daki reform ile başlattı. Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve hızlandırmak
için nüfus artış oranını kontrol etmeye başladı ve “tek çocuk politikasını” uyguladı.
Bu politika, Çin'deki aile büyüklüğünü sınırlamak için bir dizi düzenlemeden oluşur. Bu
politika uyarınca, çiftin ikinci çocuğu doğurmasına izin verilmez. Doğum kotaları
uygulanmakta ve hane halkı, tek çocuktan fazla doğumlar için ağır cezalandırılmaktadır.
Cezalar ortalama gelir düzeyine sahip bir Çinli’nin ödeyemeyeceği büyüklükte para cezaları
biçimindedir ve hükümete veya devlete ait işletmelerde çalışan bireyler istihdamlarını, konut
kotası fırsatlarını tehlikeye atabilir; hatta gelecekte yükselme fırsatlarını etkileyebilir.
Dolayısıyla, bir çiftin sahip olabileceği çocuk sayısı bu politikanın uygulanmasıyla önemli
ölçüde azalmıştır.
Şekil 1: Çin’in etnik yapı yerleşim haritası

Kaynak: United States Central Intelligence Ageny (1983).

Bu ulusal politika etnik çoğunluklara, azınlıklara ve ayrıca kentsel ve kırsal sivillere göre farklı
bir şekilde uygulanmaktadır. Çoğunluk olarak, Han Çinlileri, Çin'in doğusundaki nüfusun
yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır ve büyük kısmı doğu Çin'de yaşamaktadırlar. Hükümet, Han
Çinli kadınlara, genellikle iki çocuğa kadar doğum iznine sahip olan etnik azınlık Çinli
kadınlara nazaran daha katı bir politika yürürlüğe koydu. Xinjiang ve Tibet gibi tipik bazı özerk
illerde tek çocuk politikasının uygulanmadığı istisnalar vardır. Bu illerdeki kadınların genellikle
üçten fazla çocuğu vardır. Ayrıca, tek çocuk politikası da kırsal alanda daha az katıdır. İlk çocuk
bir kızsa, kırsal bir aile ikinci çocuğa 5 yıl sonra sahip olabilir. Kırsalda yaşayan ç iftler bu
politikayı ihlal ederlerse ceza, kentte yaşayan çiftlerin cezalarından daha düşüktür. Genel
olarak, Han Çinlileri ve kentsel alanda yaşayan Çinlilerin çoğunun doğurganlığı tek çocuk
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politikasıyla çarpıcı bir şekilde azalmıştır. Bu durum, aile büyüklüklerinde çeşitlilik yaratmakta
ve araştirmacılar açısından bu politikanın etkisinin ekonometrik modeller ile tahmin edilerek
tanımlanmasını mümkün kılar.
Şekil 2: Çin’deki nüfus artış trendi

Kaynak: http://armchairthinker.com/wp-content/uploads/2012/07/chinese-pop-growth.png

Şekil 3: Çin’deki doğurganlık oranı

Kaynak: http://blogs.reuters.com/data-dive/files/2013/11/chinatfr61-12-e1384793503527.jpg

2. Literatür Taraması
Liao (2013) çalışmasında Çin'in tek çocuk politikasını makroekonomik açıdan analiz etmiştir.
Politikanın kalibre edilmiş bir genel denge modeli kullanarak etkilerini incelemiş ve tek çocuk
politikasının uygulanmasının beşeri sermayenin birikimini ve kişi başına düşen üretimi
artırdığını belirtmiştir. Üstelik, bu politikanın kuşaklar ve değişik beceriye sahip gruplar
arasında farklı refah etkilerine yol açtığını ortaya koymuştur. İlk jenerasyon, tek çocuk
politikasını gevşetilmesinden fayda sağlayabilir, ancak sonraki nesiller zarar görebilir. Vasıflı
ve vasıfsız işçiler arasındaki yeniden dağılım etkisi de gözlemlenmiştir.
Zhu, Whalley ve Zhao (2014) yaptıkları çalışmada tek çocuk politikasının neden olduğu
demografik değişimlerin Çin'in uzun vadeli büyümesine zarar vermeyeceğini ortaya
koymuşlardır. Kuşaklar arası transfer düzenlemeleri Çin'in resmi sosyal güvenlik sisteminin
yetersiz olmasına rağmen daha yüksek beşeri sermaye birikimi oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Bu politikanın getirdiği çocuk sayısındaki azalmanın, çocuklarının eğitimine daha fazla yatırım
yapmalarına neden olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, çocuk bakım masraflarının azalması ile
gelir etkisiyle eğitim yatırımlarını güçlendirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Tek çocuk politikası
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olmadığında 2013'te üretilen ürün miktarının orta düzey tahminlerde yaklaşık % 4 oranında
azaldığını tespit etmişlerdir. Üretim kazançları, daha az sayıda çocuk tarafından yararlanılan
büyük ölçüde artan bir eğitim yatırımından kaynaklanmakta ve bu, 8.1 yıllık eğitimden ziyade
11.4 yıllık bir eğitime işaret etmektedir.
Rosenzweig ve Zhang (2009) çalışmalarında doğurganlığın azaltılmasının çocuk başına beşeri
sermaye yatırımlarının arttırıp artırmadığı ve ikiz doğurmanın miktar-kalite değiş tokuşuna etki
edip etmediğini tartışmışlardır. Birinci veya ikinci doğumda dunyaya gelen extra bir bebeğin
beklenen okula kayıt oranını, eğitimdeki ilerlemeyi ve okullarda akademik başarı oranını
önemli ölçüde düşürdüğünü bulmuşlardır. Çocuk eğitiminin kalitesi ile çocuk sayısı arasındaki
ilişkide önemli ölçüde değiş-tokuş olmasına rağmen Çin'deki tek çocuk politikasının beşeri
sermayenin geliştirilmesine etkisinin çok önemli olmadığı sonucuna varmışlardır.
Bir başka çalışmada Li, Zhang ve Zhu (2005), Çin'in tek çocuk politikasının Çin halkının
doğurganlığı üzerindeki etkisini ölçmek için bu doğal deneyi (natural experiment)
kullanmışlardır. Tek çocuk politikası yalnızca Han Çinlilerine (çoğunluk) uygulanmaktadır;
etnik azınlıklara uygulanmamaktadir. Bu nedenle, politikanın doğurganlık üzerindeki etkisini
belirlemek için farklardaki fark yöntemini kullanarak analiz yapmışlardır. 1982 ve 1990'daki
Çin Nüfus Sayimi verilerine göre, tek çocuk politikasının doğurganlık üzerinde belirgin bir
etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Tahminler, düzeltme etkisi sonrası gruplarda ikinci bir
çocuğu doğurma olasılığı üzerindeki ortalama etkinin – 11 yüzdelik puan kadar büyük
olduğunu göstermişlerdir.
3. Veri
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından toplanan 1982 ve 2010 Çin nüfus sayimları örneği
kullanılacaktır. Veri seti her hane için bir kayıt içerir. Her hane halkının kaydı hanedeki her bir
birey için tutulur. Veriler, bireylerin demografik özelliklerini, eğitim yıllarını, etnisitelerini
içermektedir.
Tablo 3: Okula devam Süresi (Yıl)
Ortalama Yaşam

Beklenen Okula Devam

Ortalama Okula

Beklentisi

Süresi (Yıl)

Devam Süresi (Yıl)

1980
1985

67
68.3

8.4
8

3.7
4.3

1990

69.4

8.9

4.9

1995
2000
2005
2010

70.4
71.2
72.1
73.2

9.2
9.5
10.5
11.7

5.7
6.6
7.1
7.5

2011 73.5
11.7
7.5
2012 73.7
11.7
7.5
Kaynak: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CHN.pdf

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Zorunlu Eğitim Kanunu" nu başlatan hükümet tarafından finanse
edilen dokuz yıllık zorunlu eğitim, 1986 yılından bu yana Çin hükümetleri tarafından
uygulanmaktadır. Altı yaşında başlayan altı yıllık başlangıç eğitimini ve üç yıllık orta okul
eğitimini içermektedir. Tablo 3'te görülebileceği gibi, ortalama eğitim yılı 1980 ile 2012 yılları
arasında 3.7 yıl artarak 7.5 yıla yükselmiştir. 1986'dan sonra dokuz yıllık zorunlu eğitimden en
fazla etkilenen "ortalama eğitim yıllı"dır. Zorunlu eğitim yasası hesabında atlanan değişken
ihmal edilmiş değişkenin yol açacağı sapmaya (omitted variable bias) neden olacaktır.
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Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında nüfus sayımları
gerçeklestirilmistir. 1982 nüfus sayiminda toplam 1.008.175.288 nüfus bildirilmistir. Bu
nüfusun 936.703.824’ünü Han Çinlisi (toplam nüfusun % 93.30’unu) ve 67.233.254’ünü etnik
azınlıklar (toplam nüfusun % 6.67'si) oluşturmaktadır. 2010 yılında toplam nüfus olan
1.332.810.869’un 1.220.844.520’si Han Çinlilerinden (toplam nüfusun% 91.60'ı) ve
111.966.349’u ise etnik azınlıklardan (toplam nüfusun% 8.40'ı) oluşmaktadır.
4. Ampirik Analiz
Bu bölümde, tek çocuk politikasının Çinli çocukların eğitimi üzerindeki etkisini ölçmek için
kullanılan ampirik metodolojiden hahsedilecektir. Metodoloji, bir doğal deney (natural
experiment) olarak görülebilecek Çin'in doğum kontrol politikasına dayanmaktadır. Çin
merkezi yönetimi 1979'da aile planlaması politikasını başlattı. Tek çocuk politikasının çocuk
eğitimi üzerindeki etkisini tahmin etmek için farklardaki fark (DID) tekniği uygulanacaktır.
Farklardaki fark yöntemi, politikanın yalnızca Han Çinlilerine uygulanmasından dolayı uygun
bir yöntemdir. Bu nedenle, deney grubu (treatment group) Han Çinlileridir ve kontrol grubu
etnik azınlıklardır. Okula gidilen yıl süresini gösteren veri seti eğitim seviyesini ölçmek için
kullanılacaktır. DID yöntemi ile tek çocuk politikasının, okula gitme süresi üzerindeki etkisini
ölçmek amaçlanmaktadır.
DID tekniği ile; önce, deney öncesi ve sonrası deney ve kontrol gruplarının ortalama değerleri
alınacak, daha sonra "farklardaki fark" hesaplanacaktır:
Tablo 1: Grupların deney öncesi ve sonrası ortalama değerleri
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Önce

TB

CB

Sonra

TA

CA

Düzeltme Etkisi (Treatment Effect) = (TA-TB) - (CA-CB), yani deney grubunun kontrol
grubundaki değişime göre değişimini ifade etmektedir. Daha formal bir ifade ile şu şekilde ifade
edilebilir:
DD = [E(Y1i|H) – E(Y0i|H)] – [E(Y1i|M) – E(Y0i|M)]
Burada, Y1, deney sonrası grup için eğitim yılları, Y0 ön deney grubu için eğitim yılları, H Han
Çinlilerini ve M etnik azınlıkları göstermektedir.
Uygulamada, tek çocuk politikasının Çinli çocukların eğitimi üzerindeki etkisini belirlemek
için aşağıdaki regresyona göre düzeltilmiş farklardaki fark modeli kullanılacak ve kontroller
eklenecektir:
Yi=β0+β1Hi+β 2Ti+ β3HiTi +Xiβ4+εi
Hi = 1 eğer deney grubunda ise (Han Çinlisi)
Hi = 0 eğer control grubunda ise (Etnik Azınlık)
Ti = 1 eğer deneyden sonra ise
Ti = 0 eğer deneyden önce ise
Xi değişken vektörü, eğitim ile arasında korelasyon olan başka bir karakteristiği kontrol etmek
için denkleme eklenir. Sıfırları ve birleri regresyon denklemine ekleyerek, etkileşim
terimindeki katsayı olan, β3, deney etkisinin farklardaki fark tahminini verir.
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Tablo 2: Farklardaki fark (DID) tahmini
Önce
Sonra
Fark

Deney Grubu
β0 + β1
β0 +β1 +β2 +β3
β2 + β3

Kontrol Grubu
β0
β0 + β2
β2

Fark
β1
β1 + β3
β3

Tek çocuk politikası olmaksızın Han Çinlilerinin ve etnik azınlıkların eğitimindeki
değişikliklerin aynı olduğu varsayılarak, etkileşim terimi, politikanın eğitim üzerindeki etkisini
ortaya koymaktadır.
HiTi ve Xi arasında korelasyon varsa, Xi'nin kontrolü, β3 tahminini değiştirir. Sonuçların
sağlamlığı, Xi ile veya Xi olmadan her iki regresyonda da test edilebilir.
5. Sonuç
Bu çalışmada, Çinli çocukların eğitimi üzerinde otuz yıldan fazla süredir uygulanan tek çocuk
politikasının etkisinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Tek çocuk politikasının eğitime olan
etkisi, farklardaki fark (DID) tekniğini kullanarak ölçülecektir. Bu tür doğal deneyler (natural
experiments), eğitim üzerindeki etkilerin analizi için ya da genel olarak ekonomik analiz için
oldukça nadirdir.
Farklardaki fark yöntemine başvurmak, politikanın yalnızca Han Çinlilerine uygulanmasında n
dolayı uygundur. Bu nedenle, deney grubu Han Çinlileridir ve kontrol grubu etnik azınlıklardır.
1982 ve 2010 Çin nüfus sayim verilerine dayanarak, etkilesim teriminin pozitif bir katsayisi
olması beklenmektedir. Yani dogum kontrol politikasinin Han Çinlilerinin egitim sürelerini
etnik azınlıkların eğitim sürelerine kıyasla arttıracağı beklenmektedir.
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Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki
Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak
Üniversitesi İİBF Örneği 
Nezih Tayyar (Sorumlu Yazar) 1

Fulya Akyıldız2

Olcay Çolak3 Sevi Sertkaya4

Özet
Bu araştırmanın konusu, 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyıl kalkınma literatürüne damgasını vuran ve
disiplinlerarası bir konu olan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ve Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımına yönelik
Uşak Üniversitesi İİBF öğrencilerinin bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin ölçülmesidir. Sürdürülebilir Kalkınma
Bilgi, Davranış ve Tutum düzeylerinin ölçülebilmesi için daha önceden geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
yapılmış ölçekler kullanılmıştır. Bilgi ve Davranış ölçekleri tek boyuttan oluşurken, Tutum ölçeği Çevre,
Ekonomi, Toplum ve Eğitimden oluşan dört boyutlu bir yapıya sahiptir. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin
sonuçları karşılaştırıldığında Bilgi ve Davranış düzeylerinde anlamlı bir artış olmadığı, tutumlarında ise anlamlı
bir artış olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, Uşak Üniversitesi, bilgi, tutum, davranış
JEL Sınıflandırması: Q01, C91, I23

Investigating the Sustainable Development Knowledge Level,
Attitude and Behaviour of University Students: Uşak University
FEAS Example
Abstract
The aim of this research is to measure student knowledge, behaviour and attitude of Uşak University Faculty of
Economics and Administrative Sciences (FEAS) students towards Sustainable Development approach which is an
interdisciplinary subject that marks the last quarter of the 20th century and the 21st century development literature.
In order to measure the levels of Knowledge, Behaviour and Attitude towards Sustainable Development,
previously validated and reliability recorded scales were used. While the Knowledge and Behavior scales consist
of one dimension, Attitude scale has a four dimensional structure composed of Environment, Economy, Society
and Education. The comparison of first and fourth grade students’ results show that there is a significant increase
in their Attitude yet there are no meaningful increase in the level of their Knowledge and Behaviour is found.
Keywords: Sustainable development, Uşak University, knowledge, attitude, behaviour
JEL Classification: Q01, C91, I23
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1. Giriş
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987) Sürdürülebilir Kalkınmayı (SK) “gelecek
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeksizin günümüzün
ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma” şeklinde tanımlamıştır. Uluslararası toplum tarafından
SK’ya olan ilginin artmasına bağlı olarak, 1970’lerden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) ve
BM çatısı altında toplanan kurumlar tarafından yapılan birçok zirve ve toplantının ana konusu
SK olmuştur. Dünyada yoksulluğun son bulmasını, refah ve barışın sağlanmasını hedefleyen
SK yaklaşımı konusunda gelinen son aşama ise, 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen
BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2015-2030 yılları arasında ulaşılması gereken 17
hedef ve 169 alt başlıktan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nin 193 ülkenin
imzası ile kabul edilmesidir. BM’ye üye bütün devletler ve bu arada Türkiye tarafından kabul
edilen SKH’leri, insanlık, gezegen ve refah için bir eylem planıdır. Tüm devletleri ve
ulusal/uluslararası paydaşları işbirliği içinde hareket etmeye davet eden SK yaklaşımının
gerçekleştirilmesini mümkün kılacak en önemli araç ise eğitimdir. Bu gerekçe ile UNICEF
tarafından 2005-2014 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE) Onyılı
girişimi kabul edilmiştir. SKE, SK’nın özü olan ve Brundtland Raporu ile kayıt altına alınan
“bugünün kaynaklarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek kullanma” yaklaşımını
içselleştirmede önemli bir konu başlığıdır.
Gelecekte kaynakların kullanımı konusunda yetki kullanacak karar alıcıların ve uygulayıcıların
eğitimi bu çerçevede önemlidir. SKE, en çok gençlerle ve gençlerin eğitimi ile ilgilenmektedir.
Ancak, literatür taramasında Türkiye’de gençler ve özellikle üniversite öğrencileri üzerine
yapılmış alan araştırmalarının yurtdışı örneklerle karşılaştırıldığında oldukça az olduğu
gözlenmiştir. Bu çerçevede, Uşak Üniversitesi’nin temel paydaşı olan ve gelecek on yıl içinde
ülke kaynaklarının kullanımına ilişkin karar alma ve uygulama konusunda önemli pozisyonlara
gelecekleri varsayılan İİBF öğrencilerinin SK konusundaki bilgi düzeyini, tutum ve davranışını
ölçen bir araştırma yapmak önemlidir. Bu araştırmanın konusu, çevrebilim, ekonomi, politika
ve mühendislik gibi disiplinler üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olan ve bu doğrultuda
farklı bakış açılarıyla tanımlanabilen SK yaklaşımına yönelik Uşak Üniversitesi İİBF
öğrencilerinin bilgi düzeyi, tutum ve davranışını ölçmektir. Genel olarak, SK ve SKE
konusunda üniversite öğrencilerinin bilgi, tutum ve davranışı tek bir çalışma kapsamında bir
arada yeterince araştırılmamıştır. Bu araştırma, yükseköğretimde SKE konusundaki öğrenci
bilgi, tutum ve davranışını sunarak söz konusu boşluğun doldurulmasına katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma ile Uşak Üniversitesi İİBF’de eğitim gören lisans
öğrencilerinin doğal çevrenin korunması ve ekonomik ve toplumsal gelişmenin sağlanması
konusundaki bilgi, tutum ve davranışı ölçülmüştür.
2. Literatür Taraması
SK, 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyıla damgasını vuran kalkınma yaklaşımının adıdır.
Yaşam kalitesini düşürmeden, düşünce tarzında değişiklik gerektiren bir kavram olarak
sürdürülebilirlik, tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp, evrensel açıdan dayanışma içinde olan,
çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik çözümleri hedefleyen bir anlam ve
içeriğe sahiptir (Özmehmet, 2008: 1855). Yoksulluk, eğitim, sağlık, kültür gibi sosyal konular
ve ekonomi ile doğal kaynak kullanımı, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi kurarak
insanoğlunun yeryüzüne ve yaşama yeni bir bakış açısı oluşturmasını hedefleyen SK, doğal
kaynak kullanımının geldiği noktada bugüne dek benimsenmiş olandan farklı bir yol önerir
(Teksöz, 2013: 73).
Literatürde SK kavramının ağırlıklı olarak ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının olduğu
ve bu üç boyutun karşılıklı etkileşimlerinin ön plana çıktığı (Bell, 2003; OECD, 2001) ve SK’yı
tek bir tanıma indirgemenin zorluğu vurgulanmaktadır. Nitekim ekonomik büyümeyi,
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toplumsal gelişmeyi ve çevresel korumayı birbiriyle uzlaştıran SK, bunu yaparken aynı
zamanda bu süreçte doğrudan ya da dolaylı etkili olan/olacak aktörleri işbirliğine sevk
etmektedir. Söz konusu yaklaşım açısından ele alındığında tek bir kıta, devlet, kurum ya da
birey tek başına SK hedefini gerçekleştiremez; çünkü aşılması gereken zorlukların doğası
küresel, kolektif ve bireysel bir taahhüt gerektirmektedir.
Sürdürülebilirliği sağlamada ve sürdürülebilirliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmada
eğitim önemli bir faktördür. Eğitimin, SK için bir anahtar kavram ve SK’nın olmazsa olmazı
konumunda olmasının nedeni, SK’nın farklı sosyal ve ekonomik kalkınma modelleriyle
yakından bağlantılı olmasıdır. Doğal kaynaklara yasal erişim, doğal kaynakların kontrolü ve
kullanımı ile ilgili konular kritik öneme sahiptir ve bu konularda insan unsuru merkezi
konumdadır (UNESCO Education Sector, 2006: 12-13). Bu açıdan bakıldığında, eğitim
alanındaki sürdürülebilirlik konularının sürdürülebilir toplumların oluşturulması için bir
gereklilik olduğu düşünülmektedir (Fien, 2002; Boyle, 2004’den akt. Şahin vd., 2012: 459460).
Literatür incelemesinde, SK konusunda yapılan çalışmaların önemli bir kısmının özellikle SKE
ve SK’ya yönelik öğrenciler üzerinde yapılmış alan araştırmalar olduğu gözlenmiştir. SKE,
insanların sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmede gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri elde
etmelerini sağlamak için tasarlanmış eğitim programlarını ve deneyimleri ifade eder (Cotton
vd., 2007; Michalos vd., 2012; Olsson vd., 2015; Tilbury, 2012’den akt. Biasutti ve Frate,
2016:1). Eğitim ve öğrenim, SK’nın sağlanmasında kritik bileşenlerdir ve sürdürülebilirlik
bugün üniversite yaşamının her alanında kritik bir konu (Du vd., 2013) haline gelmiştir: SKE,
Yeşil Kampüs, Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezleri gibi. UNESCO (1997:16)
Eğitim Bakanları Konseyi'nde belirtildiği gibi: “Eğitimin amacı, insanların daha akılcı, daha
bilgili, daha donanımlı, ahlaki, sorumlu, eleştirel ve öğrenmeye açık bir niteliğe sahip
olmalarını sağlamaktır. Eğitim ayrıca, davranışları, değerleri ve yaşam biçimlerini arzu edilen
biçime getirmek için bilgi aktaran ve beceri geliştiren bir araçtır. Kısacası eğitim, insanlığın
SK’ya ulaşma yolunda en iyi umudu ve en etkin aracıdır. Bu nedenle SKE, sürdürülebilir
kaynak kullanımının benimsenmesi ve küresel çevre problemlerinin çözümleri konusunda
kişisel sorumluluk sahibi ve aktif olan çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesi açısından önem
taşımaktadır (Hungerford ve Peyton, 1976; Roth, 1992’den akt. Teksöz, 2013: 90).
Literatür taraması sonucu SK ve SKE konusunda üniversite öğrencileri üzerinde yapılan
çalışmalardan seçili örnekler aşağıda verilmiştir.
Biasutti ve Frate (2016) İtalyan üniversite öğrencilerinin SK’ya yönelik tutumlarını ölçen 20
maddelik bir ölçek geliştirmiştir, ölçek çevre, ekonomi, toplum ve eğitim boyutlarından
oluşmaktadır. Ölçek, psikoloji ile ziraat programlarındaki öğrenciler üzerinde test edilerek
öğrencilerin SK tutumlarındaki farklılıkları saptamak için uygulanmıştır. Öğrenciler arasında
çevre ve toplum boyutlarıyla ilgili farklılıklar tespit edilmiştir. Sammalisto vd. (2016)
İsviçre’de üniversite öğrencilerinin eğitim öncesinde ve sonrasında SK bilgi, bilinç ve
davranışlarını ölçülmüştür. Sonuçlar, üniversitelerde sürdürülebilir kalkınma eğitimi
konusunda çalışanları teşvik edici nitelikte öğrenci gelişimini göstermektedir. Ali vd. (2014)
öğrencilerin teknolojiyi öğrenimlerinde nasıl kullandıklarına ilişkin algıyı ve sürdürülebilirlik
ile istihdam edilebilirlik arasındaki bağlantıyı incelemişlerdir. Çalışma sonucunda öğrencilerin
sürdürülebilirlik ve istihdam edilebilirlikte teknolojinin rolü konusundaki farkındalığının altı
çizilmiş ve eğitimciler müfredat tasarımı konusuna daha bütüncül ve çok-disiplinli bir yaklaşım
geliştirmeye davet edilmiştir. Rosen (2013) mühendisler ve mühendislik öğrencileri üzerine
yaptığı kapsamlı araştırmanın sonucunda sürdürülebilirlik kavramlarının, eylemlerinin ve
önerilerinin mühendislikte uygulanmasına yönelik güçlü bir odak olduğunu belirtmiştir. Kılınç
ve Aydın (2013) Ahi Evran Üniversitesi’nde eğitim gören fen öğretmen adayı öğrencilerin
çevre, teknoloji, toplum, ekonomi, politika, enerji ve eğitim gibi başlıklarda toplanabilecek SK
fikirlerinin olduğunu göstermiştir. Khalil vd. (2013) Mısır’daki Heliopolis Üniversitesi
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öğrencilerinin SK kavramına yönelik algısını ölçmüşlerdir. Bütün öğrencilerde yaşamlarında
SK’yı uygulama konusundaki ilgi tespit edilmiştir. Şahin vd. (2012) Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik, açık hava etkinliklerine katılma, sosyal medyayı izlemeye
yönelik cinsiyet ve eğilim arasındaki tutumlar, değerler ve davranışlar arasındaki bağlantıları
incelemek üzere bir yapısal eşitlik modeli oluşturmuştur. Söz konusu çalışma ile cinsiyetin
sürdürülebilirlikle ilgili nitelikleri açıklayan güçlü bir faktör olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir.
Çalışma ile kitle iletişim araçlarını kullanmaya daha fazla eğilimli olan kız öğrencilerin
sürdürülebilir yaşam tarzlarına ve çevre-merkezci değerlere karşı daha olumlu tutum ve
davranışlara sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca tutum ve değerlerin üniversite öğrencilerinin
sürdürülebilirlikle ilgili davranışlarının önemli belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Corney ve Reid (2007) öğretmen adayı öğrencilerin SK hakkındaki bilgilerinin, pratik ya da
deneysel nitelikte olmaktan ziyade, büyük ölçüde teorik ve kavramsal olduğunu ortaya
koymuştur. Nikel (2007) öğretmen adayı öğrencilerin eğitim amaçları, SK kavramı ve SK
eğitimi konusundaki anlayışları üzerine yapılan üç ülke araştırmasının bulgularını tartışmıştır.
Sonuçlar SK ile ilgili öğretmen adaylarının mesleki rollerini ve öğrencilerin öğrenmesini
yorumlamada temel kavramlar olarak öğretmenlerin “sorumluluk alma”sını ve “sorumluluk
almanın önemi”ni vurgulamaktadır.
3. Yöntem
Çalışmada kullanılacak verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket
dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde SK tutumu ölçeği, ikinci bölümde SK bilgi
düzeyi ölçeği, üçüncü bölümde SK davranış ölçeği ve dördüncü bölümde demografik sorular
yer almıştır.
Çalışmada kullanılan SK tutum ölçeği Biasutti ve Frate (2016) tarafından geliştirilmiş yirmi
ifade ve her biri beş ifade içeren dört boyuttan oluşan bir ölçektir. Ölçeğin
derecelendirilmesinde beşli Likert ölçeği kullanılmıştır (1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2.
Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin boyutları
Çevre, Ekonomi, Toplum ve Eğitim’dir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,854, boyutlarının güvenilirlik
katsayıları ise Çevre: 0,743, Ekonomi: 0,737, Eğitim: 0,757 ve Toplum: 0,660 olarak
bulunmuştur. Ölçek toplam varyansın %51,69’ini açıklamaktadır.
SK bilgi düzeyi ve davranış ölçeği Sammalisto vd. (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin
boyutları bilgi düzeyi, farkındalık ve davranıştır. Ölçek bilgi düzeyini ölçen üç ifade,
farkındalığı ölçen dört ifade ve davranışı ölçen altı ifadeden oluşur ve toplam onüç ifade içerir.
Ölçeğin derecelendirilmesinde bilgi düzeyi ve farkındalık boyutları için beşli Likert ölçeği,
davranış boyutu için ise ifadelerin ne sıklıkta yapıldığını ölçmeye yönelik (1. Asla, 2. Nadiren,
3. Bazen, 4. Sıkça, 5. Her zaman) ifadeler kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmaları yapılmıştır. Bu ölçeğin farkındalık boyutundaki ifadeler Biasutti ve Frate (2016)
tutum ölçeğindeki ifadelerle benzerlik gösterdiğinden dolayı çalışma kapsamı dışında
bırakılmıştır.
Çalışmanın anakütlesini Uşak Üniversitesi İİBF birinci ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı zamanda henüz mezun vermemiş olan Sosyal
Hizmetler ve Ekonometri bölümleri çalışma dışı bırakılmıştır. Kalan dört bölümün öğrenci
sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan görülebileceği gibi anakütlede 1746 öğrenci vardır.
Bu büyüklükte bir anakütleden çekilecek örneklem hacminin %5 hata payı ile çalışıldığında
315 olması yeterlidir (Altunışık vd., 2012:137). Ancak çalışmanın amaçlarından biriside farklı
bölüm ve birinci ve dördüncü sınıflardaki öğrencilerin bilgi düzeyi, tutum ve davranış
seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırılabilir seviyeye ulaşmak için her bölümün birinci
ve dördüncü sınıflarından yaklaşık 40’ar kişilik örneklem alınmış ve örneklem hacmi 325
kişiden oluşmuştur. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış, kaliteli veri elde
edebilmek için anketler yüz yüze anketörler tarafından yapılmıştır.
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Tablo 1: Anakütle ve örneklemdeki öğrenci sayılarının bölüm ve sınıflara göre dağılımı
Bölüm
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Toplam

1. Sınıf
203
207
217
209
836

Anakütle
4. Sınıf
204
262
222
222
910

Toplam
407
469
439
431
1746

1. Sınıf
41
42
42
40
165

Örneklem
4. Sınıf
39
41
40
40
160

Toplam
80
83
82
80
325

Çalışmada kullanılacak ölçeklerin daha önce Türkçe uyarlaması ve geçerlilik güvenilirlik
çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle öncelikle ölçeklerin Türkçeye uyarlaması yapıl mıştır.
Ölçeklerde yer alan ifadeler konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrilmiş ardından
Türkçeye çevrilen ifadeler yeniden İngilizceye çevrilerek dilsel ve anlamsal bakımdan uyuml u
olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Ölçeklerin pilot uygulaması sonucunda gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
4. Verilerin Analizi
4.1. Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik ölçekte kullanılan ifadelerin arasındaki tutarlılıktır. Ölçeğin ölçmek istediği
özelliği ne kadar doğru ölçtüğünü gösterir (Büyüköztürk, 2012:169). Çalışmada kullanılan
ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach’ın Alfa katsayısı ile ölçülmüştür. Tutum ölçeği dört
boyuttan oluşmakta ve her boyut beş ifade içermektedir. Çevre boyutunun alfa katsayısı beş
ifade ile 0,620 olarak hesaplanmış bu boyuttaki birinci ifade olan “İnsanlar, çevreyi kontrol
altına almak istediklerinde çoğunlukla, çevreye zarar veren sonuçlara neden olurlar.”
çıkartıldıktan sonra ölçeğin alfa katsayısı 0,654 olarak hesaplanmıştır. Ekonomi, Toplum ve
Eğitim boyutları için alfa katsayıları sırasıyla 0,664, 0,799 ve 0,815 olarak hesaplanmıştır.
Tutum ölçeğinin alfa katsayısı ise 0,886 olarak hesaplanmıştır. Bilgi ve Davranış ölçekleri tek
boyutlu bir yapıya sahiptir. Bilgi ölçeği üç ifadeden oluşur ve alfa katsayısı 0,672 olarak
hesaplanmıştır. Davranış ölçeği altı ifadeden oluşur, bu ölçekte yer alan “Toplu taşıma
araçlarını kullanırım.” ifadesi çıkartıldıktan sonra ölçeğin alfa katsayısı 0,458 olarak
hesaplanmıştır. Davranış ölçeğinin düşük güvenilirliğe sahip olduğu, Bilgi ölçeğinin oldukça
güvenilir olduğu ve Tutum ölçeğinin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir (Özdamar,
1999:512-513). Bundan sonra yapılan analizlerde yukarıda belirtilen iki ifade güvenilirliği
düşürdüğü için hesaplamalara dâhil edilmemişlerdir.
4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Bu çalışmada kullanılan Bilgi, Davranış ve Tutum ölçekleri başka kültürlerde test edildiği ve
geçerlilik-güvenilirlik analizleri yapıldığı için Keşifsel Faktör Analizi yapılmamış doğrudan
Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır (Şimşek, 2007:74). Doğrulayıcı Faktör Analizi
ifadelerin ölçeklere uyum gösterip göstermediğini bulmak için kullanılır ve ölçeklerin birbiri
ile ilişkili olduğu varsayılır.
Doğrulayıcı Faktör Analizinin sonucunda tüm katsayılar anlamlı bulunmuştur. Ki-kare
istatistiğinin serbestlik derecesine oranının beşin altında olması tavsiye edilir (MacCallum vd.,
1996). Modelde bu oran 1,891 olarak bulunmuştur. Karşılaştırmalı uyum indeksi 0,909 olarak
bulunmuştur. Bu değerin en az 0,90 olması tavsiye edilir (Bentler, 1990). Yaklaşık artık kareler
ortalamasının karekökü 0,052 olarak bulunmuştur. Bu değer tavsiye edilen maksimum değer
olan 0,10’dan küçüktür (Hair vd., 2006). Bu sonuçlara göre modelin verilere uyum gösterdiği
söylenebilir.
4.3. Yapısal Eşitlik Modeli
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Yapısal eşitlik modeli ile Bilgi, Davranış ve Tutum değişkenleri arasındaki ilişkiler tespit
edilmiştir. Sonuçta Bilgi’nin Davranış üzerinde aynı yönlü doğrusal bir etkisi olduğu görülür.
Ancak Bilgi’nin Tutum ve Tutum’un Davranış üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Lawless vd.
(1997) eğitimlerin öğrencilerin bilgisini kısa bir süre için pozitif yönde ve sürekli bir şekilde
arttırdığını göstermekte fakat öğrencilerinin tutum ve davranışları üzerinde uzun vadede aynı
şiddette olumlu etkiler bırakmadığını göstermektedir. Ahmad vd. (2015) ise öğrencilerin bilgi
düzeyleri ile tutum ve davranışları arasında oldukça zayıf bir bağ bulmuştur. Bang vd. (2000),
tüketicinin yenilenebilir enerji hakkındaki şimdiye kadarki çevresel endişe ve inançlarının
gerçek ya da bilgi temelli bilgilere değil, duygusal olarak oluştuğunu göstermiştir. Lawless vd.
(1997), Bang vd. (2000) ve Ahmad vd. (2015)’nin sonuçları ile bu çalışmanın bulguları
birleştirildiğinde yalnızca teorik değil pratik bir fayda elde edilmesi için SK eğitimlerinin ve
eğitim yönteminin geliştirilmesi gereklidir.
5. Bulgular
Doğrulayıcı Faktör Analizinin sonucunda ölçeklerin her bir boyutu için modele uyum sağlayan
ifadelerin aritmetik ortalaması alınarak, boyutlar tek bir değişken haline getirilmiştir. Tablo
2’de değişkenlerin ortalamaları öğrencilerin sınıflarına ve bölümlerine göre verilmiştir.
Bilgi ve Tutum ölçeklerinde beşli Likert ölçeği kullanılmıştır (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2Katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum, ne katılmıyorum, 4- Katılıyorum ve 5- Kesinlikle
Katılıyorum). Davranış ölçeğinde ise ifadelerin hangi sıklıkta yapıldığını ölçecek şekilde sıklık
belirten ifadeler kullanılmıştır (1- Asla, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4- Sıkça ve 5-Her zaman). Tabloda
verilen ortalamalar sınıf ayrımı yapılmaksızın incelendiğinde Bilgi seviyesinin ortalamasının
3,00 olduğu, dolayısıyla öğrencilerin orta düzeyde bilgi seviyesine sahip olduğu görülür.
Davranışın ortalaması 2,78 olarak bulunmuştur, buda ölçekteki ifadelerin nadiren ya da bazen
yapıldığı anlamına gelmektedir. Tutum ölçeğinin genel ortalaması 4,12 olarak bulunmuştur,
ölçeğin boyutlarına göre ortalamalar ise Çevre, Ekonomi, Toplum ve Eğitim boyutları için
sırasıyla 3,76, 4,02, 4,33 ve 4,36’dir. Öğrencilerin Tutum ölçeği ile ilgili ifadelere katıldıkları
söylenebilir.
Tablo 2: Ölçeklerin bölüm ve sınıflara göre aritmetik ortalamaları
1. SINIF
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
1. Sınıf Genel
4. SINIF
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
4. Sınıf Genel
Genel Ortalama

n
41
42
42
40
165
n
39
41
40
40
160
325

Bilgi Davranış Çevre Ekonomi Toplum Eğitim Tutum
3,10
2,98 3,65
3,79
4,32
4,23
4,00
2,70
2,50 3,78
3,95
4,40
4,44
4,14
3,02
2,74 3,79
4,07
4,26
4,30
4,10
2,98
2,72 3,55
3,86
4,03
4,09
3,88
2,95
2,73 3,69
3,92
4,25
4,27
4,03
Bilgi Davranış Çevre Ekonomi Toplum Eğitim Tutum
3,26
2,96 3,79
4,00
4,26
4,28
4,08
2,68
2,65 4,01
4,18
4,49
4,48
4,29
3,26
2,81 3,70
4,28
4,51
4,61
4,27
3,00
2,88 3,79
4,04
4,36
4,47
4,16
3,05
2,82 3,82
4,13
4,41
4,46
4,20
3,00
2,78 3,76
4,02
4,33
4,36
4,12

Tablo 2’de Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi, Davranış ve Tutum’un dört boyutu olan Çevre,
Ekonomi, Toplum ve Eğitimin bir ve dördüncü sınıftaki genel ortalamaları verilmiştir. Sınıflar
arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır.
Tablo incelendiğinde öğrencilerin Bilgi, Davranış ve Tutumlarında artış olduğu görülebilir.
Ancak bu artışların Tutum ve onun üç boyutu olan Ekonomi, Toplum ve Eğitim için anlamlı
olduğu görülür (p<0,05). Ortalamalar her bir bölüm için incelendiğinde ise İktisat bölümünde
birinci ve dördüncü sınıf ortalamaları arasında belirgin bir değişikliğe rastlanmamıştır (p>0,05).
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İşletme bölümünde Ekonomi boyutunda anlamlı bir artış görülürken (p<0,05) diğer
değişkenlerde belirgin bir değişikliğe rastlanmamıştır (p>0,05). Kamu Yönetimi Bölümünde
Bilgi, Ekonomi, Toplum ve Eğitim düzeylerinde anlamlı bir artış görülürken (p<0,05), Davranış
ve Çevre boyutlarında ise belirgin bir değişiklik olmamıştır (p>0,05). Maliye Bölümünde
Toplum ve Eğitim düzeylerinde anlamlı bir artış görülürken (p<0,05), diğer değişkenlerde ise
belirgin bir değişiklik olmamıştır (p>0,05).
Bölümler arasındaki farklılığı tespit etmek için tek yönlü varyans analizi uygulanmış, belirgin
bir farklılık olduğunda farkların hangi bölümler arasında olduğunu belirlemek için varyansların
homojen olması durumunda Tukey, varyansların homojen olmaması durumunda ise Games Howell testi kullanılmıştır. Bölümler arası ortalamalar birinci sınıflar için karşılaştırıldığında
yalnızca Davranış ölçeğinde İşletme bölümünün düzeyinin İktisat bölümünden düşük olduğu,
bunun dışında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bölümler arası ortalamalar dördüncü
sınıflar için karşılaştırıldığında İşletme bölümünün Bilgi düzeyinin diğer bölümlerden düşük
olduğu ve Eğitim boyutunda Kamu Yönetimi bölümünün düzeyinin İktisat bölümünden yüksek
olduğu görülmüştür.
6. Sonuç
Bu çalışma ile Biasutti ve Frate (2016) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma tutum
ölçeği ile Sammolista vd. (2016) tarafından geliştirilen SK bilgi düzeyi ve davranış ölçeğinin
Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Uşak Üniversitesi İİBF
lisans öğrencilerinin SK bilgi düzeyi, tutum ve davranış seviyeleri tespit edilmiştir. Birinci ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin sonuçları karşılaştırıldığında Bilgi ve Davranış düzeylerinde
anlamlı bir artış olmadığı, tutumlarında ise anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur. Bilgi’nin
Davranış üzerinde aynı yönlü doğrusal bir etkisi olmasına rağmen, Bilgi’nin Tutum ve
Tutum’un Davranış üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu sonuçlara göre Uşak Üniversitesi
İİBF’de ders programlarının Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi ve Davranış düzeylerinde artış
sağlayacak ve kazanılan bilginin tutum üzerinde ve tutumun davranış üzerinde olumlu etkisini
sağlayacak şekilde gözden geçirmesi önerilir.
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Aile Şirketlerinde Girişimcilik Yönelimi ve Mali Büyüme
Performansı İlişkisi
Nevzat Demir1

Özet
Yoğun rekabet ve sürekli değişim içindeki pazarlarda işletmeler açısından kritik öneme sahip davranışların
başında girişimcilik gelmektedir. Girimcilik, girişimcilerin yeni iş planlama, kurma ve varlık yaratma işlevlerini
açıklayan önemli bir süreçtir. Küresel rekabet ortamında, çevresel değişime uyum sağlayıp başarılı olabilmek
için örgüt çapında paylaşılan bir atılımcı ve girişimci ruha ve daha yenilikçi rekabet stratejilerine sahip olmanın
önemi artmaktadır. Şirket girişimciliği çevre koşullarındaki değişimler nedeniyle ortaya çıkan fırsatların
zamanında fark edilerek yeni yatırım fikirlerinin oluşturulmasına yerel, uluslararası ve küresel pazarlardan ye ni
gelir kanalları elde edilmesine, şirketlerin karlarını artırmasına ve büyümelerine imkan sağlar. Kar elde etme,
bağımsız olma ve kişisel tatmin sağlama isteği ile başlayan girişimcilik süreci beraberinde yeni işletmelerin
kurulması, ekonomik büyüme, istihdam ve yeniliği getirmektedir.
Bu çalışmanın amacı, 280 aile işletmesi ikinci ve üçüncü nesil yöneticilere yönelik girişimcilik yöneliminin mali
büyüme üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Regresyon analizi yardımıyla elde edilen sonuçlarda girişimcilik
eğilimi mali büyüme performansı üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik yönelimi, mali büyüme performansı, aile şirketi, regresyon analizi
JEL Sınıflandırması: C01, C25, L53

The Relationship between Entrepreneurial Orientation and
Financial Growth Performance in Family Business
Abstract
Entrepreneurship is at the forefront of behaviors that are critically important in terms of businesses in intense
competition and constantly changing markets. Entrepreneurship is an important process that explains
entrepreneurs' new job planning, building and asset creation functions. In a global competitive environment, it is
increasingly important to have a breakthrough and entrepreneurial spirit and more innovative competitive
strategies shared across the organization to adapt and succeed in environmental change. Entrepreneurship
enables firms to gain profits and grow their profits by generating new revenue streams from local, international
and global markets for the creation of new investment ideas by recognizing the opportunities arising from
changes in environmental conditions in time. Beginning with the desire to profit, to be independent and to
provide personal satisfaction, the entrepreneurship process brings together the establishment of new businesses,
economic growth, employment and innovation.
The aim of this study is to investigate the effects of entrepreneurial orientation towards 280 family business
second and third generation managers on financial growth performance. The entrepreneurial tendency in the
results obtained regression analysis has a positive effect on the financial growth performance.
Keywords: Entrepreneurial orientation, financial growth performance, family business, regression analysis
JEL Classification: C01, C25, L53

1. Giriş
Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde girişimciler büyük rol üstlenmekte ve girişimcilik
güncel bir konu olma özelliğini artan oranda sürdürmektedir. Teknoloji odaklı yeni dünya
düzeni içerisinde artan rekabet şartları ekonomide her bir birey ve kurum için rekabet avantajı
1 Dr.,

Fırat Plastik Corporation, n.demir@firat.com
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sağlamayı vazgeçilemez bir unsur haline getirmiştir. Geleneksel yapıların ötesinde yeni
kapılar açan girişimler ve yaratıcı girişimcilerin ön plana çıktığı bu düzende başarının anahtarı
ise girişimciler ve girişimlerinin sınırsızlıklarına bağlıdır (Çemrek ve Girginer, 2017).
Girimcilik, girişimcilerin yeni iş planlama, kurma ve varlık yaratma işlevlerini açıklayan bir
süreçtir. Süreç, var olması gereken birbiriyle bağımlı, ancak sonsuz şekillerde
birleştirilebilecek olan girişimci, fırsat, kaynaklar ve örgüt unsurlarını içermektedir
(Wickham, 1998). Girişimcilik sürecini başlatan en büyük neden, bir alandaki eksikliğin veya
ilgili alanda farklı bakış açısının yakalanmasıdır.
Aile işletmeleri, ekonomik yaşamın her boyutunda ağırlığını hissettiren kuruluşlardır. Aile
işletmelerinin sahip olduğu özellikler bulunduğu topluma yansımakta ve bu toplumun
değerlerini, inançlarını yeniden şekillendirebilmektedir. Böylelikle, aile işletmeleri merkezi
bir konumda yer alabilmektedir. Başka bir deyişle; ailenin sahip olduğu kültür işletmeye ve
topluma yansımaktadır. Bu durum da işletmenin bütün fonksiyonlarına yansıyabilmektedir.
Özellikle işletmelerin girişimcilik eğilimlerine ve yaşam seyrine yön vermektedir (Bektaş ve
Köseoğlu, 2007).
Aile işletmelerinin girişimciliğe yatkınlığı, işletmenin merkezi aile olduğu için ve tüm
işletme fonksiyonları da buna göre şekillendiğinden aile içindeki örgüt kültürü anlayışından
etkilenecektir. Aile işletmelerinin girişimcilik yönelimlerinin gelişmesi hızlı kurumsallaşmaya
imkan tanıtacaktır. İşletmenin mali açıdan büyüme fonksiyonun gelişiminin daha ileri
açılımlara ihtiyaç gösterdiği gerçeği altında, geleneksel yönetim tarzının yeniliklere açık
olması çok önem kazanmaktadır (Zahra vd., 2004).
Bu çalışmanın amacı, 280 aile işletmesi ikinci ve üçüncü kuşak jenerasyon yöneticilere
yönelik girişimcilik yöneliminin mali büyüme üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Regresyon analizi yardımıyla elde edilen sonuçlarda girişimcilik eğilimi mali büyüme
performansı üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir.
2. Girişimcilik Yönelimi ve Aile Şirketlerinde Önemi
Girişimcilik tanımı emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim
faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsar. Girişimci tanımı
ise, mal ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal
kaynaklar ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen kişiyi ifade eder
(Hisrich ve Peters, 2002). Pan ve Akay (2015) çalışmasında, girişimci bireylerin girişimci
kişilik özelliği kazanmalarında pek çok faktörün olduğunu belirtmişlerdir. Girişimci kişiliğe
bireyler doğuştan sahip olabildikleri gibi genetik özelliklerinin yanı sıra aile, kültür ve eğitim
gibi çevresel faktörlerin de etkisi bulunmaktadır.
Girişimcilik yönelimi, şirketlerin potansiyel pazar gereksinimlerini gelecekte karşılayabilecek
önemli bir stratejik yönlülüktür. Literatürde birçok tanımı bulunmakla birlikte, pazar temelli
olarak Morris ve Paul (1987) çalışmasında tanımında şirketin üst yönetiminin risk almaya
açık olması, yenilikçi düşünmesi ve proaktif uygulamaları değerlendirmesi yer almaktadır.
Lumpkin ve Dess (1996) çalışmasında, bu tanıma ek olarak girişimci şirketlerin kendi
kendine kararlar alabilme konusunda daha istekli olduklarını ve otonom bir görüntü içerisinde
olduklarını, ayrıca piyasadaki rakiplerine karşı daha agresif taktikler ürettiklerini de
eklemişlerdir. Miller (1983) çalışmasında pazar inovasyonu, riskli yatırımlar ve alanında ilk
olmak gibi boyutları beraber kullanarak, girişimcilik yönelimini tanımlamaya çalışmıştır.
Genel olarak bakıldığında tanımlarda ortak nokta olan girişimcilik, risk almak, proaktif
eylemler, otonomi ve rekabetçi agresiflik bu yönelimin anahtar özelliklerini oluşturmaktadır.
İşletmenin örgüt yapısı, çevresel dinamizmi, kurum kültürü ile tamamen uyum içerisinde
olması, girişimcilik yönelimde başarıya ulaşabilmesi için çok önemli bir faktördür. İşletme
performansı ile girişimcilik yöneliminin teknolojik çevre ile desteklendiği bir durumda, pek
çok girişimci çalışma bu faktörlerin birbirleriyle direk ilişkili olduğunu göstermektedir.
Özellikle, yeni teknolojilerin işletmenin yenilikçilik faaliyetleri üzerinde etkili olduğu bir
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yapıda örgüt, fikirlerini daha iyi ticari hale dönüştürebilir (Lyon vd., 2000). Genel olarak
girişimcilik yönelimi, süreç ve davranışların yeni pazarlara girme, yeni çıktılar ve hizmetler
üretmeye yönelme düşüncesi üzerine tanımlanmakta ve beş ana karakteristik özellik
(yenilikçilik, risk almak, proaktif davranma, saldırgan rekabetçilik, özerklik) şirketin
girişimcilik yönelimini belirlemek için kullanılmaktadır (Altındağ, 2011). Girişimcilik
yönelimi, bir aile işletmesindeki herhangi bir hiyerarşik sekmede yer alan kişi ve grupların
birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda oluşan ve girişimcilik aşamasında organizasyonel
sistemin değişken faktörlerince etkilenerek gerçek işletme davranışlarını ortaya koyması
sebebiyle, bir organizasyonel boyut ifadesi olarak belirlenmektedir (Altuntaş ve Dönmez,
2010).

Şekil 1: Girişimcilik yönelimi ile performans ilişkisinin kavramsal modeli
Kaynak: (Lumpkin vd., 1996; Erkocaoğlan, 2005)
Girişimcilerin temel özelliklerine bakıldığında, pazardaki gelişme ve fırsatları gören, bu
gelişme ve fırsatlar ile iş fikri oluşturan, risk faktörünü göz önüne alarak kaynakları bir araya
getiren ve bu kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanabilen, azimli ve yenilikçi kişilerdir
(Sarıtaş ve Duran, 2017). Girişimciliğin temelinde yenilik getirme, risk alma ve proaktif olma
gibi üç temel öğe bulunmaktadır. Yenilikçilik; sorunlara ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve
farklı çözümler aranmasını ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetlerde olduğu gibi,
yeni teknoloji ve süreçlerin izlerini taşımaktadır. Risk alma; makul bir başarısızlık maliyeti
oluşma ihtimali olan fırsatlara önemli seviyede kaynak aktarılmasını ifade etmektedir. Bu tür
riskler makul seviyededir ve hesaplanmıştır. Proaktiflik ise; amaca ulaşmada her ne
gerekiyorsa yapılmasını ifade etmektedir. Bu başarısızlığa karşı azim, uyumluluk ve istek
gerektirmektedir (Börü, 2006).
Başlangıç aşamasında üç boyutlu olarak düşünülen girişimcilik yönelimi, farklı ve bağımsız
olarak değişiklik gösteren boyutlar eklenerek geliştirilmiştir. Lumpkin ve Dess (1996)
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girişimcilik yöneliminin çok boyutlu bir nitelik taşıdığını ileri sürerek Miller’in (1983)
boyutlarına, özerklik (autonomy) ve saldırgan rekabetçilik boyutlarını eklemiştir. İleri sürülen
özerklik boyutu, tanım olarak bir fikir veya vizyonun oluşturulmasında ve uygulamaya
geçirilmesinde örgütün operasyonel düzeyinde görev alan birey ya da takımların bağımsız
stratejik inisiyatifini ifade eder.
Bazı araştırmacılarca benzer olduğu düşünülen saldırgan rekabetçilik ve proaktiflik
boyutlarının, proaktifliğin öncü davranarak fırsatlara yanıt niteliği taşıması, saldırgan
rekabetçiliğin rakiplerin tehditlerine örgütsel bir yanıt özelliği göstermesi nedeniyle
birbirlerinden farklı olduğu ortaya konulmuştur. Bu görüşlere karşın, girişimcilik yönelimi
araştırmalarının pek çoğunda, ölçme zorluğu nedeniyle özerklik boyutu da göz ardı edilerek
yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma boyutları esas alınmıştır (Altuntaş ve Dönmez, 2010).
Girişimcilik ile ilgili literatür incelendiğinde, girişimcilik özelliklerini n oluşmasına etki eden
faktörler genel olarak 4 başlık altında incelenmektedir. Bunlar; girişimcilik eğilimini
destekleyen bireylerin kişisel özellikleri, aile yapısı, toplumsal kültür ve aldığı eğitimdir
(Aslan vd., 2017).
 Kişilik özellikleri: Girişimci özelliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bir çok
davranışsal ve algısal (risk alma, fırsatları avantaja dönüştürme, yenilikçilik, cesaret,
tutarlılık, vizyon, başarı ihtiyacı, iletişim yeteneği, proaktiflik, liderlik) özellikler
mevcuttur. Girişimciler çevresindeki bireyleri yönlendiren ve onları eyleme geçirme
becerisine sahip oldukları bu kişisel özelliklerinin bir kısmını doğuştan, bir kısmını da
sonradan elde etmektedir (Sarıtaş ve Duran, 2017; Uluköy vd., 2013; Yıldırım vd.,
2011).
 Aile: Kişilerin aile yapıları girişimci kişiliğin oluşmasında son derece etkili
olmaktadır. Aile girişimciliğe teşvik etme, kısıtlayıcı etki ve kararsızlık yaratıcı etkide
bulunmaktadır. Aile bireylerinin meslekleri ve ailelerin çocuklarının kendi yetenekleri
doğrultusunda istedikleri mesleğe yönlendirmede rol model olarak teşvik edici ailenin
yaşamış olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle aile kısıtlayıcı bir etki, çocukların
uzun süre eğitim almaya zorlanması ve ailede alınan eğitimin yetersiz olması kararsız
bir etki yaratmaktadır (Tanrıverdi vd., 2016).
 Toplumsal Kültür: Girişimci kişilik ile toplumsal kültür arasında oldukça sıkı bir
ilişki olduğunu ileri süren Morrison, kültürün girişimci kişiliğe yönelik davranışları
büyük ölçüde belirlediğini ileri sürmektedir. Morrison (2006)’ya göre, kültür,
girişimciliğin başlamasına neden olacak eylemelere ve güdülere sahiptir. Eğer aile
veya akrabalık ilişkileri içerisinde bağımsızlığa, özerkliğe, kendi imkanlarıyla
mücadele edebilmeye dair tutumlar destek görüyorsa bireylerin de girişimcilik
özelliklerine sahip olmaları olası bir durum olur (Tanrıverdi vd., 2016).
 Eğitim: Girişimci kişilik, doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır tartışması
girişimcilik literatüründe yıllardır tartışılmaktadır. İster doğuştan gelsin isterse
sonradan edinilen bir kazanım olsun her iki durumda da girişimcilerin gelişimlerine
değer katan ve girişimcilikteki farkındalığı genişleten temel etken girişimcilik
eğitimidir (Millman vd., 2009).
Aile şirketleri, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyanın ekonomi tarihinde de çok önemli bir güç
olmuştur ve günümüzde de böyle olmaya devam etmektedir. Aile şirketlerinin ekonomiye ve
ülke verilerine sağladıkları katma değer, ülkede istihdam yaratma potansiyelleri, özellikle
yerel ölçekteki gelişmelerin en kritik unsuru olmaları ve buna ilave olarak toplumsal açıdan
önemli bir denge unsuru olmaları gibi nedenlerden dolayı oldukça önem arz etmektedirler
(Özler vd., 2007).
Kurumsallaşma kavramının son yıllarda önem kazanması ile birlikte, şirketler kurumsal olma
yolunda önemli ölçüde yol almışlardır. Günümüz dünyasında rekabet edebilmek ve güçlü bir
şekilde ayakta kalabilmek için tek amacın kar etmek olmadığı anlaşılmış, kurumsallaşmanın
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en önemli unsur haline geldiği bilinci edinilmiştir. Bir kuşaktan daha fazla hayatını idame
ettirebilmiş, hatta üç veya dört kuşaktan beri faaliyetlerini sürdürmeye devam eden aile
şirketlerine bakıldığında, kurucu aile bireyinin “kurumsallaşma yönünde “adımlar attığı
görülebilmektedir.” Bu şirketler büyümeye devam ettikçe kurucu ya da patron, kendi başına
şirkete yetemediğinin farkına vararak profesyonel yöneticileri şirkete getirmekte ve iş yapış
biçimlerine yazılı ve açık kurallar getirerek standartlaşma yoluna gitmektedir. Böylece ,
şirkette yapılan tüm işler açıkça beyan edilmekte, işler bireysellikten çıkarak bir sistem
halinde ilerlemektedir. Ancak, kurumsallaşmaya ve yeniliklere kapalı olan, içinde bulunulan
durumu idrak edemeyerek eski usulde işleri yapmaya devam eden, yeniliklere kapalı ve tek
kişiye bağımlı bir şekilde kararlar alan aile şirketleri, yaşamlarını ikinci nesle kadar dahi
sürdürememektedir (Tanewski vd., 2003; Sharma ve Manikutty, 2005). Kurumsallaşma ile
birlikte, işletmelerde belirli kurallar ve standartlar geliştirilerek işletmenin verimliliği
arttırılmaktadır. Aile şirketlerinin sürdürülebilir olabilmesi için kurumsallaşmanın işletme
yapısına adapte edilmesi gerekir. Kurumsallaşmış aile işletmelerinde rol kargaşaları, kayırma
yapılması, belirsizlik gibi olumsuz durumlar giderilebilir. Kurumsallaşma, işletmede
yenilikçiliği de teşvik eden bir süreçtir ve ana çıkış noktası girişimcilik yönelimidir. Stratejik
yönelimler, aile şirketleri açısından karlılık, büyüme, değişen çevre koşullarına adapte olma,
şirket performansına etki, değişen teknolojik koşullara ayak uydurabilme ve bunun sonucu
ortaya çıkan rekabet ortamına uyum sağlayabilme avantajı sağlamaktadır. Bu bilgiler
çerçevesinde aile şirketleri için stratejik yönetim ve yönelimlerinin çok önemli bir etkisi
olduğu görülmektedir (Naldi vd., 2007).
Aile işletmeleri oluşumları itibariyle özel şirketlerden farklılık göstermektedir. Aile şirketleri
girişimci nesil ile başlamakta ve bazı durumlarda üç veya dört kuşak yetiştirebilmektedir.
Organizasyon yönetimi içinde gelenekçi bir yapı benimseyerek yürüttüğü işleyişi kuşak devri
oluştukça örgüt kültürünü tamamıyla oluşturarak demokratik yönetim anlayışına geçmektedir
(Villalonga ve Amit, 2006). Nesilden nesile aktarım, aile işletmesinin geleceği adına
niteliksel bir boyut olmakla birlikte geçiş sürecinde sıkıntı yaşanabilme olasılığı barındıran bir
boyut olarak da görülmektedir. Aile şirketleri içerisinde görülen kuşak çatışması, devir
sorunları, nepotizm, gelenekçi yapı, tekel yönetim gibi sorunlar, örgütün kurumsallaşma
süreciyle beraber aşılmaya başlanan sorunlar olmaktadır (Richard vd., 2004).
Örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilme ve sektör içerisinde sağlam bir yer
edinebilmeleri için çeşitli stratejik atılımlarda bulunmaları gerekmektedir. Buradaki amaç,
işletmenin finansal performansının yükseliş trendine sahip olması beklentisidir. Finansal
performans kavramını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Ülkemizde işletmelerin büyük
kısmını oluşturan aile işletmelerinde ise, finansal performans kavramını etkileyen unsurlar
kendi iç yapılarından ve benimsenen yönetim biçiminden kaynaklı olarak etkilenmektedir
(Yalçın ve Günel, 2004).
İkinci kuşağın girişimci kuşaktan sonra getirdiği serbest kültürün en büyük avantajı,
profesyoneller ile beraber çalışmak ve onlar üzerinde otokratik yönetim değil demokratik
yönetim uygulamaktır. Fakat, değişen çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışan örgüt, ikinci
neslin yönetimi devralmasıyla beraber bu uyum aşamasını örgüt kültürünü bozmadan yapması
gerekmekte veya değişen bir anlayış kullanmak isterse bu kültürü özenle işletmeye yeniden
uyarlamalıdır (Aranoff ve Ward, 2000).
3. İstatistik Analiz ve Sonuçların Yorumlanması
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, aile işletmelerinde ikinci veya üçüncü kuşak yöneticilerin girişimcilik
yönelim algılarının ölçülmesi ve bu algının şirketin mali performansı üzerindeki etkisinin
belirlenmesidir. Kuşak aktarımı olan şirketlerin hedef örneklem olmasının nedeni, yeni
kuşakta stratejik yönelimlerin öneminin anlaşılmış olması beklentisi ve rekabet ortamına
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uyum sağlayabilme yeteneğinin önceki kuşağa göre daha gelişmiş olması varsayımına
dayanmaktadır.
3.2. Araştırmanın Örneklemi, Varsayımlar ve Kısıtlar
Çalışmada, farklı ölçeklerdeki aile işletmelerinden ikinci veya üçüncü kuşak yöneticileri
olanlar ana kütle olarak belirlenmiştir. İşletmelerin listesi ve ulaşma konusunda sıkıntı
yaşanmaması için İstanbul Sanayi Odası (İSO) İlk 500 ve İkinci 500 işletme listesi temel
alınmıştır. Aile işletmelerine 05.03.2017 tarihinde anket mail atılmıştır, 109 adet geri dönüş
olmuştur. İkinci kez mail atılarak hatırlatma yapılmış bu kez 95 adet daha geri dönüş
sağlanmıştır. İkinci veya üçüncü nesil yönetimin olduğu ve anketi kabul eden şirketlerden
randevu alınarak 91 şirket ile yüz yüze görüşme ile anketler doldurulmuş ve toplamda 280
ankete tamamlanmıştır. Veri girişi aşamasında 15 tanesinin soruların çoğunu boş bırakması
nedeniyle analiz dışında bırakılarak toplam 280 anket uygulama için kullanılmıştır.
Araştırmaya cevap veren bireylerin ölçme araçlarındaki soruları cevaplandırırken gerçek
duygu ve düşüncelerini yansıttıkları kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin ankete
istekle cevap verdiği ve anketi doğru ve eksiksiz biçimde cevapladıkları kabul edilmiştir.
Katılımcıların soruları cevaplarken kelimelerin gerçek manasıyla anladıkları kabul edilmiştir.
Oluşabilecek kavram yanılgıları göz ardı edilmiştir. Anketin en önemli kısıtı örneklem
sayısının arttırılmasında zorluklar yaşanmış, birçok işletme katılım göstermek istememiştir.
3.3. Araştırma Modeli
Araştırma modeli ve bu modele bağlı olarak oluşturulan temel hipotez aşağıda verilmiştir.

