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FOREWORD

International Balkan and Near Eastern Congress Series brings together many
distinguished social and behavioral science researchers from all over the world.
Participants find opportunities for presenting new research, exchanging information, and
discussing current issues.
We are delighted and honored to host the IBANESS Congress Series in Ohrid /
Macedonia. Presented papers have been selected from submitted papers by the referees.
Sincere thanks to those all who have submitted papers.
We hope that through exchange of the presented researches and experiences, the
Congress will enhance communication and dissemination of knowledge in Balkan and
Near Eastern Countries.

The Organization Committee
October 27-28, 2018
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10:00 – 10:45

Opening Ceremony

10:45 – 11:00
11:00 – 12:15

Openening
Presentation
Coffee Break
Parallel Session I

11:00 – 12:15

Parallel Session I

Hall 1
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Chair Person: Prof.Dr. Dimitar
NIKOLOSKI
Dimitar NIKOLOSKI
Marjan ANGELESKI
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Mustafa ÜNVER
Cüneyt KOYUNCU
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Gjorgji MANCHESKI
Marjan ANGELESKI
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Marija MAGDİNCEVA SOPOVA
Emilija GJORGJIOSKA
Hall 2
Chair Person: Assoc. Prof.Dr. Igor
ZDRAVKOSKI
Duran GÜLER

University St. Kliment Ohridski-Bitola
Faculty of Tourism and Hospitality–Ohrid
Prof.Dr. Dimitar NIKOLOSKI, University “St. Kliment
Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics-Prilep, Macedonia
Prof.Dr. Rasim YILMAZ, IBANESS
Prof.Dr. Cvetko ANDREESKI, Dean, Faculty of Tourism
and Hospitality–Ohrid, University “St. Kliment Ohridski”Bitola, Macedonia
Prof.Dr. Neziha MUSAOĞLU, Vice Rector, Kırklareli
University

The in-work poverty in Macedonia:
Lessons for Future Policy Interventions

Deriving

The Role of Infrastructure in Attraction of FDI: The
Case of Developing Economies
Increasing the Engagement of Audience in SEO of
an Actual Web Page Using Google Ads
Optimal Taxation in Theory

Industrial Property Disputes
Arbitration and Mediation

The

Evaluation

of

Resolution

Geographical

Using

Indication
ix
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Marija MIDOVSKA
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Chair Person: Assoc. Prof.Dr.
Olivera KOSTOSKA
Gent KASTRATI
Nimet VARLIK
Fulya GEBEŞOĞLU
Dushko JOSHESKI
Aneta RISTESKA JANKULOSKA
Tatjana SPASESKA
Canan URHAN
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Parallel Session I

Hall 4
Chair Person: Prof.Dr. Süleyman
BARUTÇU
Hasan VURAL
Hasan VURAL
Hasan VURAL
Burcu ERDAL
Mustafa SAGDİC

x

Protections
for
Dairy
Products
within
the
Framework of Geographical Indication Protections
in European Union
Specifics
of
Performance
Management
in
Organisations in Developing Countries
Performance Management – Review of Theoretical
Aspects
Features, Types and Methods of Analysis in the
Process of Improving the Work

Diaspora, the Way of Globally Bridging Kosovo and
its Economy
ARDL Approach to the Exchange Rate Overshooting
in TURKEY
Simple OLG Model Explained with Numerical
Example in MATLAB
Alternative Healthcare Discourses Among Urban
Turkish Women

An Analysis of Energy Use and Input Level for
Tomato Production in Turkey
Organizational Structure in Turkish Agriculture and
Cooperatives
Econometric Analysis of Red Meat Marketing
Margins in Turkey
The Evaluation of the Social Sciences Programs
According to Interdisciplinary Teaching Approach
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Jülide
YALÇINKAYA
Mustafa ÜNVER
12:15-12:30
12:30 – 13:45

Coffee Break
Parallel Session II

KOYUNCU

Hall 1
Chair Person: Prof.Dr. Ömer ÇAHA
Ömer ÇAHA
Meral UZUNÖZ
Aslıhan YURDAKUL
Oğuzhan ALTINKOZ
Kenan AYDIN
Yasin Enes AKSU
Fatma İlknur AKGÜL