Şekil 2: Araştırma modeli
Araştırmanın ana hipotezi girişimcilik yöneliminin mali büyüme performansını arttığı ve
anlamlı bir ilişki olduğu biçimindedir. Alt hipotezler olarak; yenilikçilik, proaktiflik, risk alma
ve saldırgan rekabetçilik alt boyutlarının mali büyüme performansı üzerinde pozitif anlamlı
bir etkisinin olduğu yönüyledir.
3.4. Veri toplama aracı
Çalışma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahiptir ve yapılış yöntemine göre
tarama modelidir. Araştırmada, örneklemden verilerin toplanması bakımından survey modeli
(saha taraması) kullanılmıştır. Örneklemden veri toplamada ise, deneklerin görüşlerinin
yazılı olarak alındığı bir veri toplama tekniği olan anket tekniği kullanılmıştır. Ölçme aracı ele
alındığında, araştırmada kullanılan anket formu, Robinson vd., (2001) tarafından geliştirilen,
ilgili alandaki araştırmalarda yoğun ilgi gösterilen ve Türkçeye çevirisi farklı araştırmacılar
tarafından (Artan vd.,(2008); Yazıcıoğlu vd.,(2011)) daha önce yapılmış olan formdur. Anket
formu, Robinson vd.,(1991) tarafından ortaya konulan girişimcilik davranış yönelimi ölçeğine
(Entrepreneurial Attitude Orientation Scale) uyumlu olarak dört temel boyuttan oluşmaktadır.
Sadece Saldırgan rekabetçilik eğilimi Khandwalla (1976), Lumpkin ve Dess (2001),
Venkatraman (1989) tarafından geliştiren sorulardan oluşmaktadır. Mali büyüme performansı
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için Altındağ (2011) tez çalışmasında geçerliği ve güvenirliği yapılan, orijinal hali Antoncic
ve Hisrich (2001), Zahra vd.,(2002) ve Chang vd.,(2003) tarafından geliştirilen ölçek
kullanılmıştır. Araştırma için oluşturulan anket formu için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.
3.5. Araştırmanın Yöntemi
Çalışılan ölçekten elde edilen veri matrisi IBM SPSS 22.0 sürümü ile analiz edilmiştir. İlk
aşamada demografik bilgiler başlıklı aile şirketlerinde genel bilgilere yönelik sıklık (frekans)
dağılım tabloları sunulmuştur. İkinci aşamada, çalışılan ölçeğe açıklayıcı faktör analizi
uygulanarak (AFA) boyutlar indirgenmiş, elde edilen boyutlar arasındaki ilişkilerin
belirlenmesine yönelik regresyon analizi uygulanmıştır.
3.6. Bulgular ve Yorumlar
Anketin güvenilirlik testleri olarak Cronbach Alpha, İkiye Bölme (split), Paralel, Mutlak
Kesin Paralel (strict) ele alınmıştır.Cronbach Alpha değerinin %70’i geçmesi anketin başarılı
olduğunun göstergesidir. Bazı araştırmacılar, %75’ i geçmesini temel alırlar. Diğer kriterlerin
de %70’i geçmesi anketin iç tutarlılığının sağlandığını ve çıkarımlara güvenilebileceğini
ortaya koymaktadır (Sezgin, 2016).
Tablo 1: Anketin güvenilirlik test sonuçları
Güvenirlik Testleri
Güvenirlilik Sonuçları
Cronbach_Alpha
0.905
Split
0.907-0.904
Parelel
0.913
Strict
0.907
Tablo 1’de görüleceği gibi, her dört testte de belirtilen ve olması istenen yüzde değerlerinin
güven kriterini geçmiştir. Her bir güvenilirlik kriteri %70 değerini aştığı için, kişilerle yapılan
anketin başarılı olduğu, anketin kendi içinde tutarlı olduğu, elde edilecek sonuçların
gerçekleri yansıtacağı ortaya konulmuştur. Anketin birinci bölümü olan işletmeye ve
cevaplayıcı yöneticiye yönelik genel bilgiler için elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:
 İşletmelerin %26.5’i bölgesel, %29.3’ü ulusal ve %44.2’si uluslararası/global olarak
hizmet vermektedir. Buna göre, işletmelerin %22’si Gıda/İçecek/Tütün, %2’si
Ağaç/Kağıt/Basım, %4’ü İlaç/Tıbbi Cihaz, %19.1’i Giyim/Tekstil/Deri, %3.5’i
Makine Teçhizat/Metal Eşya, %2.7’si Otomotiv, %1.5’i Mobilya, %5.1’i
Kimya/Petrol/Lastik, %5.6’si Ana Metal, %9.5’i Büro/Elektrikli Makine Cihaz,
%9.7’si inşaat ve %15.3’ü ise Diğer İmalat alanlarında faaliyet göstermektedir.
 İşletmelerin büyük çoğunluğunda (%66.3) 2. nesil işletmeyi yönetmektedir.
%33.7’sinde 3. nesil işletmeyi yönetmektedir.
 İşletmelerin %17.9’u 1-10 kişi , %43.2’si 11-50 kişi, %31.9’u 51-150 kişi, %7’si 150
ve üzeri kişi çalıştırmaktadır.
 İşletmelerin açılış yılına göre dağılımında 1980 ve öncesi %17.4, 1981-1990 arasında
%20.8, 1991-2000 arasında %45.6, 2001 ve sonrasında açılan %16.2’dir.
 İşletmelerin 2016 yılına göre cirosu, 5000 TL den az %11.6, 5001-20.000 TL arasında
olan %22.8, 20.001-100.000 TL arasında %48.2 ve 100.000 ve üzeri olan %17.4
olarak belirlenmiştir.
 Cevaplayıcıların %82.3’ü erkek, %17.7’si kadındır.
 Cevaplayıcıların %23’ü 21-30 yaş, %42.6’sı 31-40 yaş, %19’u 41-50 yaş ve 15.4’ü 51
yaş ve üzeridir.
 Cevaplayıcıların %8’i ortaokul mezunu, %26’sı lise mezunu, %45.1’i üniversite
mezunu, %17’si yüksek lisans ve %3.9’u doktora mezunudur.
 Cevaplayıcıların %17.2’si girişimcilik eğitimi almış iken, %82.8’i eğitim almamıştır.
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3.6.1. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
Çalışmada, değişkenlere öncelikle açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. Faktör
analizi, birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal
olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok
değişkenli bir istatistiktir. Açıklayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerden
hareketle faktör bulmaya yönelik işlemler söz konusudur (Sezgin ve Kınay, 2010).
Ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi sürecinde öncelikle verilerin faktör analizine
uygunluğu test edilmiştir. Buna göre veri setinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem
yeterliği iyi düzey olan 0.70 değerinin üzerinde 0.908 bulunmuştur. Analize tabi tutulan
maddelerin/değişkenlerin tutarlılığını ölçen Bartlett küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı
(χ2= 3971.89 ve p=.001) bulunmuştur. Testler sonucunda açıklayıcı faktör analizi için
kullanılacak örneklemin yeterli olduğu ve ölçekte yer alan ifadelerin iç tutarlığının sağlandığı
görülmüştür.
Tablo 2: Açıklayıcı faktör analizi sonuçları
Önermeler
Risk alma eğilimi
Açıklanan varyans:
RAE1:Şirketimizde risk alma olumlu bir girişim
ve davranış olarak görülür.
RAE1:Sonuçta başarısız bile olunsa yeni proje
fikirleri önerip kişisel olarak risk alan
çalışanlarımız takdir edilir.
RAE1:Yüksek belirsizlik ve risk içeren
projelere/yatırımlara şirketimiz yöneticilerince
çok değer verilir.
RAE1:Şirketimizde
çalışanların
çoğu
risk
almaya yatkındır.
RAE1:Şirketimizde
çalışanlar
hesaplanmış
makul riskler taşıyan yeni fikirler üretmeleri için
teşvik edilir.
RAE1:Şirketimizın rakiplerine kıyasla risk alma
eğilimi daha yüksektir.
Proaktiflik
Açıklanan varyans:
PR1:Şirketimiz rakiplerin hamlelerini bekleyip
onlara cevap vermeye değil, ilk hamleyi kendisi
yapmaya çalışır.
PR1:Şirketimiz iddialı ve geniş kapsamlı
stratejik hamleler (eylemler) yapmayı tercih
eder.
PR1:Şirketimiz her konuda rakiplerinden önce
davranmaya çaba sarf eder.
Yenilikçilik eğilimi
Açıklanan varyans:
YE1:Şirketimiz işlerin yürütülmesinde sürekli
olarak yeni yöntemler arayışındadır.
YE1:Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna
şirketimiz çok önem verir.
YE1:Şirketimiz işleri daha iyi yapabilmek için
yeni yollar arar.
YE1:Yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için
yeterli ölçüde harcama yapılır.
YE1:Şirketimiz sıklıkla yeni fikirleri hayata
geçirmeye çalışır.
YE1:Şirketimiz her zaman en son teknolojilere
yatırım yapma çabası içindedir.
Saldırgan rekabetçilik
Açıklanan varyans

Faktörler
1

2

3
%27.45

4

5

4

5

4

5

0.726
0.682

0.571

0.624
0.497

0.685
1

2

3
%19.67

0.826

0.711

0.703
1

2

3
%15.30

0.748
0.631
0.559
0.728
0.505
0.871
1
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Önermeler
Risk alma eğilimi
SR1:Şirketimiz “rakibi yok et” felsefesi ile çok
saldırgan tarzda hareket eder
SR2:Şirketimiz
fazlasıyla
rekabetçi
ve
saldırgandır
SR3:Pazar payı kapmak ve pazarda bir numara
olmak uğruna karlılıktan bile vazgeçer
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2

Faktörler
3

4
0.402

5

0.664
0.680

1

2

Açıklanan varyans

3

4

5

%9.05

MBP1: Öz sermayemize oranla ortalama net
karlılığımız artış göstermiştir.
MBP2:
Mevcut tüm kaynaklarımıza oranla
vergi öncesi ortalama net karlılığımız artış
göstermiştir.
MBP3: Temel faaliyetlerimizden elde ettiğimiz
net gelir artış göstermiştir.
MBP4: Pazara sunduğumuz yeni ürünlerin
finansal başarısı artış göstermiştir.
MBP5: Finansal açıdan genel başarı düzeyimiz
artış göstermiştir.
MBP6: Satışlarımızda yıllık ortalama artış elde
edilmiştir.
MBP7: Pazara sunduğumuz yeni ürün sayısında
artış elde edilmiştir.
MBP8: Önde gelen rakiplerimize kıyasla pazar
payımızda artış elde edilmiştir.
MBP9: Çalışan sayımızda artış elde edilmiştir.
MBP10: Yeni müşteri sayımızda artış elde
edilmiştir.
MBP11:
Genel olarak pazardaki rekabet
ortamındaki konumumuz güçlüdür.
MBP12: Genel olarak karlılık düzeyimiz artış
göstermiştir.
Toplam açıklanan varyans :%82.90

0.752
0.714

0.699
0.603
0.734
0.661
0.508
0.492
0.308
0.709
0.582
0.681

Veri setinin uygunluğunun yapılan testlerle onaylanmasının ardından faktör yapısının ortaya
konulması amacıyla faktör tutma yöntemi olarak “varimax döndürme yöntemi” ile temel
bileşenler analizi yöntemi uygulanmıştır. Toplam varyansın %82.9’unu açıklayan 4 faktörlük
bir yapı girişimcilik yönelimi için, 1 faktörlük yapı mali büyüme performansı için olmak
üzere toplamda 5 faktör belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda Extraction (çıkarım)
sütununda değeri 0.30’un altında kalan soru olmamıştır. Bu nedenle soru çıkarma işlemi
uygulanmamıştır. İfadelerin faktör yükleri en düşük 0.40 en yüksek ise 0.87 aralığında yer
almaktadır.
3.6.2. Hipotezlerin Test Edilmesi ve Regresyon Analizi Sonuçları
Çalışmanın ana hipotezini test etmek amaçlı mali büyüme performansı bağımlı değişken
alınarak, girimcilik yönelimi bağımsız değişken biçiminde bir regresyon modeli analiz
edilmiştir. İkinci olarak, girişimcilik yönelimi alt boyutları olan yenilikçilik, proaktiflik, risk
alma ve saldırgan rekabetçilik bağımsız değişken olarak alınarak mali büyüme performansı
üzerindeki ayrı ayrı etkileri belirlenmiştir.
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Tablo 3: Girişimcilik yönelimi ve mali büyüme performansı için regresyon analizi tahmin
sonuçları
Değişkenler
Sabit

Katsayı

Girişimcilik Yönelimi

St. hata

t istatistiği

0.125

0.048

2.604

0.614

0.031

19.806

p(anlamlılık)
0.015*
0.000*

R2 = 0.659,
Fhesap =78.53 Fanlamlılık =0.000, Harvey test (p) = 0.261
LM test (p)= 0.137 , Jarque-Bera (p)=0.224
*0.05 için istatistik anlamlı değişken

Tablo 3’deki regresyon denkleminde girişimcilik yönelimi mali performansı %61.4 arttırıcı
yönde etkilemektedir. Bağımsız değişken olan girişimcilik yönelimi mali büyüme
performansını R2 = %65.9 açıklamaktadır. F testi p<0.05 olduğundan modelin anlamlı
olduğunu belirten H1 hipotezi kabul edilmiştir. Modelin varsayımları sınamaları için ilk olarak
normallik varsayımı Jarque-Bera testi ile sınanmıştır ve p>0.05 olduğundan normal dağılımı
belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Otokorelasyon sınaması için LM testi uygulanmıştır ve
p>0.05 olduğundan otokorelasyon bulunmadığını belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir.
Heteroskedasite probleminin sınanmasında Harvey testi uygulanmıştır ve p>0.05 olduğundan
homoskedasiteyi belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Yapısal kararlılığın belirlenmesinde
CUSUM test uygulanmıştır. Şekil 3’de görüleceği üzere güven sınırları içinde bir yapılanma
söz konusudur ve yapısal kararlılık sağlanmıştır. Model tüm varsayımları sağlamıştır, elde
edilen sonuçlar güvenilir yapıdadır.
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10.0
06

07

08

09

10
CUSUM

11

12

13

14

15

16

5% Significance

Şekil 3: Satın alma öncesi için CUSUM test grafiği
Tablo 4: Girimcilik alt boyutları ile mali büyüme performansı için regresyon analizi tahmin
sonuçları
Değişkenler
Sabit
Yenilikçilik
Proaktiflik
Risk Alma
Saldırgan Rekabetçilik

Katsayı

St. hata

t istatistiği

p(anlamlılık)

1.642

0.127

12.929

0.002*

0.608

0.097

6.268

0.001*

0.482

0.136

3.544

0.001*

0.685

0.173

3.959

0.000*

0.537

0.035

15.342

0.000*
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R2 = 0.653,
Fhesap =92.044 Fanlamlılık =0.002, Harvey test (p) = 0.284
LM test (p)= 0.174 , Jarque-Bera (p)=0.219
*0.05 için istatistik anlamlı değişken

Tablo 4’deki regresyon denkleminde ele alınan tüm bağımsız değişkenler mali büyüme
performansı üzerinde pozitif yönlü istatistik anlamlı çıkmıştır. Yenilikçilik alt boyutu mali
büyüme performansını %60.8 arttırmakta, proaktiflik alt boyutu mali büyüme performansını
%48.2 arttırmakta, risk alma alt boyutu mali büyüme performansını %68.5 arttırmakta,
saldırgan rekabetçilik alt boyutu mali büyüme performansını %53.7 arttırmaktadır. Katsayı
etki değerlerine bakıldığında mali büyüme performansı üzerinde yüksek etkinin risk alma,
düşük etkinin ise proaktiflik olduğu belirlenmiştir. Ele alınan bağımsız değişkenler bağımlı
değişkeni %65.3’ünü açıklamaktadır. F testi p<0.05 olduğundan modelin anlamlı olduğunu
belirten H1 hipotezi kabul edilmiştir. Modelin normallik varsayımı sınaması Jarque-Bera testi
p>0.05 olduğundan normal dağılımı belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Otokorelasyon
sınaması için LM testi uygulanmıştır ve p>0.05 olduğundan otokorelasyon bulunmadığını
belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Heteroskedasite probleminin sınanmasında Harvey testi
uygulanmıştır ve p>0.05 olduğundan homoskedasiteyi belirten H 0 hipotezi kabul edilmiştir.
Yapısal kararlılığın belirlenmesinde CUSUM test uygulanmıştır. Şekil 4’de görüleceği üzere
güven sınırları içinde bir yapılanma söz konusudur ve yapısal kararlılık sağlanmıştır. Model
tüm varsayımları sağlamıştır, elde edilen sonuçlar güvenilir yapıdadır.
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Şekil 4: Satın alma sonrası için CUSUM test grafiği
4. Sonuç
Girişimciliğin kaynakların etkin kullanılması, teknolojik gelişmelerin hayata geçirilmesi, gelir
artışı ve rekabet üstünlüğü sağlanması gibi girişime ait faydalar sağladığı gibi sosyal
istihdamın sağlanması, işsizliğin önlenmesi, refah düzeyinin artması gibi toplumsal temelli
önemli etkilere de sahiptir. Rekabet avantajı sağlayabilmenin yolu yeni ürün, hizmet yaratma
ve yeni üretim ve örgütsel süreçler ile işletme modelleri oluşturmasına dayalı olarak
farklılaştırma ve sürekli yeniliğe bağlıdır. Günümüz ekonomik ortamında yeni koşullara
adapte olabilme, esneklik, hız, agresiflik ve yenilikçilik en önemli değerler olarak karşımıza
çıkmakta ve söz konusu değerler girişimcilik yönelimi kavramıyla anlam kazanmaktadı r.
Aile işletmeleri hem ülkemiz ekonomisinde hem de dünya ekonomisinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. Aile işletmelerinin ekonomideki payı düşünüldüğünde, bu işletmelerin dikkatle
incelenmesi, sorunlarının ortadan kaldırılması ve faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yerine
getirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Aile şirketlerinin kurumsal yapı kazanması ve
başarılarının sürdürülebilirliği için yönetişim sistemlerinin uygulanması çok önemlidir. Belirli
dönüşüm noktalarında çevredeki değişimlere ayak uyduramayan aile şirketleri yok olma
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tehlikesiyle karşılaşır. Aile şirketleri, kar payını yükseltmek, süreklilik sağlamak, kuşaklar
arası geçiş oluşturmak, büyüme ve devamlılık için planlamalar yapmak ve bu planlar
doğrultusunda hedeflerine ulaşmak istemektedirler. Türkiye ve Dünya’da dördüncü kuşağa
kadar gelmiş ve devam edebilen aile işletmesi örneği görülmekteyken, aynı zamanda çağa
ayak uydurmayan yönetim biçimi nedeniyle kapanan örnekler de mevcuttur. Bu yüzden,
içinde bulunulan koşullar iyi analiz edilmeli ve belirlenen hedefler doğrultusunda
ilerleyebilmek için çeşitli stratejik atılımlarda bulunmaları gerekmektedir. Buradaki amaç,
işletmenin mali performansının yükseliş trendine sahip olması beklentisidir. Yeni
teknolojilerin işletmenin yenilikçilik faaliyetleri üzerinde etkili olduğu bir yapıda örgüt,
fikirlerini daha iyi ticari hale dönüştürebilir ve mali büyüme performansını arttırabilir.
Çalışmanın amacı, girişimcilik yönelimi ve
mali büyüme performansı ilişkisinin
belirlenmesine yöneliktir. Ayrıca girişimcilik yöneliminin alt boyutları olan yenilikçilik,
proaktiflik, risk alma ve saldırgan rekabetçiliğin mali büyüme performansı üzerindeki
etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan regresyon analizi sonucunda; girişimcilik yönelimi mali
performansı %61.4 arttırıcı yönde etkilemektedir. Ayrıca, yenilikçilik alt boyutu mali büyüme
performansını %60.8 arttırmakta, proaktiflik alt boyutu mali büyüme performansını %48.2
arttırmakta, risk alma alt boyutu mali büyüme performansını %68.5 arttırmakta, saldırgan
rekabetçilik alt boyutu mali büyüme performansını %53.7 arttırmaktadır. Katsayı etki
değerlerine bakıldığında mali büyüme performansı üzerinde yüksek etkinin risk alma, düşük
etkinin ise proaktiflik olduğu belirlenmiştir. Regresyon sonuçları varsayımları sağlamaktır ve
sonuçların yorumlanması güvenilirdir.
Sonuç olarak, girişimcilik yönelimi proaktif olmayı, yenilik yapmayı ve dolayısıyla makul
derecede risk almayı gerektirir. Yöneticiler şirketlerin büyümesini sağlamak ve
performanslarını artırmak için stratejik planlar yapmalı, mevcut durumlarını korumak yerine,
yenilik yapmaya yönelik müteşebbis bir sistem oluşturmalı başka bir deyişle insiyatif
kullanarak risk alabilmeyi de öğrenmelidirler. Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok
önemlidir. Yönetici kuşağın stratejik yönelimlere olumlu bakması, kendilerini geliştirmeleri,
çalışanlara yönelik girişimcilik eğitimleri düzenlemeleri, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara
destek vermesi gerekmektedir.
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Yönetim Kurulu Yapısı İle Yönetim Kurulu Şeffaflığı Arasındaki
İlişki: BİST 10 Banka Endeksi Üzerine Bir Araştırma
Hüsna Doğan (Sorumlu Yazar)1

Mesut Doğan2

Özet
Bu araştırmanın amacı; bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı arasındaki
ilişkiyi test etmektir. Yönetim kurulu yapısı olarak; yönetim kurulu büyüklüğü, yabancı yönetim kurulu üye
sayısı, kadın yönetim kurulu sayısı, bağımsız yönetim kurulu sayısı ve ikilik (duality) kullanılmıştır. Bankaların
yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri 37 sorunun varlığı ile ölçülmüştür. Araştırmada 2006 -2015 yılları arasında
BİST 10 banka endeksinde hisse senetleri işlem gören bankaların verilerin yararlanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda; yönetim kurulu büyüklüğü, kadın, bağımsız ve yabancı yönetim kurulu üye sayısı ile yönetim kurulu
şeffaflığı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulu şeffaflığı, bankalar
JEL Sınıflandırması: E59, G34

Relationship between Board Structure and Board Transparency:
A Research On the BIST 10 Bank Index
Abstract
The aim of this research is to test the relationship between the board transparency levels of the banks and the
board structure. As the board structure; board size, the number of foreign board members, the number of female
board members, the number of independent board members and duality were used. Bank's board transparency
levels were measured with 37 questions. In the research, data of banks listed BİST 10 bank index 2006-2015
were used. In the analysis results, there is a positive relationship between board size, female directors,
independent directors, foreign directors and board transparency
Keywords: Board Structure, board transparency, banks
JEL Classification: E59, G34

1.Giriş
Kurumsal yönetim, modern şirketin ortaya çıkarmış olduğu sahiplik ve kontrolün ayrışması
gerçeği ve bu ayrışmanın yarattığı yöneticiler, yatırımcılar ve kreditörler arasındaki çıkar
farklılaşması ve enformasyon asimetrileri (information asymmetries) neticesinde oluşan ortak
hareket problemini ve bu problemin yaratmış olduğu maliyetleri (işlem ve enformasyon
maliyetleri) azaltmayı amaçlamaktadır (Kıyılar ve Belen, 2005). Şirketlerde kurumsal
yönetimin genel kabul görmüş, doğru ve iyi kurumsal yönetim ilkelerine göre gereklilikleri;
şirketlerin hesap verebilir olması, yayınlanan finansal raporların yeterince bilgi içermesi ve
şeffaf olması, yönetim kurullarının bağımsız olması ve yönetim kurulunun yarısından
fazlasının icracı olmayan bağımsız üyelerden oluşmasıdır. Bunun yanı sıra hissedarlarla
beraber, kredi verenler, çalışanlar, şirketle her türlü iş ilişkisi içinde olanlar gibi diğer çıkar
sahiplerinin haklarının korunması, şirketlerin sosyal sorumluluk bilincinde olmaları ve etik
değerlere önem vermeleri de gereklidir (Abdioğlu, 2007: 14-15).
1 Öğr.
2 Dr.,

Grv., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat MYO, Afyonkarahisar- Türkiye, husnadogan@aku.edu.tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat MYO, Afyonkarahisar- Türkiye, mesutdogan07@gmail.com
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Şeffaflık işletmenin mali performansı, yönetimi ve sermaye yapısı hakkında doğru,
karşılaştırılabilir bilginin doğru zamanda ve eksiksiz bir şekilde açıklanması olarak
tanımlanmaktadır (TÜSİAD, 2002: 35). Başka bir ifade ile şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve
henüz kamu ile paylaşılmamış bilgiler haricinde, işletme ile ilgili mali ve mali olmayan
bilgilerin, tam zamanında, doğru, tam, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay
erişilebilir bir biçimde kamuya açıklanmasıdır (SPK, 2014). Zira yatırımcılar ancak yeterli
seviyede kaliteli bilgiye sahip oldukları hallerde kaynaklarını etkin bir biçimde yönlendirme
imkânı bulacaklardır. Bu sebeple, işletmenin geçmiş dönem finansal performansı ile birlikte,
geleceğe yönelik amaçları, hedefleri ve karşılaşacağı risklerin yatırımcılara duyurulması, iyi
bir kurumsal yönetimin gereğidir. Şeffaflık ilkesi, sadece faaliyetler sonrasında değil,
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında ve öncesinde de geri bildirim sağlanmasına yönelik
imkânların geliştirilmesini amaçlayan düzenlemeleri teşvik etmektedir (TKYD, 2009: 13;
KGK, 2014). Bu yüzden firmalar, yatırımcıların güvenini temin etmek ve koruyabilmek
amacıyla kurumsal yönetim anlayışı şartlarını oluşturmak ve geliştirmek durumundadırlar.
Şeffaflığın ve kamuyu aydınlatmanın geliştirilmesi ekonominin her kesimini
ilgilendirdiğinden kurumsal yönetim anlayışının en temel ilkelerindendir (Pamukçu, 2011:
134).
Yönetim kurulu (YK) üye sayısı ile firma performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmacılar, yönetim kurulu üyesi daha az olması halinde yüksek bir üyelik
koordinasyonuna, daha az iletişim problemlerine neden olacağını ve daha etkili
denetleyicilere sahip olacaklarını belirtmişlerdir. Daha büyük yönetim kurulu olan firmalarda,
bireysel olarak her bir yönetim kuruluna düşen görev daha az olduğu için, yönetimi denetleme
sorumluluğunun daha fazla yayılmış olması beklenir. Buna karşın daha az sayıda yöneti m
kurullarında her bir yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulunun mali raporlarının ve ilgili
açıklamalarının yeterliliğinin denetimi için bireysel sorumluluğu alma olasılığı daha fazla
olacaktır. Az sayıda YK üyesine sahip olan firmaların, kontrol rollerini daha iyi icra
etmelerinden dolayı, daha etkin ve kârlı olduğuna inanılmaktadır (Jensen ve Meckling, 1976).
Bununla birlikte daha az sayıda yönetim kurulu daha az bürokratik problemlere neden olabilir
ve daha küçük bir yönetim kurulu daha iyi finansal raporlama denetimi sağlayabilir (Ahmed,
Hossain ve Adams, 2006: 421).
Yönetim kurulu büyüklüğü ile şeffaflık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda farklı
sonuçlar tespit edilmiştir. Şeffaflık ile yönetim kurulu büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki
bulan çalışmaların yanı sıra (Lim, Matolcsy ve Chow, 2007; Akhtaruddin, vd., 2009; Cheung,
Jiang ve Tan, (2010); Cormier, Magnan ve Aerts, 2010) negatif bir ilişki (Parsa, Kouhy ve
Tzovas, 2007; Chiang ve He, 2010) veya herhangi bir ilişki bulamayan araştırmalar da (Arcay
ve Vazquez, 2005; Cheng ve Courtenay, 2006; Donnelly ve Mulcahy, 2008) mevcuttur.
Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığının önemi vekâlet teorisinde vurgulanmıştır. Vekâlet
teorisine göre, örgüt dışından olan yönetim kurulu üyeleri, örgüt içindeki denetimin
sağlanması bakımından önemlidirler (Fama ve Jensen, 1983). Literatürde etkili yönetim
kurullarında, firma dışından yönetim kurulu üyelerin sayısının daha fazla olduğu ile ilgili
görüş birliği mevcuttur (Zahra ve Pearce, 1989). Kaynak bağımlılığı teorisinde ise, yönetim
kurullarında firma dışından yönetim kurulu üyelerin olmasının sebeplerinden biri olarak,
firma içinde bulunmayan yönetsel becerilere ve bilgiye ulaşılmasının sağlanması durumu
belirtilmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Yönetim kuruluna firma dışından yönetim kurulu
üyelerinin dâhil edilmesi, firmanın başarısı için gerekli olan kaynaklara ulaşmasına katkı
sağlayacaktır (Johnson, Daily ve Ellstrand, 1996). Bu kaynaklar, “bilgi ve yetenek;
tedarikçiler, müşteriler, kanun yapıcılar ve diğer sosyal gruplara erişim ile meşruiyet”
(Hillman, Cannella ve Paetzold, 2000: 238) olarak sıralanabilir.
Petra (2007) bağımsız yönetim kurulu üyesi ile muhasebe kalitesi şeffaflığı arasında pozitif
bir ilişki bulmuştur. Benzer şekilde Ferreira, Ferreira ve Raposo (2011) finansal şeffaflık ile
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bağımsız yönetim kurulu üyesi arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Benzer sonuçlar
Beekes, Pope ve Young (2004); Ahmed ve Duellman (2007) tarafından da tespit edilmiştir.
Söz konusu yazarlar elde ettikleri bulguları; bağımsız yönetim kurulu üyelerin finansal
raporlama kalitesini ve şeffaflığı artırdığı şeklinde yorumlamışlardır. Benzer sonuçlar Chen
ve Jaggi, 2000; Huafang ve Jianguo, 2007; Akhtaruddin ve Haron, 2010; Holm ve Scholer,
2010; Chau ve Gray, 2010 tarafından da tespit edilmiştir. Buna karşın bağımsız yönetim
kurulu üyesi ile şeffaflık ile negatif bir ilişki bulan araştırmaların (Eng ve Mak, 2003; Gul ve
Leung, 2004; Barako, Hancock ve Izan, 2006) yanı sıra herhangi bir ilişki tespit edemeyen
(Ho ve Wong, 2001; Haniffa and Cooke, 2002; Hassan, Rahman ve Mahenthiran, 2008;
Bokpin ve Isshaq, 2009) çalışmalar da mevcuttur.
Kadın yönetim kurulu üyesi ile finansal performans arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda
iki teori ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi vekâlet teorisidir. Vekâlet teorisine göre;
yönetim kurulunda bağımsız olmayan üyeler ile bağımsız üyeler arasında bir dengenin olması
gerekmektedir. Bu denge içinde bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeler üst düzey yönetimi
daha etkili bir biçimde kontrol edip gözetleyecektir. Yönetim kurulunda, cinsiyet bakımından
çeşitliliğin olması durumunda, başka bir ifade ile kadın üyelerinde yer alması durumunda,
yönetim kurulunun bağımsızlığını arttıracak ve böylelikle daha dengeli bir yönetim kurulu
yapısı meydana gelecek ve alınacak kararların hiçbir kişi ya da grup adına alınmamasına
sebep olacaktır. İkinci teori olan Kaynak bağımlılığı teorisine göre; yönetim kuruluna
bağımsız ve bağımlı üyelerin getirilmesi dış bağlantıların kurulması, bilginin iletimi, değişik
konularda destek almayı sağlayan kaynakların temin edilmesi için yararlı olacaktır. Yönetim
kurulunda cinsiyet açısından çeşitliliğin arttırılması, yönetim kurulunu daha bağımsız hale
getirecektir. Başka bir ifade ile yönetim kurulunda cinsiyet çeşitliliğin arttırılması halinde,
işletmenin kaynaklardaki çeşitliliğin de arttırmasına yardımcı olacak böylelikle işletme
performansını olumlu yönde etkileyecektir (Ocak, 2013: 109).
Kaynak bağımlılığı teorisine göre; yönetim kuruluna bağımsız ve bağımlı üyelerin getirilmesi
bağlantıların kurulması, bilginin iletimi, değişik konularda destek almayı sağlayan
kaynakların temin edilmesi için faydalı olacaktır. Yönetim kurulunda etnik köken, kültürel
altyapı bakımından çeşitliliğin arttırılması, yönetim kurulunun bağımsızlığını arttıracaktır.
Başka bir ifade ile yönetim kurulunda uluslararası çeşitliliğin arttırılması, işletmenin
kaynaklardaki çeşitliliğini arttırmasını sağlayacak böylelikle işletme performansını olumlu
yönde etkilenecektir (Ocak, 2013: 109).
Genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması (ikilik-duality) ile ilgili yapılmış
olan çalışmalar incelendiğinde iki teori ön plana çıkmaktadır. Bu teoriler; Vekâlet Teorisi
(Agency Theory) ve Temsil Teorisi (Stewardship Theory)’dir. Vekâlet teorisine göre firmada
ikilik olması durumunda, genel müdürü denetlemek daha zor olacağı için firmanın finansal
performansına zarar verebileceği ileri sürülmektedir (Rechner ve Dalton 1991). Çünkü
yönetim kurulunun görevlerinden biri de genel müdürü gözetlemek ve denetlemektir.
Denetlenen ve denetleyenin aynı kişiler olması firmanın yüksek performans göstermesini
önleyecektir. Ayrıca CEO ile yönetim kurulluğu görevlerinin birbirlerinden ayrılması yönetim
kurulunun daha etkin ve şeffaf hareket edebilmesine imkân sağlamaktadır. Temsil teorisi ise
ikiliğin firma performansını artırıcı bir unsur olarak görmektedir. İkilik uygulamasının,
şirketin amaçlarına odaklanmasını ve kararların daha hızlı uygulanmasını sağlayacak bir
komuta birliği yaratacağını öne sürülmektedir (Boyd, 1995; Baliga, Moyer, Rao, 1996).
Bu araştırmanın amacı bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı
arasındaki ilişkiyi test etmektir. Yönetim kurulu yapısı olarak; yönetim kurulu büyüklüğü,
yabancı yönetim kurulu üye sayısı, kadın yönetim kurulu sayısı, bağımsız yönetim kurulu
sayısı ve ikilik (duality) kullanılmıştır. Bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri 37
sorunun varlığı ile ölçülmüştür. Söz konusu bankaların internet sitesinden, Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP) web sayfasından ve faaliyet raporlarından açıklanan veriler esas
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alınarak yönetim kurulu şeffaflık skorları oluşturulmuştur. Araştırmada 2006-2015 yılları
arasında BİST 10 banka endeksinde hisse senetleri işlem gören bankaların verilerin
yararlanılmıştır.
2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada 2006-2015 yılları arasında kesintisiz olarak BİST’te faaliyet gösteren bankaların
tamamı ile bir örneklem oluşturulmuştur. Çalışmada BİST’e kayıtlı 10 kamu ve özel bankanın
verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak yönetim kurulu şeffaflığı
(YK Şeffaflığı) bağımsız değişken olarak yönetim kurulu büyüklüğü (YKB), bağımsız yönetim
kurulu üyesi (BYKU), kadın yönetim kurulu üyesi (KYKU), yabancı yönetim kurulu üyesi
(YYKU) ve CEO ikiliği (İKİLİK) kullanılmıştır. Söz konusu değişkenlere ilişkin bilgiler
aşağıda ifade edilmiştir. Bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri; Yönetim Kurulu ve
Yönetim Yapısı ve Süreçleri ile ilgilidir. Söz konusu şeffaflık düzeyleri 37 kriter ile tespit
edilmiş böylelikle bankalara ait şeffaflık skorları belirlenmiştir. Bu 37 şeffaflık kriteri
neticesinde elde edilen yönetim kurulu şeffaflık skoru; bankaların faaliyet raporunda, web
sayfasında veya KAP’ta açıklanmış bir bilgi ise 1, açıklanmayan bilgi ise 0 puan verilerek
oluşturulmuştur. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilan ettiği Kurumsal Yönetim
Prensipleri’nde yer alan şeffaflık ve kamuyu bilgilendirme tavsiyelerine tutarlı bir şekilde
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Standart&Poor’s tarafından hazırlanan
Aksu ve Kösedağ’ın (2005) çalışmasında da kullandığı şeffaflık tablosundan yararlanılmıştır.
3. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bu bölümünde yönetim kurulu şeffaflılığı ile yönetim kurulu yapısı arasındaki
ilişki ortaya konacaktır.
Tablo 1: Tanımlayıcı istatistikler
YK Şeffaflığı

YKB

KYKU

BYKU

YYKU

İKİLİK

Gözlem Sayısı

100

100

100

100

100

100

Ortalama

51,729

10,170

0,860

1,606

3,040

0,010

Medyan

51,350

10,00

1,00

2,00

4,00

0,00

Std. Sapma

6,194

1,449

0,853

1,490

2,692

0,100

Minimum

32,43

7,00

,00

,00

,00

,00

Maximum

62,16

14,00

3,00

5,00

10,00

1,00

Tablo 1’de yönetim kurulu şeffaflılığı ile yönetim kurulu yapısı ile ilgili değişkenlere ait
tanımlayıcı istatistik sonuçlarına yer verilmiştir. Bankaların ortalama yönetim kurulu
büyüklüğü 10,17 ve bağımsız yönetim kurulu ise 1,60’dır. Bununla birlikte her bankada
ortalama 3,04 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.
Tablo 2: Yönetim kurulu şeffaflık skorları
Bankalar
2006
2007
2008
Vakıfbank
48,65
51,35
54,05
Akbank
51,35
51,35
51,35
Alternatif Bank
43,24
54,05
51,35
Şekerbank
51,35
51,35
51,35
TEB
43,24
43,24
43,24
Garanti A.Ş.
45,95
45,95
45,95
İş Bankası
45,95
45,95
48,65
Yapı ve Kredi
56,76
56,76
56,76
Denizbank
54,05
54,05
54,05

2009
54,05
51,35
56,76
51,35
43,24
48,65
48,65
59,46
56,76
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2010
54,05
51,35
56,76
51,35
43,24
48,65
51,35
59,46
56,76

2011
54,05
56,76
56,76
56,76
43,24
48,65
51,35
59,46
59,46

2012
54,05
56,76
56,76
56,76
62,16
45,95
48,65
62,16
56,76

2013
54,05
56,76
59,46
56,76
62,16
48,65
48,65
62,16
59,46

2014
56,76
59,46
59,46
56,76
62,16
51,35
51,35
62,16

2015
56,76
59,46
59,46
56,76
62,16
51,35
51,35
62,16

59,46

59,46
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2006
35,14

2007
43,24

2008
43,24

2009
45,95
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2010
45,95

2011
48,65

2012
45,95

2013
45,95

2014
48,65

2015
51,35

Tablo 2’de bankaların yönetim kurulu ve yönetimin yapısı ve süreçleri ile ilgili şeffaflık
düzeyleri şeffaflık düzeyleri gösterilmiştir. Bankaların yönetim yapısı şeffaflık düzeyleri
yıllara göre düzenli bir şekilde artmaktadır.
Tablo 3: Korelasyon tablosu
[1]
1
,339 **
,439 **
,442 **
,236 *

[1] YK Şeffaflık
[2] Yönetim Kurulu Büyüklüğü
[3] Kadın YK Üye Sayısı
[4] Bağımsız YK Üye Sayısı
[5] Yabancı YK Üye Sayısı

[2]
,339 **
1
,558 **
,168
,630 **

[3]
,439 **
,558 **
1
,328 **
,165

[4]
,442 **
,168
,328 **
1
-,169

[5]
,236 *
,630 **
,165
-,169
1

Tablo 3’te korelasyon analizi sonuçları gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; yönetim
kurulu şeffaflığı ile yönetim kurulu büyüklüğü, kadın yönetim kurulu üye sayısı, bağımsız
yönetim kurulu sayısı, yabancı yönetim kurulu üye sayısı arasında pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 4: Model özet sonuçları
Model
yk

R2

Düzeltilmiş
R2

,360

F

Anlamlılık
Sig.

Durbin-Watson d
İstatistiği

10,441

0,000

1,815

Tahminin
Standart Hatası

,325

5,06543

Tablo 5: Regresyon analizi sonuçları
MODEL
(ŞEFFAF)

Standartlaştırılmamış
Katsayılar
Standart
B
Hata

SABİT

49,027

4,977

YKB

2,425

,584

KYKU

2,230

BYKU

Standartlaştırılmış
Katsayılar

t

Β

Anlamlılık
Sig.

Eşdoğrusallık
İstatistikleri
Tolerans

VIF

9,851

,000

,315

2,929

,002

,363

2,755

,780

,308

2,860

,005

,592

1,690

1,742

,384

,421

4,533

,000

,798

1,253

İKİLİK

6,151

5,189

,100

1,185

,239

,963

1,039

YYKU

,761

,272

,334

2,801

,006

,484

2,064

Tablo 4 ve 5’te regresyon analiz sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçları incelendiğinde
YKB, KYKU, BYKU, İKİLİK ve YYKU bağımsız değişkenleri bankaların yönetim kurulu
şeffaflık düzeylerini etkilemektedir. Yönetim kurulu büyüklüğü, kadın yönetim kurulu üye
sayısı, bağımsız yönetim kurulu sayısı ve yabancı yönetim kurulu üye sayısı yönetim kurulu
şeffaflığını pozitif bir şekilde etkilemektedir. Başka bir ifade ile YKB, KYKU, BYKU ve
YYKU arttıkça bankaların şeffaflık düzeyleri de artmaktadır. Diğer bağımsız değişken olan
ikilik ile şeffaflık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.
4. Sonuç
Bu çalışmada bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı
arasındaki ilişki inclenmiştir. Yönetim kurulu yapısı olarak; yönetim kurulu büyüklüğü,
yabancı yönetim kurulu üye sayısı, kadın yönetim kurulu sayısı, bağımsız yönetim kurulu
sayısı ve ikilik (duality) kullanılmıştır. Bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri 37
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sorunun varlığı ile ölçülmüştür. Araştırmada 2006-2015 yılları arasında BİST 10 banka
endeksinde hisse senetleri işlem gören bankaların verilerin yararlanılmıştır.
Analiz sonuçlar incelendiğinde; yönetim kurulu şeffaflığı ile yönetim kurulu büyüklüğü,
kadın yönetim kurulu üye sayısı, bağımsız yönetim kurulu sayısı, yabancı yönetim kurulu üye
sayısı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile YKB,
KYKU, BYKU, İKİLİK ve YYKU arttıkça bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri de
artmaktadır.
Kurumsal yönetim 2000’li yılların başından itibaren önemini artıran bir kavram haline
gelmiştir. Özellikle rekabet gücünün artırılmasında kurumsal yönetim uygulamaları önem
kazanmıştır. Yaşanan muhasebe skandalları (Enron, Parmalat vb.) nedeniyle kurumsal
yönetim uygulamalarının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yaşanan skandalların nedenleri
arasında bağımsız denetim ve iç denetim kavramlarının iç içe geçmiş olmasının yanı sıra;
önemli sebeplerden biri de işletme yöneticilerinin verdikleri kararlarda hatalı -yanlı
davranmalarıdır. Bu bağlamda bir çok araştırmacı tarafından YK sayısının fazla olmasının
bilgi, tecrübe ve daha iyi tavsiye anlamını taşıyacağı ifade edilmiştir. YK sayı sının artması
aynı zamanda bankaların şeffaflık düzeylerine olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca firma
içinde bulunmayan yönetsel becerilere sahip bağımsız yönetim kurulları, yönetim kurulunun
bağımsızlığını artıran kadın yönetim kurulu üyeleri ve yabancı yönetim kurulu üyeleri
bankaların şeffaflık düzeylerini artırmaktadır. Sonuç olarak ülkemiz açısından bağımsız
yönetim kurulu üye sayılarının artırılması ve yönetim kurulunda cinsiyet ve etnik köken,
kültürel altyapı bakımından çeşitliliğin artırılması son derece önemlidir.
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Akıllı Fabrika Uygulanması Kararını Etkileyen Kriterlerin
ISM&MICMAC Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Hande Erdoğan Aktan (Sorumlu Yazar) 1

Nedret Tosun2

Özet
Rekabetin çok sert olduğu ve düşük miktarlarda kitlesel kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin arttığı günümüzde
işletmeler, ürünleri tüketicilere onların istedikleri zamanda ulaştırmak gerçeği ile yüz yüzedirler. Üreticiler bu
istekleri yerine getirirken de esnek ve verimli olmak, daha az kaynak kullanmak ve daha düşük maliyetle
süreçlerini yönetmek zorunda oldukları bilincindedirler. Mevcut üretim koşullarının tüm bu taleplerle başa
çıkabilmek konusunda yetersiz olduğunun farkında olan işletmeler, üretim tesislerini birer "akıllı" fabrikaya
dönüştürmek istemektedirler. Bu çalışmanın amacı, bir işletmenin üretim tesisini akıllı bir fabrikaya
dönüştürmesi veya yeni bir akıllı fabrika kurması kararını etkileyen kriterleri belirlemek, kriterleri etkileme ve
bağımlılık seviyelerine göre gruplamak ve aralarındaki etkileşimleri analiz etmektir. Yorumlayıcı yapısal
modelleme (ISM) ve MICMAC temelli bir yaklaşımın önerildiği çalışmada elektronik sektöründe faaliyet
gösteren bir işletme incelenmiştir. Önerilen bu model, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin
akıllı fabrika kurma karar problemlerinin çözümlerinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı fabrika, ISM, yorumlayıcı yapısal modelleme, MICMAC
JEL Sınıflandırması: C69, D20, D70, D80

Evaluation the Criteria Affecting the Decision of a Smart Factory
Implementation Using an Integrated ISM and MICMAC
Approach
Abstract
When competition is very tough and demand for the mass customized but in low quantities increases, companies
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the current production systems are insufficient to cope with all these needs, want to transform their facilities into
"smart" factories. The purpose of the study is to determine the criteria that affect the decision of whether
transformation of the manufacturing facility to a smart factory or to establish a new smart factory. In the study
the criteria are grouped based on their driving and dependence powers, and the interactions between them are
analyzed. In the proposed methodology, interpretive structural modelling (ISM) and MICMAC based approach
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in the solution of multi-criteria decision making problems related to smart factory of manufacturing companies
operating in different sectors.
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1. Giriş
Günümüzde işletmeler rekabetin çok sert olduğu, pazarda ürünlerinin çok kısa ömürlü olduğu,
tüketicilerinin düşük miktarlarda kişiselleştirilmiş ürünlere olan talep miktarlarının arttığı
üretim koşullarında hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. İşletmeler bu şartlar altında
süreçlerinde daha verimli ve esnek olmak ve daha düşük maliyetle talepleri karşılamak
zorundadır. Geleneksel üretim sistemleri ile bu zorluklara başa çıkabilmenin neredeyse
imkansız olduğunu fark eden işletmeler, üretim tesislerini birer "akıllı" fabrikaya
dönüştürmek istemektedirler. İlk olarak Hannover Fuarı'nda (2011) tanıtılan Endüstri 4.0, bu
"akıllı" farkındalığa sahip işletmeler için güçlü bir strateji olarak geliştirilmiştir (Wang vd.,
2016; Jazdi, 2014). Endüstri 4.0, üretim tesisleri, depo sistemleri, lojistik süreçler vb. birbirine
entegre eden siber-fiziksel sistem odaklı bir üretim sistemidir. Akıllı üretim için dikey
entegrasyon ve ağ yapısına sahip üretim sistemlerini ifade eden "akıllı fabrika" ise Endüstri
4.0'ın önemli unsurlarından birisidir. (Wang vd., 2016; Weyer vd., 2015; Shrouf vd., 2014).
Rekabet ortamında var olmak ve hatta pazarda söz sahibi olmak isteyen işletmeler, üretim
tesislerini hızlı ürün geliştirebilen, esnek üretim yapabilen ve karmaşık ortamlarla başa
çıkabilen; işgücü, makine ve ürünler arasında iletişimi sağlayacak siber-fiziksel sistemler
kullanan akıllı fabrikalara dönüştürmeyi amaçlamaktadır ( Wang vd., 2016; Brettel vd., 2014).
Kişiselleştirilmiş ve küçük miktarlarda üretimi etkin ve karlı üretebilen akıllı bir fabrika, tüm
akıllı nesneleri büyük veri ile birleştirebilen, canlı-cansız tüm nesneleri internet ile entegre
edebilen, süreç ve iletişim yeteneklerine sahip ve akıllı teknolojilerle donatılmıştır (Wang vd.,
2016).
Farklı cihazlar arasında üretim durumu, enerji tüketimi, malzeme hareketleri, müşteri
siparişleri, tedarikçi verileri gibi gerçek zamanlı veri ve bilgi akışını sağlamak akıllı
fabrikaların kilit unsurudur. Bu fabrikalar sayesinde neredeyse gerçek zamanlı sürekli değişen
pazar taleplerini yerine getirmek mümkün olmaktadır. Bu fabrikalar, tüketicilerine akıllı
ürünler sunmakta ve sonrasında akıllı ürünlerden gelen verileri toplayarak analiz etmektedir.
Böylece, tüketicilerini daha iyi tanıyabilmekte ve tüketicilerine daha akıllı ve yeni ürünler
sunabilmektedir (Shrouf vd., 2014). Yüksek ürün çeşitliliği ve aynı zamanda daha kısa ürün
ömür döngüleri, yeni ürün talepleri için çok hızlı yeniden düzenlenebilen siber-fiziksel
sistemler kullanan akıllı fabrikalar ile yeni pazar gereksinimleri ve şeylerin interneti gibi
gelişen otonom teknolojiler pazarda rekabet üstünlüğü sağlama için işletmelere yol
göstermektedir (Weyer vd., 2015; Shrouf vd., 2014).
Pazarda rekabet avantajını ve pazar hakimiyetini hedefleyen bir işletme için üretim tesisini
akıllı fabrikaya dönüştürmek veya yeni bir akıllı tesis kurmak çok önemli olacaktır. Bu
çalışma ile Antalya bölgesinde yer alan işletmelerin yeni bir akıllı fabrika kararını etkileyen
kriterleri belirlemek, kriterleri etkileme ve bağımlılık seviyelerine göre gruplamak ve
aralarındaki etkileşimleri analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için
çalışmada ISM ve MICMAC yöntemleri kullanılmıştır. ISM yöntemiyle bir konunun veya bir
sorunun çeşitli bileşenleri arasındaki ilişki tanımlanır ve faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiler
ve etkileşimler incelenirken MICMAC yöntemiyle problemde ele alınan kriterlerin sürüş ve
bağımlı güçleri belirlenerek sınıflandırılması gerçekleştirilir.
Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmada kullanılan yöntemlere ve literatürdeki bazı
çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, uygulama aşamalarının anlatıldığı bölümdür.
Yapılan analizler ve uygulama sonuçları bu bölümde verilmiştir. Sonuç bölümünde ise genel
değerlendirmeler yapılmıştır.
2. Yöntemler
2.1 Yorumlayıcı yapısal modelleme
Yorumlayıcı yapısal modelleme (ISM), bir konunun veya bir sorunun çeşitli bileşenleri
arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve tasvir etmek için kullanılan bir tekniktir. (Chander vd.,
2013) ISM, bir konu ile ilgili öğeler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak amacıyla Warfield
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tarafından geliştirilmiştir. ISM yardımıyla sistemi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen
değişkenler arasındaki hiyerarşik yapı ortaya konabilir (Ünlü ve Tosun, 2017).
ISM, belirli öğeler arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve özetleyen interaktif yönetim araçlarından
biridir. Araştırmacılar tarafından çeşitli değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri
anlamada kullanılır. ISM, bir konunun veya bir sorunun çeşitli bileşenleri arasındaki ilişkileri
tanımlamak ve tasvir etmek için kullanılan bir tekniktir. Doğrudan grafik veya bir matris ile
bilgiyi temsil eder. ISM, sistem unsurlarının bağlantılı olup olmadığı ve nasıl ilişkili olduğu
grubun kararına dayanır. (Khanam ve Siddiqui, 2015).
Faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek için ISM metodolojisini kullanılmaktadır.
ISM, mühendislik alanında bilgi yönetiminin uygulanması için kullanılabilecek güçlü bir
niteliksel araçtır, örneğin bir vaka çalışması yürütürken ve esnek imalat sisteminin
olanaklarını modellemek için ISM yaklaşımı kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, ISM
yaklaşımlarını lojistik dış kaynaklı değişkenleri modellemek için kullanılabilir. (Khanam ve
Siddiqui, 2015).
ISM uygulamasının süreci, bir sistemdeki unsurların belirlenmesi, bunların
önceliklendirilmesi ve sınıflandırılmasıyla başlar. ISM metodolojisinde yer alan adımlar
şunlardır (Khanam ve Siddiqui, 2015):
1.Adım: Uzman görüşü ve literatür taramasının yardımıyla probleme ilişkin kriterler veya
değişkenler belirlenir.
2.Adım: Bir önceki adımda tanımlanan değişkenler arasında birbirlerine göre bağlamsal ilişki
aranır
3.Adım: Değişkenler arasındaki bağlamsal ilişkiyi ortaya koymak için Yapısal Kendini
Etkileşim Matrisi (SSIM) geliştirilir.
4.Adım: SSIM yardımı ile erişilebilirlik matrisi elde edilir ve matris geçişlilik açısından
kontrol edilmeli
5.Adım: Adım 4'te elde edilen ulaşılabilirlik matrisi farklı seviyelere bölünür.
6.Adım: Erişilebilirlik matrisinde yukarıda verilen ilişkilere dayanarak, yönlendirilmiş bir
grafik çizilir
7.Adım: Adım 6'da geliştirilen ISM modelinin kavramsal tutarlılığı kontrol edilir ve gerekli
değişiklikler yapılır
8.Adım: İsteğe bağlı olarak modele MICMAC analizi uygulanır.
Yukarıda verilen adımlar daha ayrıntılı olarak bir sonraki bölümde çalışmanın uygulaması ile
birlikte verilecektir.
2.2 MICMAC Analizi
MICMAC (Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification) analizi Sınıflamaya
Uygulanan Çapraz Çarpma Etki Matrisi olarak bilinmektedir ve 1973 yılında Godet tarafından
geliştirilmiştir (Ünlü ve Tosun, 2017).
MICMAC analizinin amacı, problemde ele alınan faktörlerin sürüş ve bağımlı gücünün
belirlenmektedir ve dört grupta sınıflandırılmasını sağlamaktır. Bu 4 grup; bağımsız faktörler,
bağımlı faktörler, bağlantılı faktörleri ve özerk faktörlerden oluşmaktadır (Ünlü ve Tosun,
2017; Khanam ve Siddiqui, 2015; Chander vd. 2013):
 Birinci Kategori: Bağımlılığı düşük ve sürüş gücü düşük olan değişkenlerdir. Bu
değişkenlere özerk değişkenler denir.
 İkinci Kategori: Bağımlılığı yüksek ancak sürüş gücü düşük olan değişkenlerdir. Bunlara
bağımlı değişkenler denir. Bu değişkenler tüm sistemle güçlü bir şekilde bağlantılıdır.
 Üçüncü Kategori: Bağımlılığın yüksek olduğu kadar güçlü sürüş gücüne sahip olan
kategorilerdir. Bunlara bağlantılı değişkenler denir; bunlar üzerindeki herhangi bir etki üst
düzey değişkenlerini etkiler, ancak bu değişkenler alt düzey değişkenlere bağımlıdır. Bu
faktörler, diğer faktörlerden farklıdır; çünkü bu faktörler üzerindeki herhangi bir hareket,
diğer faktörler üzerinde etkili olacaktır ve kendileri üzerinde geri bildirim etkisi olacaktır.
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 Dördüncü Kategori: Bağımlılığın düşük ve sürüş gücünün yüksek olması nedeniyle
bağımsız değişkenleri olarak adlandırılır. Bu değişkenler, diğer değişkenleri kuvvetle
etkilediği için en önemli değişkenlerdir. Ayrıca sistemdeki giriş seviyesi değişkenleri olarak
da düşünülür.
Literatür incelendiğinde ISM ve MICMAC yöntemlerine yer veren bazı çalışmalara
rastlanılmıştır: Haleem vd. (2016), köprü ve yollarda uçucu küllerin başarılı bir şekilde
kullanılması için gerekli olan kritik kriterleri belirlemişlerdir. Balaji ve Arshinder (2016),
bulanık ISM ve MICMAC yöntemleriyle çabuk bozulan gıda ürünlerinin tedarik zincirinde
gıda israfının nedenlerini modellemişlerdir. Dubey vd. (2017) sürdürülebilir tedarik zinciri
yönetiminin dinamik ortamında yer alan değişkenlerin etkileşimlerini açıklamak için teorik
bir çerçeve çalışmışlardır. Shen vd. (2016), Çin inşaat sektöründe karbon ticareti sisteminin
uygulamasını etkileyen kriterlerin analizini ISM ve MICMAC yöntemleri ile
gerçekleştirmişlerdir. Shi vd. (2016), sürdürülebilir komşuluğun gelişimini engelleyen
bariyerler arasındaki ilişkileri analiz etmek için bu yöntemlerden yararlanmışlardır. Sindhu
vd. (2016), kırsal sektörde güneş enerjisinin uygulanmasını engelleyen kriterlerin
tanımlanması ve analizini ISM ve bulanık MICMAC yaklaşımlarıyla incelemişlerdir. Raut vd.
(2017), petrol ve gaz sektörlerinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki kritik başarı
faktörlerini belirlemek için ISM ve MICMAC yöntemlerini kullanmışlardır.
İşletmelerin akıllı fabrika kurma tercihine etki eden kriterleri incelemesi ve ilişkileri analiz
etmesi amaçlı olarak literatürde ISM ve MICMAC yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu çalışma, incelediğimiz kadarıyla literatürde bu amaçla yapılan ilk
çalışmadır.
3. Uygulama
Bu bölümde ISM ve MICMAC yöntemleri ile Antalya bölgesinde yer alan işletmelerin akıllı
fabrika kurma kararına etki eden kriterlerin analizi yapılacaktır. Çalışmada öncelikle
belirlenen kriterler arasındaki hiyerarşik yapı ISM yöntemi ile ortaya çıkarılacak, daha sonra
bu kriterler MICMAC yöntemi ile de sınıflandırılacaktır.
3.1 Kriterlerin Belirlenmesi
Çalışmada 2 aşamalı bir yaklaşım izlenmiştir. İlk olarak çeşitli üretim işletmelerinde yönetici
pozisyonlarında yer alan karar vericiler ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde öncelikle
bir işletmeyi akıllı fabrika kurmaya teşvik eden sorunların veya gereksinimlerin neler olduğu
ortaya konmuştur. Belirlenen kriterler işletmenin akıllı fabrika tercihi amacına etki etme
düzeyleri akademik ve sektörel uzmanların görüşleri doğrultusunda dokuz ana faktöre
indirilmiştir:
 Ürünlerinin ömürlerinin kısalması
 Üretimin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği
 Akıllı teknolojiye olan ihtiyacın artması
 Büyük veri toplama ihtiyacı
 Şeylerin interneti gereksiniminin artması
 Siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği
 Fabrika içi tüm varlıkları internet ile entegre edilme gereksinimi
 İnternet tabanlı süreç yönetimi farkındalığı
 Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması
3.2 Kriterler Arasındaki Kavramsal İlişkinin Belirlenmesi
Belirlenen kriterler arasında etkileşimler uzmanlarla yapılan görüşmelerle ortaya konmuştur.
Bu kavramsal ilişkinin tespiti için aşağıda belirtilen dört sembol kullanılmaktadır (Ünlü ve
Tosun, 2017):
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V = Faktör i, faktör j'yi etkilerse;
A = Faktör i, faktör j tarafından etkileniyorsa;
X = Faktör i ve j birbirini etkilerse;
O = Eğer faktörler i ve j birbirlerini etkilemezlerse kullanılır.
Elde edilen SSIM, Tablo 1'de verilmiştir. Örneğin “Üretimin gerçek zamanlı izlenme
gerekliliği” kriteri, “Siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği” kriterinden etkilendiği için
aralarındaki ilişki A, “Ürünlerinin ömürlerinin kısalması” kriteri “Büyük veri toplama
ihtiyacı” kriterini etkilediği için aralarındaki ilişki V ile gösterilmiştir. “Ürünlerinin
ömürlerinin kısalması” kriteri ile “Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması” kriterleri
arasında karşılıklı etkileşim olduğu için X, “Üretimin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği”
kriteri ve “Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması” kriterleri arasında ise herhangi bir
ilişki olmadığı için O ile gösterilmiştir.
Tablo 1: Akıllı fabrika tercihine etki eden kriterlerin SSIM tablosu
No

Kriter

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ürünlerinin ömürlerinin kısalması
Üretimin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği
Akıllı teknolojiye olan ihtiyacın artması
Büyük veri toplama ihtiyacı
Şeylerin interneti gereksiniminin artması
Siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği
Fabrika içi tüm varlıkları internet ile entegre edilme gereksinimi
İnternet tabanlı süreç yönetimi farkındalığı
Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması

X
O
X
O
O
O
O
O
-

O
V
O
X
O
V
V
-

O
V
V
V
V
V
-

O
A
O
O
O
-

O
O
O
X
-

V
V
X
-

X
O
-

O
-

-

3.3 Başlangıç Ulaşılabilirlik Matrisinin Elde Edilmesi
Ulaşılabilirlik matrisi, ikili sayılar içeren bir matristir. Burada SSIM ikili haline
dönüştürülmüştür. SSIM’de yer alan semboller ikili rakamlara (1 ve 0) dönüştürülür.
 SSIM'deki (i, j) girişi V ise ulaşılabilirlik matrisindeki (i, j) girişi 1 olur ve (j, i) girişi 0 olur.
 SSIM'deki (i, j) girişi A ise ulaşılabilirlik matrisindeki (i, j) girişi 0 olur ve (j, i) girişi 1 olur.
 SSIM'deki (i, j) girişi X ise ulaşılabilirlik matrisindeki (i, j) girişi 1 olur ve (j, i) girişi 1 olur.
 SSIM'deki (i, j) girişi O ise erişilebilirlik matrisindeki (i, j) girişi 0 olur ve (j, i) girişi 0 olur.
Elde edilen ulaşılabilirlik matrisi Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Akıllı fabrika tercihine etki eden kriterlerin başlangıç ulaşılabilirlik matrisi
Kriter
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kriter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ürünlerinin ömürlerinin kısalması
Üretimin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği
Akıllı teknolojiye olan ihtiyacın artması
Büyük veri toplama ihtiyacı
Şeylerin interneti gereksiniminin artması
Siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği
Fabrika içi tüm varlıkları internet ile entegre edilme gereksinimi
İnternet tabanlı süreç yönetimi farkındalığı
Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması

1
0
1
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
1
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
1

3.4 Son Ulaşılabilirlik Matrisi
Bu aşamada başlangıç ulaşılabilirlik matrisi geçişlilik açısından kontrol edilir. Örnek olarak
Başlangıç Ulaşılabilirlik Matrisinde 1 → 4 ve 4 → 5 ilişkileri doğrultusunda 1 → 5
ulaşılabilirliği elde edilebilecektir (Khanam ve Siddiqui, 2015). Örneğin, Başlangıç
Ulaşılabilirlik Matrisinde “Ürünlerinin ömürlerinin kısalması” kriterinin “Büyük veri toplama
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ihtiyacı” kriteri ile ilişkisi vardır. Aynı zamanda Büyük veri toplama ihtiyacı” kriterinin
“Şeylerin interneti gereksiniminin artması” kriteri ile de ilişkisi vardır. Dolayısıyla geçişlilik
açısından “Ürünlerinin ömürlerinin kısalması” ve “Şeylerin interneti gereksiniminin artması”
kriterleri arasında da bir ilişkinin olması beklenmektedir. Geçişlilik kuralı ihlal edildiği
zaman, SSIM gözden geçirilir ve uzman görüşlerinin geri bildirimi ile uygun bir şekilde
değiştirilebilir (Chander vd., 2013). Tablo 2’de tespit edilen geçişlilik durumları, karar verici
uzmanlarla tartışılarak ilgili düzeltmeler yapılmış ve Tablo 3’te yer alan Son Ulaşılabilirlik
Matrisi elde edilmiştir.
Tablo 3: Akıllı fabrika tercihine etki eden kriterlerin son ulaşılabilirlik matrisi
Kriter
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kriter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ürünlerinin ömürlerinin kısalması
Üretimin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği
Akıllı teknolojiye olan ihtiyacın artması
Büyük veri toplama ihtiyacı
Şeylerin interneti gereksiniminin artması
Siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği
Fabrika içi tüm varlıkları internet ile entegre edilme
gereksinimi
İnternet tabanlı süreç yönetimi farkındalığı
Kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması
Bağımlılık Gücü

1
0
1
1
0
0

0
1
0
0
0
1

1
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0

1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
1
1

0
1
0
1
0
1

1
0
1
0
0
0

Sürüş
Gücü
5
4
5
6
3
4

0

0

1

0

1

0

1

1

0

4

0
1
4

0
0
2

0
1
5

1
0
6

0
0
4

0
0
1

0
0
6

1
0
5

0
1
3

1
3

Geçişlilik durumları koyu olarak gösterilmiştir.

Son ulaşılabilirlik matrisi yardımıyla her bir kriter için “Bağımlılık Gücü” ve “Sürüş Gücü”
değerleri elde edilir. Bu değerler MICMAC analizinde kriterleri gruplandırmak için
kullanılacaktır.
Son ulaşılabilirlik matrisini takip eden aşama, her bir kriterin hiyerarşisini bulmak için seviye
bölme işlemlerinin yapılmasıdır. Bunun için her bir kritere ait ulaşılabilirlik ve öncül
değerleri, son ulaşılabilirlik matrisinden elde edilebilir.
Ulaşılabilirlik kümesi, kriterin kendisinden ve etkilenebilecek diğer kriterlerden oluşur. Öncül
küme ise o kriterin kendisinden ve onu etkileyebilecek diğer kriterlerden oluşur. Bu kümelerin
kesişimi tüm kriterler için hazırlanır. Erişilebilirlik ve kesişme kümeleri aynı olan kriterler
ISM hiyerarşisinde aynı seviyede yer alır. Erişilebilirlik ve kesişim noktasındaki üyelik aynı
ise, ISM hiyerarşisinde en üst öncelik atanır ve değişken, sonraki yinelemeden hariç tutulur
(Chander vd., 2013). Bu seviye bölme işlemleri Tablo 5’te arasında verilmiştir.
Tablo 5: Seviye bölme aşamaları
Kriterler

Erişilebilirlik Seti

Öncü Set

Kesişme Kümesi

Seviye

1

1,3,4,5,9

1,3,4,9

1,3,4,9

2

2

2,4,7,8

2,6

2

4

3

1,3,4,7,9

1,3,4,7,9

1,3,4,7,9

1

4

1,3,4,5,7,8

1,2,3,4,5,8

1,3,4,5,8

3

5

4,5,7

1,4,5,7

4,5,7

1

6

2,6,7,8

6,9

6

5

7

3,5,7,8

2,3,4,5,6,7

3,5,7

2

8

4,8

2,4,6,7,8

4,8

1

9

1,3,9

1,3,9

1,3,9

1
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İnternet
tabanlı süreç
yönetimi
farkındalığı

Fabrika içi
tüm varlıkları
internet ile
entegre edilme
gereksinimi

Kişiselleştiril
miş ürünlere
olan talebin
artması

Ürünlerinin
ömürlerinin
kısalması

Büyük veri
toplama
ihtiyacı

Üretiminin
gerçek
zamanlı
izlenme
gerekliliği

Siber fiziksel
sistem odaklı
üretim isteği

Şekil 1: Akıllı fabrika tercihine etki eden kriterler için ISM modeli
Erişilebilirlik kümesi ve kesişim kümesinde elde edilen seviye bölmeleri ile ISM analizinde
düzey seviyeleri belirlenmektedir. Üst düzey hiyerarşide bulunan öğeler, kendi düzeyinin
üstünde başka herhangi bir öğeyi etkilememektedir. Kriterler 3, 5, 8 ve 9 Seviye 1’de yer
alacaktır. Bu kriterler yineleme tablosundan kaldırıldıktan sonra, Kriter 1 ve 7, Seviye 2'yi
oluşturacaktır. Bu şekilde diğer seviye bölme işlemleri tekrarlanır.
Yapısal model, Son Erişilebilirlik Matrisinden üretilmektedir ve faktörler arasındaki ilişkiyi
şekil ile göstermektedir. Son Erişilebilirlik Matrisinden elde edilen veriler yardımıyla Şekil 1
elde edilmiştir. Herhangi iki faktör arasında bir ilişki varsa, bir faktörden diğer bir faktöre bir
okla gösterilir.
ISM modelinde alt seviyedeki faktör, bir üst seviyedeki faktörleri etkilemektedir. Şekilde en
altta yer alan “siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği” kriteri karar vericilerin gözünde
önemli bir değişkendir ve “üretiminin gerçek zamanlı izlenme gerekliliği” kriterini
etkilemektedir. ISM modeli kurulduktan sonra MICMAC analizi ile akıllı fabrika seçimini
etkileyen ve sürüş-bağımlı güçleri elde edilen kriterler sınıflandırılmıştır. Elde edilen
sınıflandırma Şekil 2’de verilmiştir.

Birinci kategoride yer alan 1, 2, 5 ve 9 nolu kriterler, bağımlılığı ve sürüş gücü düşük
olan kriterlerdir.

İkinci kategoride yer alan 3, 6 ve 8 nolu kriterler, bağımlılığı yüksek ancak sürüş gücü
düşük olan faktörlerdir. Bu faktörler tüm sistemle güçlü bir şekilde bağlantılıdır.
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Üçüncü kategoride yer alan 4 nolu faktör, bağımlılığı yüksek olduğu kadar güçlü sürüş
gücüne sahiptirler. Bu faktör üzerindeki herhangi bir etki üst düzey değişkenlerini etkiler. Bu
faktör üzerindeki herhangi bir hareket, diğer faktörler üzerinde etkili olacaktır.

Dördüncü kategoride herhangi bir faktör yer almamaktadır.

Şekil 2: Sürüş ve bağımlılık gücü diyagramı
4. Sonuç
Yaşanan sektörel gelişmeler, teknolojideki ilerlemeler, bilinçli ve talepkar tüketicilerin
artması, ürün ömürlerinin kısalması, kişiselleştirilmiş ürünlere olan taleplerin artması
geleneksel üretim sistemlerine sahip işletmeleri yeni arayışlara yöneltmiştir. Bilgi
teknolojilerinde ve sosyal medya ağlarında Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanan gelişmeler,
tüketicilerin ürün inovasyonu, kalitesi, çeşitliliği vb. birçok faktörde farkındalıklarını
arttırmıştır. Tüm bu gelişmeler, rekabetçi üretim işletmelerini akıllı fabrika kurulması
gereksinimi hakkında tetiklemiştir (Lee et al., 2014).
Çalışmada akıllı fabrika kurma kararını etkileyebileceği düşünülen dokuz kriter belirlenmiş ve
aralarındaki etkileşim ISM ve MICMAC yaklaşımları ile modellenmiştir. ISM yöntemi, akıllı
fabrika kurma kararını etkileyen kriterler arasındaki ilişkileri hiyerarşik bir model elde etmek
için kullanılmıştır. Akıllı teknolojiye olan ihtiyacın artması, şeylerin interneti gereksiniminin
artması, internet tabanlı süreç yönetimi farkındalığı ve kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin
artması kriterleri, bu hiyerarşinin en üst seviyesinde; siber-fiziksel sistem odaklı üretim isteği
kriteri ise hiyerarşinin en alt seviyesinde yer almıştır. Akıllı fabrika kurma kararı verecek olan
karar vericilerin özellikle hiyerarşinin en alt seviyesinde yer alan bu kritere özel dikkat
göstermesi gerekecektir. ISM yönteminin çıktıları, MICMAC yönteminde girdi olarak
kullanılmıştır. Bu yöntemle kriterler, sürüş ve bağımlılık gücü olarak sınıflandırılmışlardır.
Sürüş gücü kriterlerine karar vericilerin yoğunlaşması ve bu kriterleri iyi yönetmesi karar
alınırken önemli olacaktır. MICMAC yöntemi analizine göre hiçbir kriter bağımsız kriter
sınıfında yer almamaktadır. Dolayısıyla çalışmada diğer kriterleri kuvvetle etkileyebilecek
kriter bulunmamaktadır.
Bildiğimiz kadarıyla, ISM ve MICMAC yöntemlerini birlikte kullanıldığı, akıllı fabrika
kurma kararını etkileyen kriterlerin tanımlandığı ve ilişkilerinin incelendiği bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma, karar vericilerin akıllı fabrika kurma tercihlerini etkileyen
kriterler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları anlamalarını sağlayacaktır.
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Önerilen modelin sektör ve üretim işletmesi özelinde ele alınması ilerleyen dönemki
çalışmalarda ele alınabilir. Ayrıca bu araştırmanın üretim işletmesi haricinde herhangi bir
"akıllı" işletme kurulması kararını etkileyen kriterlerin incelenmesinde de yararlı olabileceği
düşünülmektedir.
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Türkiye’de Kredi Temerrüt Takasının (CDS) BİST100
Üzerindeki Etkisi: MS-VAR Yaklaşımı
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Özet
2008 Küresel Finansal Krizi ülkeler için finansal risklerin kontrolünü ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda
ülkelerin kredi notlarının yanında ülkelerin risk primlerini ortaya koyan Kredi Temerrüt Takası (CDS) özellikle
yabancı yatırımcı için önemli bir gösterge haline gelmiştir. Böylece hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı
kararları CDS primlerine karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Özelikle Türkiye gibi volatil bir finansal sisteme
sahip ülkelerde ihtiyaç duyulan yabancı yatırımların CDS gibi risk primlerinden etkilenmeleri beklenmektedir.
Bu çalışmada CDS primleri ile Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST100) arasındaki doğrusal olmayan ilişki Mart
2005–Mayıs 2017 dönem aralığı için Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif (MS-VAR) modeli kullanılarak
ortaya konulmuştur. Uygulama sonuçlarına göre her iki rejimde de CDS primleri ile BİST100 arasında negatif
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle yatırımcıların yatırım kararlarını alırken CDS primlerini
önemli bir gösterge olarak kabul ettikleri söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kredi temerrüt takası (CDS), BİST100, MS-VAR
JEL Sınıflandırması: C58, E44, G10

The Effect of Credit Default Swaps (CDS) on BIST100 in
Turkey: MS-VAR Approach
Abstract
2008 Global Financial Crisis has brought financial risk control to the forefront for countries. In this context, the
Credit Default Swap (CDS), which shows the country's risk premiums as well as the credit ratings of the
countries, has become an important indicator especially for foreign investors. Thus, investor decisions in stock
markets have become more sensitive to CDS premiums. In particular, it is expected that foreign investments
needed in a country such as Turkey having a volatile financial system may be affected from risk premiums such
as CDS.
In this study; the non-linear relationship between CDS premiums and Borsa Istanbul 100 Index (BIST100) has
been analyzed by using Markov Regime Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) model for the period of
March 2005-May 2017. According to the findings; it has been seen that there is a negative relationship between
CDS premiums and BIST100 index in both regimes. From this point of view; it is possible to say that investors
consider CDS premiums as an important indicator while taking investment decisions.
Keywords: Credit Default Swap (CDS), BIST100, MS-VAR
JEL Classification: C58, E44, G10
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1. Giriş
Finansal piyasalar 90’lı yıllardan itibaren küresel ölçekte işlem hacmini her geçen yıl
artırmıştır. Finansal piyasaların işlerlik kazanması bazı riskleri beraberinde getirmiştir.
“Ahlaki tehlike” ve “ters seçim” sorunları bu risklerin oluşmasındaki temel etkenler olarak
ileri sürülmektedir. Bu süreç, kredi riskinin fiyatlanıp üçüncü kişilere aktarıldığı türev
piyasalara işlerlik kazandırmıştır.
Kredi türevi çeşitlerinden en bilindik olanı Kredi Temerrüt Takasıdır (Credit Default SwapCDS) (Hull, 2012: 572). Kredi Temerrüt Takası, kredi riskinin üçüncü bir tarafa devredilmesi
şeklinde olmaktadır. Söz konusu anlaşma kredi riskinin belirli bir bedel karşılığında değiş
tokuş edilmesiyle gerçekleşir. Böylelikle alacaklı taraf borçlu tarafın iflası ya da bir nedenle
geri ödemeyi gerçekleştirememesi durumunda karşı karşıya olacağı risklerden korunmuş
olmaktadır. Alacak-borç ilişkisinden doğan kredi riskini ise CDS’yi belirli bir bedel (prim
ödemesi) karşılığında satan üçüncü taraf üstlenmektedir (Kiff ve Morrow: 2000; Brandon ve
Fernandez: 2004; Tözüm: 2009; Turguttopbaş: 2013). Aşağıda Kredi Temerrüt Takasının
işleyişi gösterilmektedir:
Hizmet bedeli veya prim ödemesi
Korumayı satın
alan taraf

Temerrüdün gerçekleşmesi durumunda ödeme

Korumayı
satan taraf

Referans Varlık
Kaynak: Choudhry, 2006: 9.

Kredi Temerrüt Takaslarının en önemli özelliği finansal piyasalar için bir risk göstergesi
teşekkül etmesidir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yayınladığı kredi notlarının yanında
CDS’ler de ülkeler açısından yatırım yapılabilirlik göstergesi olarak kabul edilmektedir.
CDS’ler risklilik düzeyini gösterdiği için yüksek değer aldıkça risk seviyesinin arttığını
göstermektedir. Risk seviyesinin artması özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
daha kırılgan finansal piyasaların olmasına ve bu nedenle de finansal piyasalardan
borçlanmanın daha maliyetli olmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada CDS primleri ile Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST100) arasındaki doğrusal
olmayan ilişkinin etkileri Ocak 2002 - Haziran 2017 dönem aralığı için Markov Rejim
Değişim Vektör Otoregresif (MS-VAR) modeli kullanılarak ortaya konulmaktadır.
Çalışmanın ilerleyen kısmında literatür özetlenmektedir. Devam eden kısımda ise veri seti,
yöntem ve ampirik bulgular raporlanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise sonuç ve politika
önerileri bulunmaktadır.
2. Literatür Taraması
Kredi Temerrüt Takasları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki daha önce farklı
yöntemlerle de incelenmiştir. CDS baz puanlarının yüksek olması ekonominin kötü durumda
olduğunu, hisse senetlerinin artış göstermesi ise ekonominin iyi durumda olduğuna dair ön
bilgi vermektedir. Bu çerçevede bu değişkenler arasında negatif ilişki beklenmektedir.
Konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1: Literatür özeti
Yazarlar
Fung vd. (2008)

Dönem
2001-2007
Aylık

Yöntem
Koentegrasyon testi
ve VECH modeli

Norden ve
Weber (2004)

2000-2002
Günlük

Regresyon ve Panel
Regresyon modelleri

Bali ve Yılmaz
(2012)

2002-2012
Haftalık

Korelasyon ve
regresyon analizi

Basazinew ve
Vashkevich
(2013)

2007-2011

Granger nedensellik
ve VAR analizi

Asya Ülkeleri

Hancı (2014)

2008-2012
Günlük

GARCH Modeli

Türkiye

CDS’ler ile borsaya kote olmuş
şirketlerin hisse senetleri arasında
ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Yenice
ve
Hazar (2014)

2009-2014
Günlük

Regresyon Eğrisi
Tahmini Modelleri

Türkiye,
Rusya,
Arjantin,
Brezilya,
Endonezya,
Malezya ve
Çin

CDS primleri ile endeks kapanışları
arasında 6 ülkeden Çin ve Endonezya
önemsiz ilişkiye rastlanırken, diğer
ülkelerde önemli kabul edilebilecek
ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.

Değirmenci ve
Pabuçcu (2016)

2010-2015
Günlük

Türkiye

CDS primleri ile BIST100 endeksi
arasındaki çift yönlü nedensellik
ilişkisi bulunmuştur.

Aydın, Hazar ve
Yükçü (2016)

2010-2015
Günlük

Vektör otoregresif
(VAR) analizi,
Granger Nedensellik
analizi ve Yapay sinir
ağı tabanlı, doğrusal
olmayan otoregresif
(NARX) modeller
Regresyon Eğrisi
Tahmini Modelleri

Eren ve Başar
(2016)

2005-2014
Aylık

Gelişmiş ve
gelişmekte
olan on ülke
Türkiye

İrlanda en güçlü ilişkiye sahipken,
Şili ve Endonezya da ilişki
bulunamamıştır.
Kısa dönemde CDS primleri
BİST100’ü negatif etkilemekte iken,
uzun
dönemde
bir
ilişki
bulunamamıştır.

ARDL Yaklaşımı

Örneklem
ABD,Çin,
Malezya,
Kore,
Tayland,
Filipinler
Borsaları
58 Avrupa
Firması, 24
ABD Firması,
8 Asya
Firması
Türkiye

Bulgular
6 Asya ülkesi hisse senedi endeksi ve
risk primleri arasında negatif yönlü
güçlü bir ilişki, Uzun dönem için ise
Çin, Kore ve Tayland hisse senedi
piyasası ile CDS arasında anlamlı
ilişki bulunmuştur.
CDS piyasasının tahvil piyasasına
oranla borsaya daha duyarlı olduğunu
tespit etmişlerdir.
BIST 100 endeksi ile CDS marjları
arasında ters yönlü bir korelasyon
bulunmuştur.
Asya ülkeleri kredi temerrüt riski ile
hisse senedi piyasaları arasında
negatif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.

3. Veri Seti ve Yöntem
3.1. Veri Seti
Çalışmada kullanılan veriler Borsa İstanbul (BİST100)ve Bloomberg veri tabanından elde
edilmiştir. Mart 2005 - Mayıs 2017 dönemini kapsayan aylık veriler logaritmik fark
değişkenleri haline getirilerek modele dâhil edilmiştir. Değişkenlere ilişkin tanımlamalar ve
değişkenlerin zaman grafikleri aşağıdaki gibidir.
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Tablo 2: Modelde kullanılan değişkenlerin tanımlanması
Değişkenler

Açıklama

DLCDS

Logaritmik Kredi Temerrüt Takası

DLBİST

Logaritmik BİST 100 Endeksi

Şekil 1:Modelde Kullanılan değişkenlerin zaman grafiği
0.02

DLBIST

0.01
0.00
-0.01
-0.02
2005
0.10

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DLCDS

0.05
0.00
-0.05
2005

2006

2007

Çalışmada öncelikle kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıkları test edilmiştir. Tablo
3’te yer alan MS-ADF birim kök test sonuçlarına göre DLCDS ve DLBİST değişkenlerinin
durağan olduğu (birim kök içermediği) görülmektedir. Dolayısıyla değişkenlerimiz doğrusal
olmayan yöntemlerin kullanılması için gerekli olan durağanlık koşununu sağlamaktadır.
Tablo 3: Serilere Ait MS-ADF birim kök testi sonuçları
Değişkenler
t-istatistiği
DLBİST
-3.2562 **
DLCDS
-72838.97***

%1
-3.45
-3.45

%5

%10

-2.87
-2.87

-2.55
-2.55

3.2. Yöntem
3.2.1. Doğrusallık Sınamaları
Bu çalışmada değişkenlerin doğrusal bir yapıya uyup uymadıklarını belirlemek üzere BDS ve
Doğrusallık LR-testleri kullanılmış ve sonuçları aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Doğrusallığı Sınayan Testler: BDS ve LR Testleri
DLBİST

DLCDS

Boyut
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

BDS ist
0.179
0.303
0.387
0.442
0.478
0.107
0.175
0.214
0.232
0.232

Test İstatistiği
652.53

St. Hata
Z-ist
Olasılık
C(m,n)
0.004
39.702
0.000
7372.00
0.007
42.085
0.000
7047.00
0.008
45.032
0.000
6759.00
0.008
49.321
0.000
6493.00
0.008
55.222
0.000
6242.00
0.005
19.496
0.000
6534.00
0.008
19.961
0.000
5560.00
0.010
20.378
0.000
4781.00
0.011
21.137
0.000
4137.00
0.010
21.812
0.000
3568.00
DOĞRUSALLIK LR TESTİ
Olasılık Değeri
0.0000
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0.656
0.638
0.621
0.606
0.600
0.518
0.451
0.396
0.346

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5th-7th October 2017

Tablo 4’te DLCDS ve DLBİST değişkenlerine ait doğrusallığı sınayan test sonuçları yer
almaktadır. Elde edilen BDS ve LR test sonuçlara göre değişkenlerin doğrusal olduğunu ileri
süren H0 hipotezi bütün test istatistikleri için reddedilmektedir. Dolayısıyla söz konusu
değişkenlerin doğrusal olmaması değişkenlerin doğrusal olmayan yapılarını dikkate alan
Markov rejim değişim tekniğinin kullanılması için gerekli bir koşulu da yerine getirmektedir.
3.2.2. Analitik Bulgular
Çalışmanın analitik bulgular kısmında CDS’lerde meydana gelen bir değişimin BİST100
üzerindeki etkisi MS-VAR yaklaşımıyla tahmin edilmiş ve tahmin sonuçları Şekil 2’de
verilmiştir.
Şekil 2: Rejim geçiş olasılıklarına ait yumuşatılmış grafikler

Şekil 2’ye göre birinci rejim (Rejim 0) ekonominin genişleme diğer bir ifadeyle ülke riskinin
düşük olduğu dönem olarak ifade edilebilir. İkinci rejim ise (Rejim 1) ekonominin
daralma/kriz öncesi evresi veya ülke riskinin arttığı dönemler olarak tanımlanabilir. Geçiş
olasılıklarını gösteren Şekil 2 incelendiğinde, gözlem değerlerinin büyük bir bölümünün 1.
rejimde (genişleme döneminde) yer aldığı dolayısıyla ekonominin daha çok genişlene
evresinde yer aldığı söylenebilir. Ekonominin daralma evresini ifade eden ve genellikle ülke
riskinin yüksek olduğu dönemleri ifade eden ikinci rejim ise daha az sayıda gözlem
içermektedir.
Tablo 5: Rejim Geçiş olasılıkları
Rejim 1
Rejim 2

Rejim 1
0.90983
0.09017

Gözlem Sayısı
93.15%
6.85%

Rejim 2
0.65409
0.34591

Süre
136 ay
10 ay

Tablo 5’te MS-VAR modelinden elde edilen genişleme ve daralma rejimleri arasındaki geçişi
gösteren rejim geçiş olasılıkları yer almaktadır. Tabloya göre ekonominin genişleme dönemini
takip eden dönemde (Rejim 1) ekonominin tekrar genişleme dönemde kalma olasılığı % 90
iken, daralma dönemlerini takip eden dönemlerde ekonominin tekrar daralma dönemlerinde
(Rejim 2) olma olasılığı % 34 olarak görülmektedir. Öte yandan ekonomi genişleme
rejimindeyken (Rejim 1) daralma rejiminde (Rejim 2) olma olasılığı % 10 iken, daralma
rejiminden genişleme rejimine geçme olasılığı % 65 olarak görülmüştür. Tablodan
ekonominin 136 ay genişleme döneminde; 10 ay ise daralma döneminde kaldığı söylenebilir.
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Tablo 6: MS-VAR modeli tahmin donuçları
Sabit
DLBİST(0)
DLBİST (1)
DLCDS(0)
DLCDS (1)

Katsayılar
0.010
0.035
-0.066
-0.155***
-0.342**

DLBİST
Std. Hata
0.004
0.096
0.457
0.049
0.169

DLCDS
Katsayılar
-0.016
-0.128
-0.285
-0.174
0.439

Std. Hata
0.011
0.224
1.192
0.133
0.394

Not: DLBİST(0): Genişleme rejiminde BİST 100’de meydana gelen değişimin CDS’ler üzerindeki etkisini, DLBİST(1): Daralma rejiminde
BİST 100’de meydana gelen değişimin CDS’ler üzerindeki etkisini, DLCDS(0): Genişleme rejiminde CDS’lerde meydana gelen değişimin
BİST 100 üzerindeki etkisini, DLCDS(1): Daralma rejiminde CDS’lerde meydana gelen değişimin BİST 100 üzerindeki etkisini
göstermektedir. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir.

Tablo 6’da, MS-VAR modeline ait tahmin sonuçları yer almaktadır. Buna göre genişleme
rejimi (Rejim 0) dönemlerinde, ülke riskini ifade eden kredi temerrüt takasının (DLCDS)
BİST100 (DLBİST) üzerindeki etkisi negatif iken; daralma rejimi dönemlerinde (Rejim 1)
DLCDS’lerin DLBİST üzerindeki etkisi yine negatif olmakla birlikte genişleme rejimine
kıyasla katsayının daha büyük olduğu görülmektedir. Buna karşın daralma ve genişleme
rejimlerinde DLBİST değişkeninin DLCDS değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı
görülmektedir.
Tablo 7: Modele ait tanımlayıcı istatistikler
Log Olabilirlik
Vektör Normallik Testi
Portmanteau (15)
Vektör ARCH LM (5-10) Testi

324.758
4.858 [0.302]
59.039 [0.026]
0.448 [0.772]

Tablo 7’de modele ait tanımlayıcı test istatistikleri yer almaktadır. Buna göre modelin temel
istikrar koşullarını sağladığı görülmektedir. Modelin hata teriminin normal dağıldığı, ele
alınan modelin güvenilirliğinin temel belirleyenlerinden birisi olan ARCH etkisinin (değişen
varyans) olmadığı görülmektedir. Ancak Portmanteau test istatistiği sonucuna göre modelin
hata terimleri arasında bir otokorelasyon sorununun olduğu görülmektedir. Bunda özellikle
değişkenlerdeki aşırı uç değerler (outlier) ve spike (aniden sıçrayan) değerlerinin olduğu
söylenebilir.
4. Sonuç
Bu çalışmada Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ile hisse senedi getirileri (BİST 100)
arasındaki ilişki MS-VAR yaklaşımı çerçevesinde incelenmektedir. Mart 2005 ve Mayıs 2017
dönemini kapsayan MS-VAR sonuçlarına göre, CDS’lerden BİST 100’e doğru özellikle
daralma rejiminde genişleme rejimine kıyasla güçlü ve negatif bir korelasyonun varlığı
görülürken; BİST100 ‘den CDS’lere doğru anlamlı bir etkiye ulaşılamamıştır. Geçiş
olasılıklarını gösteren katsayı matrisleri incelendiğinde, ekonominin genişleme rejiminde
kalma olasılığının %90; daralma rejiminde kalma olasılığının ise %34 olduğu görülmektedir.
Ayrıca 136 ay ekonomi genişleme rejiminde kalırken; 10 ay ise daralma rejiminde
kalmaktadır.
CDS’ler; küresel riskler, finansal piyasaların oynaklığı ve makroekonomik politikalarla bağı
olan yatırımcıların risk iştahı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle küresel risklerin bir
göstergesi olan CDS’lerdeki artışın BİST 100 üzerindeki negatif etkisi, Borsa İstanbul’daki
firmaların ait hisse senedi getirilerinde bir düşüş ve ekonomik anlamda bir daralma olarak
görülebilir. Daralma rejiminde görülen negatif güçlü korelasyon katsayısı ise, özellikle
ekonomide risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların risk iştahlarındaki
hızlı düşüşle birlikte hisse senetleri getirilerinin yüksek kayıplarla sonuçlandığı yönünde bilgi
vermektedir.
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Küreselleşen Dünya ve Dünyevileşen Küre
İbrahim Hakan Göver 1

Özet
Adına küreselleşme dediğimiz süreç, özellikle son 30 yılda içinde yaşadığımız dünyayı hiç olmadığı kadar
değiştirdi. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırları ve insanlar
arasındaki mesafeleri ortadan kaldırdı. Bu gelişmelere bağlı olarak, ulus devlet ve ulus vatandaşlığı yerini global
köye ve dünya vatandaşlığına bıraktı. Kültürel farklılıklar ve kültürel zenginlikler yerine tek tip kültürlerden
bahsedilir oldu. Belki de en önemlisi küreselleşme makro ölçekte ulusları birleştirip bütünleştirirken; mikro
ölçekte bireyleri ayrıştırıp duyarsızlaştırdı. Küreselleşmenin lokomotifi olan teknoloji, bir yandan bireylerin
hayatını kolaylaştırırken diğer yandan onları kendine bağımlı kılıyor. Küresel çağda insanlar birbirleriyle
doğrudan ilişki ve iletişim kurmak yerine artık çevresini kuşatan makineler aracılığıyla dolaylı ilişki ve iletişim
kurmayı tercih ediyorlar. Bu da bireylerin yalnızlaşmasına, yabancılaşmasına ve duyarsızlaşmasına neden
oluyor. Görünen o ki; aydınlanma dönemiyle ortaya çıkan ve sanayi devrimiyle pekişen dünyevileşme olgusu
küreselleşmeyle daha da derinleşip artmakta. Bu çalışma, hızla akıp giden küreselleşme sürecini masaya
yatırmayı ve küreselleşmenin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini dünyevileşme olgusu üzerinden sorgulamayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, dünyevileşme, bireyselleşme, yabancılaşma, duyarsızlaşma
JEL Sınıflandırması: A13, A14, F69, O33

Globalizing World and Worldliness
Abstract
For the last 3 decades, the process that we call globalization has significantly changed the World where we live
in. The developments occured in the fields of communication and transportation eliminated the distances and
frontiers between people and countries. In line with these developments, global village and global citizenship
have been created and used instead of nation states and nation citizenship respectively. Cultural differences and
cultural wealth have been replaced by uniform cultures. Probably the most important one is while the
globalization is combining and integrating the nations on macroscale, it is also separating and desensitizating the
individuals on microscale. Technology, the locomotive of globalization, is making people’s life easier on the one
hand, but it makes them dependent on itself on the other hand. People started to establish indirect relation and
communication with each other via machines, which are encircling them, instead of establishing direct relation,
and communication. That leads to isolation, alienation and desensitization of the individuals. It seems that the
concept of worldliness, caused by the enlightenment and intensified by the industrial revolution, is being
deepened and increased by the globalization process. This study aims to investigate the process of globalization
and to question the negative impacts of the globalization on individuals via worldliness.
Keywords: Globalization, worldliness, individualism, alienation, desensitization
JEL Classification: A13, A14, F69, O33

1. Giriş
Comte, Durkheim, Weber ya da Marx gibi klasik dönem düşünürlerinin tanık olmaları
durumunda üzerine destansı sosyal teoriler üretecekleri bir süreç yaşıyoruz. Adına
küreselleşme denilen ve tarihi kökleri çok eskilere dayanan bu süreç, teknolojik gelişmeler
sayesinde kapsamını, hızını ve şiddetini günümüzde iyice artırıp adeta hiç bir toplumun ve hiç
Öğr.Gör., Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kayseri-Türkiye, hakan.gover@agu.edu.tr
1
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bir bireyin kendinden kaçamayacağı bir sosyal gerçeklik haline geldi. Mark Pilisuk’a göre
küreselleşmeye karşı koymak sahilde durup Tsunami dalgalarına karşı koymaktan farksızdır.
O halde, küreselleşmeyi önlemek yerine onu düzenlemeye çalışmalıyız (Gökdere, 2001: 100).
Küreselleşmeyi düzenlemek için de önce onun ne olduğunu anlamak gerekir.
Küreselleşme, adından da anlaşılacağı üzere (küre-sel-leşme), yerküre üzerinde etkilediği tüm
iktisadi, siyasi, kültürel, toplumsal ve bireysel unsurları bütüne/genele (kürenin tamamına)
taşıyan/entegre eden bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin hız ve yoğunluk kazanmasında,
soğuk savaş sonrası şekillenen yeni siyasi ortam ve dünyayı küçülten/sınırları ortadan
kaldıran iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin çok önemli payı vardır. Soğuk
savaşın sona erdiği ve teknolojik gelişmelerin başladığı nokta olarak 1990 yılını esas alırsak,
30-35 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde küreselleşme dünyayı Küresel köye; vatandaşı ise
dünya vatandaşına dönüştürmüştür. Ancak, bu dönüşümün altında gerek toplumsal gerekse
bireysel düzeyde derin ve köklü değişiklikler yatmaktadır. Siyasi olarak ulus devletlerin,
iktisadi açıdan da paranın (sermayenin) ön planda olduğu toplumsal yapı bugün artık yerini
siyasi açıdan ulus ötesi oluşumlara; iktisadi açıdan da (teknik) bilgiye bırakmıştır.
Özü itibari ile toplumları bütünleştiren ve birleştiren küreselleşme, bireyleri bütünleştiriyor
gözükse de esasen onları ayrıştırıp parçalamaktadır. Günümüzde bireylerin yüz yüze ilişkiler
yerine sanal ilişkileri tercih etmesi, tasarruf yapmak yerine bilinçsizce tüketmeleri, başka
birey ve toplumlara empati kurmak yerine onların sorunlarına duyarsız kalmaları, gelecek
kaygısı duymak yerine anı yaşamaları küresel dünyada bireylerin yalnızlaşmasına,
duyarsızlaşmasına, mekanikleşmesine ve yabancılaşmasına neden olmaktadır.
Bununla birlikte küreselleşmenin bireyleri ayrıştırıcı/parçalayıcı etkisi ön plana
çıkarılmamakta, daha ziyade toplumları ve bireyleri bütünleştirici etkisi üzerinde
durulmaktadır. Bu tespitten hareketle, bu çalışmada, tersine bir okuma yapılarak
küreselleşmenin (toplumlar üzerindeki) birleştirici etkisi değil (bireyler üzerindeki) ayrıştırıcı
etkisi vurgulanacaktır.
Çalışma kapsamında, öncelikle küreselleşme olgusuna değinilerek bu olgunun tanımı
yapılacak, geçirdiği tarihsel süreç ortaya konulacak ve toplumlar üzerindeki etkileri ele
alınacaktır. Daha sonra küreselleşmenin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri yabancılaşma,
bireyselleşme, duyarsızlaşma ve bilinçsiz tüketim bağlamında incelenecektir.
2. Küreselleşme
2.1 Tanımı
Gündelik hayatta ve akademik alanda popüler bir terim olan küreselleşmenin pek çok kişi ve
pek çok kurum tarafından yapılmış tanımı bulunmaktadır. Bu bağlamda, Al-Rodhan ve
Stoutmann, 1974-2006 yılları arasında çeşitli kişi ve kurumlarca yapılmış toplam 114
küreselleşme tanımını derleyip incelemiştir. Anılan yazarların çalışmasından anlaşılmaktadır
ki; aynı kişi ve kurumların yaptıkları küreselleşme tanımları bile zaman içinde farklılık
göstermektedir. Örneğin Anthony Giddens 1990 yılında küreselleşmeyi birbirini etkileyen
sosyal ilişkiler ağında artış olarak tanımlarken; 2000 yılında etkileri bölgeden bölgeye değişen
çelişkilerle dolu bir süreç olarak görür. 1993 yılında küreselleşme OECD için ticaret,
teknoloji ve sermayenin akışkanlığına bağlı olarak ülkelerdeki üretim ve piyasaların birbirine
olan bağımlılığını ifade ederken; 2005 yılında ulusal kaynakların uluslararası dolaşıma
katıldığı ve ulusal ekonomilerin bağımsız hale geldiği ekonomik bütünleşme sürecidir. Bir
diğer uluslararası kurum olan IMF, küreselleşmeyi 1997 yılında mal, hizmet, sermaye ve
teknoloji gibi ekonomik unsurların artması ve yaygınlaşmasıyla ülkelerin birbirlerine bağımlı
hale gelmesi olarak tanımlamıştır. George Soros ise küreselleşmeyi 2002 yılında uluslar üstü
şirketlerin ulusal ekonomiler üzerine hakimiyet kurması olarak tanımlar. Al-Rodhan ve
Stoutmann, aynı kişi ve kurumların küreselleşmeyi farklı tanımlamalarını doğal karşılamakta
ve küreselleşmenin belli bir zaman dilimi içine hapsedilebilecek bir kavram olmadığını
belirtmektedirler (Al Rodhan ve Stoutmann, 2006: 3-17). Dinamik bir kavram olan ve zaman
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içinde yeni anlamlar kazanabilen küreselleşme için yazarlar şu tanımı önerirler: “insani ya da
gayriinsani tüm etkinliklerin uluslar ve kültürler üstü entegrasyonunda sebep, sonuç ve
gidişatı kapsayan süreç” (Al Rodhan ve Stoutmann, 2006: 5).
Yukarıdaki açıklamalar dahilinde küreselleşme için şu tanım yapılabilir: Gelişen teknolojinin
güdümüyle yeryüzünde artan hareketlilik ve hızlanan iletişime bağlı olarak sosyal, iktisadi,
siyasi ve kültürel faaliyetlerin bütünleşip yerel/ulusal düzeyden uluslararası/uluslar ötesi
düzeye taşındığı dinamik bir süreç.
2.2 Tarihçesi
Sosyal bilimcilerin 1980 sonrası adından sıklıkla bahsettikleri ve üzerinde çalışmalar
yaptıkları küreselleşmenin kökeni neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insan
topluluklarının göç ve ticaret yoluyla birbirleriyle temas kurmaları küreselleşmenin başlangıcı
ve ilk formunu oluşturur (Arnett, 2002: 774). Bununla birlikte, küreselleşmeden son
zamanlarda bu kadar çok bahsedilmesinin ve bu olgunun toplumsal düzeyde kendini bu kadar
belirgin biçimde hissettirmesinin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan ilki, Berlin duvarının
yıkılmasından sonra iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesi ve doğu bloku ülkelerinin
kapılarını Batıya açmaları (Atasoy, 2010: 1); ikincisi ise bilişim, iletişim ve ulaşım alanında
kaydedilen teknolojik gelişmelerdir. Bu iki etmen, küreselleşmenin günümüzde hız ve
yoğunluk kazanması için gereken siyasi ve teknolojik altyapıyı hazırlamıştır.
Soğuk savaş döneminde tüm stratejik faaliyetler, iki süper güç olan ABD ve SSCB ile
bunların etrafında konumlanan büyük devletler ve bölgesel güçler ekseninde şekillenmekteydi
(Davutoğlu, 2011: 75). Bu sistemin sona ermesi ve doğu bloku ülkelerinin NATO ve AB’ye
dahil olmaları üzerine ABD ve Batı Avrupa ülkeleri hakimiyet alanlarını eski doğu bloku
ülkelerinin bulunduğu alanı da içine alacak şekilde genişlettiler. Siyasi konjonktürdeki bu
önemli değişimin ilk işareti, ABD’nin Sovyetler Birliğinin de desteğini alarak 1990 yılında
Irak’a karşı yürüttüğü askeri harekat olmuştur. Böylece Varşova Paktının uluslararası arenada
etkinliğinin kalmadığı tescillendi ve bu durum küreselleşmenin hızlanması ve yayılmasına
zemin hazırlayan en önemli gelişmelerden biri oldu (Gözen, 1997: 74-79).
Küreselleşmenin diğer itici gücünü oluşturan teknolojik gelişmelerin başlangıcı ise, 18. yüzyıl
aydınlanma çağına kadar uzanır. Aydınlanma çağında keşfedilen akıl sayesinde Avrupa’da
bilimsel ve endüstriyel devrimler mümkün olmuştur (Aslan, 2011: 11). Japon asıllı ABD’li
fizikçi Michio Kaku, günümüzdeki
bilim ve teknolojinin başlangıcını Newton’un
mekanikteki buluşlarına kadar götürmekle birlikte, küreselleşmenin öncülü olan esas
teknolojik ilerlemeyi 20. Yüzyılda gerçekleşen 3 temel devrimle mümkün görür : Quantum
devrimi, DNA devrimi ve bilgisayar devrimi. Kaku’ya göre bu 3 devrim, modern bilimin
temelleri olan madde, yaşam ve zekanın sırlarını çözmüştür (Kaku, 1997: 7-12). Bugün
ulaştığımız ekonomik gelişmişlik düzeyinde sermaye birikimi, serbest piyasa ve artan ticaret
hacminin payı olsa da, tüm bunların temelinde teknolojik gelişmeler yatmaktadır (Mokyr,
2007: 4-5).
Bununla birlikte teknolojik gelişme, sadece araç ve aletlerdeki değişimi ifade etmez. Üretilen
her yeni alet/araç, onu üreten ve tüketenleri de değiştirerek yeniden şekillendirir. McLuhan’ın
da belirttiği gibi “ilk önce biz aygıtlarımıza biçim veririz ve daha sonra aygıtlarımız bize
biçim verir” (McLuhan’dan aktaran Soydan, 2012: 63). Göçebe toplumlardan tarım
toplumuna; tarım toplumundan feodal topluma, feodal toplumdan sanayi toplumuna; sanayi
toplumundan (içinde yaşadığımız) bilgi toplumuna geçiş hep teknolojideki buluş ve
yeniliklerle mümkün olmuştur.
Toplumsal yapıların bu değişimi, düşünür ve yazarların dikkatini çekerek onların bu konuda
tahmin ve yorumlarda bulunmasına neden olmuştur. Marx, Durkheim, Comte ve Weber gibi
klasik kuramcıları bir tarafa koyarsak özellikle George Orwell, Aldous Huxley, Arthur C.
Clark, Aisec Asimov ve Michio Kaku gibi yazarlar toplumların geleceğini teknolojiye
endeksli değerlendirip yorumlamışlardır. Bu gruba teknolojinin toplumlar üzerindeki etkisini
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araştıran Kanadalı Sosyoloji profesörü Marshall McLuhan da dahil edilebilir. McLuhan’ın
çalışmamız açısından önemi, literatüre küreselleşmeyle ilgili “küresel köy” (global village)
kavramını getirmiş olmasıdır. McLuhan, 1962 yılında Gutemberg Galaksisi adlı çalışmasında
yeni dünya düzenini tanımlamak için küresel köy terimini kullanmıştır. Daha sonra
Zbiginiew Brezinsky ve Anthony Giddens gibi yazarların katkılarıyla Küreselleşme kavramı
literatüre yerleşmiştir (Elçin, 2012: 2-3).
Küreselleşme kavramı literatüre girdikten sonra akademik camiada yoğun bir ilgi görmüş ve
çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Öyle ki; 1990-2004 yılları arasında bu konuda sadece
ülkemizde yapılan çalışma sayısı bine yakındır (Bülbül, 2005: 4-49). Küreselleşme üzerine bu
kadar çok çalışma yapılması, bir sonraki bölümde görüleceği üzere, onun birey ve toplumları
derinden etkileyerek yol açtığı sonuçlardan kaynaklanmaktadır.
2.3 Etkileri
Zaman ve mekana bağlı engellerin teknolojiyle ortadan kalkması ve soğuk savaş sonrası
ulusal sınırların önemini kaybetmesi, toplum ve bireylerin birbirleriyle iletişim ve
bağlılıklarını artırmıştır. Bu gelişmeler sonunda ortaya McLuhan’ın küresel köy olarak
adlandırdığı yeni bir dünya düzeni ve dünya vatandaşı olarak adlandırılan yeni bir birey tipi
çıkmıştır. Küreselleşme, ulus devletleri zayıflatarak ulus üstü oluşum ve yapılanmalara yol
açmıştır. Rekabet, artık ulusal hükümetler yerine uluslararası şirketler/markalar arasında
yaşanmaya başlamıştır (Toulmin’den aktaran Balay, 2004: 63). Dijital kapitalizm olarak
adlandırılan bu çağda, İnternet sayesinde piyasaların ve kapitalist ekonomilerin etkinliği ve
derinliği artmıştır (Schiller, 1999: 3). Paranın (sermayenin) ön planda olduğu Kapitalizmin
money makes money (para parayı çeker) mantığı/anlayışı, bilginin ön planda olduğu
enformatik toplumlarda knowledge makes money (bilgi parayı üretir/getirir)
mantığına/anlayışına bürünmüştür. Toplumda paranın yanı sıra bilginin de önemi artınca
uluslararası öğrenci hareketliliği de artmıştır (Göver ve Yavuzer, 2015: 1032). Soğuk savaş
döneminin süper güçleri yerini küresel güçlere bırakmıştır (McLuhan’ın küresel köy terimiyle
ilintili düşünülürse, soğuk savaş sonrası dönemde küresel köyün ağası olmak için mücadele
eden güçler belirmiştir). Ticaret, alışveriş, bankacılık/finans ve eğitim gibi etkinlikler, fiziksel
ortamların yanı sıra web siteleri ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden sanal ortamlarda da
gerçekleşir olmuştur.
Küreselleşmenin toplumlar üzerinde yukarıda kısaca özetlenen etkileri dışında bireyler
üzerinde de bazı etkileri vardır. Küreselleşmenin bireyler üzerindeki etkileri dünyevileşme
başlıklı bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
3. Dünyevileşme
Modern hayatın getirdiği dünyevileşme olgusu, tıpkı küreselleşme gibi aynı tarihi köklerden
yani aydınlanma çağından beslenmektedir. Kant’ın tanımıyla, aydınlanma çağı, insanların
kendi aklını (başkalarının rehberliği olmadan) kendilerinin kullanmalarıdır (Kant, 1983: 1).
Doğa üstü ışık (Tanrı/din) yerine doğal ışığın (rasyonel aklın) rehberlik ettiği aydınlanma
çağının temel ilkeleri bireycilik, bilimselcilik, ilerlemecilik, liberalizm/özgürlük, hoşgörü ve
eşitlik olmuştur (Kar, 2014: 182-183) (Bunlara pozitivizm, rasyonalizm ve hümanizm de
eklenebilir). Aydınlanma çağı ilkelerinin neden olduğu moderniteyle bireyler parçalanmış,
yalnızlaşmış, yabancılaşmış, duyarsızlaşmış ve kendi de dahil olmak üzere her şeyi
bilinçsizce tüketerek anı yaşamaya odaklanmıştır. Bu durumun temel nedenleri;
 Sanayileşme sonrası iş yoğunluğunun artması ve insanların birbirleri yerine makinelerle
muhatap olmaları (Biçer, 2008: 78),
 Makineleşme ve kentleşmeye bağlı olarak doğal çevre yerine suni/yapay bir çevreyle
kuşatılmış olmaları,
 İnternet ve sosyal medya sonrası insanların birbirleriyle yüz yüze ilişki/iletişim kurmak
yerine araçsal ilişki/iletişim kurmaları ve
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 Bir gruba ait olma duygusu veren ulus vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin küreselleşme
sonrası yerini dünya vatandaşlığı ve kültürel tektipliliğe bırakması.
Tüm bunlar, insanlar arasında iletişim kopukluğuna yol açarak uhrevi duygu ve değerlerin
dünyevi duygu ve değerlerle ikame edilmesine neden olmuştur.
Modernitenin getirdiği, küreselleşmenin ise derinleştirdiği dünyevileşme olgusu;
yabancılaşma ve bireyselleşme gibi alt başlıklarla 19. Yüzyıldan bu yana çeşitli düşünür ve
yazarların çalışmalarına konu olmuştur. Bunların içinde en çok üzerinde durulan
yabancılaşma olgusudur. Hegel’de ruhi; Marx’ta ise iktisadi yönü ön plana çıkarılan bu
kavram; temel olarak insanın özüne ve ürettiği ürüne yabancılaşmasını ifade eder (Ofluoğlu
ve Büyükyılmaz, 2008: 114-115). Sanayi devriminin gündeme getirdiği yabancılaşma
olgusuna küreselleşme yeni anlamlar eklemiştir. Örneğin ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler,
insanın yaşadığı mekanla bağını koparmış, hareket kabiliyetini ve sıklığını artırarak “modüler
insan” ya da “yeni göçebeler” olarak tanımlanan yeni bir insan tipini ortaya çıkarmıştır
(Toffler, 1970: 47, 58). Böyle bir ortamda, insanlar doğal olarak kendilerini sadece belli bir
mekana ait hissetmeyeceklerdir.
Belki de küreselleşmeye getirilebilecek en büyük eleştiri, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet
kullanımına bağlı olarak bireyin değişen toplumsal alışkanlıkları ve yaşam tarzıdır. Sanal
ortam ve sanal ilişkiler bireyi adeta bir girdap gibi içine çekmektedir. Önceleri fiziksel
ortamlarda yüz yüze gerçekleştirilen eğitim, ticaret, alış veriş, iş/eş arama, arkadaşlık kurma,
tartışmalara katılma, bankacılık işlemleri yapma, bir konu hakkında görüş paylaşma, oyun
oynama, gazete, dergi ve kitap okuma gibi sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi her tür etkinlik
neredeyse tamamen sanal ortama kaymıştır. Bugün tüm dünyada internet kullanıcı sayısı ve
(interneti olan) geniş bant akıllı telefon abonesi sayısı üç buçuk milyara yaklaşmıştır. Bu
rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısıdır (Tablo 1 ve Tablo 2).
Tablo 1: İnternet kullanıcı sayısı ve nüfusa oranı
İnternet
Yıl
Dünya Nüfusu
Kullanıcısı
2016 7,432,663,275
3,424,971,237
2015 7,349,472,099
3,185,996,155
2014 7,265,785,946
2,956,385,569
2012 7,097,500,453
2,494,736,248
2009 6,846,479,521
1,766,403,814
2006 6,600,220,247
1,162,916,818
2003 6,360,764,684
781,435,983
2000 6,126,622,121
414,794,957
Kaynak: http://www.internetlivestats.com