12:30 – 13:45

Parallel Session II

Hall 2
Chair Person: Prof.Dr. Adil
OĞUZHAN
Serdar YURGA
Ahmet YÜKSEL
Samet İŞBİLEN
Gökmen KILIÇOĞLU
Adil OĞUZHAN
Adil OĞUZHAN
Havva GÜLTEKİN
Selin BAHAR

12:30 – 13:45

Parallel Session II

Hall 3
Chair Person: Prof.Dr. Ali Yılmaz
GÜNDÜZ
Ali Yılmaz GÜNDÜZ

The Impact of Internet on Inflation in OECD
Countries

Roma Community in the Context of Social Security
and Benefitting from the Public Services in Turkey
The Relation between Ethnic Identity of the Roma
and Labor Market in Turkey
Culture, Identity and Civil Society of the Roma
People in Turkey
Consumption Patterns of the Roma People as a
Subculture in Turkey
Women, Gender and the Participation of Roma
Women in the Aegean Region of Turkey

Trakya Bölgesinde Tarımsal Ürünlerin Üretimi ve
Alternatif Ürün Yaklaşımları
İhracat Odaklı Üretimlerin Desteklenmesi: Serbest
Bölgeler Analizi
Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti:
Yozgat Belediyesi Örneği
Türkiye Ekonomisinde Cari Açık ve Enerji İthalatı
Tekirdağ İlinde Yeni Kurulan OSB’lerde Yaşanan
Gelişmeler

Osmanlı

Döneminden

Günümüze

Türkiyexi
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Ali Yılmaz GÜNDÜZ
H. Gonca DİLER

Ezgi UYSAL
12:30 – 13:45

Parallel Session II

Hall 4
Chair Person: Prof.Dr. Neziha
MUSAOĞLU
Ahmet Ali GAZEL
Dilara MEHMETOĞLU
Buket ÖNAL
Neziha MUSAOĞLU
Esin ÖMER

13:45 – 14:45
15:00 – 16:15

15:00 – 16:15
xii

Lunch
Parallel Session III

Parallel Session III

Hall 1
Chair Person: Assoc. Prof.Dr.
Mustafa ÜNVER
Nusret KOCA
Hakkı YAZICI
Çiğdem ERK
Nilüfer SERİNİKLİ
Banu YILMAZ
Nilüfer SERİNİKLİ
Derya GÜLTEKİN-KARAKAŞ
Ferimah YUSUFİ
Mehtap HİSARCIKLILAR
Hall 2

Makedonya
Ilişkilerinin
Sosyo-Ekonomik
Görünümü
Türkiye’de 1990 Yılları Sonrası Hükümetlerin
Ekonomi Politikaları
Türkiye’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı İktisat
Politikalarının Reel Döviz Kurları – Dış Ticaret
Hadleri İlişkisi Açısından Analizi
İktisatta Yeni Heterodoks Gelişmeler

1914 Osmanlı-Alman Ittifak Antlaşması
Sovyetler Birliği– Hindistan İlişkileri
Hindistan’ın Yumuşak Güç Politikaları ve Türkiye
Hindistan İlişkilerindeki Rolü
Avrupa
Birliği’nin
Batı
Balkanlara
Yönelik
Genişleme Politikası Kapsamında Hırvatistan’ın AB
Üyeliği

Rekreasyon
Amaçlı
Yayla
Yerleşmelerinin
Sorunları: Osmaniye İli Örneği
Çalışanların
İş
Stresi
ve
Örgütsel
Bağlılık
Düzeylerinin
Demografik
Özellikler
Açısından
İncelenmesi
İş Stresinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Edirne Ili
Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Türkiye İnşaat Sektörü Büyürken Emeğin Durumu:
Çok Düzeyli Bir Değerlendirme
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Chair Person: Assoc. Prof.Dr. E.
Recep ERBAY
E. Recep ERBAY
Ahmet AKTUNA
Dilek ALTAŞ
Özlem ERGÜT
Yasemin ÇABUK
Dilek ALTAŞ
Selay GİRAY YAKUT
Özlem YORULMAZ
Senem DEMİRKIRAN
Esin ÖMER
Hall 3
Chair Person: Prof.Dr. Süleyman
BARUTÇU
Selim Hilmi OZKAN
Süleyman BARUTÇU
Esin BARUTÇU
Deniz Ünal ADIGÜZEL
Süleyman BARUTÇU
Süleyman BARUTÇU
Elif BARUTÇU
Sinem BAĞÇE
Ensar YILMAZ
Hall 4
Chair Person: Asst.Prof.Dr. Ilija
HRISTOSKI
Mirjana RISTOVSKA
Angelina STANOJOSKA
Yasemin ORAMAN
M.Ömer AZABAĞAOĞLU
Janka DIMITROVA