Oran
(%)
46,1
43,4
40,7
35,1
25,8
17,6
12,3
6,8

Tablo 2: Akıllı telefon abone sayısı
(Genişbant) Akıllı
Yıl
Telefon Abone Sayısı
2015
3.456.000.000
2014
2.693.000.000
2013
1.953.000.000
2012
1.554.000.000
2011
1.182.000.000
2010
807.000.000
2009
615.000.000
2008
422.000.000
Kaynak : http://www.statista.com

İnternette geçirilen ortalama süre giderek artmakta olup, 2014 yılında bu süre 6 saatin üzerine
çıkmıştır. Bu sürenin yaklaşık 1/3’ü (2 saate yakını) sosyal medya sitelerinde (Facebook,
Myspace, Linkedln, Twitter, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Youtube vb.) geçmektedir
(Tablo 3).
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Şekil 1: İnternet ve sosyal medyada geçirilen süre (2012-2014)

Kaynak: www.globalwebindex.net

Sanal ortamın başta gençler olmak üzere (Arnett, 2002: 774) toplumun her kesimi tarafından
yoğun bir biçimde kullanılmasını aşağıdaki nedenlere bağlayabiliriz.
 Gerçek ortamlarda yüz yüze ilişkiler zaman kısıtlamasına tabidir. Sanal ortamlarda ise
ticaret, alışveriş, eğitim, sohbet vb. faaliyetleri 7/24 yapmak mümkündür.
 Gerçek ortamlar zaman kısıtlamasının yanı sıra mekan kısıtlamasına da tabiidir. Bu
anlamda, kurabileceğiniz yüz yüze ilişkiler fiziksel olarak erişebileceğiniz en uzak
noktayla sınırlıdır. Sanal ortamlar ise mekan kısıtlamasına tabii değildir. İnternet ağının
bağlı olduğu her ülkeye ve bölgeye ulaşabilirsiniz.
 Gerçek ortamlarda kişileri ancak zaman içinde tanıyabilirsiniz. Sanal ortamda ise, karşı
tarafın tüm detaylarını (beğenileri, ilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, burcu, aldığı
eğitim, nerede çalıştığı, hangi takımı tuttuğu vb) anında görmek ve öğrenmek
mümkündür.
 Gerçek ortamlarda yüz yüze ilişkiler çeşitli dikotomik/kategorik ayrımlara (zenginfakir, yaşlı-genç, eğitimli-eğitimsiz, köylü-kentli vb.) tabiidir. Sanal ortamlarda ise bu
ayrım hissedilmez. Hissedilse bile ilgili kişi ekonomik durumunu, mesleğini ve
cinsiyetini farklı göstererek sanal ortama kolayca dahil olabilir.
 Sanal ortama girmek ilgili siteye üye olup profil oluşturmak kadar kolaydır. Gerçek
ortamlarda bu kolaylığı ve rahatlığı bulamazsınız.
 Gerçek ortamlarda yüz yüze ilişkilere başlamak ve sürdürmek çaba gerektirir. Ayrıca,
belirgin ve geçerli bir gerekçe olmadan yüz yüze ilişkiler bir anda bitirilemez. Sanal
ortamlarda ise grupları ya da arkadaşlıkları bir tıkla bitirebilir ye da “offline/çevrimdışı”
konumuna geçerek ilişkinizi askıya alabilirsiniz.
 Gerçek ortamlarda yüz yüze ilişkiler artık bazı işlevlerini kaybetmiştir. Örneğin, yüz
yüze ilişkiler yoluyla edinilen çevre sayesinde önceleri iş bulunabilirdi. Ancak,
günümüzde adaylar liyakat, formasyon (resmi belgeler) ve merkezi sınavlarla işe
alınmaktadır.
 Gerçek ortamlarda yüz yüze ilişkilerin yürütülmesi karşılıklı özveri gerektirir. İhtiyaç
anında borç para verilmesi, herhangi bir eşyanın ödünç verilmesi, banka ve hastane gibi
kurumlarda çalışan tanıdıklardan ilgi beklenmesi gibi. Sanal ortamlarda ise bu tür
durumlara rastlanmaz.
 Yüz yüze ilişkilerde sözel iletişimin yanı sıra beden dili de (jest ve mimi kler)
kullanılarak iletişime duygu katılır ve karşıya duygu aktarımı (sevinç, üzüntü, şaşkınlık
vb) yapılır. Sanal ortamlarda ise tüm iletişim klavyedeki harf ve işaretlere
indirgenmiştir.
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 Gündelik hayatta yüz yüze ilişkiler hayat boyu sürdürülemez. Başka bir semte, şehre ya
da ülkeye taşınılması durumunda mekana bağlı ilişkiler sona erer ya da kesintiye uğrar.
Halbuki sosyal medya sitelerinde bu ilişkileri tekrar canlandırmak mümkündür.
 Amacınız ister alışveriş, ister sohbet, ister iş arama olsun web siteleri size gerçek
hayatta asla ulaşamayacağınız miktarda sayı ve seçenek sunar.
Sanal ortamın yukarıda belirtilen avantaj ve kolaylıkları, günümüz insanlarını gerçek
ortamlarda yüz yüze ilişkiler kurmak yerine sosyal medya üzerinden sanal ilişkiler kurmaya
yönlendirmektedir. Bununla birlikte, yüz yüze ilişkilerin bireylerin sosyalleşmesini ve öteki
bireylere empati duyulmasını sağlama gibi toplumlarda göz ardı edilemeyecek türde önemli
işlevleri vardır. Bu anlamda, biyolojik bir varlık olan insanın sosyal bir varlık haline
gelmesinde yüz yüze ilişkilerin önemi yadsınamaz. Her ne kadar sanal ortamlar sayesinde
bireyin e-sosyalleştiği iddia edilse de, esasen bilgisayarlar bireyleri bir yandan e-sosyal diğer
yandan a-sosyal hale getirmektedir.
Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların toplumda yaygın kullanımına bağlı olarak değinilmesi
gereken diğer bir husus da internetteki hazır uygulama ve programların bireylerdeki düşünme
yeteneği ve sanatsal yaratıcılığı dumura uğratmasıdır. Mevcut bir resmi kolayca karakalem
çalışmasına veya yağlıboyaya çeviren program ve uygulamalar, hazır ses ve ritimler sunarak
amatörlerin bile kolayca beste yapmalarını imkan veren program ve uygulamalar çeşitlenip
arttıkça ve kullanımları (özellikle çocuklar arasında) yaygınlaştıkça insanın içindeki
yaratıcılık ve sanatsal ruh da zamanla körelecektir. Diğer bir deyişle, küresel sistem ve
modern yaşam entelektüel ve sanatsal ürünleri paketleyip hazır bir biçimde bireylere sunduğu
için gelecek nesiller arasında Mozart, Beethoven, Bach, Chopin gibi bestekarlar; Picasso,
Dali, Van Gogh, Monet, Renoir gibi ressamlar; Michelangelo, Bartholdi, Rodin gibi
heykeltıraşlar ve Bacon, Locke, Spinoza, Goethe, Nietzsche gibi düşünür ve filozofların
yetişmesi de beklenmemelidir.
Sanal ortamın bu kadar yoğun kullanılmasından dolayı, sosyal bilimler literatüründe sıkça
kullanılan “insan, sosyal bir varlıktır. Toplum içinde, diğer insanlarla iletişim kurarak yaşar”
ifadesi yerine yakın bir gelecekte “insan, e-sosyal bir varlıktır. Sanal ortamlarda diğer
insanlarla bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden iletişim kurarak yaşar” ifadesini kullanır
olacağız. Sosyal bir varlık olan insanın sanal bir varlık haline gelmesi onun kendi doğasıyla
çelişmesi demektir. Bu durum, onda stres ve gerginlik yaratacak kendi özüne
yabancılaşmasını neden olacaktır. Nitekim, günümüz (yabancılaşmış) insanı adeta “toplum
içinde yaşayan birer çağdaş Robinson Cruose” haline gelmiştir (Küçükali, 2002: 328).
İnsanların yüz yüze ilişkiler yerine sanal ortamları tercih edip kullanması, toplum sağlığını da
olumsuz yönde etkilemektedir. Radyasyon yayan bilgisayarların ve cep telefonlarının başında
uzun süre vakit geçirmek insanın hareket yetisini kısıtlamakta ve başta kanser olmak üzere
posture (duruş) bozukluğu, göz yorgunluğu, göz kuruluğu, karpal tünel sendromu, kronik
yorgunluk sendromu, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi hastalıklara neden olmaktadır.
Moderniteyle dünyevileşen günümüz küresel insanına getirilebilecek diğer bir eleştiri de
bireylerin değişen tüketim alışkanlıkları ve yaşama bakış açısıdır. Kitle üretimi yaparak
metaları kültür ve reklam endüstrisiyle bireylere pazarlayan kapitalist sistem küreselleşme ve
internet aracılığıyla artık çok daha geniş kitlelere hitap etme imkanı bulmuştur. Su dahil her
şeyin paketlendiği ve satıldığı günümüz toplumlarında bireylerin bilinçsiz tüketim alışkanlığı
adeta bir kullan-at toplumu yaratmıştır. Alışveriş merkezleri adeta modern toplumların
tüketim mabedi haline gelmiştir (Bayhan, 2011: 243). Nitekim, Baudilard’a göre günümüz
toplumlarında metalardan ziyade artık gösterge ve semboller tüketilmektedir (Baudilard’dan
aktaran Bayhan, 2011: 229). Diğer bir deyişle, ihtiyaçlarımızı karşılamak için deği l sadece
tüketmiş olmak için tüketiyoruz. Teknik olarak bu tür tüketime ekonomide Bandswagon
Etkisi, Snob Etkisi veya Veblen Etkisi denilmektedir. Detayları birbirinden farklı da olsa, bu 3
tür tüketimin ortak noktası, herhangi bir ürünü sırf başkalarından farklı olmak için ya da
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ünlü/tanınan biri kullandığı için tüketmektir (Çolak, 2011: 33). Gelinen nokta şudur: önceleri
ne yiyeceğimizi midemiz, ne giyeceğimizi ve ne alacağımızı kendi zihnimiz ve ihtiyaçlarımız
söylerken bugün ne yiyeceğimizi saatler, ne giyeceğimizi ve ne alacağımızı ise başka zihinler
ve medya söylemektedir. Bu, esasen modernizmin altında yatan mantığı simgelemektedir:
eski olan her şeyi eleştir ve tüket (Atiker, 1998: 39). Böyle bir tüketim anlayışı ise
beraberinde kaçınılmaz olarak hedonizmi ve anı yaşama felsefesini getirecek
(Featherstone’dan aktaran Bayhan, 2011: 231) ve kültürel farklılıkları yok ederek bireyleri tek
tipleştirecektir.
Değişen tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak günümüz insanının boş zaman anlayışı da
değişmiştir. Boş zaman, kendini yenileme ve dinlenme için bireyin özgür iradesini kullandığı
bir zaman dilimi olmaktan çıkmış ve kapitalizmin güdümünde yeni bir tüketim aracı haline
gelmiştir (Osmanlı ve Kaya, 2014: 7-8).
Küreselleşme sürecinde gözlenen diğer bir olgu da duyarsızlaşmadır. Biz, buna toplumsal
apati demeyi uygun buluyoruz. Apati, açıklamalı tıp terimleri sözlüğünde “Kişinin çevresel
uyarılara ilgisiz kalışı; hissizlik, kayıtsızlık, uyuşukluk” olarak tanımlanmaktadır (Kocatürk,
1986: 65). İnsanların hedonist ve materyalist bir anlayışla kendi dünyalarını kurup orada
yaşamaları onları ötekilere ve ötekilerin sorunlarına karşı ilgisiz ve duyarsız hale getirmiştir.
Fotoğrafçı Kevin Carter’ın 1994 yılında Pulitzer ödülü kazanan fotoğrafı (Resim 1), 2015
yılında cesedi Bodrum’da sahile vuran 3 yaşındaki Suriye’li Aylan bebek (Resim 2) ve 2016
yılında Suriye’nin Halep kentindeki bombardımanda yaralı kurtulan 5 yaşındaki Ümran’ın
durumu (Resim 3) toplumsal apatinin tipik örnekleridir.
Resim 1: Carter’ın ödüllü fotoğrafı.

Resim 2: Aylan bebek

Kaynak: www.rarehistoricalphotos.com Kaynak: www.aksam.com.tr

Resim 3: Suriye’li Ümran

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Başta Batı olmak üzere tüm dünya, Afrika’da yaşanan açlık problemine çözüm bulmak yerine
çekilen fotoğraflara ödül vermeyi; Suriyeli mültecilere destek olmak ve Suriye’de yaşanan
insanlık dramını önlemek yerine bu drama seyirci kalmayı tercih etmektedir.
4. Sonuç
Soğuk savaşın bitişi ve özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler
dünyayı küreselleşme adı verilen yeni bir düzene sokmuştur. Zaman ve mekan kullanımındaki
engelleri ulaşım ve iletişim teknolojileriyle ortadan kaldıran bu olgudan kaçış toplumlar ve
bireyler için mümkün gözükmemektedir. Tarihi kökleri aydınlanma çağına kadar giden
küreselleşmeyle birlikte yeryüzü adeta tek bir mekana; bireyler ise yeryüzü vatandaşına
dönüşmüştür. Küreselleşme üst bağlamda toplumları bütünleştirirken; alt bağlamda (getirdiği
yaşam tarzıyla) bireyleri ayrıştırmakta ve birbirinden uzaklaştırmaktadır. Küreselleşmeye yol
ve hız veren teknoloji insanları kuşatarak birbiriyle doğrudan temaslarını kesmiş ve yüz yüze
ilişkileri ortadan kaldırmıştır. İnsanlar, suni bir ortamda birbirleriyle araçlar vasıtasıyla
iletişim kurarak yaşar hale gelmiştir. Bu da insanların yabancılaşmasına, parçalanmasına,
yalnızlaşmasına, duyarsızlaşmasına ve kendi de dahil her şeyi bilinçsizce tüketmesine neden
olmaktadır.
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Görünen o ki; aydınlanma dönemiyle ortaya çıkan ve sanayi devrimiyle pekişen
dünyevileşme olgusu, çağımız enformatik/teknolojik devrimiyle daha da derinleşmiş ve
artmıştır. Bir yönüyle bireyi özgürleştiren ve onu doğaya karşı güçlü kılan, ancak bir yönüyle
de bireyleri birbirlerinden ayıran ve yalnızlaştıran Dünyevileşmenin olumsuz yönlerini
azaltmak için küreselleşmenin dayattığı yaşam tarzına eleştirel ve sorgulayıcı biçimde
yaklaşmak gerekir.
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Engelli Kadınların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar:
Alanya Örneği
Davud Nasibov1

Namık Hüseyinli 2

Özet
Geçmişten günümüze kadar hem engelinden hem de cinsiyetinden dolayı toplum dışına itilen engelli kadınların
çalışma hayatına katılımı büyük önem taşımaktadır. Genellikle çifte ayrımcılıkla karşılaşan engelli kadınlara
kendini ispat edebileceği ve becerilerini ortaya koyabileceği bir çalışma ortamı sağlanması ve onlara karşı
sergilenen olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması bir gerekliliktir.
Bu çalışma engelli kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Alanya bölgesinde yaşayan engelli kadınlarla yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilerek nitel yöntem aracılığıyla bilgi toplanmıştır. Elde edilen bulgularla görüşme gerçekleştirilen
kişilerin büyük bir çoğunluğunun öğrenim düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca bulgular
engelli kadınlar için ailenin desteğinin, tutumunun, eş ve çocuk sorumluluğunun önem taşıdığını ve bu faktörlerin
her birinin engelli kadınların çalışma hayatına katılımının önünde birer engel oluşturduğunu göstermektedir. Bu
engellerin aşılmasıyla birlikte engelli kadınların çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer alması sağlanmış
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, kadın engelli, çalışma yaşamına katılım
JEL Sınıflaması: J1, J14

Problems of Disabled Women in Labour Market: The Case of
Alanya
Abstract
Participation of disabled women, who have been ostracized due to both their disability and gender from past to the
present, to working life is of great importance. It is a necessity to provide a working environment where disabled
women who face with double discrimination can prove themselves and demonstrate their skills and to remove the
negative attitudes and attitudes exhibited against them.
This study was conducted to determine the obstacles to the participation of disabled women in working life. In the
survey, face to face interviews were carried out with disabled women living in Alanya region and the information
was collected through qualitative method. The obtained findings show that the vast majority of the interviewees
have a low level of education and that family support, their attitude, spouse and child responsibility are important
for disabled women, and that each of these factors constitute a barrier to the participation of disabled women in
working life. By overcoming these obstacles, it will be ensured that women with disabilities can take part in the
working life in greater measure.
Keywords: Disability, disabled women, participation in working life
JEL Classification: J1, J14



Bu çalışma, Davud Nasibov’un, Yrd. Doç. Dr. Namık Hüseyinli danışmanlığında hazırladığı ve 2017 tarihinde
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tarafından kabul edilen “Çalışma Hayatında
Engelli Kadın Olmak: Alanya Örneği“, Başlıklı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezinden yararlanılmıştır.
1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, SBE, Yönetim ve Organizasyon Programı, Yüksek Lisans, AlanyaTürkiye, davudnasibov@mail.ru.
2 Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,
Alanya-Türkiye, namik.huseyinli@alanya.edu.tr
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1. Giriş
Tarihsel süreç içerisinde varlığını her zaman sürdüren, toplum dışına itilen ve genellikle acıma
hissiyle yaklaşılan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bir grubun varlığı söz konusu
olmaktadır (Arıkan, 2002: 12; Meşhur, 2011: 76). Bahsi geçen bu grup dünya nüfusu içerisinde
yaklaşık %15 gibi azımsanmayacak bir paya sahip olan engelli bireylerdir (WHO, 2011:29).
Engelli bireyler bazen toplumda yük olarak, bazen topluma fayda sağlamadığı için öldürülen
ve bazen de kötü işlerde kullanılan bir grup olmuştur (Özer, 2015:58; Akay, 2010:15; Tufan,
2002: 33). Böyle bir yaklaşımın ortaya konulmasından dolayı bu bireyler yakın dönemlere
kadar varlıkları toplum tarafından kabul edilmemiştir. Sadece ikinci dünya savaşından sonra
farklı araştırmalara konu edilmeye başlandığı ve bu araştırmaların ortak noktası onların topluma
kazandırılması olduğu görülmektedir (Haveman ve Wolfe, 2000: 1010-1011; Seyyar, 2008: 8182; Marumoagae, 2012: 357).
Engelli bireyler gibi dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ve dünya nüfusunun yarısını
oluşturan kadınların asırlar boyu toplumdaki yeri genel olarak ev ile sınırlandırıldığı (Tilly vd.,
1976: 453) ve en önemli vazifelerinin ise eş ve annelik olarak belirlendiği görülmektedir
(Kuzgun ve Sevim, 2004: 14; Pelit, vd., 2016: 45). Aynı zamanda bu bireylerin ev dışındaki
konumlarıyla ilgili farklı yaklaşımların da mevcut olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımlar
genellikle kadınların çalışma yaşamında verimsiz olduğunu savunmaktadır (Scott ve Tilly,
1975: 36). Buna ek olarak kadınların istihdamı konusu diğer hukuki ve siyasi haklar gibi
giderek geleneksel bir hal aldığını da söylemek mümkündür. Kadın erkek istihdam
oranlarındaki uçurumun temelinde birçok nedenlerin saklandığını ve bu nedenler çalışma
hayatında kadınlara az yer verilmesinin gerekçesini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Kadınlar ve engellilerin istihdamında ayrımcılığın önemli bir rolü söz konusu olmakta ve bu
ayrımcılık bazı bireylere çifte ayrımcılık olarak yansımaktadır. Böyle ki, eğer bir birey hem
engelli hem de kadın ise bu zaman çifte ayrımcılığa uğrayacaktır. Bunun için de bu bireylerin
çalışma hayatına katılımı oldukça önemli olmaktadır. Çünkü engelli kadınlar dünyadaki engelli
bireylerin %51 oluşturmakta ve bu rakam oldukça yüksek bir rakam olmaktadır. Bu çalışma,
engelli kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin ortaya konulması amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel yöntem aracılığıyla Alanya bölgesinde yaşayan engelli
kadınlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek bilgi toplanmıştır.
2. Engelli Kadın Istihdamının Önemi
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan ve toplumsal gelişimin sağlanmasında büyük bir
öneme sahip olan kadınlar geçmişten günümüze kadar çeşitli (eğitim, istihdam, öğretim vd.)
ayrımcılıklarla karşılaşmıştır. Bu ayrımcılıkların ortaya çıkmasında en önemli etken kadınların
faaliyet alanlarının genel olarak ev ile sınırlandırılması ve en önemli görevlerinin eş ve
çocuklarına bakmak olduğu fikrinin daha çok yaygınlaştırılmasıdır (Tilly vd., 1976: 453;
Kuzgun ve Sevim, 2004: 14; Pelit vd., 2016: 45). Çalışma hayatı her bireyin kendi becerilerini
ortaya koyabileceği ve en önemlisi de kendini gerçekleştirebileceği bir yer olarak görülmektedir
( Aşık, 2010; Ay, 2012; Peters, 2016). Çalışmanın bir hak olarak tanımlanması ve görülmesi de
bunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Ama çalışmanın bireyin hayatındaki önemine
bakılmaksızın geçmişten günümüze engelli kadınlar çalışma yaşamı içerisinde fazla yer
almamaktadır. Çünkü bu bireyler hem engelli hem de kadın olduklarından dolayı çifte
ayrımcılıkla karşılaşmışlardır. Ayrıca kadınların çalışma hayatına katılımında önemli ro l
oynayan feminist yaklaşımın, engelli kadınları kendi yaklaşımlarına dahil etmemesi engelli
kadınların toplumda daha fazla ölçüde dışlanmasına neden olmuştur. Bu durumlar göz önünde
bulundurulduğunda erkeksel bir yaklaşımın ortaya koyulmasıi engelli kadınların yeterince fark
edilmemesi ve çalışma hayatında bu bireylere çok daha az sayıda yer verilmesi sonuçlarını
doğurmaktadır (Küçükkaraca, 2005).
İstihdamın engelli kadınların maddi olarak desteklenmesi, benlik saygısı ve sosyal tanıma
erişebilmesi için kritik bir bileşeni oluşturduğu belirtilmektedir (Dısabled Women: An
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International Resource Kıt, 1996). Bu bileşenin sağlanmasının aslında hem engelli kadınların
toplumda tanınabilirliğ açısından hem de kendi özgüvenlerinin sağlanabilmesi bağlamında
oldukça önem taşıdığı söylenebilir. Bu noktadan hareketle engelli kadınların istihdamının
sağlanabilmesi için gerek devlet kurumlarının gerekse toplumun diğer üyelerinin bu hususya
kendisini sorumlu tutması ve engelli kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki
engellerin kaldırılması için birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü engelli kadınlara
bizim toplumumuzda hakim olan acıma hissi yaklaşımı, bu bireylerin çalışmaması gerektiği ve
daha çok evde kalmalarını destekleyen düşüncelerin savunulması toplumsal bütünleşmeyi
sağlayamacaktır. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak engelli kadın istihdamının toplum
içerisindeki yerinin ve öneminin farkına varılmalı ayrıca bu yönlü destekleyici faaliyetlerde
bulunulmalıdır.
3. Veri ve Yöntem
Çalışma hayatının her bir bireyin hayatındaki önemi her kes tarafından bilinmektedir. Engelli
kadınlar da bir birey olduğundan onların çalışma yaşamına katılımı, hem toplumsal
bütünleşmenin sağlanması hem de kendilerini daha özgür ve faydalı olduklarını düşünmeleri
açısında oldukça önemlidir. Ama istihdam edilenlerin sayısına baktığımızda karşılaşılan
rakamlardan çalışma hayatının onarlın hayatlarında bu kadar çok önemli olmasına bakmayarak
gerekli yeri almadıklarını görebiliriz. Bu durumun literatürde ele alınmasına baktığımız zaman
yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun yurtdışında gerçekleştirildiği görülmüştür.Bu konu
bütün bunları göz önünde bulundurularak seçilmiş olup ve engelli kadınların çalışma hayatında
düşük olmasının nedenlerinin ve çalışmaya bakış açısının engelli kadınların kendi gözünden
araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel yöntem aracığıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel
yöntem bilinen olayların arkasında yatan sebepleri ve olaya yeni bir bakış açısı kazandırmak
amacıyla gerçekleştirilen bir yöntemdir (Koçak, 2010: 745). Aynı zamanda araştırmacının
katılımcı rolü, katılımcıların deneyimlerinin sistematik şekilde incelenmesi, araştırma
denesinde esneklik ve tümevarımca bir analizin yapılması nitel yöntemin uygulama amacını
oluşturmaktadır (Ersoy ve Gülmez, 2013: 28; Akıncı ve Sönmez, 2015: 102). Ayrıca olayların
farklı durumlarda ve ortamlarda farklılık gösterdiği göz önünde bulundurulursa nitel yöntemde
genelleme yapılamaz.
Araştırma verilerinin elde edilmesi zamanı nitel yöntemlerden yarı yapılandırılmış soru formu
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
katılımcıların demografik bilgileriyle ilgili sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise engelli
kadınların çalışma yaşamında düşük olmasının nedenini açıklamaya yönelik sorular
sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış soru formunun sorularının bazıları bazıları ise görüşme
gerçekleştirildiği zaman ortaya çıkmaktadır. Soruların bu şekilde oluşturulması ise konuyla
ilgili daha derinleştirici ve detaylı bilginin elde edilmesine imkan sağlar.Aynı zamanda soru
formunun oluşturmadan önce iki pilot görüşme yapılmış ve bu görüşmelerden sonra soru formu
yeniden gözden geçirilerek son haline getirilmiştir. Araştırmada kullanılmış olan yöntemin
ayrıntılı bir şekilde ele alınmasıyla birlikte veri toplama süreci ve veri analiz kısmı da
detaylandırılmıştır. Araştırma bulguları engelli kadınlarla yapılmış olan görüşmelerden
doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Yer verilmiş olan alıntılar daha sonra sistematik
bir şekilde açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
4. Veri Analizi ve Bulgular
Görüşme gerçekleştirilen kişilerin yaş ve medeni durumlarına ilişkin bulgulara Tablo 1’de yer
verilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere görüşme gerçekleştirilen kişilerin %26’sının 18-29
yaş aralığında, %61’nin 30-45 yaş aralığında, %13’nün ise 45 ve üzeri yaşta olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Görüşülen kişilerin %56,5’nin bekar, %43,5’nin ise evli olduğu sonucuna
varılmıştır. Ayrıca çalışmakta olan kişilerin büyük çoğunluğunun 30-35 yaş aralığında
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bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda evli kadınların yarıdan fazlasının çalışmadığı sonucu
bulunmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Katılımcı Sayısı

Yüzdesi
(%)

Evli

10

43,5

Bekar

13

56,5

Toplam

23

100

18-29

6

26

30-44

14

61

45 Ve Üzeri

3

13

TOPLAM

23

100

DEMOGRAFIK
ÖZELLIKLER
MEDENI DURUM

YAŞ GRUBU

Katılımcıların gelir düzeylerine ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablodan da
görüldüğü üzere katılımcıların % 43,5’i 500 TL’ye kadar, %4,3’ü 500-1000 TL, % 39,2’i 10001500 TL ve %13’u ise 1500 TL üzerinde bir gelir düzeyine sahiptir. Buradan da görüldüğü
üzere engelli kadınların çoğunluğunun gelir düzeyleri düşüktür. Bu noktadan hareketle bu
bireylerin çalışma yaşamına katılımın gerekliliğinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 2: Katılımcıların gelir düzeylerine ilişkin bulgular
GELIR DÜZEYI
(TL)
0-500

Katılımcı Sayısı
10

Yüzdesi
(%)
43,5

500-1000

1

4,3

1000 -1500

9

39,2

1500 ve üzeri

3

13

Toplam

23

100

Katılımcıların öğrenim düzeylerine ilişkin bulgulara Tablo 3’de yer verilmiştir. Tablodan da
görüldüğü gibi katılımcıların % 8,8’i okuryazar olmayan, % 4,3’ü okuryazar olan, %47,8’i
ilkokul, %17,4’ü lise, %17,4’ü ön lisans, %4,3’ü lisans mezunu olmaktadır. Görüldüğü üzere
katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi düşüktür.
Tablo 3: Katılımcıların öğrenim düzeylerine ilişkin bulgular
ÖĞRENIM DÜZEYI

Katılımcı Sayısı

Yüzdesi (%)

Okur Yazar Olmayan
Okur Yazar Olan
İlkokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Toplam

2
1
11
4
4
1
23

8,8
4,3
47,8
17,4
17,4
4,3
100
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Engelli kadınların çalışma yaşamına katılımının önündeki engellerin belirlenmesi amacıyla
katılımcılara farklı sorular sorulmuştur. Şekil 1’den de görüldüğü üzere engelli kadınların
çalışma yaşamına katılımını etkileyen faktörlerin aile,eğitim, cinsiyet ve kişinin kendi engeli
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca görüşülen kişilerin yaklaşık % 22,7’i kendi engelinin, % 18
cinsiyetinin ve % 13,6’ı ise eğitim düzeyinin çalışma hayatına katılımının önünde bir engel
oluşturduğunu söylemiştir. Bununla birlikte evli kadınların % 30’u çocuk sahibi olmanın
çalışma hayatına katılmasının önünde bir engel oluşturduğunu belirtmiştir.
Şekil 1: Engelli kadınların çalışma yaşamına katılımının önündeki engeller

Eğitim

Kişinin
Cinsiyet Kendi
Engeli

Çocuk
Sahibi
Olmak

Aile

Elde edilen bulguları destekleyici katılımcı görüşlerine ise aşağıda yer verilmektedir.
“…Yok önce hiçbir şey sorulmazdı bana ama engelli olduğumu dile getirdikten sonra hem bu durum hem
de beni bu işe yönlendiren tanıdıkların da çekincesiyle zaman zaman ben düşüncelerimi söylüyordum
onlar da dinliyordu. Engelli olduğumu söyledikten sonra ben i engelli olarak çalıştırın dedim hatta yok
seni normal olarak işe aldık olmaz böyle devam et dediler …”(Katılımcı 11, 28 yaşında, bekar)
“…Şu an çalışmıyorum, 2 yıl temizlik ve getir götür işi yaptım sadece başka da çalışmadım
rahatsızlandım sonra işten çıktım…” (Katılımcı 8, 28 yaşında, bekar)
“….Ben ilkokul mezunuyum ama aslında okumayı çok istedim. Biz 8 kardeşiz köyde olduğumuz için o
zaman ailem okutmadı. Eğer okusaydım şimdi daha güzel işte çalışırdım…”. (Katılımcı 13, 40 yaşında,
evli)
“…Okumadım diye yapabileceğim iş buldum kendime halıcı da iyi de dokurdum ama ben yıllarca
çocukluğumdan beri halı dokudum, bıktım artık…”.(Katılımcı 12, 37 yaşında, bekar)
“…Bence cinsiyet tek engellikte değilnormal kadınlar için de oldukça önemli. Çünkü çalışan kadınlara
yaklaşımlar çok kötü…”…”.(Katılımcı 18, 43 yaşında evli)

Geçmişten günümüze hem engelinden hem de cinsiyetlerinden dolayı toplumun dışına itilen,
çifte ayrımcılığa uğrayan ve dezavantajlı gruplar içerinde yer alan bireylerin varlığı söz konusu
olmuştur. Bu bireyler bazen toplumda yük olarak görülmüş bazen de topluma fayda
sağlamadığı için öldürülmüş ya da kötü işlerde kullanılmıştır (Özer, 2015: 58; Akay, 2010:15;
Tufan, 2002: 33). Söz konusu bireyler engelli kadınlardır. Engelli kadınlar öncelikle sırf kadın
olduklarından dolayı faaliyet alanları sadece evle kısıtlanmış ve sosyalleşmeleri
sağlanmamıştır. Engelli olduklarından dolayı ise tüm engellilerin engellerinden dolayı yaşamış
oldukları dışlanma, ön yargı ve ayrımcılıklarla karşılaşmışlardır. Tüm bunlar aslında hem
engelinden hem de cinsiyetinden dolayı engelli kadınların ayrımcılıkla karşılaşarak toplumsal
hayattan soyutlamasına neden olmuştur.
Görüldüğü üzere çifte ayrımcılığa uğrayan engelli kadınların toplumsal bütünleşmenin
sağlanması için topluma kazandırılması ve bütünleşmesinin sağlanması büyük önem
151

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5 th -7th October 2017

taşımaktadır. Bu toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında ise önemli faktörlerden biri de
çalışma hayatıdır. Çalışma hayatının her bireyin kendisi ispat edebileceği ve en önemlisi
becerilerini ortaya koyabileceği bir ortam olarak kabul edilmesi de aslında bu faktörün ne kadar
önem taşıdığının göstergesidir. Ayrıca çalışma hayatı içerisinde yer almanın her bireye tanınmış
bir hak olarak görülmesi de bu durumun önem ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
engelli bireylerin özellikle de çifte ayrımcılığa uğrayan engelli kadınların çalışma hayatında
içerisinde daha aktif yer alması hem onların insani haklarından yararlanmasını hem de kendini
ispat edebileceği ve becerilerini ortaya koyabileceği bir ortamda bulunmasını sağlayacaktır.
Ayrıca istihdamın kadın engellilerin maddi olarak desteklenmesi, benlik saygısına ve sosyal
tanıma erişmesi için de kritik bir bileşen oluşturduğu belirtilmektedir (Dısabled Women: An
International Resource Kıt, 1996). Bu bileşenin sağlanması hem engelli kadınların toplumda
tanımlanması hem de kendi özgüvenlerinin kazanımı için oldukça önemlidir. Tüm bunlar
aslında engelli kadın istihdamının önem ve gerekliliğine dikkat çekmektedir.
Bu çalışma, engelli kadınların istihdamının önündeki engellerin ortaya konulması amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel yöntem aracılığıyla Alanya bölgesinde yaşayan 23 kadın
engelliyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek bilgi toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre
görüşme gerçekleştirilen kişilerin %26’nın 18-29 yaş aralığında, %61’nin 30-45 yaş aralığında,
%13’nün ise 45 ve üzeri yaşta olmaktadır. Görüşülen kişilerin %56,5’nin bekar, %43,5’nin ise
evli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmakta olan kişilerin büyük çoğunluğunun 30-35
yaş aralığında bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda evli kadınların yarıdan fazlasının
çalışmadığı sonucu bulunmuştur. Evli kadınların çalışma yaşamına katılımının az olması aile
sorumluluklarından, engelli olmalarından ve çalışma hayatında karşılaştıkları olumsuz
davranışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durumlar göz önünde buldurulduğunda
sağlıklı kadınlara kıyasla engelli kadınlara çocuk bakıcılığı hizmetinin verilmesi onların
çalışma hayatına katılmaları için büyük bir önem arz etmektedir.
Bu nedenle devletin bu konuda aracılık göstermesi ve ilgili kurum veya kuruluşların desteğinin
sağlanması engelli kadınların çalışma yaşamı içerisinde daha fazla görülmesini sağlayacaktır.
Bununla birlikte çalışma hayatında bunlara karşı ayrımcı yaklaşımların doğru olmadığıyla ilgili
işletmelerde gerekli seminerlerin düzenlenmesi ön görülmektedir.
Engelli olmayan bireylerde bekar kadınların evli kadınlara nazaran çalışma yaşamında daha az
yer almaları görüldüğü halde engelli kadınlarda tam tersi görülmüştür. Bekar engelli kadınlar
çalışmasının en başlıca nedenleri arasında ekonomik özgürlük yer almakta, bu durum onların
sosyalleşmelerine katkı sağladığından ve kendilerine öz güven verdiğinden dolayı olduğu
düşünülmektedir. Katılımcıların öğrenim düzeylerine ilişkin bulgulara bakıldığında %8,8’i
okur yazar olmayan, %4,3’ü okur yazar olan, %47,8’i ilkokul, %17,4’ü lise, %17,4’ü ön lisans,
%4,3’ü lisans mezunu olduğu görülmüştür. Görüldüğü üzere katılımcıların büyük
çoğunluğunun eğitim düzeyi düşük olmaktadır. Eğitim düzeylerin düşük olmasının en başlıca
nedenlerinin okullarda onlara karşı yapılmış olan dışlanma, ailenin onları oklulara
göndermemesi ve kişinin engeline uygun gidebileceği okulun bulunmaması olduğu
düşünülmektedir.
Genel anlamda engelli eğitimlerine ilişkin yasal bir alt yapının bulunmaması dolayısıyla bu
bölgede de engelli bireylere sağlanan eğitim eksikliğinin veya yetersizliğinin bir nedeni olarak
görülmektedir. Alanya bölgesinde verilen eğitimlerin yetersizliği ise ancak belediye ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ortadan kaldırılabilir. Ancak bu şekilde engelli kadınların
eğitim düzeyinin arttırılabileceği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle engelli kadınların
eğitim düzeyinin artırılması için ilk başta ailelere eğitimin onların hayatındaki önemiyle ilişkili
bilgilendirilme yapılmalıdır. Ayrıca engelli eğitiminin yasal dayanaklarının oluşturulması,
kaynaştırma eğitiminin artırılması ve her bölgede engelli bireylerin engel gruplarına uygun
okulların sayısının artırılması ancak bu hususta ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin de
alınması ile eğitim düzeyini artırılabileceği öngörülmektedir.
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5. Sonuç
Kadınların çalışma yaşamına katılımı etkileyen faktörlerle ilişkili bulgulara bakıldığında ise en
önemli faktörlerin eğitim, cinsiyet ve kişinin kendi engeli olduğu görülmüştür. Görüşülen
kişilerin yaklaşık %22,7’i kendi engelinin, %18 cinsiyeti ve %13,6’ı ise eğitimin çalışma
hayatına katılımının önünde bir engel olduğunu belirtmiştir. Bu bireylerin çalışma yaşamına
katılımın artırılması için öncelikle işletmelerde cinsiyet ayrımcılığı yapanlara karşı gerekli
yaptırımlar uygulanmalıdır.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde engelsiz turizm faaliyetleri çerçevesinde engellilik konusu
büyük ölçüde önem taşırken işletmelerin engelli istihdamının sağlanması bağlamında gösterdiği
hassasiyetin ve önemin pek de ehemmiyeti olmadığı göze çarpmaktadır. Çünkü engelsiz
turizme verilen önem ticari bir anlayış gerektirmekte fakat engelli istihdamı konusu ticari
anlayıştan uzak bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu iki durumun işletmeler
açısından önemi tartışmasız ve açıktır.
İşletmelere yönelik bir diğer konu ise çalışma koşullarının engelli kadınların engeline uygun
hale getirilmesidir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların gerekli ve sürekli denetimleri
sağlaması engelli kadınların çalışma yaşamı içerisinde daha fazla ölçüde yer almasını
sağlayabilir.
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Finansal Bilgi Manipülasyonun Belirlenmesinde Spathis Modeli
Yaklaşımının Etkinliği
Funda H. Sezgin

1

Özet
Finansal bilgi manipülasyonu, şirketler tarafından sunulan bilgilerin gerçek finansal durumlarını ve faaaliyet
sonuçlarını yansıtmamasıdır. Finansal bilgi manipülasyonunun belirlenmesi konusunda en temel çözüm sorumlu
otoritelerin denetimi olmaktadır. Bunun yanısıra, kamuya açıklanan bilgiler analiz edilerek ve istatistik
yöntemler kullanılarak, çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde gerçeğe aykırı finansal tabloların varlığı hakkında
tahmin modelleri çalışılmaktadır. Bu araştırmada, Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören SPK’nın denetim ve
incelemeleri sonucunda finansal bilgi manipülasyonu yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan şirketlerle, bu
konuda herhangi bir bulguya rastlanmayan şirketlerin 2016 yılı verileri, Spathis (2002)’in önerdiği Logistik
Regresyon modelinde tanımlanan finansal oranlar temel alınarak, manipülasyon belirlemede etkinliği
araştırılmıştır. Burada amaç, finansal bilgi manipülasyonunu öngören erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek
bir tahminleme modeli geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Finansal bilgi manipülasyonu, Spathis model, Lojistik regresyon
JEL Sınıflandırması: C01, C13, M20

Effectiveness of Spathis Model for Detecting Financial
Information Manipulation
Abstract
Financial information manipulation is the inconsistency of the knowledge declared by the firms, expected to
assure the real financial situation and operations. The common solution for detecting financial information
manipulation is the inspection made by the responsible authorities. In addition to this, by analyzing the
information declared to public, and applying statistical techniques, estimating the contradictory financial tables
are possible. In this study, the firms at the Borsa Istanbul (BIST) detected and declared as manipulators and nonmanipulators by the SPK are analyzed for 2016 year with Spathis Model in order to find the effectiveness of the
technique for detecting manipulation. The variables suggested by Spathis (2002) are used. The aim is to enhance
a model that can be used as an early warning system for estimating the financial information knowledge.
Keywords: Financial information manipulation, Spathis model, Logistic regression
JEL Classification: C01, C13, M20

1. Giriş
Şirketlerin ve genel olarak ekonominin finansmanında sermaye piyasalarının oynadığı rol her
geçen gün artmaktadır. Menkul kıymetlerin teminat olarak kullanılmalarının kredi hacminin
genişlemesinde ve daralmasında rolü bulunmaktadır. Girişimciler ihtiyaç duydukları fonları
temin edebilmek açısından, şeffaf ve etkin işleyen menkul kıymet piyasalarına gereksinim
duyarlar. Düzgün işleyen finansal piyasalar ve halkın piyasalara duyduğu güven; ekonomik
büyümenin sürdürülebilmesi açısından ön şart olarak görülmektedir (Küçüksözen ve
Küçükkocaoğlu, 2005).
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Finansal bilgi, şirketler muhasebesi ve raporlama sisteminin bir ürünüdür. Bu raporlama
sisteminin görevi, halka açık firmalara ilişkin mali durumlarını ve performans ölçümlerini
gösteren, denetlenmiş nicel verileri rutin olarak açıklamaktır. Yatırımcılar ve düzenleyiciler
için denetlenmiş bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve açıklamaları destekleyici
biçimde bilgi seti halinde sunulmaktadır (Bushman vd., 2003). Mevcut finansal bilgilerin
miktarı ve kalitesi bir ekonomide kaynak tahsisinin verimliliğini ve sermaye maliyetini
etkilemektedir. Kaynakların etkin şekilde kullanılması ise, sermaye maliyetlerini en aza
indirir ve aynı zamanda ekonominin değerinin en yüksek seviyelerde olmasını sağlar.
Kurumsal finansal bilgilerin yasal olarak düzenlenmesi piyasa eksikliklerinin giderilmesi için
önemlidir. Finansal bilgilerin yasalarla düzenlenmesi, bilgisiz, ortalama veya sade yatırımcı
için teşvik edicidir (Binici, 2011).
Muhasebe politikalarındaki esneklik ve düzenlemelerdeki eksiklik ve yetersizlikler, finansal
tabloların farklı bir şekilde hazırlanması, sunulması ve yorumlanmasına ve dolayısıyla mevcut
ve potansiyel yatırımcıların yanıltılarak, yanlış karar vermelerine neden olmaktadır. Özellikle
tepe yönetimi, muhasebe politikalarındaki esnekliklerden yararlanmak suretiyle, işletmelerin
istedikleri hedeflere ulaşmasını sağlayabilmektedirler. Kazanç yönetimi olarak adlandırılan bu
uygulamalar işletmelerin gerçek finansal durumlarını görmede bir işletme ile ilgili tarafların
karşısına engel olarak çıkmaktadır (Gündüz, 2016).
Sermaye piyasasında yatırımcılar, yatırım kararı vermek için yeterli bir biçimde, zamanında
ve doğru bilgilendirilmeleri gereklidir. Bilgilendirilme ihtiyacı esas itibariyle finansal
sistemin diğer ayağını oluşturan para piyasaları için de gerekli ve önemlidir. Bununla birlikte,
sermaye piyasalarında yatırımcıların arz ettikleri fonu kullanan şirketlerle doğrudan ortaklık
ve borç ilişkisine girmiş olmalarını sağlamaktadır. Bunun için yatırımcılar fon arz ederken,
diğer bir ifade ile menkul kıymet satın alırken-satarken ya da bu kararlarını gözden geçirirken,
şirketler tarafından kendilerine sunulan finansal bilgilere göre hareket etmeleri,
bilgilendirilme ihtiyacının sermaye piyasalarındaki önemini göstermektedir (Küçüksözen,
2004; Binici 2016).
Gelişmekte olan ülkelerde ekonominin temel taşlarından biri finans piyasaları ve buna bağlı
olarak sermaye piyasalarının etkinliğidir. Piyasaları olumsuz etkileyecek unsur lardan biri olan
finansal bilgi manipülasyonunun belirlenmesine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
araştırmada, Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören SPK’nın denetim ve incelemeleri
sonucunda finansal bilgi manipülasyonu yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan şirketlerle, bu
konuda herhangi bir bulguya rastlanmayan şirketlerin 2016 yılı verileri, Spathis (2002)’in
önerdiği Lojistik Regresyon modelinde tanımlanan finansal oranlar temel alınarak,
manipülasyon belirlemede etkinliği araştırılmıştır. Burada amaç, finansal bilgi
manipülasyonunu öngören erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek bir tahminleme modeli
geliştirmektir.
2. Finansal Bilgi Manüpülasyonu
Finansal bilgi şirketler hakkında daha iyi karar alınmasını, ekonomik sistemin temel amacı
olan kaynakların daha etkin dağılımını sağlamaktadır. Böylelikle taraflı, doğru olmayan bilgi,
diğer bir ifade ile finansal bilgi manipülasyonu kaynakların etkin tahsis edilemeyip tersine
biçimde israf edilmesine neden olmaktadır (Bushman ve Smith, 2001). Şirket ortaklarının
kendi menfaatleri çerçevesinde şirket faaliyetleri hakkında yanlış bilgi aktarımı, bu
faaliyetlerle toplumun tamamının da ilgilendiği düşünülürse, şirket tarafından finansal
tabloların nasıl üretildiği, dolayısıyla, finansal bilgi manipülasyonu uygulamasına gidilip
gidilmediği, toplumun tamamı açısından da önemlidir. Böylece, finansal bilgi manipülasyonu
uygulaması, toplumun tamamını dolandırmak anlamına gelmektedir (Stolowy ve Breton,
2004).
Finansal bilgi manipülasyonu, muhasebe kayıtlarının ve dolayısıyla finansal tabloların
hazırlanmasını destekleyen belgelerin sahte olması, tahrif edilmesi veya değişti rilmesi,
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muhasebeye konu olayların, işlemlerin ve önemli bilgilerin finansal tablolarda yanlış
sunulması ya da kasıtlı olarak atlanması; finansal tablolardaki tutarlar, sınıflandırma, sunuş
biçimi veya açıklamalarla ilgili muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak kötüye kullanılması
suretiyle gerçekleşmektedir (Terzi, 2012; Kılıç vd., 2014). Finansal tablo manipülasyonu
temelde, finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları
üzerindeki algılarını etkilemeye yöneliktir. Çoğu işletme için en önemli finansal bilgi
kullanıcısı yatırımcılardır. Bu açıdan bakıldığında yatırımcılar, manipülasyonun en önemli
hedefi durumundadırlar. Yöneticiler, finansal tablolarda manipülasyona yönelerek
yatırımcıların zihinlerinde olumlu bir “kar beklentisi” oluşturmayı ve bu şekilde yatırımcıların
yeni hisse senetleri satın almalarını sağlamayı hedeflemektedirler (Alaryan vd., 2014).
Chambers (2004)’e göre ise; finansal manipülasyon, sermaye piyasalarında alım satıma konu
olan finansal varlıkların fiyat oluşumuna gerçek ve kabul edilebilir bir nedene dayanmaksızın
etkide bulunulması, kendi amaç ve istekleri doğrultusunda diğer yatırımcıların yanlış
yönlendirilmesi ve bunların menfaat sağlamaya yönelik olarak yapılmasını içeren davranış ve
işlemlerin bütünü olarak tanımlanmıştır.
Genel olarak tanımlamak gerekirse, muhasebede kullanılan yöntemler ve muhasebe
ilkelerinin ve standartlarının sunduğu esneklikler işletme yönetimine finansal raporların
hazırlanmasında birtakım farklı seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekleri kullanma hakkı
olduğunu düşünen yöneticiler birtakım manipülatif işlemlere başvurmaktadırlar. Amaç
faaliyet sonuçlarının istenildiği gibi ayarlanmasıdır. Bütün bu yapılanlar da muhasebe
bilgisinden yola çıkılarak yapılır. Bu nedenle muhasebe bilgilerinden yola çıkarak bilgi
kullanıcıları yanıltmak amacıyla yapılan bilinçli düzensizliklere muhasebe manipülasyonu
denmektedir (Hastuti ve Gozali, 2015).
Muhasebe manipülasyonu birçok açıdan ve farklı metodolojilerle araştırılmıştır. Muhasebe
manipülasyonu denildiğinde kazanç yönetimi, gelir düzeltme, yaratıcı muhasebe, vitrin
süsleme, büyük temizlik muhasebesi gibi kavramlar akla gelmektedir. Bu kavramlar, kimi
araştırmacılar tarafından farklı görülse de temel olarak katılımcıların fikirlerini etkilemek için
kullanılmaktadır. Her biri muhasebe manipülasyonunun değişik bir yönünü açıklamaktadırlar.
Özellikle yatırımcıların işletmenin riskleri ile ilgili algılarını değiştirmek ve işletmenin
performansının iyi olduğu vurgusunu yapmak için farklı muhasebe yöntemleri kullanılarak
muhasebe manipülasyonuna başvurulması mümkündür (Spathis vd., 2002). Muhasebe
manipülasyonu ile işletmeler açıklanacak kar rakamlarını istedikleri yönde değiştirebilme
imkanına sahiptirler. Yani; isterlerse kar rakamını artırırlar isterlerse azaltabilirler. Bu
anlamda, muhasebe manipülasyonu daha çok kar rakamlarının değiştirilmesi üzerine kurulan
bir düzensizliktir (Stolowy ve Breton, 2004).
Manipülasyonlar piyasaların etkinliğini azalttığından, manipülasyonu önlemeye ilişkin
düzenleme, denetim ve yaptırımlar piyasaların etkinliğini arttırma açısından büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca manipülasyonlar, kamunun aydınlatılması mekanizmalarının işlerliğini
ve piyasaların şeffaflığını ortadan kaldırmaktadır, bu da yatırımcıların piyasaya olan
güvenlerini olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla piyasaların gelişimini engellemektedir.
Son yıllarda, modern tekniklerin gelişmesi ve özellikle internet kullanımındaki yaygınlaşma,
finansal bilgilere ulaşımı kolaylaştırmakla birlikte sermaye piyasası araçlarının değerlerini
etkileyen yanıltıcı bilgilerin de daha hızlı yayılmasına neden olmuş, bu alanda bazı kuralların
belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur (Mamo ve Aliaj, 2014; Tilden ve Janes, 2012).
İçerikleri itibariyle iki tür manipülasyon vardır. Bunlardan ilki, bilgi bazlı manipülasyondur.
Bilgi bazlı manipülasyonlarda, yatırımcılara şirketle ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler
verilmekte veya şirketle ilgili gerçek olmayan bir takım söylentiler çıkarılmakta ya da
açıklanması gerekli bilgiler açıklanmamaktadır. Bu tür manipülasyonlar bilgi etkinliğin
sağlanmadığı, şirketle ilgili bilgilerin yatırımcılar tarafından kolaylıkla elde edilemediği ve
asimetrik bilgi dağılımının söz konusu olduğu piyasalarda daha sık görülmektedir. İkinci tür
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olan işlem bazlı manipülasyonlarda ise, işlem yapanlar asıl niyetlerini gizleyerek, yapmış
oldukları alım ve satım işlemleriyle menkul kıymet fiyatlarını etkilemeye, yapay piyasa
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak, işlem bazlı manipülasyon yasal görüntülü işlemler ile
gerçekleştirildiğinden, çok farklı tekniklerin uygulanmasına elverişidir. Dolayısıyla teknolojik
gelişmelerin de, manipülatif tekniklerde kullanılması mümkündür. Bu nedenle, gelişmiş ve
sıkı denetim mekanizmalarının bulunduğu piyasalarda da işlem bazlı manipülasyon
görülmektedir (SPK, 2008).
Etkin bir piyasada, Cox ve Weirich (2002)’e göre finansal bilgi manipülasyonuna karşı
yatırımcının tepkisi oldukça sert olmakta, ilgili hisse senedinin fiyatı düşmektedir. Bunun
sonucunda sermaye piyasasında olumsuz bir tepkiler zinciri oluşabilmektedir. Türkiye’de ise,
bu hipotezin tersine ilgili şirketin hisse senedi fiyatlarında beklenen düzeyde bir düşüş
gerçekleşmediği gibi yükseliş dahi olabilmektedir.
Muhasebe manipülasyonunda kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerin bazıları şu
şekilde sıralanabilir :
 Muhasebe politikalarında değişiklik yapmak,
 Araştırma ve geliştirme giderlerini aktifleştirmek ya da dönem gideri olarak
kaydetmek,
 Hızlandırılmış amortisman yönteminden doğrusal amortismana geçmek,
 Borçlanma maliyetlerini aktifleştirmek ya da dönem gideri olarak kaydetmek,
 Stok değerleme yöntemini değiştirmek,
 Satın alınan işletmeyi gerçeğe uygun değer üzerinden ya da defter değeri üzerinden
kaydetmek,
 İşletme birleşmelerinde satın alma yöntemi ya da çıkarların havuzlaması yönetiminin
kullanmak,
 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ya da finansal tablolara alınması,
 Giderlerin ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi,
 Varlık ya da yükümlülükleri gerçeğe aykırı olarak sunmak,
 Finansal tablolarda yer alan kalemlere ilişkin sınıflandırmaları değiştirmek,
 İşlem ya da faaliyetleri amaca uygun olarak oluşturmak (Demir ve Aslan, 2015).
2.1. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Amaçları
Finansal bilgi manipülasyonunun çeşitli yöntemleri, görünümleri ve tanımları olmakla birlikte
çok temel bir amacı bulunmakta olup, bu amaç; şirketle ilgili risk hakkında piyasa
katılımcılarındaki izlenimi ya da algıyı ve şirketin vurgulanması gereken farklılıklarını
etkileme arzusudur (Tilden ve Janes, 2012). Finansal bilgi manipülasyonu, işletme ve toplum
(siyasi maliyetler), fon sağlayanlar (sermaye maliyeti) ya da yöneticiler (ücret planları)
arasındaki gelir transferini etkilemek amacıyla yönetimin muhasebe tercihlerini yaparken ya
da işlemleri gerçekleştirirken takdirlerini kullanmalarını ifade etmektedir (Mengi, 2013).
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Şekil 1: Finansal bilgi manipülasyonu uygulamasının ortaya çıkardığı gelir transferi
Kaynak: Koçak, 2015
Finansal bilgi manipülasyonuna başvuran işletmelerde yatırımcılar, kredi verenler, devlet ve
yöneticileri etkileyebilecek bazı amaçlar güdülmektedir. Esas amaç, yatırımcıların işletme ile
ilgili algılarının pozitif şekilde oluşmasını sağlamaktır. Özellikle, yüksek kar beklentilerinin
beklentilerinin oluşturulması yatırımcıların daha fazla hisse senedi almasını sağlamak veya
yeni yatırımcılar çekebilmek içindir. Klasik iktisat kuralı olan bir varlığa talep arttıkça o
varlığın fiyatı da artar kuralından yola çıkarak dolaylı olarak talep artışından kaynaklanan bir
hisse senedi fiyat artışı sağlanır (Varıcı ve Er, 2013). Bununla birlikte, şirketin hisse senedi
fiyatını ve riskini etkilemek, işletme ile ilgilenen taraflarla ilişkileri i yi tutmak, yönetici
maaşlarında artış sağlamak, firmaya fon talebini artırmak, firmanın kredi yeterlilik koşullarını
düzeltmek, vergi avantajı sağlamak, politik ve hukuki açıdan risk oluşturabilecek bazı
durumlardan kaçınmak gibi amaçlar finansal bilgi manipülasyonunun uygulanmasında
hedeflenebilmektedir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005). Finansal bilgi manipülasyonu
ve ilgili tarafların beklentileri ayrıntılı olarak Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Finansal bilgi manipülasyonundan ilgili tarafların beklentileri

Kaynak: Fındık ve Öztürk, 2016
Finansal bilgi manipülasyonunun amaçlarını genel olarak; hisse senedi fiyatlarını etkilemek,
borç sözleşmesi koşullarının karşılanması, yönetici ücret ve primlerini manipüle etmek,
politik veya yasal düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, halka arz veya
sermaye artırımı suretiyle sağlanacak fon tutarını artırmak, işletmelerin ele geçirilme
maliyetini düşürmek, ödenecek vergi tutarını azaltmak, işletme performansının gelecekte daha
iyi görünmesini sağlamak, uzun dönemli bir trendde kazancı istikrarlı hale getirmek başlıkları
altında sıralamak mümkündür.
Yöneticiler de operasyonel ve finansal kararlar alırlarken, kimi zaman da gerek hedefleri
başaramamak endişesi ile gerekse de daha iyi bir performans sergilemek için kimi manipülatif
faaliyetler içerisinde olabilirler. İşletmelerde üst yönetim değişikliği sonucu işe başlayan yeni
genel müdürler bazen önceki genel müdürleri işletmenin kötü performansından sorumlu
tutabilmek ve gelecek yılların gelişmelerinden pay sağlamak amacıyla finansal bilgi
manipülasyonunu sıklıkla kullanmaktadır (Terzi, 2012).
Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004) çalışmasında, genel olarak finansal bilgi
manipülasyonu amaçlarını şöyle özetlemiştir:
 Şirket yönetimi tarafından şirketin hisse senedi fiyatını ve riskini azaltmak,
 Borç sözleşmelerindeki finansal koşulları sağlamak,
 Kreditörler, yatırımcılar ve çalışanlarla ilişkileri daha iyi hale getirmek,
 Halka açılmak veya sermaye artırımı suretiyle sağlanacak fon tutarını
artırmak,
 Politik ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanabilecek riskleri azaltmak,
 Yatırımcıların şirketle ilgili olarak algıladıkları riskten kaçınmak,
 Şirketin gelecekteki performansı hakkında piyasaya olumlu izlenim
vermek
 Vergi avantajı sağlamak
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Bu nedenle finansal bilgi manipülasyonlarının, yöneticilerin menfaatleriyle pozitif yönlü bir
ilişkisi vardır. Kişisel kazanç doğrultusunda yöneticilerin yaptıkları bu manipülasyonlar,
sermaye piyasası kurallarını ihlal etmekte ve birçok yatırımcının dava açmasına neden
olmaktadır (Franklin ve Gale, 1992).
3. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Modeller
Finansal bilgi manipülasyonuna başvuran işletmeleri halka açıkladıkları finansal bilgilerle
belirlemek oldukça güçtür. Düzenleyici kurullar kadar yetkisi olmayan ve şirket bilgilerine
onlar kadar ulaşamayan araştırmacılar ise, finansal bilgi manipülasyonuna başvuran
işletmeleri tespit etmeye yönelik çeşitli modeller geliştirmeye çalışmaktadır. Literatürde yer
alan modeller, finansal bilgi manipülasyonuna başvuran ve başvurmayan işletme ayrımını
amaçlayarak, manipüle edilmiş finansal bilgiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda ilk olarak Healy (1985) tarafından uygulanan, yöneticilerin beklenmedik
ihtiyari tahakkuk uygulamalarının ya da muhasebe politikası seçimlerinin etkilerini ölçen
model karşımıza çıkmaktadır. İşletme gelir ve giderlerinin dönemsel olarak değiştirilebilmesi
amacıyla tahakkuklar kullanılarak manipülasyonun yapılabileceği öne sürülmüştür. Gelir
tahakkukları artırılarak teşvik prim tutarları artırma ve gelir tahakkukları azaltılarak da cari
dönem karı üzerindeki değişikliklerin yapıldığını belirlemiştir.
Bu çalışmayı takip eden diğer modeller beklenmeyen ihtiyari tahakkukları ölçmek üzere
toplam tahakkuklar üzerinde durmuşlar, kamuya açıklanan net kar ile faaliyetlerden sağlanan
nakit arasındaki fark olarak belirlenen toplam tahakkukları tahmin etmeye çalışmışlardır.
Tahakkuk esaslı modeller De Angelo (1986) ve Jones (1991) tarafından farklı açılardan ele
alınmıştır.
DeAngelo (1986) modeli, halka açık şirketlerin piyasadaki hisse senetlerini geri almak
suretiyle halka kapalı şirket statüsüne getirilmesi sırasında yöneticilerin finansal bilgi
manipülasyonu yaptıkları hipotezini test etmek istemiştir. NYSE ve AMEX’de 1973-1982
döneminde işlem gören bu şekilde halka kapalı hale gelme kararı alan 64 adet şirketi esas alan
çalışmada istatistiki kanıt aranmış, ancak anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Bu modelde
isteğe bağlı olmayan tahakkukların tahmini periyodunun önceki dönemlerle sınırlandırılmış
olması, Healy (1985) modelinden farkı olup, isteğe bağlı olmayan tahakkukları incelenen
süreçte sabit tutması her iki modelin zayıf yönleri arasındadır. Jones (1991) kazanç
yönetimini belirleyebilmek için tahakkuk esaslı muhasebeleştirme üzerinde yaptığı
çalışmasıyla bir model belirlemiştir. Farklı sektörlerden 23 şirketin 1980-1985 dönemindeki
finansal tabloları inceleyen çalışmada isteğe bağlı olan toplam tahakkuklar esas alınmıştır.
Endüstri modeli, isteğe bağlı olmayan tahakkukların bütün dönemlerde sabit olduğu
varsayımını değiştirerek, biraz daha gevşetmiştir. Bu yöntemin temel dayanağı, incelemeye
alınan örnek firmalar dışında aynı sektörde yer alan firmaların aktif büyüklüğüne göre
ölçeklendirilerek hesaplanan tahakkuk oranlarının medyan değerlerinin kullanılmasıdır.
Tahakkuk esaslı hesaplamaların dışında literatürde yer alan diğer çalışmalar ise, daha çok
logit ve probit modellere yer vermektedir. İlk olarak Beneish (1997) tarafından kullanılan ve
finansal bilgi manipülasyonunu tespit etmeye yönelik probit modelin ardından, Spathis 2002
yılında önerdiği logit model ile literatürde çeşitli modeller aracılığıyla manipülasyonu
belirlemeye yönelik hesaplamalar yapıldığı gözlemlenmektedir.
Beneish (1997) modeli, finansal tablolardaki çeşitli değişkenler kullanılarak kazanç
manipülasyonunu tahmin etmek için geliştirilmiş probit modeldir. Beneish modeli, sadece
isteğe bağlı tahakkukları değil, aynı zamanda kazanç yönetimini de belirlemek için kullanılan
bir modeldir. Bu modelde, manipülasyon ihtimali ile seçilmiş finansal tablo bilgileri
arasındaki sistematik ilişkiye yönelik bulgular sağlanmaya çalışılmaktadır. Spathis (2002),
finansal tablolarda uygulanan manipülasyonun belirlenebilmesi amacıyla imalat sanayinden
38 adet manipülatör firma ve 38 adet de manipülasyon uygulamayan firma üzerinde inceleme
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yapmıştır. Manipülasyon uygulayan ve uygulamayan firmaların sınıflandırılmasında doğruluk
oranı yüzde 84’ü aşan bir model geliştirmiştir.
Son yıllarda matematik ve istatistik temelli yöntemlerin gelişmesine bağlı olarak finansal bilgi
manipülasyonunun tespitinde yapay sinir ağları, regresyon modelleri, karar ağacı modelleri,
genetik algoritmalar ve diskriminant analizi gibi modellerin de kullanılmaya başlandığı
alternatif yöntemler görülmektedir. Finansal bilgi manipülasyonunun belirlenmesinde
geçmişten günümüze kadar farklı yaklaşımlar sergileyen modeller geliştirilmiştir. Bu
modeller; tahakkuk esaslı modeller, karma modeller ve alternatif modeller başlıkları altında
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Finansal bilgi manipülasyonu Belirleme Modelleri

Kaynak: Kaynak: Fındık ve Öztürk, 2016
3.1. Spathis Modeli
Beneish’in (1997 ve 1999) çalışmalarında önerdiği finansal verilere dayalı endeks
değerlerinin bir probit model içinde değerlendirilmesine alternatif olarak, Spathis (2002)
çalışmasında belirlediği bazı finansal oranlarla Lojistik Regresyon modeli kullanarak finansal
bilgi manipülasyonunu ortaya çıkarmak için yeni bir yaklaşım geliştirmiştir.
Lojistik Regresyon modeli, bağımlı değişkenin kategorik olarak, ikili (binary, dichotomous),
üçlü ve çoklu kategorilerde gözlendiği durumlarda açıklayıcı değişkenlerde sebep-sonuç
ilişkisini belirlemede yararlanılan bir yöntemdir. Açıklayıcı değişkenlere göre bağımlı
değişkenin beklenen değerlerinin olasılık olarak elde edildiği sınıflama ve atama işlemi
yapmaya yardımcı olan bir regresyon yöntemidir. Böylece, bağımlı değişken üzerinde
açıklayıcı değişkenlerin etkileri olasılık olarak hesaplanarak risk faktörlerinin belirlenmesi
sağlanır. Lojistik model fonksiyonu,

 ( x) 

exp( 0  1 X 1   2 X 2  ...   n X n )
1  exp( 0  1 X 1   2 X 2  ...   n X n )

(1)

şeklindedir. Bu ifadenin bir diğer şekli ise;

 ( x)  1  exp(   0  1 X 1   2 X 2  ...   n X n )1

(2)

olarak yazılabilir (Agresti, 1996). Burada, π(x) = E(Y/X) değeri koşullu ortalamadır. Bağımlı
değişkene, gerçeğe aykırı finansal bilgi açıklayan şirketler için 0, kontrol şirketleri için 1
değeri verilen modelde kullanılan bağımsız değişkenler şöyledir:
• Borç özsermaye oranı (D/E),
• Satışların toplam aktiflere oranı (Sales/TA),
• Net karın satışlara oranı (NP/Sales),
• Ticari alacakların satışlara oranı (Rec/Sales),
• Net karın aktife oranı (NP/TA),
• Çalışma sermayesinin toplam aktife oranı (WC/TA),
• Brüt karın toplam aktife oranı (GP/TA),
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• Stokların satışlara oranı (INV/Sales),
• Toplam borçların toplam aktiflere oranı (TD/TA),
• Toplam finansman giderlerinin toplam faaliyet giderlerine oranı (FE/GE),
• Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin toplam satışlara oranı (Taxes/Sales)
• Finansal risk skoru (Altman Z-skoru)
Spathis (2002) çalışmasında, Atina Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 76 şirkete
yönelik 2000 yılı verilerini kullanarak gerçeğe aykırı finansal tabloları belirlemek içi n
bakılması gereken rasyoları; stokların satışlara oranı, toplam borçların toplam aktiflere oranı
ve Altman Z score’u olarak açıklamıştır. Benzer bir çalışmayı İMKB’de işlem gören şirketler
üzerine yapan Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu’nun (2005) bulguları, gerçeğe aykırı finansal
tablolar belirlenirken bakılması gereken rasyoların; net karın toplam aktife oranı ve toplam
finansman giderlerinin toplam faaliyet giderlerine oranı olduğunu göstermektedir.
4. Model ve Bulgular
Çalışmada, İMKB’de işlem gören 152 sanayi şirketi ele alınarak bankalar, sigorta şirketleri,
diğer finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler, veri eksikliği bulunan veya işlem
görmeyenler kapsam dışı bırakılmıştır. Finansal bilgi manipülasyonu yapan ve yapmayan
şirket ayrımı yapabilmek için İMKB’nin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasındaki günlük
bültenleri ve SPK’nın aynı dönem için yayınlanan haftalık bültenleri bazı anahtar
kelimelerden (finansal tablo, mali tablo, bilanço, gelir tablosu, kar, zarar, gelir, gider,
bağımsız denetim raporu, aktifleştirme, düzeltme) yararlanılarak incelenmiştir. Bu bilgiler
çerçevesinde, SPK tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda finansal bilgi
manipülasyonu yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan ve aynı zamanda bağımsız denetim
raporlarında kamuya açıklanan şirketler, finansal bilgi manipülasyonu yapan şirket olarak
kabul edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 2016 dönemine ilişkin 42 adet sanayi şirketinin
gerçeğe aykırı finansal bilgi açıkladığı belirlenmiştir.
SPK tarafından denetlenmediği ya da bağımsız denetim sırasında belirlenemeyen, dolayısıyla
finansal bilgi manipülasyonu uygulamasına gittiği halde bu durum herhangi bir şekilde ortaya
çıkarılarak kamuya açıklanmadığı için, gerçekte manipülatör olan şirketler örneklem içinde
bulunabilir. Bu durum, göze alınması gereken 1. tip hatayı oluşturacaktır. Çalışmada, kamuya
açıklanan bilgilerden yola çıkıldığı için, hakkında bilgi sahibi olunamayan şirketler
“manipülasyon yapmıyor” sınıflamasında ele alınabilir. Bu konuda çalışan araştırmacılar
için en zor yan bu olmaktadır.
Değişken seçiminde; Arens ve Loebbecke (1994), Beasley (1996), Bologna vd., (1996),)
Green ve Choi (1997), Hoffman (1997), Hollman ve Patton (1997) ve Wiedman (1999)
çalışmaları incelenmiş, yeni değişkenler tanımlanmak istense de aralarında yüksek korelasyon
bulunması nedeniyle, Spathis (2002) temel alınarak 12 bağımsız değişkenli model
çalışılmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasında Forward LR yöntemine göre model değerlendirilmiştir. Burada
amaç, finansal bilgi manipülasyonun ortaya çıkarılması için hangi değişkenlerin uygun
olabileceğinin belirlenmesidir. Model sonuçlarına göre; manipülasyon riski için satışların
toplam aktiflere oranı, stokların satışlara oranı, toplam finansman giderlerinin toplam faaliyet
giderlerine oranı ve ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin toplam satışlara oranı
değişkenleri istatistik anlamlı ve etkileyici değildir. İstatistik anlamlı değişkenlerden
manipülasyon riski üzerinde borç/özsermaye oranı 3.6 kat, net karın satışlara oranı 2.5 kat,
ticari alacakların satışlara oranı 1 kat, net karın aktife oranı 2.5 kat, çalışma sermayesinin
toplam aktife oranı 2.3 kat, brüt karın toplam aktife oranı 2.3 kat, toplam borçların toplam
aktiflere oranı 2.2 kat, ve
Altman Z skoru 3.8 kat arttırarak etki etmektedir. Bu
değişkenlerden risk üzerinde en önemli olanları Altman Z skoru ve borç/özsermaye oranıdır.
Düşük etkili olan ise, ticari alacakların satışlara oranıdır.
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Tablo 3: Spathis (2002) lojistik regresyon tahmin sonuçları
Bağımsız değişkenler
Borç özsermaye oranı
Satışların toplam aktiflere oranı
Net karın satışlara oranı
Ticari alacakların satışlara oranı
Net karın aktife oranı
Çalışma sermayesinin toplam aktife
oranı
Brüt karın toplam aktife oranı
Stokların satışlara oranı
Toplam borçların toplam aktiflere
oranı
Toplam finansman giderlerinin
toplam faaliyet giderlerine oranı
Ödenecek vergi ve diğer yasal
yükümlülüklerin toplam satışlara
oranı
Finansal risk skoru (Altman Z-skoru),
Sabit
*0.05 için istatistik anlamlı değişken

B
1.292
-.010
.925
.061
.931

S. hata
.278
.014
.233
.030
.233

Wald
21.605
.570
15.781
4.137
16.012

p
.000*
.450
.000*
.032*
.000*

Exp(B)
3.639
.990
2.523
1.063
2.536

.849

.315

7.291

.007*

2.338

.869
.039

.315
.328

7.622
.014

.006*
.906

2.384
1.040

.812

.312

6.761

.009*

2.253

-.280

.378

.548

.459

.756

-.455

.360

1.596

.206

.634

1.352
-3.532

.256
.579

27.812
37.235

.000*
.000*

3.865
.029

Lojistik regresyon modelinin anlamlılığı için test sonuçarını incelediğimizde ise, model
katsayıları için Omnibus Testi : Model için ki-kare değeri = 487.325, p = 0.000 bulunmuş
olup, katsayıların hepsi birlikte anlamlıdır. Lojistik regresyon tahmininde adımsal tahmin
süreci izlenmiş ve her adımda yaklaşık olarak -2 Log likelihood değeri 290.542 olarak
bulunmuştur. Ayrıca, Cox & Snell R2= 0.881 ve Nagelkerke R2 = 0.893 olarak bağımsız
değişkenlerin modeli açıklama gücünün uygun düzeyde olduğunu belirtmektedir. Modelin
uygunluğu için temel bir test olan Hosmer ve Lemeshow Test için ki-kare değeri= 6.771 ,
p=0.329 > 0.05 sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, testin anlamlılık seviyesi %5’ten büyük
olduğu için modelin uygun olduğu şeklindeki Ho reddedilemez. Model analiz için uygundur.
Çalışmanın ikinci aşamasında; sınıflamanın etkinliğine yönelik olarak sınıflama yüzdes i
değerleri Lojistik Regresyon modeli ve Diskriminant Analizi için karşılaştırılmıştır.
Tablo 4: Model sınıflama sonuçları
Gerçek
1

0

Tahmin
Lojistik

Diskriminant

1

138

0

0

8

6

1

139

1

0

7

5

Lojistik ve diskriminant modellerinin doğru ayırma oranları eşit olup % 93.6’dır. Her iki
yöntem için manipülasyonu sınıflamada yüksek bir değer elde edilmiştir. Farklı sınıflama
yöntemleri ile araştırma genişletilebilir.
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5. Sonuç
Yatırımcıların sermaye piyasalarının dürüstlüğüne ilişkin inancı, likiditeyi ve etkinliği
arttıracaktır. Manipülasyonun her türü piyasaların bütünlüğüne zarar vereceğinden, genel
ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler oluşacaktır. Bu nedenle, düzenleyici otoriteler
manipülasyonu tespit etmek, soruşturmak ve yasal yollardan kovuşturmak konularında yeterli
sistemleri oturtmak durumundadır. Özellikle teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması,
piyasaların globalleşerek birbirine bağlı, birbiriyle ilişkili hale gelmesini sağladığından, aynı
anda çok sayıda insana bilgi yaymak kolay ve ucuz bir hal almıştır. Bir menkul kıymetin
fiyatını etkilemek veya aktif bir piyasanın olduğu izlenimini yaratmak kötü niyetli kişiler için
bir fırsat konumundadır.
Finansal bilgi manipülasyonunun belirlenmesinde araştırmacılar farklı yaklaşımlar
önermişlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar tahakkuk esaslı modellerin dışında, probit ve
logit modeller temeline dayanan, aynı zamanda veri madenciliği gibi gelişmiş tekniklerle
çözümleme sağlayan yöntemleri benimsemiştir. Bu konuda, gerçek dışı finansal bilgiyi
ayıklayabilecek uygun değişkenlerin seçimi çok önem taşır. Finansal oran ve endeks
biçiminde tanımlanmış değişkenler, birlikte ele alınarak yeni teknikler ve model yapıları
içinde analiz edilebilir.
Çalışmada, BİST’de işlem gören 152 sanayi şirketine yönelik 2016 verileri temel alınarak
uygulanan finansal bilgi manipülasyonunu belirlenmesine yönelik sınıflama modelinde,
lojistik ve diskriminant modelleri eşit düzeyde etkin bulunmuştur. Ele alınan değişkenlerden
manipülasyon riski üzerinde en önemli olanları Altman Z skoru ve borç/özsermaye oranı ve
düşük etkili olan ise, ticari alacakların satışlara oranıdır. Spathis (2002)’nin önerdiği etkileyici
değişkenlerden satışların toplam aktiflere oranı, stokların satışlara oranı, toplam finansman
giderlerinin toplam faaliyet giderlerine oranı ve ödenecek vergi ve diğer yasal
yükümlülüklerin toplam satışlara oranı değişkenleri istatistik anlamlı ve etkileyici
bulunmamıştır.
Sonuç olarak, finansal bilgi bir şirkete ilişkin bilgileri sunarak, bu şirketle ilgilenenlere ve
şirket yönetimine bilgi sağlamaktadır. Böylece bu bilgiler sayesinde şirket yönetiminin
yatırım kararlarında ve şirketle ilgilenen yatırımcıların bu şirketle ilgili kararlarında etkili
olmaktadır. Doğru finansal bilgilere dayalı olarak, zamanında verilen kararlar ekonomideki
kaynak tahsisinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi sonucunda ekonomik gelişmeye katkı
sağlarken, yanlış ya da eksik finansal bilgiye dayalı olarak alınan kararlar da ekonomide
kaynak israfına neden olmaktadır. Bu nedenle, finansal bilgi manipülasyonunun
belirlenmesine yönelik çalışmaların şirketler için yaşamsal önemi tartışılmazdır. Bu çalışma
farklı dönemler ele alınarak genelleştirilebilir ve farklı yaklaşımlar altında manipülasyon riski
hesaplanabilir.
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Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Uygulanması
Üzerine Düşünceler
Başak Şit İmamoğlu1
Özet
Türk Medeni Kanunu ile ilgili diğer mevzuatta benimsenegelen rehin sisteminin dışında, ayrıksı bir teminat sistemi
öngören 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TRK), küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
(KOBİ’lerin) finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla hazırlanmış ve
1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu çalışma, Kanun’un uygulanışında ortaya çıkan veya çıkması olası sorunların ne şekilde giderilebileceği üzerine
öneriler sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Zira; Kanun’un pekçok hükmü birbiri ile veya ikincil mevzuat ile
çelişkilidir. Bunun yanında öngörülen finansman kolaylığına ulaşılmasında rehne konu olabilecek varlıkların
nelerden ibaret bulunduğu açık değildir; döner malvarlığının rehne hangi ilkeler çerçevesinde konu olacağı
gösterilmemiş, iyiniyetli üçüncü kişinin mülkiyet kazanımı korunmamıştır. Bu itibarla bankalar başta olmak üzere
kredi veren finansal kuruluşların, TRK’ya tabi şekilde taşınırları üzerinde rehin kurmak suretiyle kredi alanın ve
kredi alanla ticari ilişki içerisinde bulunan kimselerin menfaatinin, Kanun’un amacı ile ters düşülmeden korunması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Taşınır rehni, KOBİ’lerin finansmanı, ticari işletme rehni
JEL Sınıflandırması: K2

A Discussion on the Implementation of the Law on Movable
Pledge in Commercial Transactions
Abstract
The Law on Movable Pledge in Commercial Transactions, numbered 6750, lays down an exceptional pledge
system apart from that of the Turkish Civil Code in order to facilitate the financing of and to escalate the
competitiveness of the small and medium sized enterprises. The Law entered into force on January 1 st , 2017.
This study aims to present some suggestions that might resolve the problems deriving or may derive from the
implementation of the said Law, while numerous provisions of the Law contradict whether the other provisions
thereby or the rules set in secondary legislation. Besides, the assets that could be subject to the pledge is not
explicitly set forth. The principles as to how the revolving assets would become the subject of the pledge are not
pointed out; and bona fide on acquiring the ownership has not been protected either. Therefore the interest of the
financial institutions, mainly of the banks; of the debtor who accepts a pledge on his/her movables and receives
credit, and of the persons who are in a business connection with the debtor shall be protected without being in
contradiction with the purpose of the Law.
Keywords: Movable pledge (chattel mortgage), financing the small and medium sized enterprises, pledge on
commercial enterprise
JEL Classification: K2

Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye,
bsit@law.ankara.edu.tr
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1. Giriş
Taşınırların rehin alan alacaklıya teslim edilmeksizin rehni, söz konusu alacak ile desteklenen
ticari işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için öngörülen istisnai bir teminat olanağıdır. Bu
olanağın istisnai niteliği, hem konusu hem süjesi bakımından geçerlidir. Bu istisnai yönü
korunmak şartıyla, taşınır rehninin kamuya açıklığını sağlayan zilyetliğin nakli şartı
kaldırılarak rehin tesisi olanaklı olup, son yıllarda uluslararası boyutta da bu kapsamda çeşitli
çalışmalar yapılmış ve yeni düzenlemeler kabul edilmeye başlanmıştır. Bunlar arasında
Finansal Teminat Düzenlemelerine İlişkin AB Direktifi 2, Teminat İşlemlerine İlişkin Uncitral
Yasama Kılavuzu 3 , EBRD-Teminatlı İşlemlere İlişkin Model Kanun 4 , Unidroit Taşınırlar
Üzerinde Uluslararası Haklar Konvansiyonu 5 , DCFR’ın 6 IX. Kitabı sayılabilir. Özellikle
Teminat İşlemlerine İlişkin Uncitral Yasama Kılavuzu’nun, farklı hukuk sistemlerinin genel
ilkeleri dikkate alınarak, alternatif düzenleme önerilerinin sunulduğu değerli bir kaynak olduğu
vurgulanmalıdır.
Taşınır rehnine ilişkin Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun sisteminden esaslı ölçüde ayrılan
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 7 (TRK), 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girmesiyle
birlikte tartışmaları 8 da beraberinde getirmiş idi. Bu çalışmada ise Kanun’un ilk
uygulamalarından ortaya çıkan sorunlar ve bunların ne şekilde giderilebileceğine ilişkin
öneriler sunulmaya gayret edilecektir. Kanun, Eylül 2017 itibariyle sadece dokuz aydır
uygulanmaktadır. Bu süre ise, rehne konu alacağın vadesinin dolması veya borçlunun
temerrüde düşmesi ve takiben rehnin paraya çevrilmesi gibi aşamalardan geçilmesi veya bu
aşamalarla ilgili uyuşmazlıkların yargıya yansıması için çok kısadır. Bu itibarla çalışmada,
halihazırda rehnin kurulması aşamasına ilişkin olarak doğan ve özellikle bankaların karşı
karşıya kaldığı birtakım sorunlar üzerinde durulacaktır.
2. Genel Olarak TRK’nın Uygulanması
TRK 2(1)-k doğrultusunda Türkiye Noterler Birliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında
imzalanan Protokol 9 uyarınca, Rehinli Taşınır Sicili’nin kurulması ve sicil hizmetlerini
yürütme görevi Birliğe verilmiştir. Bu bağlamda Taşınır Rehin Sicil Sistemi’ne (TARES)
ilişkin internet portalı hazırlanmıştır 10.
Ticari işletme rehni, TİRK döneminde bankalarca sadece ek bir teminat olarak kabul ediliyor,
tek başına bu rehne dayanılarak kredi verilmekten kaçınılıyordu. Bugüne kadarki uygulaması
ise, TRK’nın, münferit taşınır varlıkların (m. 5) bağımsız ve yeterli bir teminat olarak kabul
edilmesi konusunda bankaları kısmen de olsa teşvik edici olduğunu göstermektedir. Bankalar
ticari kredilerde ve proje finansmanı kredilerinde özellikle ekipman, ticari plaka ve ticari hat
2

Directive on Financial Collateral Arrangements (2002/47/EC) (Official Journal L 168, 27/6/2002 s. 43-50).
UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions ([https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/ securitylg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf (erişim tarihi: 10.8.2017).
4 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası-European Bank for Reconstruction and Development Model Law on secured
Transactions.
5 UNIDROIT Convention on international rights on movable equiment.
6 Draft Common Frame of Reference.
7 RG, S. 28.10.2016, S. 29871.
8 Bkz. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2017, s. 50 vd.; Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku,
Ankara 2017, s. 31 vd.; Şit İmamoğlu, B.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara
2017; Göle, C./Aydoğan, G.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Ticaret Hukuku Bakımından
Değerlendirilmesi, Batider 2017, C. XXXIII, S. 1, s. 5 vd.; Hazıroğlu, E. C.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Kanunu’nda Sicilli Taşınır Varlıkların Durumu ve Ticari İşletme Rehninin Bunlar Üzerindeki Etkileri, Batider
2017, C. XXXIII, S. 2, s. 177 vd.; Hasırcı, H.: 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun İcra ve
İflas Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Batider 2017, C. XXXIII, S. 2, s. 207 vd.
9 T. Noterler Birliği Başkanlığı’nın 28.12.2016 tarih ve 22964 sayılı yazısı [https:// www.tares.org.tr/nbswebtasinirRehinSorgu-app/public/genelyazi195.pdf (erişim tarihi: 10.1.2017).
10 https://www.tares.org.tr/nbsweb-tasinirRehinSorgu-app/public/main.xhtml?faces-redirect=true (eri-şim tarihi:
10.8.2017).
3
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(otobüs/minibus hattı) üzerinde TRK kapsamında kurulan rehne karşılık kredi verebilmektedir.
Buna karşılık alacak, kiracılık hakkı, sarf malzemesi, hammadde ve stok üzerinde rehin
kurulmasına tereddütle yaklaşılmaktadır.
TRK’ya göre kurulan rehin işlemleri, sicil hizmetlerini yürütme görevi Türkiye Noterler
Birliği’ne verilmiş olduğu için, farklı noterliklerde yaşanan uygulama farklılıklarını da
beraberinde getirmiştir. TRK’nın yürürlüğe girmesinden önce gerek Kanun’un sistemi ve
beraberinde getirdiği yenilikler gerek TARES’in işleyişi hakkında bir meslek içi eğitim
verilmesi bu gibi sorunların önlenmesinde etkili olabilirdi.
3. Rehnin Kurulması Aşamasında Doğan Sorunlar
3.1 2017 Öncesinde Kurulan Rehin Sözleşmelerinin Tadili Sorunu
TRK 17 hükmü ile 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) yürürlükten kaldırılmıştır.
Ticari işletmesi veya TRK 5’te sayılan unsurlar üzerinde teslimsiz taşınır rehni tesis etmek
isteyen ilgililer, artık bu rehni TRK hükümleri uyarınca kurabilirler. Bununla birlikte, TRK
geçici madde 1(2) uyarınca, TRK’nın yürürlük tarihi olan 1.1.2017’den önce ticari işletme veya
esnaf işletmeleri üzerinde tesis edilen rehin haklarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri
uygulanmaya devam eder. Şu halde TİRK’in yürürlükte olduğu dönemde kurulan ticari işletme
rehni hakkına TİRK hükümleri uygulanmaya devam olunacaktır.
Üzerinde TRK’ya göre rehin kurulması olanağı bulunan, ancak TİRK uyarınca ticari işletme
rehnine dahil olması söz konusu olamayacak unsurlar, TİRK döneminde kurulan rehin
sözleşmesinin tadili yoluyla rehnin kapsamına alınamaz. Buna karşılık TİRK 3/I(a), (b)’de
sayılan unsurlardaki değişiklikler, halen, rehin sözleşmesinin tadili suretiyle sözleşmeye
yansıtılabilir mi? TİRK’e göre kurulan rehin sözleşmesinin geçerliliği kural olarak TİRK 3/I(a) ve (b) bentlerinde sayılan rehnin zorunlu unsurlarını kapsamasına bağlıdır 11 (TİRK 3/II, 4).
Bu zorunlu unsurlarda meydana gelen değişikliklerin ise, rehin sözleşmesi tadil edilerek
gösterilmesinin olanaklı olup olmadığı uygulamada tereddütlere yol açmıştır.
TİRK’e göre kurulmuş bir rehin sözleşmesinin zorunlu unsurlarında, örneğin menkul işletme
tesisatında değişiklik, genel olarak iki şekilde ortaya çıkabilir 12 : İşletmeye örneğin, yeni
makinalar alınabilir veya alacaklı muvafakat etmiş ise (TİRK 10/III) işletmede mevcut
makinalar yenileri ile değiştirilebilir. Her iki halde de yeni unsurlar üzerinde rehin hakkının
doğumu için, rehin sözleşmesinde noter aracılığı ile değişiklik yapılarak yeni unsurların listeye
alınması ve tescili gerekir (TİRK 10/III, IV)13. Aksi takdirde, değiştirilen veya işletmeye yeni
katılan bu makinalar üzerinde alacaklının rehin hakkı doğmayacaktır.
TRK geçici madde 1(2)’ye göre; 1.1.2017’den önce ticari işletme veya esnaf işletmeleri
üzerinde tesis edilen rehin haklarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam
olunacağına ve tamamen yeni makinalar alınması olasılığında, bunlar üzerinde önceden tesis
edilmiş bir rehin hakkı bulunmadığına göre, rehin sözleşmesinin tadili yoluyla bu unsurların
TİRK döneminde kurulmuş olan rehne dahil edilmesi olanaklı değildir. Bu itibarla, söz konusu
olasılığın gerçekleştiği olaylarda noterlerin tadil talebini reddetmesi TRK’ya uygundur.

Zorunlu unsurlardan özellikle menkul işletme tesisatının tamamının rehin sözleşmesine ekli cetvelde
gösterilmemiş olmasının rehnin geçerliliğine etkisi hakkındaki tartışmalar için bkz. Reisoğlu, S.: Ticari İşletme
Rehni, Ankara 1977, s. 15-16; Türker, E.: Ticari İşletme Rehni, Eskişehir 1981, s. 86; Güven, K.: Ticari İşletme
Rehni, Ankara 1984, s. 13-14; Kayıhan, Ş.: Ticari İşletme Rehni, İstanbul 1996, s. 34-35; Erten, A.: Bankacılık
Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001, s. 31-33; Ergüne, M. S.: Hukukumuzda Taşınır Rehninin,
Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002, s. 71, dn. 44; Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme
Hukuku, Ankara 2015, s. 28; Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016, s. 57.
12 Rehinli işletme tesisatının hasara veya zıyaa uğraması da gündeme gelebilir. Bu gibi durumlarda alacaklının
rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam eder (TİRK 9/III).
13 TİRK 10/III’te, m. 10/IV’ten farklı olarak, sadece değişikliğin listeye noter marifetiyle işlenmesi öngörülmüş,
tescilden söz edilmemiştir. Ancak doktrinde her iki durum arasında bir fark gözetilmesine gerek olmadığı, her iki
halde de yapılan değişikliğin tescili gerektiği kabul edilmektedir (Reisoğlu, s. 17; Arkan 2016, s. 13; Erten, s. 34).
11
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Mevcut makinaların yenileri ile değiştirilmesi olasılığında da aynı sonuca ulaşmak gerekir. Zira
yeni makinalar üzerinde de tesis edilmiş bir rehin bulunmamaktadır. Ancak bu sounucun; rehin
verenin işletmedeki faaliyetini sürdürmesindeki menfaati ile alacaklının rehin hakkının
korunmasındaki menfaatini dengeleyecek bir çözüm olmadığı söylenmelidir. Tadil yolu
kapatılarak alacaklının muvafakatinin baştan önlenmesi kanunun amacına aykırı düşer 14.
3.2 Ticari Plaka ve Ticari Hat Üzerine Konulan Rehinlerden Doğan Sorunlar
TRK 5(1)-m uyarınca üzerinde rehin kurulabilecek olan ticari plaka ve ticari hat herhalde
Kanun’un uygulamaya başlanmasından bu yana üzerinde en çok tartışma yaratan hükümlerden
birisi olmuştur.
Ticari plaka üzerinde kurulan rehin, sicil memuru olan noter tarafından ilgili plakanın
kullanıldığı aracın kayıtlı olduğu Trafik Sicili’ne bildirilmekte; bu bildirim, Trafik Sicili’nde
ilgili araç üzerinde motorlu taşıt rehni kurulduğu şeklinde tescil edilmektedir. Eğer araç
üzerinde zaten motorlu taşıt rehni var ise, noterce yapılan bu bildirim araç üzerine konulmuş
ikinci bir rehin olarak ilgili sıraya yazılmakta ve böylece plaka üzerine TARES’te kurulmuş
rehin, motorlu taşıt rehni gibi işlem görmektedir 15. Nitekim bu uygulama nedeniyle Türkiye
Bankalar Birliği (TBB) tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yazılan yazıda 16 “araç
değişikliği talebinde bulunan müşteriler için banka tarafından muvafakat işlemi yapılması
sırasında ikinci bir rehin kaydının bulunması sebebiyle işlemin tamamlanamadığı ve bu
durumun araç kasa değişikliği/plaka değişikliği gibi işlemlerde soruna neden olduğu
belirtilerek, TRK kapsamında alınan ticari plaka ve ticari hat rehin işlemlerinin TARES
üzerinden yapılması, taşıtlara ait rehin işlemlerinin de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
üzerinden yapılması gerektiği dikkate alındığında ve TRK’da ticari plaka ve ticari hat üzerine
rehin tescil edilebileceği açıkça belirtilmiş olduğundan, taşıtlar için ayrıca noterlikler adına
EGM nezdinde rehin konulmaması hususunda ilgili mercilerin bilgilendirilmesinin uygun
olacağı değerlendirilmiştir”.
Özel halk otobüslerinin, ilgili belediyeden ruhsat aldıkları ticari hat üzerinde TARES’te yapılan
rehin işlemleri ise, noterler tarafından reddedilmekte, büyükşehir belediyeleri tarafından da
kabul edilmemektedir. Belediyeler; önceki dönemde verilmiş Yargıtay kararlarını 17 gerekçe
Kaldı ki, ek cetvelde gösterilmesi zorunlu olan menkul işletme tesisatına dahil unsurlardan birinin veya
birkaçının, rehinli alacaklının rızasıyla dahi rehnin kapsamından çıkarılması olanaklı değildir (Erten, s. 32).
Menkul işletme tesisatı, işletmenin faaliyetine tahsisi devam ettiği sürece, rehnin kapsamından çıkarılamaz; aksi
halde rehin geçersiz olur (Reisoğlu, s. 16; Kayıhan s. 35; Erten, s. 32).
15 TRK ticari plaka ve hat üzerinde, ilgili plaka ve hattın bağlı olduğu taşıttan bağımsız olarak rehin tesisini
mümkün hale getirmiştir. Bu bağlamda ilgili plaka ve hattın bağlı olduğu taşıt değişse dahi plaka ve hat üzerinde
TRK kapsamında tesis edilmiş olan rehin geçerliliğini koruyacaktır. Dolayısıyla "araç şase numarası" ve "araç
motor numarası" gibi bilgiler, rehne konu ticari plaka ve hatların ayırt edici özelliklerinden olmadığından bu
hususların sistem üzerinde doldurulması zorunlu alan olarak düzenlenmiş olması da kanuna aykırıdır (TBB’nin
14.4.2017 tarih ve TBB/6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Tesis Edilecek Rehinler
Hakkında İlave Hususlar hakkındaki yazısı, s. 1).
16 21.8.2017 tarih ve BN-1.010 BN-5.7 6960 sayılı yazı.
17 “[Ö]zel halk otobüsü işletme ruhsatlarının minibüs ve taksi uygulamasındaki gibi plakaya özgülenmiş bir hak
olmadığı, özel halk otobüslerinin geçici çalışma ruhsatlarının, gerçek veya tüzel kişilere toplu taşımacılık yapma
izni (ruhsatı) vermekten ibaret olduğu ve taşımacıların çalıştıkları hatların satış, haciz ve rehin gibi tasarruf
işlemlerine konu edilemeyeceğinin vurgulandığı, bu durumda dava konusu ... hattın mülkiyetinin davalı H… ve
ortağı olan M... R... G...'e ait olmadığının açık olduğu, mülkiyeti kendilerine ait olmayan ... hattın diğer davalı
Ş…'a mülkiyet olarak devir edilmesinin de mümkün olmadığı, tabii olarak sözü edilen hat üzerine haciz konulması
ve hattın açık artırma ile satılmasının da mümkün olmadığı, zira böyle bir hattın, İcra ve İflas Kanunu'nda
haczedilebilir bir mal, hak ya da alacak olarak öngörülmediği, kaldı ki tasarrufun iptali davası sonunda verilen bir
kabul kararı üzerine cebri icra yetkisi verilecek bir hak da söz konusu olmayıp başka bir deyişle icra dairesince
satışa çıkarılacak bir mal veya hakkın da bulunmayacağı…” (17. HD, 6.10.2015 tarih ve E. 2014/6693, K.
2015/10197). Aynı yönde: 17. HD, 6.10.2015 tarih ve E. 2014/23658, K. 2015/10210; 17. HD, 2.10.2012 tarih ve
E. 2011/12642, K. 2012/10385; 12. HD, 3.12.2004 tarih ve E. 2004/20157, K. 2004/25034 sayılı kararlar
(www.kazanci.com.tr, erişim tarihi: 10.8.2017). Buna karşılık minibüs hattının, araçtan bağımsız bir ekonomik
14
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göstererek özetle, kamu hizmetinin bir unsuru olan ve işletmecilerinin mülkiyet hakkının
bulunmadığı toplu taşıma hatları üzerinde kredi işlemleri nedeniyle rehin hakkı tesis
edilemeyeceğini savunmaktadır18. Gerçekten her ne kadar TRK 5(1)-m hükmünde üzerinde
rehin kurulabilecek varlıklar arasında açıkça ticari hat da sayılmış olmakla birlikte, anılan
Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere, bu hatlar işletmecinin mülkiyetinde değildir. Geçici
çalışma ruhsatı sahibi işletmecinin açıkça yetkilendirilmedikçe hattı devretme yetkisi yok ise19,
rehin de veremez. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Özel
Halk Otobüsleri Çalışma Yönergesi’nin20 18 ve 20. maddelerinin incelenmesinden; ticari hattı
işleten gerçek veya tüzel kişilerin gerek taşımacılıktan çekilme gerek tüzel kişilerde tür
değişikliği veya pay devri gerek araç devri dolayısıyla hattı işletme hakkının devredilebileceği
anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bu sonucun doğması için ilgili hükümlerde gösterilen İETT’ye
bildirimde ve taahhütte bulunma, devir ücretinin ödenmesi ve ilgili diğer şartların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla esas itibariyle özel halk otobüsü hattını işletme
yetkisi belediyeler tarafından bir imtiyaz olarak verilmekte 21 ve ilgili sicile tescil
edilmektedir22.
TRK 5(1)-m hükmünün; TMK 954, TRK 5(1)-f, belediyelerin toplu taşımada ruhsat
vermelerinin dayanağı olan 5216 sayılı Kanun 7 (5393 s. K. 15) hükümleri ve rehin ve icraiflas hukukunun ilkeleri ile telif edilmesi gerekir.
3.3 Kendilerine Özgü Sicili Olan Varlıkların Rehninden Doğan Sorunlar
Yetkili makamlar tarafından izin verilen kuruluşlar ile kooperatiflerin alacaklarının güvence
altına alınması için, zilyetlik devredilmeden de, icra dairesinde tutulacak özel sicile yazılmak
suretiyle hayvanlar üzerinde rehin kurulabilir. Bu amaçla tutulacak sicil tüzükle belirlenir 23
(TMK 940/I). Kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, zilyetlik
devredilmeden de, taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle rehin kurulabilir
(TMK 940/II). TMK 940/II kapsamına giren taşınırların motorlu taşıtlar ile iş makinalarından
ibaret olduğu kabul edilmektedir 24.
TRK 2(1)-k hükmünde “mevzuatı uyarınca kendi özel siciline tescili zorunlu olanlar dış ındaki
taş ınır varlıklar üzerinde, bu Kanun kapsamında tesis edilecek rehinler”den söz edilmiş; TRK
8(3)’te ise diğer kanunlar uyarınca bir sicile tescili zorunlu olan taşınır rehinlerine ilişkin
hükümlerin saklı olduğu, bu taşınır varlıklar üzerinde TRK kapsamında Sicile tescil edilmek
suretiyle rehin tesis edilmeyeceği gösterilmiştir.
değeri olduğu ve araçtan ayrı olarak haczedilebileceği yönünde bkz. 12. HD, 24.10.2016 tarih ve E. 2016/15694,
K. 2016/22096 [http://emsal.yargitay.gov.tr (erişim tarihi: 5.9.2017)].
18 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Gn. Md.’nün 7.8.2017 tarih ve E. 36988 sayılı yazısı.
19 MK 954. Sözleşmeyle devredilemeyeceği kararlaştırılmış olan haklar üzerinde veya başkasının rızasına ihtiyaç
olan hallerde bu rıza alınmamışsa rehin kurulması söz konusu olamaz (G. Akipek, J./Akıntürk, T.: Eşya Hukuku,
İstanbul 2009, s. 867-868).
20 Yönerge’nin dayanağı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/I-f, p; 9’dur. Bkz. aynı yönde 5393 sayılı
Belediye Kanunu 15/I-f, p.
21 Makaracı Başak, A.: Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul 2014, s. 54. Öte yandan plakanın rehni ile birlikte rehinli
alacaklı dolaylı olarak ticari hat imtiyazının değerinden de yararlanmaktadır; zira aksi kararlaştırılmadıkça
plakanın paraya çevrilmesi sırasında plakaya tanınmış olan hatta ilişkin imtiyaz da intikal eder (Makaracı Başak,
s. 54).
22 TRK 5(1)-f uyarınca ise, ancak başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan
lisans ve ruhsatlar rehne konu olabilir.
23 Bkz. Hayvan Rehni Tüzüğü (RG, 16.9.1965, S. 12102). Ayrıca bkz. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği; Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği (RG, 2.12.2011, S. 28130).
24 Inter alia bkz. Oğuzman, K./Seliçi, Ö./Oktay Özdemir, S.: Eşya Hukuku, İstanbul 2012, s. 1018; Sirmen, L.:
Eşya Hukuku, Ankara 2016, s. 660.
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TRK 5, 8 gibi hükümler ile ilgili yönetmelik hükümlerinin 25 incelenmesinden, ve
uygulamadan; gemi, hava aracı, maden ve cevher üzerinde TRK kapsamında rehin
kurulmayacağı anlaşılmaktadır. Motorlu taşıtlar ile hayvanların ise TRK kapsamına girip
girmediği tartışmalıdır. Zira Sicil Yönetmeliği 13.4’ün yorumundan motorlu taşıt ve iş
makinasının; Uygulama Yönetmeliği 2(2)-ç hükmünden “araç rehni”nin kapsam dışında
olduğu, ancak TRK 5(1)-h’de araç (?) ve iş makinasının kapsamda olduğu gösterilmiştir.
Uygulamada motorlu taşıtlar üzerinde TRK kapsamında rehin kurulmamakta, ancak iş
makinaları bakımından tereddüt yaşanmaktadır 26.
Bu husus, “kendi özel siciline tescili zorunlu olan” ifadesi ile “bir sicile tescili zorunlu taşınır
rehni”nden ne anlaşılması gerektiği belli olmadığından doktrinde de tartışmalıdır 27. TRK’nın
kapsamının belirlenmesinde bu hükümlerden anlaşılması gerekenin, “kendilerine özgü bir sicili
olan varlıklar” mı, “kendilerine özgü bir sicili olup da bu sicile tescili zorunlu olan varlıklar”
mı, “kendilerine özgü sicile tescil dışında üzerinde rehin kurulamayan varlıklar” mı vb. olduğu
belli değildir. Bir görüşe göre28, “ilgili sicillerine tescilden başka bir surette üzerinde rehin
hakkı kurulması mümkün olmayan varlıkların” TRK kapsamı dışında olduğu kabul edilmeli ve
motorlu taşıtlar ile iş makinaları, cevher TRK’ya uygun olarak rehnedilebilmelidir. Bu yorum
benimsenecek olur ise, hayvanlar bakımından da aynı sonuç kabul edilebilir 29.
Yapılması gereken, kanun değişikliği ile TRK’nın kapsamına girmeyen varlıkların tereddüt
uyandırmayacak bir ilke çerçevesinde açıkça gösterilmesi ve bu hususta ikincil mevzuatla
uyumun sağlanmasıdır.
3.4 Temerrüt Sonrası Hakların Seçimlik Olup Olmadığı
Rehin verenin temerrüde düşmesi halinde alacaklının hakları konusu; bankaların rehin
sözleşmesine "rehin verenin temerrüde düşmesi halinde bankanın TRK 14 (1)’deki yollardan
dilediğine başvurabileceği gibi, önce bu yollardan herhangi birine başvurmaksızın doğrudan
yasal takibe geçerek alacağını yasal yollarla tahsil etmek veya dilerse rehin konusunu piyasada
istediği şekil ve şartlarla, icra yoluna başvurmaksızın satmaya da yetkili olduğunu gayrikabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder" yönünde koyduğu hükümlerin tescilinin noterlerce TRK
4(7) ve 14’e dayanılarak reddedilmesi üzerine, daha sözleşmelerin kuruluş aşamasında sorun
haline gelmiştir 30.
TRK 14(1) hükmü ile getirilen seçimlik hakların, m. 14(2) hükmü dikkate alındığında bir takip
şartı olup olmadığı, başka bir deyişle alacaklının m. 14(1)’deki yollardan birisine başvurmadan
genel hükümlere göre takip yapıp yapamayacağı doktrinde de tartışma konusu olmuş idi 31. Bu
tartışmanın, bu hususta yargı kararları verilinceye değin süreceği anlaşılmaktadır. Ancak,
halihazırda m. 14(1)’in takip şartı olarak kabul edilmesi; aksi takdirde m. 14(2) hükmünün

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği (Sicil Yönetmeliği) 13; Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve
Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Uygulama Yönetmeliği) 2.
26 T. Noterler Birliği’nin 17.3.2017 tarih ve 5334 sayılı yazısında ticari işletmenin veya esnaf işletmesinin tamamı
üzerinde rehin kurulması hali dışında, motorlu taşıt ve iş makinası rehninin TRK kapsamında kurulamayacağı
gösterilmiştir (s. 2, 5). Anılan yazıda ayrıca, TRK’nın lafzı ve amacı gözardı edilerek, yönetmelik hükmü
doğrultusunda “rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz varlıkların
tamamının rehnedilmiş sayılacağı”nın gösterilmesi (m. 7) uygun olmamıştır.
27 Arkan 2017, s. 59; Göle/Aydoğan, s. 25-26, 32-33; Şit İmamoğlu, s. 25, 48. Bu hususta ayrıca bkz. Hazıroğlu,
s. 177 vd.
28 Hazıroğlu, s. 196-197.
29 Hayvan siciline yapılan tescilin kurucu etkisi nedeniyle TRK kapsamına alınamayacağı ve ilişkili tartışmalar
için bkz. Hasırcı, s. 211-212, dn. 12.
30 TBB’nin 14.4.2017 tarih veTBB/6750 sayılı yazısı, s. 2-3.
31 TRK 14(1)’in takip şartı olduğu yönünde bkz. Şit İmamoğlu, s. 40, 43; takip şartı olmadığı ve alacaklının dilerse
İİK’nın taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip hükümlerine dilerse m. 14(1)’de tanınmış olan alternatif
yollara başvurabileceği yönünde bkz. Antalya, G./Acar, F.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, İstanbul 2017, s. 141144.
25
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öngörülmesinin bir anlamı olmadığı ve esas itibariyle bu görüşün alacaklıların lehine olduğu
söylenebilir32.
3.5 Diğer Sorunlar
Siciller arası işbirliği; TARES’in işleyişi -örneğin TRK’ya göre üzerinde rehin kurulması
olanaklı olan veya açıkça yasaklanmayan, ancak TARES’te kendilerine ilişkin özel sütun
bulunmayan varlıklar üzerinde rehin kurulabilmesi-; borç miktarının başlangıçta belirli
olmadığı genel kredi sözleşmelerini temin etmek üzere akdedilen rehin sözleşmelerinde
noterlerin TRK 4(6)-b’ye aykırı olarak borç miktarının da sisteme kaydedilmesi şeklindeki
yönlendirmelerinden vazgeçmeleri; vergi ve harç istisnasının uygulanması gibi sorunlar
sistemin yerleşmesi ile zaman içinde aşılabilir niteliktedir. Bunun gibi TRK hükümlerinin
yorumlanmasından doğan veya ikincil mevzuatla olan çelişkilerden ileri gelen tartışmalar,
bankaların -örneğin sendikasyon kredilerinde rehin bedelinin marjlı olarak tespiti gibi
hususlarda- kendi aralarında mutabık kalmalarını da güçleştirmektedir.
4. Sonuç
TRK’nın bazı hükümlerinin anlaşılması güçtür. Kanun’un uygulamaya geçilmesi üzerine,
gerek hükümlerinin birbirleriyle ve temel kanunlar ile uyumunun gerek ikincil mevzuatın
Kanun’a uygunluğunun sağlanmasının, ortaya çıkan yorum farklılıklarını gidermek
bakımından zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.
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Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kasko Sigorta Poliçesi
Seçimi
Nezih Tayyar (Sorumlu Yazar) 1

Ömer Dinçer2

Özet
Günümüzde taşıt üretiminin ve satış olanaklarının artması, taşıta olan talebi arttırmıştır. Bu durum hem Türkiye’de
hem de Dünya’da taşıt sahipliğinin artmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak da trafikteki araç sayısı artmış
ve araçların hem trafikte hem de park halinde güvenliği önem kazanmıştır. Bu durum kasko sigortasına olan ilgiyi
de arttırmıştır.
Çalışmamızda ilk olarak, kişilerin kasko poliçesi yaptırırken dikkat etmesi gereken alanlar şirket faktörü,
teminatlar ve poliçe fiyatı olarak belirlenmiştir. Daha sonra, kasko sigortası poliçe teklifleri çok kriterli karar verme
yöntemlerinden olan TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak her iki yöntem de aynı
poliçeleri en iyi ve en kötü poliçe olarak kabul etmişlerdir. VIKOR yöntemi kullanılırken farklı “v” değerleri
kullanıldığında farklı sıralamalar elde edildiği görüldüğü için “v” değeri belirlenirken probleme uygun olarak
değer verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TOPSIS, VIKOR, kasko poliçesi
JEL Sınıflandırması: C44, D81

Choosing Car Insurance with Multi Criteria Decision Making
Methods
Abstract
Nowadays, by the increase in car production and selling opportunities, the demand for cars has expanded. This
situation has increased the car ownership in Turkey and the World also. Furthermore, the number of the car in
traffic has expanded and the security of the cars in traffic and also in the garage has increased in importance. This
also has increased in importance for car insurance.
In our worksheet firstly, the parts in a car insurance policy that should be paid attention when a car insurance is
placed are identified as company factor, word of assurances and the price of the policy. After that, car insurance
policies are compared with multi criteria decision making methods TOPSIS and VIKOR. Consequently, both
methods find the same policies the best and the worst. It is realized that in VIKOR method, different “v” values
creates different orders; so it is suggested to assess suitable values for “v” according to the problems.
Keywords: TOPSIS, VIKOR, auto insurance policy
JEL Classification: C44, D81