Türkiye Makedonya Ekonomik İlişkileri ve Gelecek
Tahminleri
Çok
Yünlü
Kontenjans
Tablolarının
Görselleştirilmesi: Sağlık Verileri Üzerine Bir
Uygulama
Şirketlerde Araştırma Geliştirmeye (AR- GE) Bakış
İle İlişkili Çeşitli Faktörlerin İstatistiksel Analizi
Stratejik Kent Yönetiminde Markalaşmanın Önemi

History Education in Pluralistic Societies
A Technology Acceptance Analysis for mHealth
Apps: The Case of Turkey
Expectations from Personal mHealth Apps Through
Kano’s Model
Identity and Economics

The Application of the Principle of Fair Trial in The
Republic of Macedonia: The Case of Smičkovski v
Macedonia
Consumer Knowledge, Perception and Preference
of Vegetable Oil in Tekirdag
The Responsibility of Auditors for Prevention and
xiii
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Anica SOROVA
Riste TEMJANOVSKI
Eftimija DIMITROVA
Ilija HRISTOSKI
Olivera KOSTOSKA
16:15-16:30
16:30 – 18:00

Coffee Break
Parallel Session IV

Hall 1
Chair Person: Assoc. Prof.Dr.
Miroslav ANDONOVSKI
Miroslav ANDONOVSKI
Igor ZDRAVKOSKI
Marija MIDOVSKA PETKOSKA
Yiğit AYDOGAN
Murat DONDURAN
Erhan ATAY
Shehide QERIMAJ LUSHTAKU
Mergim LUSHTAKU

Determination of Frauds in the Financial Statement
and Perspectives for Development of Forensic
Audit in the Republic of Macedonia
On the Taxonomies and Typologies of e-Customers
in B2C e-Commerce

Type and Scope of Responsibility of the
Cooperators in the Public Trade Company Advantages and Disadvantages
An Analysis of the Firm Size Distribution in Turkey
European Union and the Western Balkans: Full
Membership in the light of the USA-EU Trade Wars
Legal Framework of Public-Private Partnership
Implementation: Case Study Kosovo

Sunday Sessions
11:00 – 12:15

Parallel Session I

Hall 1
Chair Person: Asst. Prof.Dr. H.
Gonca DİLER
İpek KARABACAK
Melda KONDAL
Mustafa HATİPLER
Nilgün KÖKSALAN
Elif ANBAR

11:00 – 12:15
xiv

Parallel Session I

Hall 2

Organik Gıda Ürünleri Üretiminin Ülke Ekonomisine
Katkısı
Trakya Bölgesinde Süt Üretiminde Soğuk Zincir
Hayırsever Tüketici Davranışı ile Sosyal Politika
Arasındaki İlişki
Pazarlama Metaforu Tekniğiyle Divan Şiirinde Akıl
Kavramının İncelenmesi
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Abstract: The level of real wages in a given society is a key factor with far reaching consequences on the wellbeing and
living standard of its citizens. There is a broad consensus that the best means of reducing or avoiding poverty and social
exclusion is employment. However, having a job may not always be of sufficient quality to lift out an employed person and
his/her family from poverty. The presence of in-work poverty represents a crucial challenge and implies the need to
reconsider our traditional view of the relationship between employment and poverty. The working poor indicators need to
combine activity characteristics which are individual and a measure of income computed at the household level under the
assumption of income pooling. In this context, as ‘working poor’ are considered those individuals who work either full or
part time and who live in households where the household income is below the poverty threshold. Generally, the in-work
poverty is driven by a combination of employment characteristics, personal traits and household type. The aim of this
paper is by using data from the Survey on Income and Living Conditions is to assess the nature of in-work poverty in
Macedonia as a precondition for designing appropriate policy measures that will target the employed population at risk of
poverty. According to our analysis, the in-work poverty in Macedonia is mainly rooted in the low paid work of employed
workers, while to some extent it is due to additional factors such as household characteristics and the limited role of social
benefits. As a consequence, we propose policy measures aiming to reduce the incidence of low pay as an effective way for
combating the in-work poverty, as well as a broader arsenal of policy interventions that will improve the wellbeing of the
most vulnerable labour market segments.
Keywords: In-work poverty, low pay, social benefits.