1. Giriş
Kasko yaptırırken araç sahiplerinin en çok yaşadığı problem doğru poliçeyi seçmektir. Kasko
sigortası yaptırılabilecek onlarca şirket olması dışında, çok farklı fiyat teklifleri ile
karşılaşılmakta hatta aynı şirketin poliçe şartlarına göre farklı fiyatlar verdiği görülmektedir.
Kasko sigortası yaptırırken araç sahipleri birçok çeşit poliçe ile karşılaşırlar ve poliçe içeriği
hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıkları için genelde en düşük fiyata göre ya da tanıdık
sigorta acentelerinin yönlendirmesi ile hareket ederler.
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Usak-Türkiye, nezih.tayyar@usak.edu.tr
Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, Usak-Türkiye, omerdincer@hotmail.com
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Sigorta şirketinden edinilecek olan hizmet önceden ödemesi yapılan bir hizmet olması
nedeniyle sigortalının almış olduğu poliçe ile sigorta şirketinin vereceği hizmet kalitesini görme
şansı önceden mümkün değildir. Sigorta yaptıran kişi poliçe ile sigorta şirketinden satın aldığı
potansiyel hizmetin kalitesini ancak meydana gelebilecek herhangi bir kaza sonrasında
değerlendirebilecektir.
Kasko sigorta poliçesi seçimi ile ilgili araç sahiplerinin gerek mevzuat hakkında bilgi eksikleri
gerekse sigorta hizmetinin doğası gereği kaza durumunda alınacak olan hizmetin
bilinememesinden kaynaklı olarak kasko yaptırmak isteyen kişiler doğru tercih yapıp
yapmadığı konusunda çoğu zaman tereddütte kalmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda hem
kasko sigortası poliçesi seçimi için bir öneri sunmak hem de çok kriterli karar verme
yöntemlerinin kasko sigortası poliçesi seçimi için kullanılabilirliği test etmek için TOPSIS ve
VIKOR yöntemleri ile farklı poliçeler analiz edilmiştir.
2. Literatür
Filiz ve Şengöz (2010) araç sahiplerinin kasko sigortası seçerken önem verdikleri faktörleri
belirlemek için Konjoint Analizi kullanmışlardır. Kasko sigortasını yaptırmak isteyen kişilerin
tercihlerini etkileyen en önemli kriterin “Kasko Sigorta Şirketinin İsmi” olduğu tespit
edilmiştir. Bu kriteri sırasıyla “Mini Onarım Hizmeti” kriteri, “Araç-Sürücü Temini” kriteri,
“Teminat Kapsamı” kriteri ve son olarak da “Ödeme Şekli” kriterinin takip ettiği görülmüştür.
Durmuş (2011) hangi faktörlerin araç sahiplerinin kasko poliçesi edinmesini etkilediğini ve bu
faktörlerin kasko poliçesi sahipliğini ne şekilde etkilediğini belirlemek için Tokat ilinde 414
kişiye anket çalışması yapmıştır. Verilerin analizi için Logit Model kullanılmış ve aracın değeri
ve eğitim durumu ile kasko yaptırma eğilimi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
Eygü ve Soğukpınar (2012) araç sahiplerinin kasko sigorta poliçesine sahip olma düzeyini ve
poliçe yaptırmayı etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Kasko poliçesi yaptırmada, iklim
şartlarının eğitim düzeyi düşük olan bireylerde etkili olduğu belirlenmiştir.
Schmid (2014) ABD'deki araç sigorta fiyatlarının uygunluğunu analiz ettiği çalışmada, sigorta
fiyatlarını hem ulusal hem de eyalet bazında incelemiştir. Sigorta fiyatları uygunluğunun eyalet
düzenleyici kurumları, rekabetçi düzenlemeler, pazar büyüklüğü, hasar karşılama sisteminin
cömertliği ve ekonomi ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır.
Honka (2014) ABD'deki araç sigorta sektörünü incelediği çalışmada, araç sigorta talebini
oluşturduğunu düşündüğü ve iki pazar sürtünmesi olarak ifade ettiği araştırma ve geçiş
maliyetlerini değerlendirmiştir. Araştırma maliyetlerinin tüketiciler için en etkili yönlendirici
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Gümüş ve Şerit (2015) araç sahiplerinin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerinin ve
kişilerin kaygı düzeylerinin, kişilerin kasko sigortası yaptırma istekleriyle ilişkisi olma
durumunu belirlemeye çalıştıkları çalışmada 616 araç sahibine anket uygulamışlardır. Analiz
sonucunda kişilerin kaygı düzeyleri ile kasko sigortası yaptırma isteği arasında anlamlı bir ilişki
tespit etmişlerdir.
Erol ve Alma (2016) kasko sigorta poliçesi yaptırmaya etki eden faktörleri Lojistik Regresyon
Modeli ile incelemişler. Sonuç olarak çalışmada poliçe fiyatının ve daha önce maddi hasarlı
kaza geçirme durumunun etkili olduğunu tespit etmişlerdir.
Dönmez ve Başar (2016) İstanbul ili içerisinde kasko sigorta poliçesi sahibi kişiler üzerinde
yapmış oldukları çalışmada, poliçe satışını yapan sigorta şirketleri tarafından ürün ve teminat
kapsamı hakkında yapılan özel bilgilendirmenin kişilerin satın alma kararı üzerinde etkisi olup
olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonucunda araç sahiplerinin çoğunlukla yüz yüze görüşerek
poliçe almayı tercih ettikleri tespit edilmiş ve sigorta şirketlerine sigorta sözleşmesi hakkında
doğru, ayrıntılı ve kişiye direk ulaşan bilgilendirme yöntemlerini tercih etmelerini
önermişlerdir.
Kasko sigortası ile ilgili çalışmalar incelendiğinde Filiz ve Şengöz’ün (2010) kasko poliçesi
yaptırmak isteyen kişilerin poliçe seçimi ile ilgili önem verdikleri faktörler belirlenmeye
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çalışılmış, diğer çalışmalarda otomobil sahiplerinin hangi sebeplerden kaynaklı olarak kasko
yaptırdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Dönmez ve Başar’ın (2016) yaptıkları çalışmada da ise
farklı olarak kasko poliçesi yaptıranların poliçe satın alma kararlarını etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmamızda literatürden farklı olarak kasko poliçesi alırken
önemli olan faktörler kaza sonrası alınabilecek potansiyel hizmet düşünülerek uzmanlar
yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu faktörler göz önüne alınarak en iyi
poliçenin seçimi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden faydalanılmıştır.
3. Uygulama
En iyi poliçenin belirlenmesi için önce sigorta poliçesine ait içerikler uzmanlar ve örnek
poliçeler üzerinden belirlenmiştir. İçerikler belirlendikten sonra poliçeler arasında farklılık
gösterebilecek alanlar yine uzmanlar yardımıyla belirlenmiştir. Kriterler belirlendikten sonra
hazırlamış olduğumuz anket yardımıyla uzmanlardan kriterlere Max100 yöntemi ile değerler
vermesi istenmiştir. Max100 yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlendikten sonra en yüksek
ağırlığa sahip ilk beş sigorta şirketine ait biri düşük teminatlı diğeri ise yüksek teminatlı olmak
üzere ikişer adet kasko teklifi hazırlanmıştır. Son olarak elde edilen 10 adet kasko poliçe teklifi
TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak sıralanmışlardır.
Standart bir poliçe içerik olarak altı ana kısımdan oluşur. Bunlar, şirket ismi, ana ve ek
teminatlar, muafiyetler, sürücü kapsamı ve fiyattır. Kasko sigorta poliçesi içerisinde yer alan
alanlardan, poliçenin diğer poliçelerden farklılığını gösteren üç adet kriter Şirket Faktörü, Ek
Teminatlar ve Poliçe Fiyatı olarak belirlenmiştir. Bu kriterler ve alt kriterler belirlenirken
literatürdeki benzer çalışmalardan, sigortacılıkla ilgili resmi internet siteleri, sigorta
şirketlerinin internet siteleri ve sigortacılık alanında uzman kişilerin görüşlerinden
faydalanılmıştır (Filiz ve Şengöz, 2010: 116; www.tsb.org.tr; www.sigortam.net).Kriterlerin
içerikleri ve kriterlere ait alt-kriterler aşağıda açıklanmıştır.
Şirket Faktörü: Bu kriter, aracına kasko yaptıran kişinin aracında meydana gelebilecek herhangi
bir kaza veya hasarın vuku bulmasından, aracın tamir edilip sigortalıya teslimi ya da aracın pert
olması durumunda aracın rayiç bedelinin sigortalıya ödenmesi arasında geçen süreci hizmet
kalitesi anlamında ifade eder. Bu bağlamda uzmanların şirketler için vermiş oldukları puanların
ortalamaları, kriter puanı olarak kabul edilmiştir.
Ek Teminatlar: Uygulamada bu kriter içine poliçeden poliçeye değiştirilebilen alanlar
alt-kriter olarak belirlenmiştir. Bunlar;
 İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı, Ferdi Kaza Teminatı, Manevi Tazminat Teminatı:
Bu kriter, teklif hazırlanırken sigortacı tarafından istenildiği gibi belirlenebildiği için
üç alanın tutarları araç rayiç bedeline göre uzmanlar tarafından belirlenmiştir.
Alanların tutarları toplamı kriter değerini ifade etmektedir. Bu alana ait değerler,
şirketlere ait ilk tekliflerde her sigorta şirketinin alt limit olarak belirlemiş olduğu
teminat değeri olarak, ikinci tekliflerde ise bir büyük teminat değeri olarak kabul
edilmiştir.
 Anahtar Kaybı: Bu kriter için sigorta şirketi tarafından poliçeye otomatik olarak
verilmiş olan teminat tutarı kabul edilmiştir.
 Hukuksal Koruma: Bu kriter için sigorta şirketi tarafından poliçeye otomatik olarak
verilmiş olan teminat tutarı kabul edilmiştir.
 Asistan Hizmetleri: Bu kriter bazı poliçelerde otomatik bazılarında ise elle
belirlenebildiği için bütün poliçeler için ortak değer olan asistan hizmeti gün sayısı
veri olarak kabul edilmiştir. Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu en düşük ve en yüksek
gün sayıları şirketlerin birinci ve ikinci teklifleri için verileri oluşturmuştur.
Poliçe Fiyatı: Bu kriter için sigorta şirketi tarafından poliçeye otomatik olarak verilmiş
olan fiyat kabul edilmiştir.
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Ana ve Alt Kriterler belirlendikten sonra hazırlamış olduğumuz anketler yardımıyla sigortacılık
alanında uzman üç kişinin kriterlere Max100 (Bottomley ve Doyle, 2001: 555) yöntemi ile
değerler vermesi istenmiştir. Kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Kriter ve alt – kriterlere ait ağırlıklar
NO ANA KRİTERLER
1

2

3

ALT KRİTERLER

K1: ŞİRKET FAKTÖRÜ

K2: TEMİNATLAR

Ağırlıklar
0,32

T1: İMMT, FKT, MTT

0,21

T2: Anahtar Kaybı

0,05

T3: Hukuksal Koruma

0,03

T4: Asistan Hizmetleri

0,08

K3: POLİÇE FİYATI

0,31

Kasko yapılmış aracın kaza, çalınma, yanma vb. sonrası alınabilecek potansiyel hizmetlerin
kalitesini kapsayan Şirket Faktörü kriterinin ağırlığı %32 olarak bulunmuştur. Poliçe fiyatının
ağırlığı %31 ve teminatların ağırlığı da %37’dir. Pek çok kişinin kasko poliçesi yaptırırken
poliçe fiyatını öncelikle göz önünde bulundurduğu düşünüldüğünde üç kriter içerisinde fiyatın
en az öneme sahip olduğu ve fazla önemsenmeyen Şirket Faktörü’nün teminatlardan sonra
ikinci önemli kriter olduğu görülür.
Aracın kasko sigorta poliçesi fiyatları, Tablo 1'de belirtmiş olduğumuz kriterler dışında kasko
poliçesi yaptıran kişinin ve kasko yapılacak olan aracın özel durumlarından kaynaklı olarak
farklılık gösterebilmektedir. Bu kriterler; aracın bağlı olduğu il, aracın üretim yılı, araç sahibin
hasar geçmişi, aracın kullanım şekli ve ruhsat sahibinin yaşıdır(www.sigortam.net).
Çalışmamızda bu kriterlere tüm poliçelerde aynı değerler verilmiştir. Aracın bağlı olduğu il,
fiyat teklif alacak olduğumuz uzmanlar Uşak ilinde faaliyetlerini sürdürdükleri için Uşak ilidir.
Aracın üretim yılı 2017 olacaktır. Araç sahibin hasar geçmişi, kişiden kişiye değişeceğinden
kaynaklı olarak araç sahibinin ilk arabası olarak kabul edilmiştir ve dolayısıyla araç sahibinin
hasar geçmişi yok olarak kabul edilmiştir. Kasko yapılacak olan aracın kullanım şekli,
çalışmada hane halkının durumu göz önüne alındığı için hususi olarak belirlenmiştir. Ruhsat
sahibinin yaşı ise araç sahibinin ilk arabası olmasından kaynaklı olarak 30 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca kişinin kaza geçmişi temizdir. Kasko sigortası için poliçe fiyatı alınacak olan araç,
Otomotiv Distribütörleri Derneği 2016 yılı raporları pazar verilerine göre en fazla yurtiçi satışı
yapılmış araç olan Renault Fluence olarak belirlenmiştir. Sigorta şirketlerinden almış
olduğumuz tekliflere ait değerler Tablo 2’de olduğu gibi karar matrisine yerleştirilmiştir.
Tablo 2: Karar matrisi
Ana- Kriterler

K1: ŞİR. FAK.

K2: TEMİNATLAR

K3: POLİÇE FİY.

Ağırlıklar

0,32

0,21

0,05

0,05

0,07

0,31

Alt- Kriterler

ŞİRKETLER

T1

T2

T3

T4

FİYATLAR

POLİÇELER

max

max

max

max

max

min

1

ALLİANZ 1

0,22

145.000,00

2.000,00

5.000,00

3

2.371,14

2

ALLİANZ 2

0,22

270.000,00

2.000,00

5.000,00

15

2.553,21

3

AXA 1

0,20

105.000,00

1.000,00

10.000,00

3

1.888,59

4

AXA 2

0,20

260.000,00

1.001,00

10.000,00

15

2.039,53

5

AK 1

0,21

70.000,00

2.000,00

10.000,00

15

1.838,32

6

AK 2

0,21

120.000,00

2.000,00

10.000,00

15

1.940,70

7

GROUPAMA 1

0,18

133.000,00

1.000,00

10.000,00

7

1.614,61

8

GROUPAMA 2

0,18

266.000,00

1.000,00

10.000,00

15

1.741,88

178

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5th-7th October 2017

9

ANADOLU 1

0,19

125.000,00

2.450,00

16.250,00

15

1.640,00

10

ANADOLU 2

0,19

275.000,00

2.450,00

16.250,00

15

1.650,00

3.1 TOPSIS Yöntemi ile Poliçe Seçimi
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution) Yöntemi Hwang ve Yoon tarafından 1981’de literatüre girmiştir.
Bu yöntem, çözüme alternatif olan değerin pozitif ideal çözüme en kısa mesafede ve negatif
ideal çözüme de en uzak mesafede olması mantığına göre oluşturmuştur(Hwang ve Yoon, 1981;
Cheng, Chan ve Huang, 2003: 550). Yöntem rasyonel olması ve kolay kavranabilmesi,
hesaplamasının basit olması ve kriterlerin ağırlıklandırılabilmesi gibi avantajları olmasından
kaynaklı olarak literatürde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir (Çakır ve Perçin, 2013,
452). Bu nedenle burada TOPSIS yönteminin aşamalarına ve probleme uygulanması na
değinilmemiş Tablo 3’de sonuçları verilmiştir.
Tablo 3: Her bir alternatifin göreceli sıralaması
POLİÇELER

DEĞER

SIRALAMA

ANADOLU 2

0,82

1

GROUPAMA 2

0,75

2

AXA 2

0,71

3

ALLİANZ 2

0,60

4

ANADOLU 1

0,51

5

GROUPAMA 1

0,48

6

AK 2

0,44

7

AK 1

0,38

8

ALLİANZ 1

0,36

9

AXA 1

0,36

10

Sonuçlar incelendiğinde en iyi poliçenin Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçenin olduğu
görülmektedir. Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçeyi, Groupama Sigorta’ya ait 2. Poliçe takip
etmektedir. Axa Sigorta’ya ait 2. Poliçe ise 3. sırada yer almıştır. Son sıralar incelendiğinde ise
Axa Sigorta’ya ait 1. Poliçenin en kötü poliçe olduğu görülmektedir.
3.2. VIKOR Yöntemi ile Poliçe Seçimi
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan VIKOR Yöntemine (Vlse Kriterijumska
Optimizacija I Kompromisno Resenje ) ilk olarak 2004 yılında Opricovic ve Tzeng tarafından
yapılmış olan çalışmada yer verilmiştir. Bu yöntemde alternatifler sıralanırken uzlaşık çözüm
hedeflenmiştir. Uzlaşık olan çözüme ulaşmak için yöntemde kriterlere göre değerlendirilmiş
olan her alternatif, ideal seçeneğe olan yakınlık değerleri ile karşılaştırılır (Özbek ve Erol, 2016:
98). Çalışmamızda, ‘‘v’’ değeri; çoğunluk tercihinin maksimum grup faydası istenmesinden
kaynaklı olarak ‘‘v=1’’ olarak alınmıştır. Tablo 4’den görüldüğü üzere Qj değer kümesinin
avantaj ve istikrar koşullarını sağladığı görülmektedir. İki koşulda sağlandığı için sıralama
uzlaşık olarak kabul edilmiştir.
Tablo 4: Sj, Rj ve Qj değerleri’nin sıralanması ve koşulların denetlenmesi ve alternatiflerin
göreceli sıralanması
NO
1
2
3
4
5
6

POLİÇELER
ALLİANZ 1
ALLİANZ 2
AXA 1
AXA 2
AK 1
AK 2

Sj
8
2
10
4
5
3
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5
8
2
2
4
1

Qj
8
2
10
4
5
3

Sıralama
8
2
10
4
5
3
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9
6
7
1

GROUPAMA 1
GROUPAMA 2
ANADOLU 1
ANADOLU 2

9
9
6
6

9
6
7
1

9
6
7
1

0,334
0,181
0,153
0,111
DOĞRU Avantaj
DOĞRU İstikrar

Q(A2)
Q(A1)
Q(A2)-Q(A1)
DQ
Koşul 1
Koşul 2

Sonuçlar incelendiğinde en iyi poliçenin Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçenin olduğu
görülmektedir. Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçeyi, Allianz Sigorta’ya ait 2. Poliçe takip
etmektedir. Ak Sigorta’ya ait 2. Poliçe ise 3. sırada yer almıştır. Son sıralar incelendiğinde ise
Axa Sigorta’ya ait 1. Poliçenin en kötü poliçe olduğu görülmektedir.
Tablo 5’de gösterildiği gibi TOPSIS yöntemi ve VIKOR yöntemi sonuç sıralamaları
karşılaştırıldığında, her iki yöntemin de Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçeyi en iyi poliçe olarak
kabul ettiği görülmektedir. Sıralamalarda 2. sıralar incelendiğinde TOPSIS yöntemi 2. sırada
Groupama Sigorta’ya ait 2. Poliçeyi, VIKOR yöntemi ise 2. sırada Allianz Sigorta’ya ait 2.
Poliçeyi bulmuştur. Diğer sıralamalar iki yöntem de de farklı bulunmasına rağmen Axa
Sigorta’ya ait 1. Poliçeyi her iki yöntemde son sırada olarak bulmuştur.
Tablo 5: Sıralamaların karşılaştırılması
NO

POLİÇELER

TOPSIS

VIKOR

1

ALLİANZ 1

9

8

2

ALLİANZ 2

4

2

3

AXA 1

10

10

4

AXA 2

3

4

5

AK 1

8

5

6

AK 2

7

3

7

GROUPAMA 1

6

9

8

GROUPAMA 2

2

6

9

ANADOLU 1

5

7

10

ANADOLU 2

1

1

4. Sonuç
Çalışmamızda kasko poliçesi yaptırırken bireylerin dikkat etmesi gereken kriterler uzmanlar ve
literatür yardımıyla şirket faktörü, teminatlar ve poliçe fiyatı olarak belirlenmiştir. Daha sonra,
günlük hayatta birçok kişinin başına gelebilecek bir durum olan, yeni bir araç sahibi olan bir
kişinin aracını güvence altına almak maksadı ile aracına kasko yaptırmak istemesi durumunda,
başvurmuş olduğu çeşitli sigorta acentelerinden almış olduğu kasko sigortası poliçe teklifleri
içerisinden seçim yapması olayında belirlemiş olduğumuz kriterler yardımıyla en iyi olan
poliçenin seçimi için TOPSIS ve VIKOR yöntemleri karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak her iki yöntem de Anadolu Sigorta’ya ait 2. Poliçeyi en iyi, Axa Sigortaya ait 1.
Poliçeyi ise en kötü poliçe olarak kabul etmişlerdir. Uygulamada VIKOR yöntemi kullanılırken
“v” değeri maksimum grup faydası istenmesinden ve “R” değerlerinin aşırı değerler
göstermemesinden kaynaklı olarak ‘‘v=1’’ olarak alınmıştır. Aynı zamanda farklı “v” değerleri
kullanıldığında farklı sıralamalar elde edildiği görüldüğü için “v” değerinin belirlenirken
probleme uygun olarak değer verilmesi önerilmektedir. Ayrıca müşteriler tarafından fazla
önemsenmeyen Şirket Faktörü kriterinin oldukça önemli bir kriter olduğu görülmüştür.
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Çalışmada kriterlerin belirlenmesi için uzman olarak sigorta acenteleri kullanılmıştır. Uzman
olarak acentelerin kullanılması her acentenin yoğun olarak çalışmış olduğu sigorta şirketlerine
ağırlık olarak yüksek değer vermesi riskini taşımaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda daha
fazla acente ile kriter ağırlıklarının hesaplanması daha tutarlı sonuçlar elde edilmesini
sağlayabilir. Ayrıca kasko poliçe tercihi için diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden
faydalanarak karşılaştırmalar yapılabilir.
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Fortune 500 Sıralamasındaki Türk Havayolu Şirketlerine Ait
Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından
Değerlendirilmesi
Duygu Doğan1

Özet
Kurumsal kimlik, küreselleşen ve rekabetin arttığı hava taşımacılığı sektöründe, kurumların yapılarını, kurum
felsefesini ve kurum kültürünü yansıtan önemli bir unsurlar bütünüdür. Güçlü bir kurumsal kimlik aynı zamanda
kurumun iç ve dış paydaşlarının algısında kurum itibarını da güçlendiren bir özelliktir. Ulusal ve uluslararası
havayolu işletmeleri, yoğun müşteri potansiyeline dayanarak; müşteri, çalışan ve yatırımcı ilişkilerini
geliştirmede kurum itibarını destekleyici kurumsal kimlik bileşenlerini en iyi biçimde yansıtmaya ihtiyaç
duymaktadırlar. Kurumsal web siteleri, bu anlamda, kurum kimliğini geniş kitlelere yansıtan etkili bir araç
durumundadır. Bu çalışmada, 2016 yılında Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan, ulusal veya uluslararası hava
taşımacılığında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük beş havayolu şirketinin kurumsal web siteleri
incelenmektedir. Listede yer alan beş markalaşmış havayolu şirketinin web içerikleri kurumsal kimlik bileşenleri
açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal kimlik, kurumsal web siteleri, kurum itibarı, uluslararası hava taşımacılığı
JEL Sınıflandırması: M1, M14, L93

Corporate Identity Analysis for the Corporate Websites of Airline
Companies in Fortune 500 Turkey
Abstract
For the globalized and competitive air transport sector, corporate identity is an important unity of elements
reflecting the structures of organizations, their corporate philosophy and corporate culture. Strong identity
reinforces the corporate reputation perceived by internal and external stakeholders of the organisation. Domestic
and international airline enterprises, with their highly demanding customer portfolios, require almost excellently
reflected corporate identity components supporting the corporate reputation so as to enhance their customer,
employee and investor relations. In this context, corporate websites should be accepted as a kind of effective
medium transferring those elements to larger audiences. This study analyzes the coporate websites of five largest
airline companies operating in Turkey and ranked within Fortune 500 Turkey list. These five airline brands
ranked among the largest in their sector in Turkey are compared and evaluated for their corporate identity
components revealed in their web content.
Keywords: Corporate identity, corporate websites, corporate reputation, international air transport
JEL Classification: M1, M14, L93

1. Kurum Kimliği
Kurum kimliği, rekabetçi ortamda işletmelerin ve kuruluşların müşteriler ve tüketiciler,
yatırımcılar ve çalışanlar gibi farklı hedef kitlelerin algısında rakiplerine göre fark yaratan
özelliklerini ifade etmektedir. Kurumsal kimlik, temel olarak kurumun ¨geçmişi, inançları,
felsefesi, teknolojisinin niteliği, ortakları, çalışanları, sembolleri, iletişim yöntemleri,
stratejileri, etik ve kültürel değerleri¨ bütünü olarak görülmektedir (Tosun, 2008: 231).
Tüketicilerin veya müşterilerin daha hızlı algıladıkları ¨kurumsal görünüm, kurumun iç ve dış
1 Okutman
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paydaşlarıyla iletişim faaliyetleri ve yöntemlerini kapsayan kurumsal iletişim, kurum
çalışanlarını doğrudan etkileyen ve onların kültürel farklılıklarıyla da biçimlenen kurum
kültürü ve kurum faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesindeki ilkelere temel oluşturan
kurum felsefesi ve kurumsal davranış¨ kurum kimliğini oluşturan temel bileşenlerdir (Doğan,
2016: 43).
Her kurumun yapısına göre farklılık gösteren bir kimliği bulunmaktadır. Olins (2002: 3)
kurumsal kimliği tekli (monolitik) kimlik, desteklenmiş kimlik ve marka kimliği olarak üç
gruba ayırmaktadır. Tekli (monolitik) kimlik yapısındaki işletmeler farklı alanlarda ve
sektörlerde faaliyet göstermekle birlikte, tüm faaliyet kollarında aynı isim ve görsel unsurları
kullanırlar. Tek kimlikli kuruluşlarca tanıtılan her ürün veya hizmet aynı isim ve karaktere
sahiptir, bu özellik ana kuruluşun diğer kuruluşları daha kolay kontrol etmesini sağlar ve ana
kuruluş için ¨daha ekonomiktir¨ (Okay, 2005: 47). Monolitik yapıdaki işletmeler tüm kurum
dışı iletişim faaliyetlerinde kurum adını kullanırlar (Gray ve Balmer, 1998: 697). Çelebi
Havacılık, Çelebi Cargo GmbH, Çelebi NAS India gibi iştirakleri ve ortak kuruluşlara sahip
Çelebi Holding hava taşımacılığı alanında bir örnek olarak gösterilebilir.
Ana kuruluşun, sahip olduğu faaliyet alanlarını kendi isim ve kimliği ile desteklediği
kurumsal kimlik yapısı da ikinci grubu oluşturmaktadır. Desteklenmiş kinlik yapısına ait
kuruluşlar ana kuruluş ile bağlarını korurken aynı zamanda yarı bağımsız kimliğe sahip
markalar veya şirketler olarak faaliyet gösterirler. Desteklenmiş kimlik yapısındaki kuruluşlar,
ortaklık yaptıkları markalarda kendi yönetim biçimlerini ve kurumsal yapılarını devam
ettirmeyi tercih ederler (Okay, 2005: 46). Gözen Holding’e bağlı Freebird Havayolları bir
marka kimliğine sahip iken kuruluş tarihi daha yeni olan Freebird Seyahat acentesi ise ana
kuruluş tarafından desteklenmiş kimliğe sahip olarak görülebilir. THY Grubu şirketleri içinde
Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş ve THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş gibi
kuruluşlar desteklenmiş kimliğe sahip görülmektedir.
Marka kimliğine sahip kuruluşlar ise birbiriyle ilgisi olmayan markalara sahiptirler. Özellikle
aynı sektörde rekabet eden ve aynı kuruluşa ait marka ve ürünlerin piyasada rekabet
edebilirliğini sağlamak için kurum kimliği yerine marka kimliği ön plana çıkarılmaktadır.
Böylece faklı kimliklere, farklı adlara ve yaşam döngülerine sahip olan markalar piyasada
birbiriyle rekabet edebilme olanağı kazanmaktadırlar (Olins, 2002: 3). Hava taşımacılığı
sektöründe THY Grubu’nun iştiraki ile kurulmuş düşük maliyetli havayolu işletmesi
grubunda sayılan Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. için bu durum söz konusudur. Bununla
birlikte, aynı özelliklere sahip bir ürünün farklı fiyatlarla tüketiciye sunulması ve aynı kurum
tarafından piyasaya sürüldüğünün bilinmesi durumunun ise tüketicinin gözünde kurumsal
bütünlüğü zarara uğratma riskini taşıdığı da unutulmamalıdır (Okay, 2005: 52).
Kurumsal kimlik bileşenleri farklı türdeki unsurlardan oluşmaktadır. Okay (2005) kurumsal
kimlik bileşenleri içinde kurumsal davranışı kurum felsefesi ile birlikte değerlendirmektedir.
Kurumsal kimlik bileşenlerini inceleyen çalışmalara bakıldığında en dikkat çekici olan
Melewar ve ekibinin 1990lı yılların başında belirlediği ve sonraki bazı çalışmalarıyla
(Melewar ve Jenkins, 2002; Melewar ve Karaosmanoğlu, 2006) geliştirdiği yedi bileşenli
sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre; kurumsal iletişim, kurumsal görünüm, kurum
kültürü, kurumsal davranış, kurumsal yapı, işkolunun kimliği ve kurumsal stratejiden oluşan
yedi bileşen kurum kimliğini oluşturmaktadır. Bu kavramsal çerçeveyi aynı bileşenlerin
birbirleriyle etkileşimlerini karşılaştırarak geliştiren Melewar ve Karaosmanoğlu (2006);
vizyon, misyon ve değerlerden oluşan kurum kültürünün kurumsal davranışı ve kurumsal
stratejiyi etkilediklerini; diğer taraftan kurumsal strateji, kurumsal yapı ve kurumsal
görünümün arasındaki sistemli ilişkinin de kurumsal davranış ve kurum kültürünün etkisiyle
kurumsal iletişimi geliştirdiğini ileri sürerken, bu etkileşimler bütününün de kurum kimliğini
ortaya çıkardığını vurgulamaktadırlar (Melawar ve Karaosmanoğlu, 2006: 865).
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Kurumsal kimlik bileşenlerini sağlık kurumlarına uyarlayarak bir ölçümleme yapan
Godiwalla ve Godiwalla’nın (2002) çalışması ise kurumsal değerlendirme yöntemine benzer
bir model sunmaktadır. Bu modelde hastaneler için paydaş analizi ve kurumun güçlü ve zayıf
yönlerini gösteren SWOT analizi bölümleri bulunmaktadır. Bu çalışmadaki SWOT analizi
içeriği incelendiğinde a) her hizmete dair performans analizleri ve ekonomik analizlerin, b)
sağlık personelinin yetenekleri ve hastanenin yenilikçiliğinin, c) işbirliği yapılabilecek diğer
hastanelerin özelliklerinin, d) kaynak teminindeki imkanların, e) hastanenin kurumsallaşma
düzeyinin belirlenmesine yönelik olduğu görülmektedir (Godiwalla ve Godiwalla, 2002: 27).
Modelin alt başlıklarının kurumsal itibarı altı bileşen ile ölçümleyen İtibar Katsayısı’nın
duygusal çekicilik, ürünler / hizmetler, çalışma ortamı, vizyon ve liderlik, mali performans ve
toplumsal sorumluluk alt bileşenleriyle örtüştüğünü göstermesi de dikkat çekici bir özelliğidir
(Doğan, 2016: 35).
2. Kurumsal Web Sayfası İncelemeleri
Internet tabanlı iletişimin parçası olan web sayfaları bir mesajı bir kişiye, binlerce kişilik bir
gruba veya farklı mekanlardaki topluluklara aynı biçimde ulaştırma avantajı taşımaktadır.
Asenkronize olması web sayfasının gerçek zamanlı iletişim yerine zaman ve mekan
farklılığına bağlı kalmadan iletişim sağlama imkanını yaratır. Web sayfalarının iletişim hızı,
düşük maliyetli oluşu ve asenkronize özelliği diğer iletişim yöntemlerine göre bu iletişim
aracına avantaj sağlamaktadır (Zengin, vd., 2011: 295). Kurumların web sayfalarını
kullanarak hedef kitleleriyle kurdukları iletişimin diyalojik bağına işaret eden Kent ve Taylor
(1998) bu işlevi sağlayacak stratejilere değinirken, hedef kitleye ihtiyaç duyduğu bilgileri
sunmak kadar geribildirimin önemini de vurgulamaktadır. Web sayfası tasarımlarının
değerlendirmesi konusundaki çalışmalara bakıldığında; dikkat çekici, görsel unsurlardan çok
bilgi içeriği ve kullanım kolaylığı kriterlerini sağlamanın temel işlevler olarak algılandığı
gözlenmektedir. Nitekim Kent ve Taylor, günümüzde pek çok web sayfasının dayandığı
yaratıcı grafiklerden çok bir web sayfasının etkisini yönlendirenin içerik olduğunu
vurgulamaktadırlar (Kent ve Taylor, 1998: 330).
Kurumsal web sayfalarının etkisini değerlendiren ülkemizdeki araştırmalara bakıldığında
eğitim kurumlarıyla ilgili çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. Kurumsal kimlik
değerlendirmelerini temel alan bu araştırmanın kurgulanmasına kaynaklık etmeleri açısından
üç çalışma önem arz etmektedir. İngiliz Edebiyatı öğrencilerinin bölüm web sayfalarına
yönelik tutumlarını inceleyen araştırmada, Zengin ve arkadaşları (2011: 296-297) kurumsal
web sayfalarının işlevlerini kullanıcı algılaması, doğruluk, tutarlılık, tasarım, içerik, güncellik,
kullanım kolaylığı ve geribildirim mekanizmaları açısından değerlendirmeye almıştır.
Karsak’ın (2008) Capital sıralamasına dahil olan en beğenilen 20 şirkete ait kurumsal web
sitesi içeriklerini analiz ettikleri çalışmada görsel kimlik, kurumsal iletişim, kurum felsefesi
ve kurumsal davranış kriterleri temel alınmıştır. Bu ölçütlerin Melewar ve
Karaosmanoğlu’nun (2006) yedi bileşenli sınıflandırmasına benzer bir ayrımı dikkate alarak,
şirketlerin kurumsal kimlik göstergelerini değerlendirdikleri görülmektedir. Yurdakul ve
Coşkun’un (2009) üniversitelerin iletişim fakültelerine ait web sayfalarındaki işlevleri
değerlendirdikleri çalışmada tasarım ve kullanım özelliklerini de göz önüne aldıkları;
incelemelerini enformasyon / bilgi akışı, haberleşme ağı, katılım, kampanya; sunum
özellikleri, görsellik, erişebilirlik, gezilebilirlik, güncellik ve görülebilirlik ölçütlerine
dayandırdıkları söylenebilir.
3. Araştırma ve Yöntem
Bu çalışmada, Türkiye’de hava taşımacılığı ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren; Türk
menşeli ya da Türk ortaklı havayolu şirketlerinin kurumsal kimliklerinin web üzerinden ne
ölçüde ve hangi yönleriyle yansıtıldığı incelenmektedir. Araştırmada nitel verilerin içerik
analizi yöntemiyle incelenmesi ve önceden oluşturulan kategorilere göre değerlendirilmesi
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sağlanmıştır. Bir önceki bölümde belirtilen kaynaklar doğrultusunda ve Tablo 1’de
gösterildiği biçimde kurumsal kimlik bileşenleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada
kurumsal tasarım, kurumsal iletişim faaliyetleri ve araçları, kurum kültürü, kurumsal davranış
ve kurumsal yapı unsurları temel kurum kimliği bileşenleri olarak adlandırılmıştır. Temel
bileşenleri oluşturan alt bileşenler, web tasarımında yer alması gereken içerik özellikleri ile
karşılaştırılmış ve web tabanlı kurumsal kimlik ölçekleri haline dönüştürülmüştür. Nitel
verileri oluşturan kurumsal web sayfası içerikleri bu ölçeğe göre 0-2 puan arasında
derecelendirilmiştir. Ölçekte 0 puan ¨yetersiz bilgi / bilgi yok¨, 1 puan ¨bölüm başlığı var /
bilgiler tamamlanmamış / tek sözcük veya tek cümle ifadesi var¨, 2 puan ise ¨ayrıntılı bilgi var
/ birden fazla alt bilgi var / alt kritere yanıt var¨ koşulunu sağlayan içerik için
kullanılmaktadır.
Tablo 1: Kurumsal kimlik bileşenleri
1. Kurumsal Tasarım Öğeleri
1.1.Logo
1.2.Mimari tasarım
1.3.Kurum rengi
1.4.Marka karakteri
1.5.Kurumsal yazı stili
1.6.Logoya ait bilgiler
1.7.Slogan
1.8.Yabancı dillerde web sitesi

3. Kurum Kültürü
3.1.Misyon
3.2.Vizyon
3.3.Kurumsal stratejiler /Etik standartlar
3.4.Kurumsal değerler / İlkeler
3.5.Kuruluş bilgisi / Tarihçe
3.6.Kurucusu / Ana kurumu
3.7.Kurulduğu ülke
3.8.Yurtiçi / Yurtdışı Temsilcilik Bilgisi

2.Kurumsal İletişim Faaliyetleri ve
Araçları
2.1.Kurum içi iletişim
2.2.Sosyal sorumluluk projeleri /
kampanyaları
2.3.Sponsorluk
2.4.Ödüller

4. Kurumsal Davranış Öğeleri

2.5.Pazarlama
2.6.Tanıtıcı reklamlar
2.7.Kurum tanıtım filmi
2.8.Görsel arşiv
2.9.Basın bültenleri
2.10.Kuruluş yayınları (raporlar, stratejik
plan)
2.11.Duyurular
2.12.Medya arşivi
2.13.Haberler
2.14.E-posta
2.15.Kurum İletişim Bilgileri
2.16.Sıkça Sorulan Sorular
2.17.Geribildirim / İletişim Online Formu
2.18.Kurum Temsilcisi ile eş zamanlı
görüşme
2.19.Mobil Uygulamalar

4.1.Ekonomik bilgilendirme (Ciro, vb)
4.2.Toplumsal bilgilendirme (Ulaştırma,
havacılık, vs)
4.3.Siyasal / Hukuki bilgilendirme (Mevzuat)
4.4.Kalite alanında bilgilendirme
(Akreditasyon, ISO)
4.5. İnsan kaynakları alanında bilgilendirme
5. Kurumsal Yapı
5.1.Kurum yöneticisinin mesajı
5.2.Kurum içi organizasyon şeması
5.3.Hizmet / ürün yapısı (uçak filosu, vb.)

Veri toplanan havayolu şirketlerinin seçiminde 2015 ve 2016 yılı verilerine dayanılarak 2016
ve 2017 yılında yayımlanan Fortune 500 Türkiye 2016 ve 2017 listeleri temel alınmıştır. Bu
listelerde seyahat ve taşımacılık sektöründe yer alan ve hava taşımacılı ğı hizmeti veren beş
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kuruluşun kurumsal web siteleri araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kuruluşlardan Türk Hava
Yolları Anonim Ortaklığı (THY) 2017 yılında 5. sırada yer alırken, Pegasus Havayolu
Taşımacılık A.Ş. (Pegasus) 42. sırada, Güneş Ekspres Havacılık Anonim Şirketi (Sun
Express) 47. sırada, Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (Corendon) 284. sırada yer almaktadır.
Fortune 500 Türkiye 2017 yılında sıralamaya giremeyen ancak 2016 yılında 287. sıradan
listeye dahil olan Hürkuş Hava Yolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (Freebird), veri toplama
sürecinde henüz 2017 listeleri yayınlanmamış olduğu için araştırmaya dahil edilmiştir. Bu
kuruluşlardan Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. depolama, taşımacılık ve lojistik hizmetleri
sektöründe faaliyet gösterirken diğerleri seyahat ve taşımacılık iş kollarında listeye dahil
olmuşlardır. Aynı havayolu şirketlerinin Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün
sitesinde yer alan yetki belgesine sahip kuruluşların listesiyle eşleşme sağlayıp sağlamadıkları
da kontrol edilmiş olup, Fortune 500 Türkiye sıralamasında adı geçen tüm kuruluşların
SHGM yetki belgesine sahip oldukları tespit edilmiştir. Tablo 2, Fortune 500 Türkiye
sıralamasındaki bu beş şirkete ait rakamları karşılaştırmalı olarak göstermektedir.
Araştırmanın veri toplama süreci Ağustos-Eylül 2016 döneminde gerçekleştirilmiş olup,
sonraki dönemde seçilen kuruluşların web sayfalarındaki içerik değişimleri ve güncellemeleri
değerlendirmeye alınmamıştır. Seçilen kuruluşların Fortune 500 2017 listesi ile
karşılaştırmaları da Eylül 2017’de tamamlanmıştır.
Tablo 2: Fortune 500 Türkiye 2017 hava taşımacılığı şirketleri sıralaması
THY

Pegasus

Güneş Ekspres

Turistik
H.T.
(Corendon)

Sıra (2016)

5

42

47

284

Sıra (2015)

4

38

40

231

287

Sıra (2014)

4

38

40

247

294

Net satış (TL)
Net satış
değişimi (%)

29.468.000.000 3.707.471.135

3.281.487.264

585.760.713

554.403.266

2

6,28

-1,69

-14,95

10

FVÖK (TL)
Aktif Toplam
(TL)

700.000.000

-42.929.934

-33.473.440

-15.001.867

30.557.961

3.405.727.779

116.907.194

96.426.851

Özkaynak (TL) 17.899.000.000 1.569.321.345

539.763.750

25.258.627

66.029.880

Çalışan sayısı
İhracat miktarı
(TL)

3.747

525

401

2.421.246.608

585.760.713

546.114.961

65.074.000.000 5.618.017.955
29.733

5.257

24.988.000.000 1.607.104.008

İhracat sıra
1
24
14
72
2017 yılı ilk 500 sıralamasında bulunmadığından dolayı 2016 verileri paylaşılmıştır.

Hürkuş /
Freebird*

71

4. Araştırma Bulguları ve Tartışma
Araştırmaya dahil edilen beş havayolu işletmesinin içerik analizi sonuçları ortalamaları
incelendiğinde kurum kültürü ve kurumsal davranış unsurlarının şirketlerin kurumsal web
sayfalarında diğer bileşenlere göre daha yüksek oranda yansıtıldıkları görülmektedir. Tablo
3’te görüldüğü üzere, kurum kültürü ortalama % 65,62, kurumsal davranış % 64 oranında
yansıtılırken, kurumsal iletişim faaliyetleri ve araçlarının ortalama % 52,1 oranında, kurumsal
yapının ise % 43,33 oranında kurum web sayfalarında gözlenebildiği sonucuna varılmıştır.
Logo, kurum rengi, mimari tasarım, marka karakteri, kurumsal yazı stili gibi görsel kimlik
öğelerini içeren kurumsal tasarım unsurlarının net ve tutarlı biçimde web sayfalarına yansıma
oranı ise ortalamada % 41,25’te kalmıştır. Bununla birlikte farklı havayolu şirketlerinin farklı
kurumsal kimlik bileşenlerini öne çıkardıkları da ortaya çıkmıştır. Kurumsal tasarımı en
yoğun oranda web sayfalarına yansıtan havayolu şirketinin Türk Hava Yolları (THY) olduğu
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görülürken, bu boyutta Güneş Ekspres ve Corendon’un da yakın puanlar aldığı
gözlenmektedir. Kurumsal faaliyetlerini paydaşlarına en fazla duyuran ve kurum içi iletişim
araçlarını en yoğun biçimde kullanan havayolu şirketlerinin ise Türk Hava Yolları ve Pegasus
Havayolları olduğu gözlenmektedir. Her iki şirketin bu bileşendeki ortalaması % 68,45 ile
genel ortalamanın oldukça üzerinde bulunmaktadır. Benzer biçimde; kurum kültürünü
yansıtan misyon, vizyon kurumsal stratejiler ve kuruluş bilgilerinin açıklayıcı biçimde
çevrimiçi ortamda ifade edilme oranı da yine THY, Pegasus ve Hürkuş’ta % 82’yi geçerek
fark yaratmaktadır. Bununla birlikte kurumsal davranış öğelerini en net ve açıklayıcı biçimde
yansıtan kurumun Pegasus olduğu da göze çarpmaktadır.
Kurumlar tek tek değerlendirildiğinde; Türk Hava Yolları’nın kurum kültürü ve kurumsal
iletişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile ilgili kurumsal sayfalarında yüksek performans
sergileyerek öne çıktığı görülmektedir. Kurum kültürünü % 86 oranında sayfalarına
yansıtabildikleri; misyon, vizyon, kurumsal stratejiler, etik ilkeler, tarihçe ve menşei gibi
bilgilerin ayrıntılı biçimde sayfalarında yer aldığı, sadece yurtdışı temsilcilikleriyle ilgili
bilgilere sayfalarında yer verilmediği saptanmıştır. Kurumsal iletişim araçlarının kullanımında
% 68,6 oranında performans göstererek kurumlar ortalaması olan % 52,1’in üzerine
çıkabildikleri gözlenmektedir. Bu bölümde, özellikle kurum içi ve kurum dışı iletişime
yardımcı olan araçların kullanımı, çeşitliliği, bu içeriğe web sayfalarında kolayca
ulaşılabiliyor olması dikkat çekicidir. Kurumsal raporlar, finansal tablolar, dergi, medya
arşivi, duyuru içerikleri, basın bültenleri kolayca ulaşılabilir sayfalar halinde mevcut
bulunmakta; kurumsal iletişim bilgilerine ve e-posta adreslerine de erişilebilmektedir. Twitter,
facebook gibi sosyal medya uygulamalarının aktif kullanıldığı gözlenmektedir. Kurumsal
iletişim faaliyetleri açısından sponsorluk çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere
ulaşılabilmesine rağmen, kurumun desteklediği sosyal sorumluluk projeleri bulunup
bulunmadığı hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamaması bir eksiklik olarak dikkat çekicidir. Türk
Hava Yolları’nın kurumsal yapıya ilişkin şema ve bilgilere ulaşma açısından ortalamanın
üzerinde bir değer kaydettiği, ancak kurumsal davranış unsurlarının sayfalarına
yansıtılmasında eksiklikler bulunduğu gözlenmiştir. İnsan kaynakları ve kariyer programları
ile ekonomik göstergelerin ayrıntılı biçimde sunulmasına karşın akreditasyon belgeleri,
havacılık ve ulaştırma alanında teknik veya toplumsal duyarlılığı artırıcı bilgilerin sayfa
içeriklerinde çok yetersiz olduğu da gözlenmektedir. Türk Hava Yolları’nın kurumsal tasarım
bileşenlerini kurum sayfalarına yansıtma konusunda diğer havayolu şirketlerinden % 5’lik bir
fark ile önde olduğu; buna karşılık bu boyuttaki toplam performansının % 50’yi geçemediği
saptanmıştır. Logo ve kurum renginin tüm web sayfalarında tutarlı biçimde kullanıldığı
görülmekle birlikte marka karakterini yansıtıcı öğelere rastlanamamıştır. Uluslararası hava ve
yolcu taşımacılığı faaliyetlerine karşın sadece bir yabancı dilde (İngilizce) web sayfası yayını
olduğu belirlenmiştir. Bu yönüyle çoklu dil kullanan Pegasus, Corendon ve Sun Express’in
gerisinde kalmaktadır.
Bulgular, Pegasus’un kurumsal tasarım dışındaki tüm kurumsal kimlik bileşenlerinin
ifadesinde ortalamanın oldukça üzerinde değerler kaydettiğini göstermektedir. Özellikle
kurumsal iletişim boyutunda % 71,8 ile en yüksek performansa sahip havayolu şirketi olması
dikkat çekicidir. Bu anlamda, kurumsal iletişim araçlarının kullanımı ve çeşitliliği ile
duyurular, iletişim bilgileri, basın bültenleri ve diğer kurumsal yayınların web sayfaları
aracılığıyla paylaşımında oldukça başarılı bulunmaktadır. Tanıtıcı reklamlar veya tanıtım
filmine ulaşılamaması bir eksiklik olarak görülmekle beraber sektörde alınan ödüllere ve
sponsorluk faaliyetlerine kolaylıkla ulaşılabilmesi bir artı olarak değerlendirilebilir. Pegasus’a
ilişkin fark yaratan bir sonuç da kurumsal davranış bileşenlerinin hedef kitlelerine aktarımında
gerçekleşmektedir. Ekonomik, siyasal, toplumsal bilgilendirme, insan kaynakları programları
ve kalite standartları hakkındaki bilgilendirme basamaklarının tamamında çok ayrıntılı
bilgilere kurumsal web sayfaları üzerinde ulaşılabilmektedir. Emniyet, kalite, iş güvenliği ve
188

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5th -7th October 2017

çevre başlıklarındaki kurumsal standartlarına ayrı sayfalarda yer verilmesi ile birlikte bu
boyutta %95’lik bir performansa ulaşmaktadır. Diğer yandan, kurumsal tasarım unsurlarının
çevrimiçi sayfalara yansımalarının sektörel ortalamayı geçemediği görülmektedir. Logo,
kurum rengi ve yazı stilinin tüm sayfalarda tutarlı biçimde kullanımı gerçekleşememiştir;
Bununla birlikte, bu bölümde dikkat çeken bir özellik ise Pegasus’un yabancı dilde
yayımlanan kurumsal sayfalarının çeşitliliğidir. Toplam 10 dilde yayımlanan sayfalara Türkçe
ana sayfadan rahatlıkla ulaşılabilmesi ve en fazla sayıda yabancı dilde bilgilendirme içeriği
bulunan havayolu şirketi oluşu da araştırmanın dikkat çekici bulgularından biridir.
Güneş Ekspres ya da diğer adıyla Sun Express genç bir havayolu işletmesi olmasına karşın
kurum kinliği bileşenlerinin kurumsal web sayfalarında ortalamanın üzerinde değerlerle
yansıtılması açısından başarılı bir sektör kuruluşu olarak dikkat çekmektedir. Corendon
Havayolları ile birlikte Türk Hava Yolları’ndan sonra kurumsal tasarım unsurlarını en tutarlı
biçimde sayfalarına yansıtan havayolu şirketi olduğu ortaya çıkmaktadır. Pegasus’ta olduğu
gibi Sun Express’te de 6 farklı yabancı dilde web sayfası bulunmaktadır; böylece uluslararası
platformda daha fazla hedef kitleyle iletişime açık olduğunu vurguladığı söylenebilir. Bununla
beraber Sun Express’in kurumsal iletişim boyutunda % 39,4; kurumsal tasarım boyutunda %
44,4 ve kurumsal yapı boyutunda % 33,3 ile ortalamanın altında kaldığı, başka deyişle
içeriğin yetersiz düzeyde olduğu biçiminde yorumlanabilir. Kurumsal iletişim araçları
yönünden e-posta, geribildirim sayfaları, pazarlama ve satış odaklı içerik yayını güncel
olmasına karşın kurumsal tanıtım içeriği, basın bülteni veya faaliyet raporları gibi
bilgilendirici materyale çevrimiçi sayfalardan ulaşılamaması bu boyutla ilgili daha fazla
çalışma yapılması gerekliğini ortaya koymaktadır. Kurum kültürünün temel taşları olan
misyon, vizyon, kurum değerleri ve strateji ifadelerine ilişkin bir içeriğin kurum sayfalarında
yer alamayışı da tıpkı kurumsal iletişim gibi kurum kültürünü de geliştirilmesi gereken bir
boyut olarak ortaya çıkarmaktadır.
Corendon Havayollarına ait veriler incelendiğinde, en yüksek performansa kurumsal iletişim
(% 57,8) ve kurumsal tasarım (%43,5) boyutlarında ulaşıldığı; kurum kültürü ve kurumsal
yapı boyutlarında Sun Express ile aynı performansın sergilendiği gözlenmektedir. Dolayısıyla
Corendon’un bu boyutlarda ortalamanın ve diğer üç kurumun gerisinde kaldığı söylenebilir.
Dört yabancı dilde sunulan kurum web sayfaları, slogan ve logonun tutarlı kullanımı kurumsal
tasarım boyutunun öne çıkan artıları olarak görünmektedir. Diğer yandan kurumsal yapı ile
ilgili içerikte, uçak filosu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmakla beraber kurum içi
organizasyona ait bilgilerin sayfalarda yer almayışı bu boyutta önemli bir eksikliktir.
Tablo 3: Havayolu şirketlerinin kurumsal kimlik bileşenlerini kurum web sayfalarına
yansıtma düzeyleri
Kurumsal Kimlik Bileşeni THY
1.Kurumsal Tasarım
Toplam
9
2 .Kurumsal İletişim
Faaliyetleri ve Araçları
Toplam
26
3. Kurum Kültürü
Toplam
4. Kurumsal Davranış
Öğeleri Toplam

Pegasus

Sun
Corendon
Express Airlines

Freebird Ortalama

%

6

8

8

2

6,6

41,25

27

15

22

9

19,8

52,1

14

12

7

7

12

10,4

65,62

5

9

6

6

6

6,4

64

4

4

2

2

1

2,6

43,33

5.Kurumsal Yapı Toplam
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Hürkuş Havacılık, diğer adıyla Freebird Havayolları, diğer dört havayolu şirketine oranla
kurumsal kimlik bileşenlerini kurumsal sayfalarında en düşük performans ile yansıtan
havayolu işletmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumsal iletişim ve kurumsal davranış
unsurlarını yansıtmada ortalama değerlerin biraz altında kalmakla birlikte kurumsal tasarım
(%11,1) ve kurumsal yapı (%16,6) boyutlarında Freebird’ün oldukça yetersiz kaldığı
gözlenmektedir. Kurumsal kültür boyutunda ise %23,6 performans ile diğer boyutlardan daha
iyi ancak sektör ortalamasının gerisinde kaldığı da unutulmamalıdır. Kurum kimliğini hedef
kitlelerine yansıtmak üzere kurum sayfalarında içerik düzenleme ve güncelleme gerekliliği
görülmektedir.
5. Sonuç
Türkiye’de hava taşımacılığı iş kolunda faaliyet gösteren beş havayolu şirketinin kurumsal
web sayfaları üzerinden kurumsal kimlik incelemelerinin yapıldığı bu çalışmada hava
taşımacılığı sektörünün hangi kurumsal kimlik bileşenlerini ağırlıklı olarak öne çıkardıkları ve
hangilerinin gelişmeye açık olduğu belirlenmektedir. Çalışmada, Türkiye’nin beş büyük
havayolu şirketinin verileri değerlendirilmektedir. Havayolu şirketlerinin genel olarak
kurumsal iletişim araçlarını etkin kullandıkları; kurumsal yayınlar, basın bültenleri ve medya
arşivleri ile tanıtıma önem verdikleri; faaliyet raporlarını ve finansal performanslarını şeffaf
biçimde ortaya koyarak yatırımcılarına yön vermeyi hedefledikleri ve çoklu dilli web sayfaları
üreterek daha geniş hedef kitlelere daha hızlı biçimde ulaşma ve pazarlama faaliyeti yürütme
eğiliminde oldukları sonucuna varılmaktadır. Kurumsal iletişim faaliyetleri içerisinde
sponsorluk çalışmalarının öne çıktığı; Sun Express Cup, Corendon Golf Turnuvası gibi spor
alanındaki sponsorlukların daha ağırlıklı olduğu ve ayrı web sayfalarıyla kitlelere
duyurulduğu görülmektedir. Kurumların, sosyal sorumluluk projelerinin görünürlüğü
konusunda yetersiz kaldıkları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin yayınlanan bilgilerin
de oldukça kısıtlı bulunduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır. Kurumsal tasarım en hızlı dikkat
çeken bileşen olmakla beraber eksiklikler gözlenmektedir. Görsel öğeler bağlamında tüm
havayolu şirketlerinde logo ve kurum renginin tutarlı biçimde çevrimiçi sayfalarda ve
dokümanlarda kullanılmaya çalışıldığı bir gerçektir. Havayolu şirketlerinin kurum kültürü ve
kurumsal davranış bileşenlerinin yayınına daha fazla öncelik verdikleri ve bu iki boyutun en
güçlü kurum kimliği bileşenleri olarak ortaya çıkması sonucu ile desteklenmektedir. Misyon,
vizyon ve kurumsal değerlerin, bazı eksikliklere ve birbiri içerisine geçen ifadelere rağmen,
önemle vurgulanmaya çalışılan yapı taşları olarak ortaya çıkışı sektörde kurum kültürüne
verilen değere işaret etmektedir. Çevre ve emniyetli uçuşlar hava taşımacılığı sektörünün en
fazla üzerinde durduğu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla çevre ve emniyet
duyarlılığı konuları havayolu kuruluşlarının davranış yapılarına şekil vermektedir.
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Abstract
This study aims to contribute to current research on enterprise risk management implementation which is tailored
according to both organizational personality and system. Research has been focused presenting organizational
behavior and cultural side of risk management. We have determined a gap about enterprise risk management in
especially business literature in aviation management and strategy. There are no detailed projects about how
leading companies have implemented enterprise risk management systems. And currently limited information
exists about what their results have been. This research presents considerable samples of the implementation of
Enterprise Risk Management (ERM) from aviation with organizational behavior and culture based approach.
The goal of this research is to present the experiences of the companies that best implement risk management.
Qualitative research approach was used in order to reach the detailed data, to understand the relevant experiences
of the high-level practitioners, and to fully and accurately understand the point of view qualitative research is
described as an action research using observation and interview methods. The findings demonstrate that to get
success in enterprise risk management, it should be settled in throughout of the organization; embedded
organizational culture and even organizational personality. This research may contribute both management and
strategy literature and also business managers in their decision-making process.
Keywords: Organizational personality, risk management, airport terminal management, sustainability
management, organizational culture, corporate performance
JEL Classification: L93, R41, L98

1. Introduction: Impact of Risk Culture on Organizational Personality in Business
Management & Strategy
Risk management is the culture, processes, and structures directed toward the effective
management of potential opportunities and adverse effects (Bromiley, Nair, & Rustambekov,
2015; Ayse Kucuk Yilmaz & T. Flouris, 2017:33). Business management requires both
holistic and also tailored strategy for very business since every corporate has own
qualifications. Organizational personality and related Qualifications creates different risks.
Different risk requires shaped approach for managers.
International business environment has different qualifications from local ones. Also, every
organization has own personality which raised from own values, qualifications, risk attitudes,
beliefs, experience. Global business carries both more threat a nd opportunities from other
corporates. To seize opportunities beside minimizing adverse effect of threats managers
should understand their both organizational personality, own risk profile and investment
related risks which includes both economic, social, environmental, political, organizational
culture & country’s culture structures, etc. In this point, this research present key points for
Doç. Dr. Ayşe Küçük Yılmaz, Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık
Yönetimi Bölümü, Eskişehir-Türkiye, akucukyilmaz@anadolu.edu.tr
2 Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ, Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi
Bölümü, Kayseri-Türkiye, mevlutuzulmez@erciyes.edu.tr
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managers to understand all related issues in their organization to manage risks in international
way. In this research risk management have accepted as a kind of strategic tool to timely
decision making in organizational environment of international business. This research
presents both leading holding’s approach and also their practices about Enterprise Risk
Management. Actually, risk management is a kind of life mentality since it has organizational
behavior and philosophic side. System since ERM has both systematic, organization-specified
and continuously implementation to be sustainable. to survive and to get sustainability, every
international business organizations must manage risks according to their
individual/organizational personality. Risk management implements via tailored according to
organizational personality and its qualifications. To manage risks, business managers have to
understand, they have to comment them and manage them. Managing risk about decision
making from options. Via enterprise risk management managers may aware their options.
Risk management is critically important for the survival of companies operating in all sectors
today’s competitive marketplace. All potential risks should be managed correctly and
investments should be correctly transferred in order to achieve long-term sustainable growth.
Effective risk management policies are developed globally for complex risks posed by new
technologies in the international energy markets, price ambiguities, compliance issues,
privatization, mergers, political fluctuations, and globalization (Dragon & Emeksiz, 2012).
International business is a term used to collectively describe all commercial transactions for
example private and governmental, sales investments, logistics, and transportation that take
place between two or more regions, countries and nations beyond their political boundary
(Cavusgil et all., 2015). Culture is important because, according to Desson & Clouthier
(2010) it shapes (Desson, 2010):
 What the organization considers to be “right decisions”
 What employees consider to be appropriate behaviors and how they interact with each
other within the organization
 How individuals, work groups and the organization deal with work assigned to them
 The speed and efficiency with which things get done
 The organization’s capacity for and receptiveness to change
 The attitudes of outside stakeholders toward the organization. In short, an
organization’s culture can be supportive of – or hinder external perspectives.
Risk culture concept consider both governance and corporate culture. Enterprise risk
management is one of the integrate part of strategic management. If business achive their
strategic objectives, they must be have strong and tailored ERM frame. Also corporate
performance should be include risk management strategies and related drivers.
Enterprise risk management is not a kind of one-time event. ERM may be considered as a
management philosophy, mentality and as a holistic system. As a leading holistic
management system, Enterprise Risk Management will both affect and shape the corporate
culture and style of leadership and corporate strategy (Yilmaz & Flouris, 2017).
Airport business is international and it has both integrated and complex systems. Every stage
and every airport system has considerable risk to provide both safe and secure operations
(Kucuk Yilmaz, 2017).
2. Literature Review and Theoretical Framework
2.1 Institutional Tailored approach of ERM System: Best Samples from Aviation
Business
Air transportation is a major industry in its own right and provides important inputs into wider
economic, political, and social processes in international business. Being efficient and
productive about routine operation without decreasing the risk is first and most crucial
mission of airline carriers (Ateş & Üzülmez, 2016). The demand for its services, as with most
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transport, is a derived one driven by the needs and desires to attain some other, final
objective. Air transport can facilitate, for example, in the economic development of a region
or of a industry such as tourism, but there has to be a latent demand for the goods and services
offered by a region or by an industry. Lack of air transport, as with any other input into the
international economic system, can stymie efficient growth (Nwaogbe Obioma et all., 2013).
To achieve objectives, managers apply tailored their enterprise risk management to both the
exact needs of their firm and their personality. Risk management framework should be
consistent with organizational personality to exact understanding of ERM system.
Strategy is among other things about risk attitude, risk taking approach, risk culture, and risk
appetite. For these reasons, to develop strategy and achieve it, managers have to implement
enterprise risk management as a shaped/individualized sytle (Yilmaz & Flouris, 2017).
In this part, information was given from TAV Risk Manager and Heraklion Airport Authority
Personnel. This information will contribute in business via present key indicators of risk
management system which include organizational culture and personality elements.
2.2. Organizational Personality based Approach to Enterprise Risk Manage ment System
in TAV Airports Holding
TAV Airports is Turkey’s global airport operator, with 14 airports on 3 continents, in 7
countries, and provides service in all areas of airport operations. The company was founded in
1997 and has since grown considerably into one of the world's leading airport operators with
over 15,000 employees. In 2015, TAV Airports served nearly 780 thousand flights and 102
million passengers. The Company’s shares are listed on Borsa Istanbul Stock Exchange since
February 23, 2007, under the name of "TAVHL".
Since TAV Airports claim to be a dedicated player in the “Aviation Industry”, and its final
customers are airlines and “flying passengers”, it is crucial to be present in all complementary
businesses that provide the required services to the airport users. Therefore, TAV Airports
gathers 2 different sets of companies linked to each other in a matrix organization format
under its roof. One is “Airport Operating Companies” that perform the company’s core
business, and the other is “Services Companies”, specialized in complementary businesses, in
order to generate non – aviation revenues.
TAV Airports offers food and beverage and accommodation with BTA; ground handling
services and airport transfer to passengers with HAVAŞ; operation and management services
with TAV O&M; sells duty free items with ATU; provides airport information technology
solutions with TAV IT; and handles private security issues with TAV Security. This strategy
also enables the organization not to rely upon the aviation revenues solely, and brings in
diversification into revenue generation sources.
TAV Airports is one of the first non-financial organizations in Turkey, which realized the
importance of ERM function at its top management level. This is a result of the priority
assigned to TAV’s shareholder value because TAV believes that ERM function’s utmost goal
is to increase the shareholder value by eliminating weaknesses in all concer ned risk areas,
hence enhancing corporate performance. TAV’s top management is highly aware that the
investors today do not only base their investment decisions on companies’ financial
performances, but also pay attention to their approach towards governance, resilience, risk
management activities and even social and environmental issues. In parallel, ERM approach
is getting considerable attention in recent years from regulatory bodies and rating agencies.
According to Turkish Commercial Code (TCC), which has been updated in 2012, t public
companies like TAV are obliged to establish a risk management system and risk committee.
An independent auditor of public companies in Turkey has to check whether the risk
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management system and risk committee is established or not based on article 398 of TCC, and
prepare a separate report on this subject, as well as the adequacy of the ERM system and
structure. In addition to that, rating agencies have begun to incorporate ERM reviews into
their rating process for non-financial companies. Acquiring a sufficient standard of expertise
regarding ERM will provide a positive impact on the cost of borrowing in the near future. In
2008, much earlier than legal obligations, the first ERM initiative began with small steps at
TAV Holding level, and evolved over time. ERM function was established in TAV Airports
Holding Co., with the assistance of a well reputed independent advising company during
2010. Now, the ERM approach has been adopted by all Group Companies. ERM function is
young in TAV organization, but still where the company stands now may be a few steps
ahead of other players in their region. TAV Group CEO Dr. M. Sani ŞENER summarizes
their enterprise risk management approach in the following manner:
“According to our understanding, ERM is more than just a process or program. Personality of
organization: It is a cultural shift for us. There are lots of different ways to do risk
management in an organization. However, we have a tailor-made and unique ERM structure
which designed what works best in our company and environment, rather than following a
generic way. ERM is part of our management vision and strategic decision-making process in
TAV by helping make risks, threats and even opportunities a part of the everyday agenda. In
our highly competitive environment our senior managers need to decide fast, and act fast
accordingly; and at the same time be aware of possible impacts of the risks and opportunities
involved, not to endanger our shareholder value. At TAV, we strongly believe that without
risk there would be no gain. If risks take root from uncertainties, what is the extent we are
willing to accept uncertainty to increase our shareholder value? The answer of this question
indicates where TAV’s risk appetite stands: Maintaining the balance between
- accepting uncertainties in expectancy of potential opportunities,
-and protecting the shareholder value.
TAV is a comparatively young and fast-growing Group with a healthy risk appetite. Thereby,
having an effective risk management approach is very critical. Therefore, to identify and
accept the presence of potential risks must be the first step to be taken before significant
actions are taken. If we grow overly confident, and ignore a particular risk, we may have to
face and deal with its aftermath when it happens, and at that stage we may be able to do
“crisis management”, not “risk management”. We do not mean to underrate the significance
of crisis management by saying that. However, if we recognize the risk in the first place and
measure its possible impact on our business beforehand, we would be taking our business
decision accordingly.
Thus, even if we cannot prevent its happening (like in force majeure situations), we might
have a backup plan ready to mitigate and deal with its impact, hence limit our potential losses.
Consequently, risk management mindset is a usual way of doing business according to our
corporate culture.”
An ERM program’s success is driven by sustainable support from top management, and
implementation process of ERM program was relatively easy to run in TAV Group thanks to
strong top management support.
TAV aims to pre-determine the social, environmental and economic aspects of its activities,
and manage them in a proactive, systematic and sustainable way.
Currently, the enterprise risk management approach has been embedded into each of TAV
Airports’ subsidiaries which has a different phase of the program; from the initial stages to the
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most mature programs. As TAV Airports, we continue to work hard to improve current
processes with effective updates by following best practices, and to ensure a fully-matured
ERM discipline at each level of our organization. However, ERM is not a one-time event or
effort, and the natural consequence of this reality is that a successful ERM program takes time
to evolve.
At this point, “recognizing” the risk is the key to successful risk management. To details,
book which is entitled as Enterprise Risk Management in International Business by Literature
Publishing house, will useful for readers.
2.3. Heraklion Airport: Organizational Personality based Approach to Safety Risk
Management Culture 1
The intense operation of the Heraklion Airport (in its peak times: between April and October
periods) includes a number of risks and requires to both setting and applying the necessary
procedures as a part of an efficient Safety Management System (SMS). The main issue is
setting risk management based culture as “everyone is risk manager in organization”. Safety
risk is every one’s responsibility. Dedicated committees are established at Heraklion Airport
which focus on both security, safety and users based issues and they meet on a monthly basis
to discuss on the relevant issues.
A successful SMS is established at Heraklion Airport following international practices and
includes the ways to handle all the possible cases/incidents/risks which have potential to
impact on operations. A SMS manager is the accountable person to create, review, improve
and update the relevant manual. The last includes all the required measures and procedures
that are related directly or indirectly with the safe operation of the airport, focusing on
minimizing and totally eliminating the risks/hazards which may lead to the incident.
Moreover, the SMS at Heraklion consists policies, the way that they will implement and set
targets to improve safety. Also, it includes identified responsibilities for both airport
employees, passengers and third-party employees (suppliers, etc) and it is consistent with risk
management mentality as “everyone is risk manager and responsible to managing risks about
operations”.
A SMS manager is assisted by specific committee which includes employees from airport
various functions (such as employees from air traffic control, technical department, financial
etc). The main role of this committee is:
a) to identify possible hazards,
b) to analyze them,
c) to classify them according to their importance, and
d) to set safety targets.
Also, the SMS committees has the role to close monitor how specific procedures which
includes all airport operations. Also, these procedures are reviewed and updated when it is
necessary, all the incidents are recorded and plan the relevant training of all airport staff. The
staff training is intense and take place mainly at the beginning of the tourist period (FebruryMarch) and all airport employees participate on this. The training includes the staff awareness
for relevant manual, reports and procedures, the safety requirements for their job positions. In
SMS training emphasis is placed on issues that improve communication, teamwork, how to

1
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avoid complacency, distraction, pressure and fatigue and to use efficiently the available
resources.
However, the purpose of the SMS Committee at Heraklion Airport is to establish a safety
culture where all the participants into operation of the airport will contribute to the safe
operation of the airport. The trust and reporting of every incident is basic. Moreover,
employees are encouraged to follow Standard Operating Procedures for high value field
activities, to emphasize on the safe driving, to handle with extra care the increased apron
traffic, fuel spillage, jet blast, aircraft engines when are in operation, birds and animals
strikes, strong winds and Foreign Object Damage (FOD).
The safety system at Heraklion Airport successfully operates, although there are potentials for
further improvement.
3. Research Method
The goal of this research is to present the experiences of the companies that best implement
risk management. Qualitative research approach was used in order to reach the detailed data,
to understand the relevant experiences of the high-level practitioners, and to fully and
accurately understand the point of view qualitative research is described as an action research
using observation and interview methods. It is inductive in nature and depends on the
purposeful selection of participants (Al-Busaidi, 2008).
3.1 Sample and Data Collection
Qualitative research instruments used for data collection include interviews, observations,
and analysis of documents. Interviews are the most common techniques used to gather
research information. There are three types of interviews: structured, semi-structured and
unstructured, described in some books as structured, informed and guided, respectively (AlBusaidi, 2008) (Grbich, 1999).
The semi-structured interview is more commonly used in health care-related qualitative
research. Such an interview is characteristically based on a flexible topic guide that provides a
loose structure of open-ended questions to explore experiences and attitudes. It has the
advantage of great flexibility, enabling the researcher to enter new areas and produce richer
data. In addition, it helps the researcher to develop a rapport with the informants (Al-Busaidi,
2008).
Analysis
Case study research excels at bringing us to an understanding of a complex issue or object and
can extend experience or add strength to what is already known through previous research.
Case studies emphasize detailed contextual analysis of a limited number of events or
conditions and their relationships (Soy, 1997).This qualitative case study is an approach to
research that facilitates exploration of a phenomenon within its context using a variety of data
sources. This ensures that the issue is not explored through one lens, but rather a variety of
lenses which allows for multiple facets of the phenomenon to be revealed and understood
(Baxter, 2008).
4. Findings and Conclusion
As the air transportation industry has expanded their access to resources, goods, services, and
markets across wider geographical areas, it has also become more deeply affected (positively
and negatively) by conditions outside their home countries. The economic environment of the
air transportation industry is becoming ever more complex, making the air transport
businesses susceptible to an increasing number of internal and external risks affecting their
operations. Taking risks is an inevitable part of the airline business, for future profits trade off
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the incertitude; yet, airlines need tools to rationally manage risks and to maximize the risk –
reward offset in order to achieve competitive advantage (Yilmaz & Flouris, 2017).
In conclusion, the paper shows that aviation industry plays an important role in the aspect of
work and leisure to people around the globe. Helps to promote and improve quality of life,
and living standards of people within the nation. All these impacts of the air transport help to
generate economic growth and poverty alleviation by providing employment opportunities,
and increasing revenues from taxes. The employment opportunities would be generated
through supply chain transformation from the airports (Nwaogbe Obioma et all., 2013)
The best corporate sustainability strategies and management approaches require consideration
of all corporate risks from both a holistic and systematic standpoint. The international
business environment has different qualifications from local ones. This means that global
business carries both more threats and opportunities as copared to other corporations. To seize
opportunities- besides minimizing the adverse effects of threats- managers should understand
their risk profile and investment related risks which include both economic, social,
environmental, political, organizational and a country’s culture structures, etc. İn this point,
our book may serve as a key source for managers to understand all related i ssues in order to
manage risks in global way (Yilmaz & Flouris, 2017).
To achievement corporate strategy based objectives, all systems should be tailored according
to organizational personality. Value based approach supports this application. ERM is already
established on value based management.
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Havayolu Yolcu Taşımacılığında Yenilikçilik: Türk Havayolları
ve Pegasus İncelemesi
Vahap Önen1

Özet
Bu çalışmanın amacı havayolu yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren, iş modelleri ve stratejileri farklı olan
Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçilik düzeylerinin belirlenerek, firmaların yenilikçiliği arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi ve demografik özellikler açısından firma yenilikçiliğinin değişip
değişmediğinin belirlenmesidir. Çalışmada firma yenilikçiliğini ölçmek üzere (Desphande vd., 1993) ve
(Bosco vd., 2013) tarafından geliştirilen yenilikçilik ölçekleri uyarlanarak bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek
kullanıma uygun olma açısından açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizlerine tabi tutulmuştur. Analiz
sonucunda, iki boyutlu olarak kullanıma hazır halen ölçekte, her firmanın ortalama yenilikçilik düzeyleri
belirlenmiştir. Havayolu firmaları arasında yenilikçilik açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığını
belirlenmesine yönelik yapılan bağımlı “t” testi sonucunda firmaların yenilikçilikleri arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, çalışma durumu, eğitim seviyesi ve gelir özellikleri
açısından yapılan bağımsız “t” testleri ve tek yönlü “varyans” analizleri neticelerine göre de söz konusu
demografik özellikler yönünden firma yenilikçiliklerinin istatiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, havayolları, rekabet, strateji, ulaştırma
JEL Sınıflandırması : M31, 030

Innovativeness in the Airline Passenger Transportation:
Turkish Airlines and Pegasus Review
Abstract
The purpose of this study is to determine innovativeness levels of Turkish Airlines and Pegasus whose business
models and strategies are different from each other, to identify whether there are significant differences
between these companies and to assess if the company’s innovativeness has changed in terms of demographic
traits. So as to evaluate the company’s innovativeness level, a scale has been set, adapting the innovation scales
developed by (Desphande vd., 1993) and (Bosco vd., 2013). The scale is processed to explanatory factor
analyses and reliability with respect to be convenient usage. As a result of the analyses, each company’s, whose
innovativeness scale is currently prompt as two dimensions, the average of innovativeness levels are identified.
It has been found that there is a statistically significant difference between firms' innovations as a result of the
dependent "t" test conducted to determine whether there is a significant difference in terms of innovat iveness
between airlines. In terms of gender, age, working status, level of education and income traits’ independent "t"
tests and one way ANOVA results, it has been determined statistically significant differences in firms'
innovations due to their demographic traits.
Keywords: Innovativeness, airlines, competition, innovation, strategy, transportation
JEL Classification: M31, O30
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1. Giriş
2003 yılından itibaren havacılık sektöründe hızla artan liberalleşmeler sonucunda daha
önceden tekel bir yapıda olan tarifeli havayolu yolcu taşımacılığı günümüzde oligopolistik
bir yapıya ulaşmıştır. Mevcut yapı içerisinde faaliyet gösteren firmalar incelendiğinde filo
büyüklüğü, koltuk kapasitesi, ulaşılan toplam uçuş mesafesi, taşınan yolcu, iç hat ve dış hat
yolcu paylarına bakıldığında en büyük iki kuruluştan birinin Türk Havayolları diğerinin ise
Pegasus olduğu görülmektedir (http://www.dhmi.gov.tr, 2017). Uyguladıkları iş modelleri
ve rekabet stratejileri açısından farklı olmalarına rağmen her iki firmanın da yıldan yıla
pazar
payı,
uçulan
nokta
sayısı
ve
ciroları
artmaktadır
(http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com, 2016). Genel rekabet stratejileri açısından
baktığımızda Türk Havayolları farklılaşma stratejisi ile hizmette üstün kalite ve servis
özelliklerini ön plana çıkartarak küresel marka olma yolunda ilerlerken Pegasus düşük
maliyetli stratejisi ile en ekonomik bilet fiyatlar sunarak ve operasyonel verimlilik
sağlayarak gelişmektedir. Porter (1980) girişimciliğin temel bileşeni olarak görülen
yenilikçilik, bir örgüt için sürdürülebilir rekabetçi üstünlük kazanmanın ve bu üstünlüğü
korumanın en önemli yolu olarak ifade ettiği üzere, her iki firmanın da pazardaki
rekabetçiliğini sürdürebilmesi, geliştirebilme yollarından biri olarak yenilik yapmayı,
yenilikçi olmayı önemli bir stratejik araç olarak seçmeleri rekabet açısından iki firmanın da
ortak bir özelliğini oluşturmaktadır.
2. Literatür Taraması
2.1 İşeltmelerde Yenilikçilik ve Önemi
Yenilikçilik sadece teknolojik bir paradigma olarak değil, sosyal, kültürel, ekonomik ve
hukuki bağlamda değerlendirilmelidir. Örgütler uzun dönemde varlıklarını sürdürebilmek
için yenilikçiliğe ihtiyaç duyarlar. (Van den Ven ve Garud, 1993)’a göre yenilikçilik birçok
faktörün bir arada uzun süre farklı konumlarda çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Yetim (2012)’ye göre yenilikçilik; denenmemiş bir ürün ya da fikrin yaratılmasından, var
olanın düzenlenerek ve yeniden yapılandırılarak birey ve toplum için işe yarar hale
dönüştürülmesine kadar farklı süreçleri içeren bir kavram” olarak değerlendirilmiştir. Çoğu
örgüt sürdürülebilir rekabet avantajını sadece yenilik yaparak başaramaz, örgütün var olan
süreç, ürün ve teknolojilerini etkin kullanması da önem taşımaktadır (Cooper, 1998). (March
ve Simon, 1958)’a göre örgütler değişim sürecinde alternatif çözümler bularak yenilikçilik
sürecinin etkinliğini artırmaktadır. Yenilikçilik artık bir performans kriteri olarak
görülmekte, müşterilere daha iyi hizmet sunmak, müşteri beklentilerine cevap verebilmek
önem kazanmaktadır (Bilgen, 2017). Aaker (2007) yenilikçi örgütlerin marka stratejisi
geliştirmesini ve yeni ürünlerin başarı oranının artmasına markanın ön planda ve önemli
olduğunu ve yenilikçiliği artırdığını açıklamıştır (Aaker, 2007). Yüksek rekabetçi bir
çevrede, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajlarını gerçekleştirebilmelerinde
yenilikçilik kabiliyeti oldukça önemlidir. Zamanımızda işletmelerin çoğu (%79) yenilikçilik
çıktılarını ölçmeye odaklanmışlardır (Dervitsiotis, 2011). (Hult vd., 2004) yenilikçiliği,
işletme performansını etki eden pazar, öğrenme, girişimcilik uyumu ile bağlantılığı müdahil
bir değişken olarak görmektedirler. Bunların yanısıra firma yenilikçiliğ ile yenilikçilik
performansı arasındaki ilişki incelenerek (Erdil vd., 2004) firma yeniliçiliğinin pozitif bir
şekilde firma yenilik performsnını etkilediği ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimin
başlangıcından bu yana, yenilik, rekabet üstünlüğü sağlamada anahtar bir kavram olmuştur.
Onu yönetmenin birçok zorluğuna rağmen yenilik, birçok örgüt için zorunlu olmuştur
(Prajogo ve Ahmed, 2006, s.499). Yenilik, hızla örgüt performansı ve hayatta kalmada
rekabetçi çevrenin gelişiminin sonucu olarak önemli bir faktör olarak örgütlerin karşısına
çıkmıştır (Alegre ve Chiva, 2007). Günümüzde rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli
araçları ürün, hizmet ve süreçlerde yenilik yaratacak bilgi ve teknolojik yetenek ve
deneyimlerin ortaya çıkarılması; ardından da bunların ürün, hizmet ve süreçlere
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dönüştürülmesi suretiyle fayda sağlayacak bir değer haline getirebilmesidir (Uzkurt, 2008,
s.13). Ürün, hizmet ve süreçlerde yapılan yenilik; rakip işletmelerin uygulayamayacağı
karmaşık değişikliklerin yapılması; fikri mülkiyetlerin yasal olarak koruma altına alınması;
rekabetçi faktörlerin değişiminin ve genişletilmesinin kolaylaştırılması; zamanlamanı n
doğru yapılması; sağlamlık; kuralların yeniden belirlenmesi; süreçlerin yeniden düzenlemesi
ve bir alandaki uygulamanın başka alanlara transfer edilmesini sağlanması gibi yollarla
sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü devam ettirmek mümkündür (Tidd vd., 2005, s.8).
İşletmeler yenilik sayesinde elde edilen bu tip üstünlükler sonucu verimliliklerini ve
karlılıklarını artırabileceklerdir. Böylece de yeni pazarlar elde etmede mevcut pazarlardaki
paylarını artırmada hissedarların, çalışanların ve müşterilerin tatmin düzeyini yükseltmede
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edeceklerdir (Kuczmarski, 1996, s.9). Rekabetin
yüksek olduğu bir ortam işletmeleri yenilikçi olmaya yönlendiren zorlayıcı bir güç
durumundadır (Altuntuğ, 2008, s.64). Tüm bu bakış açıları altında yenilikçiliğin rekabette
üstünlük yaratmada önemli bir unsur haline geldiği yenilikçi olmayan firmların rekabette
geri kalacağını söyleyebiliriz.
2.2 Havayolu Yolcu Taşımacılığında Yenilikçilik
Günümüzde yenilik yapma, yenilikçilik yaklaşımları havayolu yolcu taşımacılığında çok
geniş bir şekilde yer almaktadır. Bunun nedenleri olarak; havayolu sektörünün son derece
dinamik olması, teknolojik yeniliklerin oldukça fazla yer alması, uçuş faaliyetlerini
gerçekleştirilmesi için havayolu işletmesinin yanı sıra, hava meydanı işletimi, hava trafik
sahası yönetimi, gümrük, güvenlik yönetimi, ikram hizmetleri, yer hizmetleri, yakıt
hizmetleri gibi diğer alt yapı destek ve hizmet süreçleri ile bağlantılı bir şekilde faaliyetlerin
gerçekleşmesi gereksinimini sayabiliriz. Yazında yenilikçilik türleri ile ilgili birçok ayırım
yapılmaktadır. Yenilikçilik, derecelerine, alanlarına, özelliklerine göre birçok farklı
sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır, bunlar; teknik ürün yenilikçiliği, teknik olmayan hizmet
yenilikçiliği, teknik süreç yenilikçiliği ve teknik olmayan örgütsel yenilikçiliktir
(Armbruster vd., 2008), (Damanpour, 1991). Tushman ve Nadler (1986) ve Zmud (1982)
ürün yenilikleri ve süreç yenilikleri olarak sınıflama yapmıştır. En son yayınlanan Oslo
Manual (2005) klavuzunda ise, ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilik olarak dörtlü bir
sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre havayolu yolcu taşımacılığında ürün
bazlı, süreç bazlı, pazarlama ve örgütsel yenilikler yapılmakta olup buna ait birçok örnekler
mevcuttur. Rynair ve Easy Jet’in Avrupa’ya sunduğu başarılı iş modeli yenilikçiliği
sayesinde kolay erişilebilir bir şekilde tüketiciler çok düşük ücretlerle tarifeli kısa mesafeli
uçuşları yapmaya başlamaları (Doganis, 2006, s.149), United Airlines’ın yolcularına
maliyet ve altyapı bazlı seyahat deneyimleri için yolculara uçuş öncesinde yemekleri seçme
ve rezerve etmesi, ikiye kadar ücretsiz bagaj hakkı, bilet kabulü, bilet kontrolü, güvenlik
kontrollerinde öncelik hakkı, uçuşa kabul önceliği ve ek koltuk aralığı mesafesi konularında
seçenek sunması (http://www.united.com/traveloptions, 2017), KLM havayolları yolcuların
kendi bagajlarını etiketlemeleri ve bagaj kabullerini yapabilmelerine yönelik bir program
uygulaması (http://www.airlinetrends.com, 2017), Alaska havayollarının geliştirdiği bir
programla, geleneksel bilet kabul ve bagaj kontrol işlemlerini kaldırarak yolcuların kendi
kendine bu işlemleri yapmalarını sağlayacak ekipmanlar yerleştirmeleri (ATW’s 37th
Annual Airline Industry Achievement Awards, 2011). Malezya havayollarının yeni akıllı
telefon uygulaması ile kullanıcı GPS kullanarak en yakın hava limanını yerini belirleyerek
havalimanı içini telefondan göstererek kullanıcının gidebileceği uçuşları sunmakta ve
böylelikle uçuş rezervasyonu yapmasına olanak sağlaması (Two world firsts for Malaysia
Airlines as they harness the iPad and iPhone, 2010) bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kısa
mesafeli uçuşlarda farklılaşma yapmak zordur zira işletmenin oynayabileceği birkaç ürün
özeliği bulunmaktadır bu nedenle geleneksel havayolları tarafından ürün yeniliği yapmak
zordur. Buna karşın uçuş konforu, otomatik giriş kontrol ve daha geniş bagaj alanı gibi servis
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yenilikleriyle bunu telafi edebilirler. (Doganis, 2006, s.276). (Taneja, 2011) havayollarının
geleneksel alanlarda yapacağı değişiklik çalışmalarından daha ziyade iş modellerinde çok
büyük yenilikler yapmaları gerektiğini belirterek; bilgi ve bilgi teknolojisinin büyük bir
olasılıkla dünyanın farklı yerlerinde seyahat eden farklı pazar bölümlerinde yer alan, farklı
sosyo-ekonomik seviyelerde bulunan müşterilerin taleplerin karşılanmasında müşteri
merkezli yeniliğin temelini oluşturacağını belirterek, müşteri merkezli yeniliğin de bilgiye
dayalı olarak yeni kuşak teknolojilerin kullanılmasını ifade etmiştir. Mobil bilet kontrol ve
kabul işlemleri, bar kodlu uçağa binişler, transit geçişler, internet tabanlı sanal yardımcılar,
yerleşke bazlı akıllı telefon uygulamaları, sosyal medya aktiviteleri bunlardan bazıları olarak
sayılabilir. (Nunes ve Breene, 2011) havayolları genel müdürleri, sadece günlük ya da
geleneksel rekabete değil işletmenin ve pazarın civarında yer alan fırsat ve meydan
okumaları içeren konulara da odaklanarak iş modellerini yenilemeye devam etmeleri
gerektiğini belirtmektedir. Servis mükemmelliği konusunda örnek bir model olan Singapur
havayolları işletme kültürünün en önemli bileşenlerinden biri sayılan toplam yenilikçilik
yaklaşımı adeta bir yaşam biçimi olup hizmetin gerçekleşmesini sağlayan tüm ana ve alt
süreçlerin yavaş yavaş ama sürekli yenilenmesini içermektedir (Heracleous vd. 2004).
Uluslararası havayolu taşımacılığında yapılan ve devam eden tüm bu yenilikçi uygulamalar
küresel ağ taşıyıcısı konumunda Türk Havayoları ve Pegasus tarafından takip edilmekte ve
uygun olanların hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Türk Havayolları yenilikçiliği
temel bir değeri olarak belirterek “Farklılığımızın, başarımızın, karlılığımızın, gelişmemizin
ve liderliğimizin temelidir. Yeni fikirlere ve yaratıcılığa karşı yapıcı yaklaşarak bunları
teşvik edip ödüllendirmeliyiz. Ürünlerimizin, hizmetlerimizin, iş yapış şekillerimizin ve
süreçlerimizin hem bizler hem de müşterilerimiz için daha etkin ve verimli olmasını
sağlayacak yenilikleri bulmalı ve uygulamalıyız. Müşterilerimiz ile birlikte hareket ederek,
yenilikçiliğimizi onların beklentilerini karşılamak ve aşmak için kullanmalıyız” olarak ifade
etmiştir (http://www.turkishairlines.com/download/investor_relations, 2017). Buna karşın
Pegasus yenilikçiliği “Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider
ekonomik havayolu olmak” şeklinde bir vizyon ifadesi olarak belirtmiştir
(http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/hakkimizda, 2017). Her iki firmanın da
yenilikçilik konusunda yaptığı bu stratejik vurguların pratikteki yansımlarının tüketiciler
tarafından nasıl değerlendirildiği hususu önemli bir araştırma konusu olup bu çalışmada
bunlara yanıt aranmaya çalışılmıştır.
3.Tasarım ve Yöntem
3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırmamızda öncelikli olarak Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçilik
yaklaşımlarının farklılığı konusuna odaklanmış olup ilave olarak, demografik değişkenler
yönünden de firmaların yenilikçilik yaklaşımlarının farklı değerlendirildiği incelenmiştir.
Bu açıklamaların doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki biçimde kurulmuştur:
H1 : Türk Havayolları ile Pegasus yenilikçiliği arasında bir fark yoktur.
H2 : Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçiliği katılımcıların cinsiyetine göre farklılık
göstermemektedir.
H3 : Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçiliği katılımcıların çalışma durumuna göre
farklılık göstermemektedir.
H4 : Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçiliği katılımcıların eğitim seviyelerine göre
farklılık göstermemektedir.
H5 : Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçiliği katılımcıların yaşlarına göre farklılık
göstermemektedir.
H6 : Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçiliği katılımcıların gelir durumlarına göre
farklılık göstermemektedir.
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3.2 Evren ve Örneklem
Araştırma İstanbul’da hem Türk Havayolları hem de Pegasus ile son 2 yılda en az 1 kez
seyahat etmiş yolcular arasından rassal örnekleme yöntemine göre seçilerek yapılmıştır.
Yapılan anket sonucunda toplam 464 adet anket formu değerlendirmeye uygun olarak kabul
edilmiştir. Pegasus ve Türk Havayollarının yıllık ortalama toplam taşıdığı yolcu sayıları en
az 20 milyon ve üzeri (www.dhmi.gov.tr, 2017) gerçeği dikkate alındığında %95 güven
aralığında örneklem sayısı yeterli kabul edilmektedir (Saunders vd., 2000).

3.3 Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçme Aracı
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Nihai anket
formu hazırlanmadan önce 25 katılımcı üzerinde pilot saha uygulaması yapılarak soruların
anlaşılabilirliği ve kapsam geçerliliği çalışması yapılmış gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonar sahada uygulamaye geçilmiştir. Kapsam geçerliliğinde, ölçeği oluşturan maddelerin,
ölçülmek istenen davranışı ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli yâda uygun ifadeler olup
olmadığına bakılır. Bir başka deyişle, “ölçek maddeleri ölçülmek istenen davranışı
yansıtıyor mu?” sorusunun cevabı aranır. (Büyüköztürk, 2004, s.162). Literatürde
yenilikçiliğe ürün bazlı, birey bazlı, firma bazlı birçok farklı perspektiften bakarak
yenilikçiliği ölçmek için geliştirilen farklı ölçekler vardır. Bunların bir kısmı tüketici
yenilikçiliğine odaklanarak pazarlama, psikoloji, sosyoloji literatürüne yönelik olarak
geliştirilirken (Midgeley, vd., 1978), (Foxall, Haskins, 1986), (Clark, Goldsmith, 2006) bir
kısmı da firma yenilikçiliğine odaklanarak ekonomi, yönetim, pazarlama literatürüne
yönelik olarak geliştirilmiştir (Damanpour, vd., 1978), (Desphande vd., 1993), Wolfe
(1994), Hult (2004). Çalışmamızda firma yenilikçiliğini ölçmek üzere (Desphande vd.,
1993) ve (Bosco vd., 2013) tarafından geliştirilen yenilikçilik ölçekleri uyarlanarak
hazırlanan 9 ifadeli 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekte (1= kesinlikle katılmıyorum
ve 5 kesinlikle katılıyorumu) ifade ederek ölçen yargılara yer verilmiştir.
4. Bulgular ve Tartışma
4.1. Normallik Testi ve Güvenirlik Analizi
Yapılan Shapiro Wilk analizde verilerin normal olarak dağıldığı (p>0,05) tespit edilmiş olup
ölçeğe ait güvenirlik analizinde Cronbach’s Alpha değerleri Türk Havayolları için 0,85 ve
Pegasus için 0,81olarak tespit edilmiştir.
4.2. Tanımsal İstatistikler
Yolcuların cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu ve aylık ortalama gelirlerini ifade eden
demografik değişkenlere yönelik tanımsal istatistikleri aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri
Demografik
Frekans
%
Demografik
Özellikler
Özellikler
Cinsiyet
Gelir Düzeyi
Kadın
226
48,7
0-2000
Erkek
238
51,3
2001-4000
Yaş
4001-6000
15-18
19-30
31-40
41-50
51-60
60 ve üzeri

67
324
38
21
9
5

14,4
69,8
8,2
4,5
1,9
1,1

6001-8000
8001-10000
10000 ve üzeri
Eğitim
İlkokul
Ortaokul
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%

228
130
42
29
26
9

49,1
28,0
9,1
6,3
5,6
1,9

12
13

2,6
2,8
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Çalışıyor

259

55,8

205

44,2
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Lise
Yüksekokul/Üniver
site
Lisansüstü

221

47,6

206

44,4

12

2,6

Ankete katılan tüketicilerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 1) katılı mcıların
%48,7’sinin kadın, %51,3’ünün erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %69,8’inin 1930 yaş grubunda, %14,4’ü 0-18 yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların öğrenin durumu
dağılımı, %47,6’sı lise, %44,4’ü yüksekokul/üniversite eğitim düzeyi şeklindedir. Aylık
gelir durumu incelendiğinde, katılımcıların %49,1’inin 0-200 TL, %28’inin 2001-4000 TL
aylık gelir düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çalışma durumları incelendiğinde,
%55,8’inin çalışmadığı, %44,2’ sinin çalıştığı tespit edilmiştir.
4.1 Faktör ve Güvenirlik Analizleri
Veriler toplandıktan sonra, güvenilirliklerini ve geçerliklerini test etmek için ölçekler bir
eleme sürecine tabi tutulmuştur. Direct Oblimin rotasyon yöntemi ile açımlayıcı faktör
analizi ve güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Amaç en az bilgi kaybı ile küçük faktör
gruplarındaki orijinal değişken sayılarında, ihtiva edilen bilginin yoğunlaştığı noktayı
bulmaktır. (Hair vd.,1995), (Sharma, 1996). Türk Havayolları örneklem yeterliliğini
gösteren Kaiser-MeyerOlkin değerinin 0,85 ve yine faktör analizi için değişkenler arasında
yeterli ilişkinin varlığını gösteren Barlett’s testi sonucu 0,000 gerçekleşmiş olup %99 güven
düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Türk Havayolları açımlayıcı faktör analizi
sonucunda, ölçekte 9 değişken olarak sorulan sorulardan yapılan faktör ve güvenirlik analizi
neticesinde herhangi bir soru çıkartılmamış ancak ölçek iki faktöre ayrılmıştır. Açıklanan
toplam varyans oranı %74,56 olmuştur. Bu değer arzu edilen değer %60’ın üzerindedir
(Kurtuluş, 2004, s.190). Tablo 2’de görüleceği üzere kavramsal olarak birinci faktör yeni
ürün ve hizmetlerde yenilikçilik, ikinci faktör ise pazarlara girmede yenilikçilik olarak
adlandırılmış, Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen her bir değerin faktör yükü ve
toplam açıkladıkları varyans yüzdeleri verilmiştir.
Tablo 2: Türk Havayolları açıklayıcı faktör analizi sonuçları
İfadeler
Yeni Ürün ve Hizmetlerde Yenilikçilik

1

2

Açıklanan
Varyans %
47,97

Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada öncü
davranır.
Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada
rakiplerinden erken davranır.
Hava Yolları pazara rakiplerinden daha fazla yeni ürün ve
hizmet sunar.
Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada oldukça
üretkendir.
Hava Yollarının sunduğu yeni ürün ve hizmet önerileri
rakiplerine göre oldukça farklıdır.
Hava Yolları teknolojik yeniliklerin en çağdaş noktasında
yer alır.
Pazarlara Girmede Yenilikçilik
Hava Yolları büyümeye devam eden pazarlara girmekte geç
kalır.
Hava Yolları istikrarlı pazarlara girmekte geç kalır.
Hava Yolları düşüşte olan pazarlara girerek basiretsiz
davranır.

Toplam Açıklanan Varyans %

,858
,912
,837
,808
,847
,710

26,68
,933
,917
,917

74,65
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Ölçeğin taşıması gereken özelliklerden birisi olan güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı
koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin kararlılığının bir
göstergesidir. Ölçekle sağlanan bilgilerin kararlı özellik taşıdığına, yani hatadan arındırılmış
olduğuna ve aynı amaçla yapılacak ikinci bir ölçümde aynı sonuçların elde edileceğine
güven duyulması gerekir. Güvenilir olmayan bir ölçek kullanışsızdır (Ercan ve Kan, 2004,
s.212). Tablo 3’de faktör analizi ile ayrışan üç ölçeğin ortalaması, standart sapması ve
Cronbach’s Alpha katsayıları verilmiştir.
Tablo 3: Türk Havayolları faktörlere ilişkin ortalama, standart sapma ve Cronbach’s
Alpha katsayıları
Faktörler
Ortalama Standart
Cronbach’s
Sapma
Alpha
Yeni Ürün ve Hizmetlerde Yenilikçilik
Pazarlara Girmede Yenilikçilik

3,78
3,44

0,90
1,35

0,91
0,91

Pegasus örneklem yeterliliğini gösteren Kaiser-MeyerOlkin değerinin 0,81 ve yine faktör
analizi için değişkenler arasında yeterli ilişkinin varlığını gösteren Barlett’s testi sonucu
0,000 gerçekleşmiş olup p<0,001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Pegasus
açımlayıcı faktör analizi sonucunda, Türk Havayolları ölçeğindeki aynı durum gerçekleşmiş
olup, ölçekte 9 değişken olarak sorulan sorulardan yapılan faktör ve güvenirlik analizi
neticesinde herhangi bir soru çıkartılmamış ancak sorular iki faktöre ayrılmıştır. Açıklanan
toplam varyans oranı %72,59 olmuştur. Tablo 4’de görüleceği üzere kavramsal olarak
birinci faktör yine anı şekilde yeni ürün ve hizmetlerde yenilikçilik, ikinci faktör ise
pazarlara girmede yenilikçilik olarak adlandırılmış, Açımlayıcı faktör analizi sonucunda
elde edilen her bir değerin faktör yükü ve toplam açıkladıkları varyans yüzdeleri verilmiştir.
Tablo 5’de faktör analizi ile ayrışan üç ölçeğin ortalaması, standart sapması ve Cronbach’s
Alpha katsayıları verilmiştir.
Tablo 4: Pegasus açıklayıcı faktör analizi sonuçları
İfadeler
Yeni Ürün ve Hizmetlerde Yenilikçilik

1

2

Açıklanan
Varyans %
46,79

Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada öncü
davranır.
Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada
rakiplerinden erken davranır.
Hava Yolları pazara rakiplerinden daha fazla yeni ürün ve
hizmet sunar.
Hava Yolları pazara yeni ürün ve hizmet sunmada oldukça
üretkendir.
Hava Yollarının sunduğu yeni ürün ve hizmet önerileri
rakiplerine göre oldukça farklıdır.
Hava Yolları teknolojik yeniliklerin en çağdaş noktasında
yer alır.
Pazarlara Girmede Yenilikçilik
Hava Yolları büyümeye devam eden pazarlara girmekte geç
kalır.
Hava Yolları istikrarlı pazarlara girmekte geç kalır.
Hava Yolları düşüşte olan pazarlara girerek basiretsiz
davranır.
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Toplam Açıklanan Varyans %

72,75

Tablo 5: Pegasus faktörlere ilişkin ortalama, standart sapma ve Cronbach’s Alpha
katsayıları
Faktörler
Ortalama Standart
Cronbach’s
Sapma
Alpha
Yeni Ürün ve Hizmetlerde Yenilikçilik
3,28
1,03
0,84
Pazarlara Girmede Yenilikçilik
3,33
1,01
0,90
Tablo 6 incelendiğinde, gerek Türk Havayollarının gerekse de Pegasus’un yenilikçilik
konusunda seviyelerinin ortalamanın üzerinde olduğu gözükmektedir. Bununla birlikte Türk
Havayollarının yenilikçilik konusundaki performansı her iki faktör yönünden Pegasus’tan
daha iyi (+%10 ve +%0,03) olduğu belirlenmiştir.
Tablo 6: Türk Havayolları ve Pegasus ortalama yenilikçilik seviyeleri ve farkları
No Faktörler
THY
Pegasus
Fark
1
Yeni Ürün ve Hizmetlerde Yenilikçilik
3,78
3,28
0,50
2

Pazara Girmede Yenilikçilik

%76

%66

%10

3,44

3.33

0,11

0,69

0,66

%0.03

4.2 Hipotez Testleri
Araştırma modelinde belirtilen hipotezler ve bunların testlerinin sonuçları sırasıyla aşağıda
belirtilmektedir:
H1a0: Türk Havayolları ile Pegasus’un yeni ürün ve hizmetler alanında yenilikçilikleri
arasında bir fark yoktur.
H1a1: Türk Havayolları ile Pegasus’un yeni ürün ve hizmetler alanında yenilikçiliklleri
arasında bir fark vardır.
H1b0: Türk Havayolları ile Pegasus’un pazarlara girme alanında yenilikçiliklleri arasında
bir fark yoktur.
H1b1: Türk Havayolları ile Pegasus’un pazarlara girme alanında yenilikçiliklleri arasında bir
fark vardır.
Konuya yönelik yapılan bağımlı örneklem “t” testi öncesinde test edilecek iki sayısal
ölçümün farklarının normal dağıldığı görülmüş ve ardından yapılan “t” tesi sonuçları Tablo
7’de belirtilmiştir.
Tablo 7: Türk Havayolları Pegasus yenilikçiliği bağımlı “t” testi sonuçları
Hipotez/Değişken

H1a

H1b

THY Yeni Ürün ve
Hizmetlerde Yenilikçilik–
Pegasus Yeni ürün ve
Hizmetlerde Yenilikçilik
THY Pazarlara Girme de
Yenilikçilik Pegasus Pazarlara Girme
de Yenilikçilik

n

Korelasyon

Ortalama

0,062

0,49

0,184

0,11

464

464

Standart
Sapma

t

p

1,33

8,009

0,000

1,30

1,821

,069

Yapılan analizde %95 güven aralığı çerçevesinde Türk Havayolları ile Pegasus arasında yeni
ürün ve hizmetler konusunda yenilikçilik açısından (p<0,05) anlamlı bir fark olup birinci
çift için öne sürülen H1a0 hipotezi ret edilmiştir. Aynı şekilde Türk Havayolları ile Pegasus
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arasında pazarlara girme alanında yenilikçilik açısından (p=0,069>0,05) olup %95 güven
seviyesinde anlamlı olmadığı
ancak %90 güven aralığında ise anlamlı olduğu
(p=0,069<0,10) görülmüştür. Bu nedenle öne sürülen pazara girme yenilikçiliği konusunda
%90 güven seviyesinde ise H1b0 ret edilmiş olup bu seviyede iki firrma yenilikiliği arasında
bir anlamlılık olduğu hipotezi kabul edilmiştir.
Cinsiyet değişkenine göre yapılan H2 hipotez testi sonuçları Tablo 8’de sunulmaktadır.

Tablo 8: Cinsiyete göre firma yenilikçiliği
Hipotez/Değişken

H2a

H2b

H2c

THY Yeni Ürün ve
Hizmetlerde
Yenilikçilik
Pegasus Yeni ürün ve
Hizmetlerde
Yenilikçilik
THY Pazarlara
Girmede Yenilikçilik
Pegasus Pazarlara
Girmede Yenilikçilik

Cinsiyet

n

Kadın
Erkek

226
238

Aritmatik
Ortalama
3,73
3,82

Standart
Sapma
,89
,91

Kadın

226

3,15

1,00

Erkek

238

3,41

1,05

Kadın
Erkek
Kadın

226
238
226

3,19
3,68
3,15

1,14
,85
1,03

t

p

-1,063

,289

-2,751

,006

-5,290

,000

-3,873

,000

H2d

Yapılan analizde yeni ürün ve hizmetler yenilikçiliğinde katılımcıların cinsiyetlerine göre
%95 güven seviyesinde Türk Havayolları’nda bir anlamlılık göstermediği için (p
=2,98>0,05) H2a ret edilmiş, Pegasus’ta ise anlamlılık gösterdiği (p=0,006<0,05)
belirlenmiş olup H2b0 hipotezi kabul edilmiştir. Pazarlara girme yenilikçiliğinde
katılımcıların cinsiyetlerine göre %95 güven seviyesinde gerek Türk Havayolları gerekse
de Pegasus’ta anlamlılık gösterdiği (p=0,00<0,05) görülmüş olup H2c1 ve H2d1 hipotezleri
kabul edilmiştir.
Çalışma durum değişkenine göre apılan H3a, H3b, H3c, H3d hipotez testleri sonuçları Tablo 9’da
gösterilmektedir.
Tablo 9: Çalışma durumlarına göre firma yenilikçiliği
Hipotez/Değişken

H3a

H3b

H3c

H3d

THY Yeni Ürün ve
Hizmetlerde
Yenilikçilik
Pegasus Yeni ürün ve
Hizmetlerde
Yenilikçilik
THY Pazarlara
Girmede Yenilikçilik
Pegasus Pazarlara
Girmede Yenilikçilik

Çalışma
Durumu

n

Çalışıyor
Çalışmıyor

205
259

Aritmatik
Ortalama
3,85
3,69

Standart
Sapma
,86
,94

Çalışıyor

205

3,44

1,02

Çalışmıyor

259

3,09

1,01

Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor

205
259
205

3,62
3,21
3,47

,96
1,07
,94

Çalışmıyor

259

3,15

1,07

t

p

1,79

0,07

3,69

0,00

4,34

0,00

3,30

0,00

Yapılan analizde yeni ürün ve hizmetler yenilikçiliğinde katılımcıların çalışma
durumlarına göre %95 güven seviyesinde Türk Hava Yolları’nda bir anlamlılık
göstermediği (p= 0,07>0,05) için H3a0 kabul edilmiş, Pegasus’ta anlamlılık gösterdiği
(p=0,00<0,05) için alternatif H3b1 hipotezi kabul edilmiştir. Pazarlara girme
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yenilikçiliğinde katılımcıların çalışma durumlarına göre %95 güven seviyesinde gerek
Türk Havayolları gerekse de Pegasus’ta anlamlılık gösterdiği (p=0,00<0,05) belirlenmiş
olup H3c1, H3d1 hipotezleri kabul edilmiştir.
Eğitim gruplarına göre yapılan H4 hipotez testi sonuçları Tablo 10 ve 11’de
gösterilmektedir.
Tablo 10: Eğitim gruplarına göre Türk Havayollarının yenilikçilik seviyelerinin arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Boyut
THY Yeni
Ürün ve
Hizmetler

Eğitim
Grubu
ilkokul
ortaokul
lise
yüksekokul
/ üniversite
Lisans üstü

n

Ortalama

12
13

3,77
3,12

Standart
Sapma
,71
1,21

221
206

4,01
3,53

,828
,90

12

3,78

,46

F

P

11,90

,000

Anlamlı
Fark
(ortaokul-lisans

üstü)
(lise-ortaokul)
yüksekokul/ünilise)
(lisanüstüünivesite)

Yapılan tek yönlü varyans analizinde Türk Havayolları’nın yeni ürünler ve hizmetlerdeki
yenilikçiliğine yönelik her yaş grubuna ait elde edilen ortalama değerleri, standart
sapmaları Tablo 10’da gösterilmektedir. Varyans analiz sonucunda F=11,90 ,
(p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını
belirlemek için Post Hoc testlerinde Tamhane testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :
a) Lisans üstü mezunları ortaokul mezunlarına göre Türk Havayolları’nı yeni ürün ve
hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 1,358’dir ve
anlamlılık düzeyi 0,001 dir. Farklılığın yönü (ortaokul –lisans üstü) şeklinde
bulunmuştur.
b) Lise mezunları ortaokul mezunlarına göre Türk Havayolları’nı yeni ürün ve
hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,883’dir ve
anlamlılık düzeyi 0,004 dür. Farklılığın yönü (ortaokul –lise) şeklinde bulunmuştur.
c) Lise mezunları yüksekokul / üniversite mezunlarına göre Türk Havayolları’nı yeni
ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,84’
dür ve anlamlılık düzeyi 0,000 dır. Farklılığın yönü (lise – yüksekokul/üniversite)
şeklinde bulunmuştur.
d) Lisans üstü mezunları yüksekokul/ üniversite mezunlarına göre Türk Havayolları’nı
yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı
0,975’dir ve anlamlılık düzeyi 0,002 dür. Farklılığın yönü (yüksekokul/üniversite –
lisans üstü) şeklinde bulunmuştur.
Tablo 11: Eğitim gruplarına göre Pegasus’un yenilikçilik seviyelerinin arasında anlamlı
bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları
Boyut
Pegasus Yeni
Ürün ve
Hizmetler

Eğitim
Grubu
ilkokul
ortaokul
Lise
yüksekokul
/ üniversite
Lisans üstü

n

Ortalama

12
13
221

3,55
3,55
3,41

Standart
Sapma
,80
1,13
1,07

206

3,13

,98

12

3,78

,46
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F

P

2,53

,039

Anlamlı
Fark

(lise-yüksekokul/
üniversite)
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Pegasus’un yeni ürünler ve hizmetlerdeki yenilikçiliğine yönelik her yaş grubuna ait elde
edilen ortalama değerleri, standart sapmaları Tablo 11’de gösterilmektedir. Varyans
analiz sonucunda F=2,53 (p=0,00<0,03) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Farklılığın kaynağını belirlemek için Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu
sonuçlara göre :
a) Lise mezunları yüksekokul/üniversite mezunlarına göre Pegasus’u yeni ürün ve
hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,282’dir ve
anlamlılık düzeyi 0,038 dir. Farklılığın yönü (lise –yüksekokul/üniversite) şeklinde
bulunmuştur.
Yaş gruplarına göre yapılan H5 hipotez testi sonuçları Tablo 12 ve 13’de gösterilmektedir.
Tablo 12: Yaş gruplarına göre Türk Havayollarının yenilikçilik seviyelerinin arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Boyut
THY Yeni
Ürün ve
Hizmetler

Eğitim
Grubu
15-18
19-30
31-40
41-50
51-60
60 ve üzeri

n

Ortalama

67
324
38
21
9

3,37
3,85
3,80
3,96
3,57

Standart
Sapma
1,07
,79
1,08
1,21
1,12

5

4,16

1,14

F

P

3,62

0,03

Anlamlı
Fark
(0-18)-(19-30)

Yapılan tek yönlü varyans analizinde Türk Havayolları’nın yeni ürünler ve hizmetlerdeki
yenilikçiliğine yönelik her yaş grubuna ait elde edilen ortalama değerleri, standart
sapmaları Tablo 10’da gösterilmektedir. Varyans analiz sonucunda F=3,62 olup
(p=0,03<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını
belirlemek için Post Hoc testlerinde Tamhane testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :
a) (19-30) yaş grubu (15-18) yaş grubuna göre Türk Havayolları’nı yeni ürün ve
hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,477’dir ve
anlamlılık düzeyi 0,014 dür. Farklılığın yönü (15-18) – (19-30) şeklinde bulunmuş tur.
Tablo 13: Yaş gruplarına göre Pegasus yenilikçilik seviyelerinin arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları
Boyut
Pegasus Yeni
Ürün ve
Hizmetler

Eğitim
Grubu
15-18
19-30
31-40
41-50
51-60
60 ve üzeri

n

Ortalama

67
324
38
21
9
5

3,74
3,24
3,19
2,71
3,11
3,20

Standart
Sapma
1,21
,94
1,07
1,06
1,36
1,13

F

P

4,25

,001

Anlamlı
Fark
(0-18)-(19-30)

(0-18)-(41-50)

Yapılan tek yönlü varyans analizinde Pegasus’un yeni ürünler ve hizmetlerdeki
yenilikçiliğine yönelik her yaş grubuna ait elde edilen ortalama değerleri, standart
sapmaları Tablo 13’de gösterilmektedir. Varyans analiz sonucunda F=4,25 ,
(p=0,01<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını
belirlemek için Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :
a) (15-18) yaş grubu (19-30) yaş grubuna göre Pegasus’u yeni ürün ve hizmetlerde
daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,496’dir ve anlamlılık
düzeyi 0,004 dür. Farklılığın yönü (15-18) – (19-30) şeklinde bulunmuştur.
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b) (15-18) yaş grubu (41-50) yaş grubuna göre Pegasus’u yeni ürün ve hizmetlerde
daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 1,01’dir ve anlamlılık düzeyi
0,004 dür. Farklılığın yönü (15-18) – (41-50) şeklinde bulunmuştur.
Tablo 14 ve 15’de gelir gruplarına göre yapılan H6 hipotez testi sonuçları
gösterilmektedir:
Tablo 14: Gelir gruplarına göre Türk Havayolları yenilikçilik seviyelerinin arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Boyut
THY Yeni
Ürün ve
Hizmetler

Gelir
Grubu
0-2000
2001-4000

n

Ortalama

228
130

3,72
3,95

Standart
Sapma
,92
,83

4001-6000

42

3,26

,95

6001-8000

29

4,22

,70

8001-10000
10000 ve
üzeri

26
9

3,73
4,03

,57
1,306

F

P

5,95

,000

Anlamlı
Fark
(2001-400)(4001-6000)
(4001-6000)(60001-8000)
(6001-8000)(0-2000)

Yapılan tek yönlü varyans analizinde Türk Havayolları’nın yeni ürünler ve hizmetlerdeki
yenilikçiliğine yönelik her gelir grubuna ait elde edilen ortalama değerleri, standart
sapmaları Tablo 10’da gösterilmektedir. Varyans analiz sonucunda F=5,95 ,
(p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını
belirlemek için Post Hoc testlerinde Tamhane testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :
a) Aylık ortalama (2001-4000) TL gelir grubu (4001-6000) TL grubuna göre Türk
Havayolları’nı yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki
ortalama farkı 0,682’dir ve anlamlılık düzeyi 0,02dir. Farklılığın yönü (2001-4000)
– (4001-6000) şeklinde bulunmuştur.
b) Aylık ortalama (4001-6000)TL gelir grubu (6001-8000) TL grubuna göre Türk
Havayolları’nı yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki
ortalama farkı 0,954’dir ve anlamlılık düzeyi 0,00 dır. Farklılığın yönü (6001-8000)
– (4001-6000) şeklinde bulunmuştur.
c) Aylık ortalama (6001-8000) TL gelir grubu (0-2000) TL grubuna göre Türk
Havayolları’nı yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki
ortalama farkı 0,503’dür ve anlamlılık düzeyi 0,018 dir. Farklılığın yönü (6001-8000)
– (0-2000) şeklinde bulunmuştur.
Tablo 15: Gelir gruplarına göre Pegasus yenilikçilik seviyelerinin arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları
Boyut
Pegasus Yeni
Ürün ve
Hizmetler

n

Ortalama

Standart
Sapma

F

P

Anlamlı
Fark

0-2000

228

3,21

,99

5,3

,000

2001-4000

130

3,62

1,05

(0-2000)
(2001-4000)(2001-4000)(4001-6000)

4001-6000

42

3,00

1,03

Gelir
Grubu
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6001-8000

29

2,79

1,17

800110000
10000 ve
üzere

26

3,20

,50

9

3,42

1,16

(2000-4001)(6001-8000)

Yapılan tek yönlü varyans analizinde Pegauss’un yeni ürünler ve hizmetlerdeki
yenilikçiliğine yönelik her yaş grubuna ait elde edilen ortalama değerleri , standart
sapmaları Tablo 15’de gösterilmektedir. Varyans analiz sonucunda F =5,3 (p=0,00<0,05)
istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek için Post
Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :
a) Aylık ortalama (2001-4000) TL gelir grubu (0-2000) TL grubuna göre Pegasus’u
yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı
0,416’dır ve anlamlılık düzeyi 0,03 dür. Farklılığın yönü (2001-4000) – (0-2000)
şeklinde bulunmuştur.
b) Aylık ortalama (2001-4000) TL gelir grubu (4001-6000) TL grubuna göre Pegasus’u
yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı
0,620’dır ve anlamlılık düzeyi 0,008 dir. Farklılığın yönü (2001-4000) – (4001-6000)
şeklinde bulunmuştur.
c) Aylık ortalama (2000-4001) TL gelir grubu (6001-8000) TL grubuna göre Pegasus’u
yeni ürün ve hizmetlerde daha yenilikçi bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı
0,835’dir ve anlamlılık düzeyi 0,001 dir. Farklılığın yönü (2000-4001) – (6001-8000)
şeklinde bulunmuştur.