1. Introduction
Poverty and social exclusion are often associated with long-term unemployment, but being employed is not
always sufficient to provide decent living conditions for workers and their families. The ‘low-wage workers’ are
often associated with an image of men and women struggling to support their families and living at risk of
poverty and social exclusion. With an average net monthly wage of around 350 Euro in 2015 Macedonia was
positioned among European countries with lowest level of workers compensation. As a consequence,
Macedonia on average scores much worse regarding the indicators of poverty and social exclusion vis-à-vis
more developed EU countries (World Bank, 2015a). In these circumstances, it is a challenging task to reveal the
nature and potential consequences of low-pay employment on poverty of employed workers and their
households.
Poverty is referred as a condition where people’s basic needs for food clothing and shelter are not being met.
We can generally distinguish two types of poverty: Absolute and relative. Absolute poverty is often related to
destitution and occurs when people cannot obtain adequate resources in terms of calories or nutrition to
support a minimum level of physical health. The term ‘absolute poverty’ when used in this fashion, is usually
synonymous with ‘extreme poverty’. On the other hand, relative poverty occurs when people do not enjoy a
certain minimum level of living standard as compared to the rest of the population of that country. Therefore,
the threshold at which relative poverty is defined varies from one country to another. Usually, relative poverty
is measured as the percentage of the population with income less than some fixed proportion of median
income.

1 The author wishes to acknowledge a sincere appreciation to Professor Claus Schnabel for his helpful suggestions and
provision of extraordinary conditions during the research stay at the School of Business and Economics, Friedrich Alexander
University, Erlangen-Nuremberg.
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The level of real wages in a given society is a key factor with far reaching consequences on the wellbeing and
living standard of its citizens. In order to assess the consequences of low pay one should focus on well defined
and measurable variables such as income poverty and material deprivation used in conjunction to analyse
different aspects of households’ and individuals’ living conditions. In this context, as ‘working poor’ are
considered those individuals who work either full or part time and who live in households where the
household income is below the poverty threshold. 2 However, the relationship between the low pay and
poverty is complex due to the fact that low pay is measured at individual level, while when we consider
poverty we look at the household as a whole and its overall income through the year. As a consequence,
besides low hourly pay, there are several other key factors that may cause poverty for an individual employee
such as: (i) stability of the work throughout the year; (ii) the presence of other earners in the household, their
work intensity and their earnings; (iii) the number of dependents, usually children; and (iv) the impact of state
taxes and social transfers (McKnight et al., 2016).
There is a broad consensus that the best means of reducing or avoiding poverty and social exclusion is
employment. Fighting unemployment is therefore closely related to the fight against poverty. However, having
a job may not always be of sufficient quality to lift out an employed person and his/her family from poverty.
The presence of in-work poverty represents a crucial challenge and implies the need to reconsider our
traditional view of the relationship between employment and poverty. The achievement of a good
combination between access to employment, adequate remuneration and sufficient social protection is a
strategic goal of protection and active social inclusion policies. From a policy perspective, it is important to
know the nature of the problem in order to formulate policies to combat in-work poverty. In other words, we
need to know whether the working poor are poor because they receive too low wages, work too few hours or
live in households with specific characteristics such as for example too many dependent members. Hence, the
aim of this paper is to assess the nature of in-work poverty in Macedonia as a precondition for designing
appropriate policy measures that will target the employed population at risk of poverty. Consequently, the
paper is structured as follows. In section 2 we describe the data and sample used for analysis of in-work
poverty in Macedonia, while section 3 portraits the profile of working poor population. In section 4 we analyse
the determinants of in-work poverty by paying attention to the role of social transfers. Finally, in section 5 are
conveyed the main conclusions and formulated policy recommendations aiming to reduce the in-work poverty
in Macedonia.

2. Data and sample
This analysis draws from an examination of micro data from the Survey on Income and Living Conditions (SILC),
which is conducted under the regulations of the European Parliament and the Council3. These regulations
include definitions, rules for the frame of the survey, sample, rules for monitoring households, lists of main
and secondary variables, variables in terms of housing conditions, social and financial exclusion, material
deprivation and other rules applied by all European countries (Eurostat, 2010). The advantage of SILC as a
household survey consists of its extensive coverage as it capture earnings in both the formal and informal
sectors and it can account for the combined pay of individuals who have several jobs. However, since the data
are collected directly from individuals in a household they have higher measurement error than survey based
on company records (Lee and Sobeck, 2012).
The EU-SILC project was launched in 2003 on the basis of a ‘gentlemen's agreement’ in six Member States
(Belgium, Denmark, Greece, Ireland, Luxembourg and Austria) and Norway. The start of the EU-SILC
instrument was in 2004 for the EU-15 (except Germany, the Netherlands and United Kingdom) and Estonia,
Norway and Iceland (Eurostat, 2007). The Macedonian State Statistical Office conducted SILC for the first time
in 2010 as a new source of data on poverty and social exclusion. The survey has been carried out continuously
each year, while in this research are used the results for the period 2012-2015. The primary focus of the survey
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is collecting data on income and living conditions of different types of households, which provide indicators of
poverty and social exclusion comparable to the other European Union countries.
The survey is also conducted in accordance with international classification systems. The main classifications
used are ISCED 2011 for levels of education, ISCO 08 and NACE Rev.2 for economic activity. The purpose of the
survey is to establish a common framework for the systematic collection of data on income and living
conditions. The survey is the basis for calculating the structural indicators for comparative analysis at the EU
level and redistribution of income and manifestation of poverty and social exclusion.
The target population in SILC consists of all persons in private households aged 16 years and over. Persons
living in collective households and institutions are excluded from the target population. Some people with
their income and living conditions are observed for 4 years in order to obtain data on certain long-term
indicators. The reference period for earned income is 12 months of the previous calendar year.
The sampling design for this survey consists of stratified two-stage sample. In the first stage, it is drawn a
simple random sample from the population of primary sampling units. In the second stage, it is drawn a simple
random sample of secondary sampling units (households) by using a random number generation. Stratification
is done by regions (8 regions - NUTS3) and degree of urbanization (urban or rural) resulting in a total of 16
strata. The sample size in 2015 was 5115 households, while in 2016 was increased to 5370 households. All
regions by type of settlement are covered proportionally to the target population. Therefore, the entire
territory of Macedonia is with appropriate geographical representation in the survey.
All individuals aged 16 and above are categorised according to their most frequent activity status. The most
frequent activity status is defined as the status that individuals declare to have occupied for more than half the
number of months during the reference year. The categories of most frequent activity status are employed,
self-employed, unemployed, retired and other inactive persons. The distribution of household members by
most frequent activity status for 2015 is presented in Table 1.
Table 1 Distribution of household members by activity status
Activity status
Employed
Self-employed
Unemployed
Retired
Other inactive persons
Persons aged under 16