5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Yapılan çalışmamanın sonucunda havayollarında yenilikçiliği ölçmek üzere geliştirilen 9
değişkenli yenilikçilik ölçeği; yeni ürün ve hizmetlerde yenilikçilik boyutu (Türk
Havayolları için toplam varyansı açıklama oranı %48, Cronbach’s alpha 0,44; Pegasus için
toplam varyansı açıklama oranı %47, Cronbach’s alpha 0,84) ve yeni pazarlara girme
boyutu (Türk Havayolları için toplam varyansı açıklama oranı %27, Cronbach’s alpha 0,91;
Pegasus için toplam varyansı açıklama oranı %26, Cronbach’s alpha 0,90) olarak her iki
şirket için de iki boyuta indirgenerek (%74,6 toplam açıklanan varyans Türk Havayolları,
%72,7 toplam açıklanan varyans Pegasus) yenilikçilik ölçeği kullanıma uygun hale
getirilmiştir. Her iki yenilikçilik boyutunda Türk Havayollarının 5 üzerinden ortalama
yenilikçilik seviyelerinin Pegasus’dan yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan 2013’ten
buyana küresel bir marka yolunda ilerleyen ve bu konudaki stratejik hedefini programlarında
açıklayan Türk Havayollarının markaya daha fazla yatırım yapması, özellikle ürünler
konusunda çok daha fazla farklılık ve yenilik yapma imkanları olmasından dolayı sonuçlar
normal olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, yenilikçilik ortalamaları arasındaki en büyük fark
0,05 olup bu bakımdan Pegasus’un yenilikçilik de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Düşük
maliyetli iş modelini uygulayan Pegasus yenilikçiliği ürünler yerine daha çok operasyonel
verimliliği artıracak süreçleri geliştirmede uygulamaktadır. Aynı katılımcı her iki firmayı
ayrı ayrı değerlendirdiğine Türk Havayolları ile Pegasus arasında, yeni ürün ve hizmetlerde
yenilikçilikte %95 güven seviyesinde, pazarlara girmede yenilikçilikte %90 güven
seviyesinde anlamlı bir fark bulunduğu belirlenerek H1a1 ve H1b1 alternatif hipotezleri kabul
edilmiştir. Katılımcılar iki firmanın yenilikçiliğini aynı şekilde görmemektedirler, özellikle
bu yeni ürün ve hizmetleri sunmada daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır .
Katılımcıların cinsiyetlerine ve çalışma durumlarına göre firma yenilikçiliğinin yeni ürün ve
hizmetlerde Pegasus’ta anlamlı bir fark olduğu, Türk Havayollarında olmadığı, yeni pazara
girmedeki yenilikçilik açısından ise her iki firmada da anlamlı bir fark olduğu, katılımcıların
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cinsiyetleri erkek oldukça firmaların yenilikçilik seviyesinin arttığı belirlenmiş olup ilgili
alternatif H2b1, H2c1, H3b1, H3c1, H3d1 hipotezleri kabul edilmiştir. Eğitim gruplarına göre
firma yenilikçilikleri bakımından yeni ürün ve hizmetlere göre Türk Havayolları’nda
(Ortaokul-Lisansüstü),
(Ortaokul-Lİse),
(Lise-Yüksekokul/Üniversite),
(Yüksekokul/Üniversite- Lisan üstü) mezunları ortalamaları arasında anlamlı farkların
olduğu Pegasus’ta ise yeni ürün ve hizmetler açısından (Lise- Yüksekokul/Üniversite)
mezunlarına göre ortalamalar açısından anlamlı fark olduğu belirlenmiş olup alternatif H41
hipotezi kabul edilmiştir. Yaş grupları açısından firma yenilikçiliği sadece yeni ürün ve
hizmetlerde yenilikçilik boyutuna göre analiz edilmiş ve Türk Havayolları’nda (15-18)-(1930) yaş grubu ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu Pegasus’ta (15-18)-(19-30) ve (1518)-(41-50) yaş grupları ortalamaları arasında anlamlı farklar olduğu katılımcı grubu yaşı
ne kadar gençse bu farkın daha anlamlı olduğu belirlenerek alternatif H51 hipotezi kabul
edilmiştir. Katılımcıların aylık ortalama gelir gruplarına göre yeni ürün ve hizmetlerde Türk
Havayolları’nda (2001-4000)-(4001-6000), (6001-8000)-(4001-6000), (6001-8000)-(02000) TL gelir grupları ile ortalamları arasında ve Pegasus’ta ise (2001-4000)-(0-2000),
(2001-4000)-(4001-6000) ve (2000-4001)-(6001-8000) TL gelir grupları ile ortalamaları
arasında istatiksel olarak anlamlı farklar olduğu belirlenerek alternatif H61 hipotezi kabul
edilmiştir. Katılımcıların cinsiyeti erkek olduğunda, yaş grubu 30 yaşın altında olduğunda
her iki firma bakımından bu fark daha anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerin ışığı
altında cinsiyet, çalışma durumu, eğitim düzeyi, yaş ve aylık ortalama gelir gruplarına göre
Türk Havayolları ve Pegasus’un yeni ürün ve hizmetlerdeki yenilikçiliğinin anlamlı bir
şekilde değiştiğini görmekteyiz. Araştırmamızda firma yenilikçiliği iki boyutta ölçülerek
(yeni ürün ve hizmetlerde yenilikçilik, pazarlara girmede yenilikçilik) iki firma arasındaki
değerlendirmeler yapılmıştır.
Literatürde firma yenilikçiliğini ölçmede geliştirilen
ölçeklerin yenilikçiliği belirli perspektiflerden ele alarak incelediklerinden dolayı
(Gopalakrishman ve Damanpour, 1994) yenilikçiliğin faklı şekilde ölçülebildiğini ifade
ederek sonuçları üzerinde kolayca uzlaşılamayabileceğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde
(Wolfe, 1994) belli bir araştırma bakış açısı altında yapılan çalışmalarda dahi sonuçların her
zaman tam tutarlı olamayabileceğini ifade etmektedir. Bu nedenlerle, bu alanda yapılan diğer
çalışmaların da incelenmesinde fayda görülmektedir. Zaman sınırı nedeniyle örnekleme
sadece İstanbul şehrinde yer alan katılımcılarla yapılmış ve ayrıca iç hat, dış hat uçuşları
olarak bir ayırım yapılmamıştır. Bundan sonraki araştırmalarda kapsamın bu açılardan
genişletilmesi yararlı olacaktır.
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Multi-cultural Communication Guidelines: Before, During and
After an Emergency
Paola Tomasello1 Rebecca Hueting2 Alessandra Tedeschi 3 Alessia Golfetti 4 Carlo Dambra5
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Abstract
This study summarises the findings from the IMPACT project into Multi-cultural Communication Guidelines
aiming at improving security operators and first responders’ situational awareness and intercultural competences
in all phases of an emergency.
Effective communication to people from various socio- cultural backgrounds can be challenging during
emergencies, not only due to language barriers but also for different socio -cultural identities that can create
conflicts and different cultural mind-sets of the crowd that can influence how such messages are perceived.
The proposed guidelines provide insights on how to train and prepare transport hubs operators properly
communicate with multi-cultural crowds to optimise passengers’ reaction time, taking into account the diversity
of cultures, background knowledge, experiences and attitudes. Aim of the proposed communication guidelines is
to provide information to end users on how to exploit positive crowd behaviours and characteristics whilst
lowering panic phenomena and socio-cultural hazardous behaviours that may arise before, during and after
emergencies. The present study contains general and high-level guidelines to develop an effective and integrated
communication for emergency prevention, management and mitigation that can be applicable to different
transport modes. A list of 39 communication guidelines have been elicited for each phase of an emergency
(“before emergency”, “during emergency” and “after emergency”).
Far from being exhaustive, the presented guidelines stand as a starting point for further actions: they do not
provide just a list of specific messages or actions, but trace a process for building collaborative partnerships and
resilient organizational environment in terms of multi-cultural communication competences.
Keywords: emergency communication, multicultural communication, transport hubs, emergency preparedness
and training, emergency management
JEL Classification: E02, E44, O16

1. The IMPACT Project
IMPACT (Impact of cultural aspects in the management of emergencies in public Transport)
is a coordination and support action of the European Commission. The project has analysed
the role played by socio-cultural factors in managing safety and security issues related to
emergencies in public transport systems. IMPACT has proposed different methodologies and
solutions for cross-cultural emergency prevention and management: (i) a methodology for
cultural risk assessment, (ii) a set of guidelines for cultural-based emergency communication,
and (iii) a cultural-based training package for safety and security managers and first
responders.
2. Communication Guidelines Generation Process
In order to derive the preliminary input sources to generate the IMPACT communication
guidelines, emergency communication was extensively reviewed, analysed and assessed
1
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through: i) interviews and focus groups with External Stakeholders Group members; ii)
collection of domain information and procedures; iii) review of standards and regulations; iv)
best practices; v) any relevant literature; vi) analysis of gathered information. The basic
elements of communication as well as relevant multicultural aspects and crowd behaviours
were used as main sources of information for generating the IMPACT communication
guidelines (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Then, a mapping methodology was set
up. The methodology combines all the communication elements that are deemed suitable to
the concerned environmental and multicultural filters, for any given reference context (pre,
during and after emergency). The starting point for generating the guidelines is the specific
emergency phase. Then, for each phase, the relevant information should be identified by
answering to the following questions:
1. Which are the objectives of the communication? (What to communicate)
2. Who are the main senders and receivers? (Who communicates and to Whom)
3. Which are the most suitable communication channels and codes to be used? (How/in
which channel)
4. Which are the most relevant cultural and environmental filters that affect
communication?

Figure 1: Main input sources for the generation of the IMPACT communication guidelines

The core of the guidelines is to select the most appropriate communication elements (what,
who/to whom, how) for any reference scenario (before, during and after emergency), taking
into account the possible cultural and environmental filters of relevance. Since any
communication exchange takes place in an environment that provides the reference context
for a preliminary attribution of the meaning to the messages, depending on the
communication context, the “sender” should consider how communication differs: barriers (to
comprehension), timeliness and required response (objective of the message). The channels
and codes to be used, thus, will be used differently and codes may change according to the
addressed audience (receivers). The main challenge in a multicultural context is to provide a
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clear message by using codes that are accessible to as many people as possible. Filters are not
intended only as obstacles to communication but, depending on the communication context
and strategy chosen, they may on the contrary be favourable to overall emergency
performance. They are meant as all the factors, physical or psychological that can interfere in
the transmission of any communication. Cultural aspects are prominent in this perspective and
they might not be considered as “static” property of groups or individuals but as factors that
can be “activated” or “modified” during the communication process, thus a correct framing
and feedback systems are of paramount importance in each context. The guidelines include a
set of communication elements that are deemed suitable to the concerned context and relevant
filters. Figure 2 recalls all the possible communication elements and filters.
The most prominent cultural issues relevant for emergency communication were identified as
follows:
 Social identity
 Language and Education Level
 Signs comprehension
 Individual differences
 Spatial navigation
The interaction with communication systems are influenced by both socio-cultural
backgrounds and individual factors. The social identities we all have, are powerful influences
on our behaviour and to our in-group perception (3). They are divided into general
demographic characteristics, large social group identities and transitory socio-cultural clusters
(2). Concerning individual differences, they are partially related to belonging cultures and
partially to personal attitudes and they influence the perception and reaction to warnings,
compliance, and situational awareness and so on. Communication management must be aware
of these group affiliations, which may depend on the possible characteristics of its elements:
if in-group enlargement is stimulated, competition and out-group perception may be mitigated
(3).
Language and sign comprehension are strongly related to levels of education and familiarity
with traveling, misinterpretation of warnings is not uncommon and preventive measures must
be put in place to correctly frame messages and use universally understood pictograms, which
describe actions and avoid abstract concepts. Wayfinding design should consider spatial
navigation as people’s tendency to follow mental scripts, which are guiding them through
space in a rather unconscious mechanism: directions and signs in contrast with expected
(average?) behaviours should be strong enough to override them. The main crowd-behaviours
described in the scientific literature reviewed by the IMPACT project are:
 Herding
 Information seeking
 Leader following
 Waiting for others
 Following familiar paths
 Helping others
 Cooperation
 Stopping for luggage or video recording
 Phantom panic
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Figure 2: Complete list of possible communication elements and filters to be considered

3. High Level Communication Guidelines for Managing Multicultural Crowds in
Emergency
According to the European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems “the goal of
efficiency and safety is to combine complementary communication technologies. An
integrated system relies on the interoperability of its components, meaning that all systems
need to be able to interact with each other: infrastructure, data, services, appli cations and
networks. While standardization activities are necessary, they alone are not sufficient to
ensure interoperability” Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. Independently from the
chosen communication mean, information given to crowds should be:
 consistent on all channels;
 clear and intelligible;
 concise;
 inclusive.
The larger the number of people addressed, the wider the audience which can receive
information. Important: be sure the same information reaches people with physical or
cognitive impairments, low-English proficiency persons, people who are not paying attention
to environmental cues and any other vulnerable audience expected to be in the specific
transport hub. To develop effective inclusive communication skills, communication
management at all levels, including first-responders, should learn and keep always in mind to
(10):
 take action long before an emergency starts, and to give useful advice to all
passengers and visitors as they step into a transport hub or, even better, reach them
before they leave their homes, using all suitable means of communication;
 run a cultural risk assessment;
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When





build a plan for emergency multicultural communication: strategic planning is vital
for the effectiveness of emergency performance, also for minor threats; allow
interoperability and redundancy of communication network system; convey a
resilient safety approach at an organizational level;
 consider possible failures of communication systems, due to any internal or external
factor potentially interrupting communication;
check periodically the efficiency of communication systems and continuously improve
communication strategies;
build a system that allows to modify, update or renew solutions: re-tuning must remain
possible at any moment without heavy effort.
framing emergency communication messages for a multicultural audience:
avoid information overload
avoid generalization from individual behaviours to entire cultures
reflect critically on how intercultural interactions can inﬂuence situations and events.
keep in mind diversity considering the presence of heterogeneous subgroups and the
different levels of individual perception of risk and context.

4. Guidelines for Multi-cultural Communication: Before Emergency
Communication before emergency is characterised by three basic aspects: i) it is carried out
with no time pressure, so that any intervention can be pre-defined and planned in advance; ii)
the target of the communication is, for the most part, composed of people running ordinary
activities or routines so that psychological processes can flow in a harmonized and effective
way; iii) people presenting special needs have the possibility and time to be supported, by
relatives or staff, and be identified in advance. For this reason, the main principles for
communication guidelines before emergency are to exploit time resources to predefine
communication messages and collect information from customers. The following guidelines
instantiate these principles to multicultural crowds.
1. Inform on behaviours to be taken in case of emergency. The message has to be predefined. It has to be designed in order to reach all kinds of passengers. Adopt a multi language and multi-channel and multi-code strategy and ensure consistency.
2. Collect relevant information on individual differences and needs. Build an
automated database system to collect actual information about the sociocultural
composition of the passengers.
3. Build an effective multicultural communication plan for emergencies. Be aware of
how people move according to crowd dynamics, and all other different cultural
influenced behaviours in the specific hub to reduce risks and injuries.
4. Maintain the chance to further empower or modify communication strategy. In
the context of a dynamic context of transport hubs, take into account the principles of
multicultural communication, paying attention to the main languages spoken together
with the different levels of sign comprehension. Establish contacts with the related
partner communities already in the planning phase, to be prepared for expected
different scenarios.
5. Recruit and train for multicultural competence. Use database on socio-cultural
composition of passengers to recruit, train and employ a front-line staff with multicultural competences, including communication skills as well as post-traumatic
symptoms and recovery awareness.
6. Establish contact and build partnership. Establish contact and build partnerships
with broadcast media agencies linked to specific cultural groups or other recognized
online communities, who may provide support for emergency communication, in case
of necessity.
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7. Educate and share mutual knowledge. Develop long-term educational programs for
schools and communities to raise awareness and share knowledge about safety and
appropriate behaviors in a multicultural emergency context.
8. Disseminate information. Use databases to disseminate targeted information on all
appropriate channels, starting from the broadest and most effective ones and including
cross-references.
9. Build and enable two-way communication systems. Build a communication system
that allows feedback and two-way communications, and acquaint audiences about its
existence, providing users with trusted and recognizable application or mobile
functions allowing them to signal their position if an emergency occurs.
10. Adopt an inclusive approach and be an example for others. Be aware of other
countries’ practices and cultural codes to help prompt responses and stimulate an open
and inclusive approach in others, reducing stress factors in crowds before, during and
after emergencies.
11. Raise safety awareness: knowledge. Underline on a regular basis the importance of
knowledge about safety instructions, providing a hub’s safety instruction leaflet,
printed and available online, addressed to all cultural groups and translated by mother tongue professionals in as many as possible languages; be sure the instructions are to
be found where related groups may easily find it.
12. Raise safety awareness: practice. Inform about good practices as: acquaintance
about surrounding, evacuation locations and nearest exits, paying attention to public
announcements over the public address system and looking periodically at display
monitors in the terminal for visual messages to determine conditions.
13. Reduce communication barriers. To establish a broad and common basic safety
procedure manual, provide cards with illustrated instructions and actions, widely
representing the human diversity, without stereotyping, so as to stimulate a correct
perception of risk and the common effort to save and be saved. These cards,
comprehensible for all audiences from all cultures because they don’t contain written
information, should be easily and constantly available in the transport hub..
14. Improve recognisability. Help broader comprehension across communication means:
signs, panels, screens, printed materials or dynamic displays should use congruent
symbols together with a textual explanation, eventually translated in the languages
mostly represented in the hub.
15. Facilitate information seeking. Help people seek information ensuring that signs,
panels, screens, printed materials or dynamic displays, potentially delivering safety
instructions, are placed where people are expected to find or look for it; the
information needed should be visible, reachable and readable in extreme conditions by
all targeted audiences; consider the space needed for people who stopped for reading,
to avoid slower evacuations.
16. Stimulate wayfinding. Ensure that whenever a plan is shown the “Heads-up”
principle is respected: the orientation of the plan as displayed shall be related to the
viewer’s position and identify the readers location with a clear “You Are Here” spot
which works in conjunction with the plans orientation.
17. Prevent cultural clashes. Identify areas in the transport hub where in crowded
situations people of different culturesor different needs get in close contact: if in
normal conditions people already struggle to get along, there is a high probability for
them to compete for survival during emergencies.
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5. Guidelines for Multi-cultural Communication: During Emergency
Communication during emergency is featured by three basic aspects: i) it is carried out with
time pressure; ii) the target of the communication is composed of people undergoing
traumatic or stressful situations, so that “people” become “victims”. In this condition,
psychological processes are altered by the ongoing experience and cannot flow in a
harmonized and effective way; iii) people presenting special needs may not have the
possibility to be supported by relatives and/or be too incapacitated to ask for help from staff.
The specific objective of communication during emergency are:
 Save lives and reduce injuries
 Protect property, environment and reputation
 Facilitate rescue response
 Promote cooperation
For this reason, the main principles for communication guidelines during emergency are to:
 exploit communication strategies and messages framed before emergency
 use information collected in advance to identify and reach vulnerable passengers
 apply a communication style that is clear and concise (for example, providing short
messages and giving the relevant information first)
 take into account the hypotetical incapacitation, both physical and psychological,
experienced during an emergency by victims.
The following guidelines instantiate these principles to multicultural crowds.
18. Issue effective messages. Issue timely instructions to the public, including the brief
description of the event occurring and likely to impact them, the reasoned actions and
behaviours to adopt to protect their lives
19. Ensure redundancy. All warning messages, previously framed for each audience or
vulnerability identified, should be issued via any available channel and repeated
consistently. Be simple, omit unnecessary details and make every word count.
20. Reach all audiences. Support with text and audio in different languages the meaning
of what is being conveyed graphically and viceversa to ensure comprehension by all
vulnerable audiences, validate any automatically translated text with a mothertongue,
using existing partnership or staff members, to avoid errors.
21. Reach audiences not familiar with main language used. Identify in advance those
members of crowds that do not understand the languages used for safety and risk
communications, in order to reach them anyway, if needed, and be very careful with
text-to-speech conversion equipment and translation technologies: craft messages that
avoid non-standard language texts and terminology as non-English-speaking or loweducated audiences may not understand warnings, even when they are provided in a
plain layman’s English.
22. Maintain constant access to mobile communication networks. Phone calls to
family or friends, online resources and dedicated apps are more likely to be used
during emergencies than hard-to-find phone numbers, especially if uncertainty is
given about response-times. Though mobile communication networks have
demonstrated low feasibility during communication overloads, it still represents the
prevalent channel people will use when looking for up-to-date information.
23. Enable feedback. Acquaint people about the two-way official communication
systems available and active, to match their need for confirmation cues and
appropriateness of their actions; the lack of updates may result in a higher interruption
rate to staff members involved in rescuing operations or, especially for most
vulnerable groups, increases uncertainty and stress and activate information seeking
through external trusted sources. thanks to a communication strategy plan previously

222

3rd SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization”

Antalya
5 th -7th October 2017

developed, on-line first responders should be available at all times, being ready to
mobilize extra communication resources and units when needed.
24. Disseminate useful information. Keep in contact with the partner communities
somehow related to the audience involved, to maximize communication dissemination
through their channels; other appropriate channels to share and issue warnings and
updates are social media, special-needs or cultural communities’ dedicated apps or
websites
25. Take care about social media communication role. The crowd plays a role in
communication as well, as they are communicating directly or indirectly to the staff,
also trough social media (loop-dynamic) sharing information with potential
consequences, both positive and negative, on involved crowds behaviour and on the
reputation of the Transport Service Providers (TSP).
26. Prevent or promote specific crowd behaviours according to situation. During an
emergency: identical behaviours may alternatively save lives or lead people to wrong
directions or death, depending on the specific scenario; be aware of crowd-behaviours
concerning spatial navigation, wayfinding and proxemics, considering individual
differences cultural factors and eventually their interactions during emergencies, to
recognize and mitigate negative outcomes issuing correct directions and advices.
27. Optimize evacuation process. People tend to follow familiar routes and behave
automatically, regardless of their culture, social identity or individual characteristics,
especially when running away from danger; try not to oppose spontaneous behaviors
or, if strictly necessary, alternative communication instruction should be clear and
decisive enough to override them.
28. Promote cooperation. Be inclusive and recommend a helping attitude, especially
towards vulnerable individuals or groups. Send trained and multilingual employees.
Give similar advices using public audio announcements or pre-recorded videos in
different languages and codes.
29. Reach vulnerable audiences with last minute warnings. Take in consideration the
chance of damaged environment that prevents evacuation or access to some areas, or
other physical obstacles slowing evacuations that vulnerable audiences may not be
able to see or recognize; be sure to use different sensory channels and languages to
guide or de-route crowds.
30. Manage the “emotional” atmosphere. Be sensitive to the non-verbal communication
of the involved parties, expressed through facial and vocal expression, proxemics (e.g.
interpersonal distance), kinesics and gaze. To ‘read’ the emotional display means
taking notice of changes in an individual’s body language.
31. Be aware of and control own body language. Inappropriate nonverbal behavior
might serve as an aversive stimulus that triggers aggressive reactions, and hence a
specific training is recommended for frontliners.
32. Stimulate compliance. It is recommended to demonstrate an attitude of empathy and
show concern while being assertive and reliable; control is not on people but towards
the situation; seek reciprocity and look for support from other crowd or staff members
if the situation is about to escalate.
6. Guidelines for Multi-cultural Communication: After Emergency
Communication after an emergency is featured by three basic aspects: i) it is carried out with
no time pressure, so that any intervention can hopefully be personalized; ii) the target of the
communication is composed of victims of traumatic events: psychological processes are
altered by the abnormal experience and its consequences; iii) people presenting special needs
may not have the possibility to be supported by relatives and/or be too incapacitated to ask the
staff for help. Any disaster engenders a series of psychological reactions: these are
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dramatically unpleasant and painful for the individual who experiences them, and can also
have a negative impact on his/her interpersonal behaviour. However, these reactions are not
deemed as psychopatological in its traditional meaning: they are normal reactions to abnormal
and extreme events. In fact, when a traumatic event occurs, the automatic and ordinary
psychological processes can be ineffective in controlling the sense of helplessness and
vulnerability. According to psychologists, the reactions following a traumatic event can be
clustered in four kinds of symptoms, as follows:
 Physical, as for example sleep disorders, night sweats, heart-rate increase, nausea,
muscular spasms
 Cognitive, as for example impairment of vigilance and sustained attention, confusion,
intrusive thoughts and flashbacks concerning the traumatic event, memory disorders
 Emotional, as for example anxiety, irritability, anger, sadness, guilty, sense of
helplessness
 Behavioural, as for example aggressivity, proneness to complain, silence, isolation,
hypervigilance and hypercontrol.
Not only can these symptoms combine differently in people, depending on the individual
personality, but also cultural differences on emotional expression play a relevant role. For
example, some cultures discourage emotional expression and may make individuals more
prone to isolation, sense of guilty and silence; while others promote even exaggerate
emotional reactions, making individuals more prone to complain and become aggressive. So,
isolation and silence do not necessarily mean that victims are fine. Aggressivity and
complaint do not mean that people refuse the support provided. Different emotional
expression levels largely depend on culture. This is why they should be accurately identified
and managed. Post-traumatic symptoms can be short-term (less than six months) or long term
(more than six months). When these last for more than six months, they structure what is
codified as Post-Traumatic-Stress-Disorder. For all these reasons, the main principles for
communication guidelines after an emergency are to:
 exploit time resources to personalize interventions
 implement different interventions for short-term and long-term effects of the traumatic
event
 use information collected in advance to identify passengers with special needs
 apply a communication style that takes into account the symptoms experienced by
victims.
The following guidelines instantiate these principles to multicultural crowds.
1. Locate people in need of help. Use all two-way communication available, also
embedded or wearable sensors, IOT and social media to locate unreached victims and,
whenever possible, to establish a direct active or passive feedback.
2. Identify and reach people in need of help. Before any further intervention, a multichannel strategy should be in place to reach as many victims as possible, including
people who cannot be easily localized, people who are not prone to ask for support,
due to cultural factors or other conditions, people who is not familiar with mobile
devices and applications.
3. Help families and groups reunite. Put in place a strategy to identify and bring
together people belonging to the same groups, or facilitate the recognizeability of
different post-event logistic areas, providing provisionary signs and directions
addressing all involved audiences. A post-event strategy for communication should be
included in the preparedness phase.
4. Reduce long-term post-traumatic symptoms occurrences. Recognize and connect
with people showing post-traumatic symptoms or, more generally, with all the people
who may be potentially shocked (i.e. vulnerable subjects) according to personal
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sensitivity; if necessary, ask support and advice from a team of experts; inform them
about the existence of free post event support, both legal and psychological
5. Avoid cultural clashes. Respect different cultures and individual needs, attempting a
balanced approach between an inclusive and cross-cultural support and a respectful
and soothing segregation, in time and space, of conflicting clusters assisted.
6. Manage organization reputation. Plan and follow the communication strategy set up
for the related emergency scenario.
7. Learn from experience. Collect all available information about the event occurred, to
build a database useful to revise and update emergency communication strategies.
They will be of paramount importance for cultural risk assessment management and
emergency preparedness.
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Abstract
Both timely and true decision making is essential to management and strategy especially in contemporary trends
of global business environment. Aviation sector has been the most preferable option for both short and long
distance lately. Since time is crucial value for everyone, people tend to save more time while travelling. Increase
in demand to air transportation leads airlines to open new routes and raise current route frequency. Concordantly,
traffic both at airports and in the air are getting more congested. Flight delay rates have been on the rise for the last
two decades because of inefficient time management and unforeseen environmental and regulation-related
inconveniences.
Environmental and weather based delays are out of airline or airport’s control yet they have low percentage out of
overall reasons. On the other hand, other delay causes such as reactionary and airline-based delays can be managed
and avoided with sufficient communication and decision-making. Increasing number of flights in a particular area
need a serious management system in order to operate fluently. One of the main system that should be settled is
time management system for avoiding delays and cancels.
In the first stage of this paper, the theoretical research of time management system has been examined in holistic
way since global trends requires to holistic view to management. In the second part, with the data acquired by
study in practice airport management, flight delay reasons and their precaution for improvement has been stated
with graph. In the final part of the study, time management and its importance in aviation sector has been discussed
and evaluated by manager working at airport by means of semi-structured interview. With analyzing the obtained
results, delay percentage of flight under the control of EUROCONTROL area and their main causes have been
identified and on the purpose of improvement of system some recommendations have been made.
Keywords: Aviation, Time management, airline operation, planning and scheduling flight delay and cancel, flight
delay causes, airport
JEL Classification: L93, R41, L98

1. Introduction
The primary mission of the national and international air transportation system is the fast,
affordable, and safe transportation of passengers and/or cargo between geographically distant
and/or remote destinations. Flight delay downgrades this mission by increasing passenger trip
times and reducing schedule reliability (Ball, et al., 2010). Aviation basically creates
transportation services to its customer. There are several factors affecting customer services
such as on-time performance, quality of food, fare, flights frequency, flight time, schedule
reliability, baggage delivery and cabin service. Some of those can be controlled over with
decision making or financing contribution yet there are some others which are totally out of
control of neither airport nor airlines. For example, air traffic capacity, weather, airport slot
capacity are major factors that cannot be recovered by management (A multivariate analysis of
airline flight delays, 1995). Delays are costly individually. However, there may be even greater
Arş. Gör. Mevlüt Üzülmez, Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi
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impact if delayed flight or its crew is connected to another one and it may cause subsequent
flights to be delayed while they wait related crew and aircraft (Analysis of the potential for
delay propagation in passenger airline networks, 2008). Moreover, dramatic increase of demand
causes delay at airports including Istanbul. In north-face France, there are also capacity
problems through the summer which is over 600.000 minutes in 2015 (EUROCONTROL,
2016).
2. Literature Review and Theoretical Framework
2.1 Time Management in Holistic Approach
Every business has its own goals. Businesses must use their resources effectively while trying
to achieve these goals effectively. Time management is the sum of the activities carried out for
the effective use of time which is one of these sources. Time management is not to increase the
time, but to increase the effectiveness and efficiency of the activities. For this reason, since we
cannot stop time literally, managers should search for ways to direct themselves. The name of
this effort is called 'Time Management' (AKÇINAR, 2014). Effective time management enables
both cost reduction for projects and more efficient employment of human labor, which is a very
valuable resource for organizations. Today, the use and management of time is a very important
and valuable issue in terms of managers in today's business world (KANDEMİR, 2015). When
it comes to aviation, time management becomes a topic that involves much more importance
than it is in other sectors. The basic reason for this situation is that there are many independent
components to carry out the flight and that the same components have to work in harmony.
During the process, there are a number of responsibilities carried by both the airline carrier that
carries the flight and the time management of the airline customer (passenger) (GÜMÜŞGÖZ,
2017).
Yield management which comes with time management is extremely important for the sector
with low percentage of profit such as airlines. This component can increase revenue
dramatically with the help of reorganizing the responsible department and upgrading decision
support systems to the sophisticated level (BELOBABA, 1987).
2.2. Planning and Scheduling of Airline Operations
Flight schedules are the starting point of airline operations planning and operations. Flight
scheduling work starts 12 months before flight operations and is completed 9 months before.
The flight schedule shows the departure-arrival time of each flight leg, the flight points and the
days of the week, the flight number, and the type of fleet to be used on the flight. The program
is usually prepared for periods of three months or six months. Flight schedules also define the
competitive power and location between flight points of airline operations. Therefore, it is a
key determinant of the profitability of airline operation. Flight schedules are primarily
influenced by aircraft and competitor airlines' aircraft and team planning decisions and affect
decisions made. Factors such as various demands in the sector, program and resource
availability constraints offered by competing firms, and market estimates are taken into
consideration while planning all schedule (Havayolu Operasyonlarında Planlama ve
Çizelgeleme, 2010).
2.3. Obstacles Standing on Airline Business
Airlines all around the world were hit by several factors. One of them is over-capacity in market
after the deregulation in both national and international routes. All brand-new airlines came up
with bunch of alternatives to customer however it also caused congestion in operation.
Therefore, it triggered other airlines to fight for market share by means of discount or linking
flight webs. Low- cost carriers also even worsened competition with regional airlines. As a
matter of fact, costs climbed sharply while the yield was going down gradually (doganis, 2006).
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2.4. Reasons of Delay in Flight Operation
There are two types of delay in general: first type of delay is nobody’s responsibility such as
bad weather conditions causing runway closure, the need for de-icing, or strong cross-winds.
The second type is the aircraft operator’s responsibility starts from technical failure or
operational problems (e.g. missing passenger) affecting flight preparation and departure. In
addition, airport congestion, poor slot coordination and insufficiency of air traffic control
(ATC) management can be counted as other reasons of delay (EUROCONTROL, 2017).
What problems can be experienced in terms of timing when the airline company performs the
service the company promises at the scheduled time? At this point when you see inside the
picture: there are problems that sector workers are very familiar with, as well as problems that
passengers from transit come from a different station. We can explain this situation briefly as
choosing a different destination between depart and last point to reach the desired destination.
Critically important nuances may arise in this or similar situation, where the traveler may
already have knowledge in order to be able to fly. To base on a physical basis; It is beneficial
to obtain information in advance such as flight politics, physical structure, etc. operated by the
planned station to be used as a transit point (GÜMÜŞGÖZ, 2017). If we take a look at delay
reasons in the perspective of airport, it is obvious that congestion on airways reflects down to
airports. Traffic volume at airports is another main problem waiting to be solved. Especially
delayed take-off and landing effects airport slots severely in pick-hours. Overall, factors causing
delay and low capacity can be lined up as airside terminal capacity, air area capacity, ground
transportation capacity and passenger terminal capacity (AIRPORT SLOT COORDINATION
SYSTEM: AN IMPLEMENTATION AT ATATURK AIRPORT, 2016).
According to the proportion of ATFM delays in June 2016 and February 2017 the percentage
of total delays is: en-route weather (26.9%), en-route ATC capacity (17.7%) and airport weather
(15.1%) were the main causes of ATFM delays in June 2016. On the other hand, February 2017,
values change as: airport weather (42.9%), en-route ATC capacity (18.6%) and airport capacity
(17.8%) were the main causes of ATFM delays in February 2017. Figures show that it is more
challenging for airlines to manage their schedule in winter session because of the weather effect
(EUROCONTROL, 2017).
Chart 1: Average delay per flight by delay cause on June15, June16

After analyzing proportion, it must be enlightened that what are the real causes for those delays.
The average delay per flight in June 2016 increased to 16 minutes per flight. Further analysis
of the delay reasons shows that reactionary and airline delay respectively increased by 2.6 and
0.5 percentage points (EUROCONTROL, 2016).
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3. Research Method
This study has been implemented at Kayseri Airport with an airport manager because of the
time and cost limits. The name of manager has not been used because of the fact that he prefers
not to share. Demographic structure of attendants is working as airport manager and he is 43
years old and working for this job for 23 years.
Implementation has been made by semi-structured interview. In the light of answers, we have
got new questions have been added and some of them have been changed.
3.1 Sample and Data Collection
Main objective of this study is to evaluate the importance of time management for both airlines
and airports. As a result of this study, it is hoped that this study may help a w ay as a solution
for the situation which causes potential delay problems.
At the theory part, national and international manuals, previously written doctoral and master’s
thesis and number of essay related to topic have been examined. In addition to that,
EUROCONTROL’s monthly reports which are used for both airport and airlines to illustrate
the proportion of causes and their percentage of delay has been examined from second data
source.
4. Analysis
In this analysis two criteria of all delay causes have been focused on because of their
management type which can be controlled by airline and/or airport. These two factor is
reactionary and airline based delays. To measure time efficiency and the cost of delay to both
airlines and airports, reports explaining reasons and percentage of delay causes have been
compared to related seasons and months. Analyzing the difference between a specific period of
time helps airlines and airports to figure out time efficiency and the effect of environmental
delay causes. EUROCONTROL’s monthly charts have been reviewed and main source of time
management has been symbolized in order to control and make improvements.
4.1. Findings
Main categories of all delays are listed as reactionary, airline, ETFCM En-route, ATFCM
airport, other weather, other airports, government, ATFCM weather and miscellaneous reasons.
It is also seen that these factors may change with different hour of day and even different month
of year. Figures show that weather effects are more dominating in winter session compared to
the airline delays in summer. In a management point of view, time management can handle
reactionary and airline based delays. Other causes are independent from plan and effort of
management process. However, it is obvious that first two reasons can be very well improved
and disregarded with a high structural time management system.
Before winter session, airlines plan their flight with an expected/forecasted weather, so they
already think cautiously scheduling frequency and remove some of their flight to avoid possible
delays. Although, predicting delay in summer session apart from weather causes is considerably
difficult. That is the reason why EUROCONTROL reports reveal so much airline based delay.
5. Conclusion and Discussions
Time management is one of the most critical point for airlines. At the same time since delayed
departures and/or arrivals effect airports slot efficiency, it is quite fair to look at this issue on
behalf of both airlines and airport. In terms of airports, time management of scheduled flight is
quite essential in order to use certain capacity of airport effectively and efficiently. On the other
hand, airlines are more incumbent of using scheduled time to depart without any inconvenience.
Therefore, time for departure must be managed at the most accurate level with the assistance of
professional management system.
Studies and delay charts show that especially in summer term, since frequency of flights
increases and new routes start to be served, congestion in airside is climbing rapidly. It requires
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a well-structured communication and decision mechanism to avoid flight cancels or delays.
When the other factors are assumed stable, reactionary flights which directs to the flight arriving
late from its latest airport are required so much effort catching aircrafts’ own schedule so that
no delay or cancel will be necessary.
Airlines may suffer so much from customer feedback in case of a transit flight. They can be
economically damaged not only for losing its slot but also paying compensation to passengers.
Their on-time performance value also decreases and it affects the choice of upcoming customer
negatively. When all these considered, it is quite fair to reach the conclusion that time
management matters a lot for airlines. When we take airports, they have a lined-up departure,
arrival and parking/turnaround flights. In case of any delay, following flight are affected directly
and it puts off scheduled flights. Delayed and cancelled flights lead terminal to overload, sudden
changes and with the communication problem, it may end up with crisis.
To put it briefly, it can be easily seen that since aviation is all about benefiting from time, time
management inseparable part of aviation. Graphs show that reactionary and airline based delay
reasons have high percentage of all causes. Since other uncontrollable causes cannot be
improved, especially with correct amendments, reactionary and airline based delays can be
decreased at acceptable levels. It provides more slot for new routes and frequency and lowers
operational cost generating from delay and cancel.
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Uluslararası Hava Taşımacılığında Düşük Maliyetli Taşıyıcı İş
Modelinin Geleceği Üzerine Bir Çalışma
Mustafa Kemal Yılmaz1

Özet
Uluslararası hava taşımacılığında düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin diğer havayolu iş modellerinden farklı
olarak her geçen gün etkisini artırmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, düşük maliyetli havayolu iş modelinin uluslararası gelişim süreçlerini ve gelecekteki
durumunu analiz etmektir. Bu çalışma ile düşük maliyetli taşıyıcıların diğer taşıyıcı iş modelleri ve paydaşlarla
olan etkileşimini ortaya koyarak gelecekteki durumunun analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında; uluslararası hava taşımacılığında düşük maliyetli taşıyıcı kavramı, gelişim süreci, diğer
taşıyıcı iş modelleriyle olan etkileşimi, düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin yayılmasının ekonomik etkileri,
sürdürülebilirliği ve gelecekteki öngörülebilir durumu değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Düşük maliyetli taşıyıcı, hava taşımacılığı, iş modeli
JEL Sınıflandırması: L93, R12, R41

A Study on The Future of Low Cost Carrier Business Model in
International Air Transportation
Abstract
It is seen that the low cost carrier business model in international air transport continues to increase its influence
day by day, unlike other airline business models.
The purpose of this study is to analyze the international development process and the future situation of the low
cost airline business model. This study aims to analyze the future situation by revealing the interaction of low
cost carriers with other carrier business models and stakeholders.
Scope of this study; The concept of low cost carrier in international air transport, development process,
interaction with other carrier business models, economic effects of spreading low cost carrier business model,
sustainability and future forecasting situation are evaulated.
Keywords: Low cost carrier, air transportation, business model
JEL Classification: L93, R12, R41

1. Giriş
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık
sektöründe de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Son yıllarda hava araçlarının yaygı n olarak
kullanılmaya başlanmasıyla havayolu taşımacılığı da büyük anlamda ilerleme göstermiştir.
Gelişim sürecine bağlı olarak rekabetin artması, yeni pazar arayışları, yeni havayolu
taşıyıcılarının sektöre girmesi, havaalanı terminallerini kullanan taşı yıcıların havaalanı
işleticilerine ödemiş oldukları yüksek miktarlardaki vergiler, artan yakıt ve personel
maliyetleri, otorite kısıtlamaları vb. bağlı olarak havayolu bilet fiyatlarındaki artışlar,
havayolu şirketlerini uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için
Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, İstanbul - Türkiye
mustafakemalyilmaz@arel.edu.tr
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geleneksel havayolu taşımacılığı dışında farklı taşıyıcı iş modelleri arayışına girmelerine
neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler geleneksel havayolu taşıyıcı iş modeline alternatif
olarak düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine zemin
hazırlamıştır.
Havayolu taşımacılığı hassas bir ekonomik dengeye sahiptir. Öyle ki ekonomik
dalgalanmalara ve rekabetçi konjoktüre kayıtsız kalması beklenemez. Nitekim bu durum
havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlik açısından çeşitli politikalar ve stratejiler
uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Günümüz işletmecilik faaliyetlerinde rekabet faktörünün
artması ile birlikte piyasada sürdürülebilirliği sağlamak adına çeşitli uygulamalara gidilmiştir.
Havayolu bayrak taşıyıcıları sunmuş oldukları hizmetten ödün vermemek ve prestij kaybı
yaşamamak adına ana taşıyıcı şirketin yanında yan şirketler kurarak düşük maliyetli
taşımacılık pazarına da giriş yapmayı tercih etmişlerdir.
2. Düşük Maliyetli Taşıyıcı İş Modeline Stratejik Bir Bakış
Firmaların rekabet avantajı elde edebilmeleri ve bunu nasıl sürdürecekleri stratejik alanda
temel meselelerden biridir.(Teece vd.,1997). İşletmeler eşit çalışma koşullarına tabi
olduklarından işletme içi etkinlik ve strateji herhangi birinin öncelikli olan üstün performansı
için gereklidir (Porter,1980).
Strateji bir firmanın kaynakları ve yeteneklerinin bileşimi olarak ürün / hizmet pazarı
faaliyetlerini seçmekle ilgilidir (Porter,1996). Genel olarak kurumsal strateji rekabetçi güçlere
göre saldırgan veya savunmasız olabilmektedir (Prahalad and Hamel,1990; Barney,1991).
Elbette birçok özel strateji vardır ve her türden hangisinin en iyi olduğunu belirlemek şartlara
bağlıdır. Fakat Porter uzun vadede rakiplerinden üstün performans sergilemek için üç genel
stratejiyi önermektedir: (1) maliyet liderliği, (2) farklılaşma stratejisi, (3) odaklanma stratejisi
(Porter, 1980).
Havayolu taşımacılığında da stratejik açıdan 4 temel iş modeli ayrımı mevcuttur. Bunlar, ağ
taşıyıcıları, düşük maliyetli taşıyıcılar, tarifesiz (charter) taşıyıcılar ve bölgesel taşıyıcılardır
(Bieger ve Agosti, 2005). Düşük maliyetli taşıyıcılar stratejik açıdan ele alındığında ise
sürdürülebilirliğin temelindeki bileşenler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Chesbrough ve
Rosenbloom, 2002);
Tablo 1: Düşük maliyetli taşıyıcıların stratejik bileşenleri
Stratejik Bileşenler
(1)Değer önerisi
(2)Pazar bölümü
(3)Değer zinciri
(4)Gelir ve kar yapısı
(5)Değer ağındaki
yeri
(6)Rekabet stratejisi

Düşük Maliyetli Havayolları
Düşük fiyatlı ve basitleştirilmiş hizmet sunumu
Ücrete duyarlı iş veya seyahat amaçlı yolcular ile diğer ulaştırma modlarına alternatif
arayanlar
Düşük fiyat sunumuna uygun maliyet etkinliği için tasarlanmış faaliyetler
Düşük fiyatlar ve düşük maliyetler, kırılgan ve düşük kar marjı.
Yüksek yan gelir oranı.
İkincil havaalanlarının kullanılması, fiyata duyarlı yolcuların uçurularak endüstrinin
büyümesine katkı sağlaması
Düşük fiyatları sunabilecek maliyetlere erişmeyi mümkün kılan benzersiz bir iş
süreci ve ürün tasarımı

Düşük Maliyetli Taşıyıcılar, maliyete odaklanma stratejisi ve karma stratejiler uygulayarak,
havayolu şirketlerine maliyet oluşturulabilecek tüm kalemleri minimize etmeye ve kontrol
altında tutmaya çalışırlar. Bu kapsamda, uçak içerisinde koltuk haricindeki diğer tüm
hizmetlerin ücretli hale getirilmesi, ikincil havalimanlarının kullanılarak vergi avantajı
sağlanması, yer hizmetlerinin kendi personellerince sağlanması, tek tip uçaklar kullanılarak
bakım ve operasyon maliyetlerinin minimize edilmeye çalışılması sözkonusudur.
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3. Düşük Maliyetli Taşıyıcı İş Modelinin Gelişim Süreci
Dünyada deregülasyon sonrası yani serbestleşme sürecinin ardından devlet destekli havayolu
şirketlerinin yanı sıra özel teşebbüslerinde havayolu taşımacılığı pazarına girmeye
başlamasıyla birlikte rekabet artmış ve buna bağlı olarak karlılık önem kazanmaya
başlamıştır. Serbestleşme politikalarının en önemli sonuçlarından biri olarak düşük maliyetli
taşıyıcılar ortaya çıkmıştır ve bu durum havayolu ekonomisinde dinamik bir yapının oluşması
için zemin hazırlamıştır.
1973 senesinde Güneybatı Pasifik’te ortaya çıkan ve ardından 1978 senesinde Amerika’da ilk
olarak Southwest havayolu şirketi ile birlikte anılmaya başlanan düşük maliyetli taşıyıcı iş
modeli günümüzde büyük oranda başarıya ulaşmıştır. Southwest, havayolu taşımacılığında
yeni bir çığır açmış ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmayı başarmıştır. Southwest
düşük maliyetli taşımacılıkta bayrak taşıyıcılığın rol modelini de üstlenmiştir. Bu model iyi
derecede rekabet edilebileceğini de kanıtlamayı başarmıştır, çünkü öncesinde sadece bayrak
taşıyıcıları ve ulusal şirketler havayolu taşımacılığı pazarında boy gösterirken, sonrasında ibre
tamamen tersine dönmüş ve hizmet sağlayıcılardan ziyade tüketici dediğimiz müşteri ve yolcu
kavramı önem kazanmaya başlamıştır.
Düşük maliyetli taşıyıcı iş modeli ilk olarak her ne kadar bayrak taşıyıcıları tarafından
reddedilmiş olsa da, sonrasında düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin ciddi bir pazar payı elde
etmesi ve sürdürülebilirliğini devam ettirmesiyle birlikte bu durumun oldukça ciddi bir yapı
kazandığını kabul etmişlerdir. Düşük maliyetli taşıyıcılar uçak içinde sunulan ve maliyet
kalemi oluşturan pek çok hizmeti kaldırarak yolcuya sadece koltuk kiralama hizmeti sunmayı
hedeflemişlerdir. (Routledge,2006)
Amerika kıtasında düşük maliyetli taşımacılık daha erken bir dönemde başlangıç gösterirken
Asya kıtasında ise durum oldukça farklı olarak Amerika’ya göre geç kalmış ve 2002
senesinde Jal Express, Air Do ve Skymark gibi şirketler boy göstermeye başladığında
Japonya’da Citilink ile düşük maliyetli taşıyıcı pazarında yerini almıştır. Uzakdoğu Asya’da
yok edici bir rekabet unsuruna rastlanmazken, Amerika ve Avrupa’da bunun tam tersi bir
durumla karşılaşılmıştır, çünkü Asya kültüründe saygı oldukça fazla bir öneme sahiptir.
Amerika’nın ardından Avrupa’da ise Ryanair ile havayolu taşımacılığında düşük maliyetli
taşıyıcı iş modeli başlamıştır. Bu havayolu şirketlerinin stratejik olarak ilk odaklandıkları
durum, düşük fiyata bilet satmak ve bunu da maliyetleri düşürerek elde edebilmektir. Uçuş
boyunca sadece koltuk satmak, bunun dışında müşteriden gelebilecek veya talep edilebilecek
her şeyi ücretle satmak temel prensiptir. Buradaki temel amaç uçakları maksimum derecede
havada tutabilmek ve bunun ardından karlılığı sağlamaktır.
Genel olarak düşük maliyetli taşıyıcılar merkezi denilen birincil havaalanlarını kullanmak
yerine ikincil havaalanlarını kullanmayı tercih etmektedirler. Bu durum daha düşük havaalanı
vergisi ödeme avantajı sağlarken aynı zamanda bilet fiyatlarının belirlenmesinde esneklik
sağlamaktadır. Bu şekilde yaşanan değişiklikler Asya kıtasında ve Avrupa kıtasında yeni bir
fenomeni ortaya çıkarmıştır. Artık sadece belli bir gelir seviyesinden ziyade havayolu ulaşımı
hemen hemen her kesime hitap etmeye başlamıştır. Tabi ki bu durum ilk başlarda yeterli bir
olgunluğa sahip değilken günümüzde düşük maliyetli taşıyıcıların pazar payı kayda değer bir
seviyeye ulaşmıştır.
Özellikle Avrupa’ya bakıldığında Ryanair ve Air Lingus 1997 ile 2003 seneleri arasında
taşımış oldukları yolcu potansiyelini çok fazla artırmayı başarmışlardır ve küresel anlamda bir
rekabet gücüne de ulaşmışlardır. Birim maliyetlerin düşmesiyle birlikte düşük ücret
rekabetinde söz sahibi olmayı başarmışlardır. İrlanda pazarında Ryanair bu iş modelinin
keskin örneklerinden biri olmayı sağlamıştır. Ryanair, 1991 senesinde 0.7 milyon yolcu
taşıma kapasitesine sahipken, Air Lingus 3,7 milyon yolcu taşımayı başarmıştır. İlk
zamanlarda Air Lingus Dublin-Londra ve Cork seferlerinde pazarın %70’ine sahipken
sonraları Ryanair piyasaya girince bu oranı kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. (Barrett,1999)
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1990 senesinden 2000’li yılların başına kadar Ryanair yıllık olarak her sene büyümeyi
başarmış ve bu oran 2000 yılında %30,5 kadar çıkmıştır. Bu şirket 2002 yılında 40 milyon
yolcu taşıyarak Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan düşük maliyetli şirketi olmayı başarmıştır.
Mart 2004 senesinde ise 51 tane Boeing 737-800 serisiyle bu başarısını taçlandırmıştır. 2016
yılına gelindiğinde ise Ryanair 117 milyon yolcu taşıyarak Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan
havayolu şirketi olmuştur.
Düşük maliyetli taşıyıcılar bazı ortak karakteristik özelliklere sahiptir. Bu durum Asya,
Avrupa ve Amerika’da da benzerlik göstermektedir. İlk olarak tek çeşit filo yapısı denilen tek
tip model de uçak kullanmayı tercih ederek uçak bakım maliyet oranlarını düşürmüş ve
personel eğitim ücretlerini azaltmışlardır. (Doganis,2001)
İkinci olarak noktadan noktaya ulaşım benimsenmiştir. Ulusal taşımacılar hub and spoke
denilen topla dağıt modelini kullanırken düşük maliyetli taşıyıcılarda böyle bir durum söz
konusu değildir. Noktadan noktaya ulaşımın en büyük avantajı zaman kaybının
engellenmesidir. Diğer ulaşım modellerinde yolcular bağlantılarını kaçırabilmekte bu durum
gecikmelere ve gelir kaybı olarak zarara sebebiyet vermektedir. Ayrıca kısa zamanlı ground
time kullandığı için havayolu şirketleri ödemiş oldukları alan vergilerinde de avantaj
sağlayabilmektedirler. (Calder,2002)
Üçüncü olarak ise düşük maliyetli taşıyıcılar çalışanlarına herhangi bir sendikal hak
vermezler. Sendikalı çalışanların sendikasız çalışanlara nazaran haklarının daha fazla olması
ve çalışma saatlerinin belli bir standardizasyona uyma zorunluluğu düşük maliyetli taşıyıcılar
için ekstra maliyet yaratmaktadır. Buna bağlı olarak düşük maliyetli taşıyıcılar operasyonel
yoğunluklarına göre istedikleri saat diliminde ve zaman aralığında çalışanlarını istihdam
ederek, sendikal hakkın getireceği kısıtlamalardan da korunmuş olurlar.
Düşük maliyetli taşıyıcılar uçak içerisine daha fazla koltuk yerleştirerek koltuklar arası
mesafeyi kısaltma yoluna giderler. Böylelikle yolcu miktarı artırılarak doluluk oranlarının
daha fazla olması amaçlanmaktadır. Bu sayede koltuk başı gelir miktarı artırılarak karlılık
sağlanmaktadır.
4. Düşük Maliyetli Taşıyıcı İş Modelinin Gelecek Vizyonu
Havayolu taşımacılığındaki mevcut gelişmeler düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin gelecekte
de gelişmeye devam edeceğini göstermektedir. Airbus’ın havayolu iş modeli bazlı yaptığı
pazar araştırmasında (Airbus,2013); gelecek 20 yıl perspektifinde; (1) küresel ölçekli
havayolu şirketlerinin havayolu taşımacılığı pazarındaki toplam payının %62 seviyelerinden
%59 seviyelerine gerileyeceği, (2) tarifesiz sefer yapan, (3) küçük ölçekli ve (4) bölgesel
havayolu şirketlerinin pazar paylarının %3-4 bandında değişeceğini, (5) büyük ölçekli
havayolu şirketlerin payının %9-10 seviyesinde %1’lik bir artış göstereceğini, (6) düşük
maliyetli taşıyıcıların pazardaki toplam payının %17 seviyesinden %21 seviyesine
yükseleceğini öngörmektedir.
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Şekil 1: Havayolu iş modeli bazlı pazar payı değişimi

Kaynak: Airbus Global Market Forecast,2013

Araştırmaya göre; düşük maliyetli taşıyıcı iş modeli dışındaki diğer tüm havayolu taşıyıcı
modlarının pazar payları gelecek 20 yıl içerisinde azalırken, Düşük maliyetli taşıyıcı
şirketlerin pazar payında +5% baz puanlık bir artış beklenmektedir.
Hava taşımacılığında havayoluğunun büyüklüğü, uygulanan stratejiler, hitap edilen hedef
kitle, faaliyet gösterilen bölge vb. gibi hususlar da havayolu şirketlerinin operasyonları
esnasında kullanacakları uçak tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Düşük maliyetli
taşıyıcılar operasyon / bakım maliyetlerini düşürmek ve kontrol etmek amacıyla daha çok tek
tip ve tek koridorlu uçakları tercih etmektedirler.
Şekil 2: Büyüklüklerine göre uçak sayısı değişimi

Kaynak: Boeing Current Market Outlook,2015

Boeing’in havayolu şirketlerinin ihtiyaç duyacağı uçak tipleri ve sayıları pazar analizinde
(Boeing,2015); havayolu şirketlerinin filosunda bulunan uçak sayılarının 2014 verilerine göre,
21600 seviyesinden, 2034 yılına kadar 43560 seviyelerine çıkacağı öngörülmektedir. Uçak
talebinin gelecek 20 yıl perspektifinde yaklaşık 2 katına çıkacak olması havayolu
endüstrisinin ne denli büyük bir büyüme trendi içerisine girdiğinin önemli bir göstergesidir.
Havayolu şirketlerinin uçak talepleri tiplere göre incelendiğinde ise; tek koridorlu uçakların
%70’lik büyük bir oranla gelecek 20 yıl içerisinde havayolu şirketlerinin filolarında önemli
bir yer tutacağını göstermektedir. Düşük maliyetli taşıyıcıların operasyonlarında genel olarak
tek koridorlu uçakları tercih ettiği düşünüldüğünde, oluşacak tek koridorlu yolcu uçağı
talebinin önemli bir kısmının düşük maliyetli taşıyıcılar tarafından gerçekleştirileceğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
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Havayolu yolcu taşımacılığında düşük maliyetli taşıyıcıların piyasaya girmesiyle birlikte
rekabetin artması, hizmet sağlayıcılardan ziyade yolcuların talepleri ve beklentilerini daha
fazla ön plana çıkartmıştır. Bu süreçte yolcuların beklentilerini dikkate alan havayolu
şirketlerinin sürdürülebilir bir rekabet avantajı yakalayacağı ve tercih edilebilirli klerine katkı
sağlayacakları açıktır.
Şekil 3: Yolcuların havayolu tercih öncelikleri

Kaynak: IATA Annual Report,2015

IATA tarafından yapılan bir araştırmaya göre (IATA,2015); yolcuların havayolu tercihlerinde
ilk sırada direk uçuş imkanı ve düşük ücret gelmektedir. Düşük maliyetli havayolu
şirketlerinin kısa mesafeli noktalar arasında direk uçuş yapabilme kabiliyeti ve düşük fiyat
politikası uygulama konusundaki esneklikleri düşük maliyetli havayolu şirketlerine diğer
taşıyıcı iş modellerine göre daha fazla rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu durum gelecekte,
düşük maliyetli taşıyıcıların pazar paylarının artacağını ve sürdürülebilirliklerine katkı
sağlayacağını desteklemektedir.
5. Sonuç
Düşük Maliyetli Taşıyıcı iş modeli diğer geleneksel havayolu şirketlerinden farklı olarak
gelecek 20 yıl içerisinde artarak büyümeye devam edecektir. Düşük maliyetli havayolu
şirketlerinin düşük fiyat avantajı, kısa mesafeler arasında direk uçuş yapabilme imkanı, kısa
süreli ground time, zamanında iniş kalkış yapabilme kabiliyeti, uçuş hizmetlerinde sunulan
esneklik, düşük bakım maliyetleri, düşük havalimanı vergileri vb. gibi hususlar düşük
maliyetli taşıyıcılara ekonomik anlamda diğer geleneksel taşıyıcı modellerine nazaran daha
fazla sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayacaktır.
Düşük Maliyetli taşıyıcı iş modeli dışındaki diğer geleneksel havayolu taşıyıcı iş modellerinin
pazar paylarında ilerleyen dönemlerde meydana gelecek azalışlara istinaden havayolu
şirketlerinin de çeşitli politikalar ve stratejiler geliştirmesi ve aksiyonlar alması
gerekmektedir.
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