Share (%)
25.0
8.3
16.3
9.3
23.0
18.1

Source: State Statistical Office of the Republic of Macedonia, SILC

In our research we focus on the category of employed which are defined as persons who work for a public or
private employer and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, payment by
results or payment in kind. The employed persons in the sample are identified according to the self-defined
current economic status. The self-defined current economic status captures the person’s own perception of
their main activity at present. It is in principle determined on the basis of how most time is spent, but no
criteria have been specified explicitly. It differs from the ILO concept to the extent that people’s own
perception of their main status differs from the strict definition used by ILO. For instance, many people who
would regard themselves as full-time students or homemakers may be classified as ILO-employed if they have
a part-time job. Similarly, some people who consider themselves ‘unemployed’ may not meet the strict ILO
criteria of taking active steps to find work and being immediately available.
The concept of ‘current’ implies that any definitive changes in the activity situation are taken into account. For
instance, if a person has lost a job or has retired recently, or activity status has otherwise changed in a
definitive manner, then the situation as of the time of the interview should be reported. In this sense, ‘current’
overrides any concept of averaging over any specific reference period. If the person combines different parttime jobs as an employee that result in the equivalent hours of full-time job, the person should consider
his/herself as employee working full-time. In this context, ‘work’ means any work for pay or profit, while pay
includes cash payments or payments in kind (goods and services rather than money).
3
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3. Profile of the working poor
The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an equivalised disposable income (after social transfer)
below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 percent of the national median equivalised
disposable income after social transfers. This indicator does not measure wealth or poverty, but low income in
comparison to other residents in that country, which does not necessarily imply a low standard of living.
The at-risk-of-poverty rate before social transfers is calculated as the share of people having an equivalised
disposable income before social transfers that is below the at-risk-of-poverty threshold calculated after social
transfers. Pensions, such as old-age and survivors’ (widows' and widowers') benefits, are counted as income
(before social transfers) and not as social transfers. This indicator examines the hypothetical non-existence of
social transfers.

The working poor indicators need to combine activity characteristics which are individual
and a measure of income computed at the household level under the assumption of income
pooling. In order to respond to this challenge we perform an analysis at the individual level
based on ‘poverty in earned income’. The poverty in earned income identifies individuals
who would not escape poverty if they were living alone and could count only on their own
earnings. However, since they do not necessarily live alone or only on their own earned
income, we need to contrast this possible poverty risk with the actual poverty risk. In this
way it is possible to assess to what extent transfers within the household offset or fail to
offset this risk of poverty. The poverty threshold in this case is the same as in the usual
approach to poverty i.e. 60 percent of the median equivalent income of all individuals.
The international position of Macedonia with respect to the incidence of in-work poverty is
presented on Figure 1.
Figure 1 In-work at-risk-of-poverty, EU-SILC 2015

From Figure 1 we can notice that despite low average earnings, Macedonia is positioned in the middle of the
international distribution of in-work poverty incidence. Given the fact that overall poverty incidence is much
4
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higher, this might indicate that in the case of Macedonia, other labour market statuses such as unemployment
and inactivity are significant generators of poverty in addition to low level of earning.
Generally, the in-work poverty is driven by a combination of employment characteristics of a person, his/her
personal traits and the type of household where he/she lives (US Bureau of Labor Statistics, 2015; McKnight et
al., 2016).
Regarding the employment characteristics, it has been summarised that particularly at risk of poverty are
workers who are self-employed, work in part-time jobs and/or experience employment instability. The
employment instability can be driven by insecure work during the course of the year, as well as by lower than
full-time working hours. In this context, workers on temporary contracts have a much higher risk of poverty
than those of permanent contracts. All these attributes related to the employment status are closely
associated with the incidence of low pay, which eventually might be direct cause for in-work poverty.
With respect to the personal traits, the in-work poverty is more present among male and less educated
workers, while no generalised pattern emerges by age group. In a typical male breadwinner household model,
female workers are second earners resulting in a ‘gender paradox’ which means that on the labour market
women face higher risk of low pay than men, but a lower risk of being poor. Similarly, because of the
assumption that all household resources are pooled, the younger workers who face higher risk of low pay and
live in extended-family households are not as much at risk of poverty as prime aged workers. Finally, the level
of education is directly linked to the human capital accumulation which leads to lower earnings and higher
poverty incidence among workers with lower levels of education (Kenworthy and Marx, 2017).
The household type is mainly determined by the number of adult earners and number of dependent children.
With respect to this, single-parent households face higher incidence of in-work poverty compared to
households with multiple earners. On the other hand, there are at least two reasons for higher poverty rates in
households with children than households without. First, the households with more children face additional
demands on resources and, second, the care responsibilities in such households negatively affect its work
intensity. In this context, the very low work intensity is defined as the number of persons living in a household
where the members of working age worked less than 20 percent of their total potential during the previous 12
months. The work intensity of a household is the ratio of the total number of months that all working-age
household members have worked during the income reference year and the total number of months the same
household members theoretically could have worked in the same period.
Having in mind the above considerations, the in-work poverty represents a complex phenomenon. Namely, a
given personal/activity profile may or may not result in poverty depending on household configuration. As a
consequence, there might be a case of workers working in stable and highly paid employment who are
nevertheless at risk of poverty if he/she is only employed in the household. On the other hand, many
unfavourable activity situations likely to result in low earnings are not associated with the risk of poverty as
soon as low earnings are counterbalanced within the household.
In what follows we analyse the profile of working poor population in Macedonia according to various personal
and employment attributes. The results from the analyses are presented in Table 2.
Table 2 Profile of working poor (poverty line at 60% of median equivalent income)
Distribution of
Incidence of poverty
all workers
All
6.9
100.0
Gender
Male
7.9
59.1
Female
5.5
40.9
Place of living
Urban
5.7
62.3
Rural
8.9
37.7
Age (years)
15-24
4.5
7.0
25-34
5.9
24.0

Distribution of poor
workers
100.0
67.7
32.3
51.4
48.6
4.5
20.5
5
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35-49
9.1
38.5
50.5
50-57
5.7
20.0
16.4
58-over
5.4
10.6
8.2
Education
Primary
53.1
1.0
7.7
Secondary
8.0
73.0
84.1
Tertiary
2.2
26.0
8.2
Type of contract
Temporary
8.4
12.1
14.5
Permanent
6.7
87.9
85.5
Occupation
Managers
6.5
4.4
4.1
Professionals
1.5
14.7
3.2
Technicians and ass. Prof.
3.4
11.1
5.5
Clerical support workers
2.4
6.6
2.3
Service and sales workers
8.0
18.1
20.9
Skilled agricultural, forestry etc.
25.9
0.9
3.2
Craft and related trad. workers
9.5
17.5
24.1
Plant and machine operators
6.0
15.7
13.6
Elementary occupations
14.4
11.1
23.2
Experience (years)
0-5
8.2
27.5
32.7
6-10
7.8
15.7
17.7
11-15
8.5
12.2
15.0
16-20
6.4
11.3
10.5
21-25
5.6
10.8
8.6
26-30
5.9
10.1
8.6
31-35
4.1
7.7
4.5
36-over
3.3
4.8
2.3
From Table 2 we can notice that although the overall incidence of poverty among employees is 6.9 percent,
the incidence of in-work poverty is unevenly distributed across the population of employed workers. This
finding is in accord with the analyses of in-work poverty in other countries (Cabrero, 2010; Halleröd et al.,
2015; US Bureau of Labor Statistics, 2015). This figure increases to 8.9 percent if in addition we account for the
self-employed workers. However, the incidence of poverty among employed is still considerably lower
compared to the unemployed and other inactive persons, who face probability of 39.7 and 26.7 percent
respectively, while only 7.3 of retired people are at risk of poverty.4 Furthermore, men are more likely than
women to be among the working poor. Similarly, rural employed face higher risk of poverty compared to those
living in urban areas. The likelihood of being classified as working poor diminishes as workers attain higher
levels of education. For instance, 53.1 percent of workers with primary education are classified as working
poor, while among workers with secondary and tertiary education only 8.0 and 2.2 percent respectively are
considered as working poor. With respect to the age we can observe an inverted U-shaped distribution
meaning that at lower age the probability to be at risk of poverty increases but it decreases at higher age. The
likelihood of being among the working poor is particularly higher for individuals employed as skilled
agricultural workers or workers with elementary occupations than those employed in other major occupation
groups. In addition, workers with temporary employment arrangements and with lower experience are at
higher risk of being poor.

4. Determinants of in-work poverty
Identifying the social implications of low-wage employment particularly its effects on poverty represents a
challenging task. This arises from the need to combine activity characteristics, which are individual, and a
4
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measure of income at the household level which assume income pooling. Namely, the working poor poverty is
not always clearly related to the individual activity status since an individual’s activity profile may or may not
result in poverty depending on household configuration. This, so called ‘household factor’ depends on several
elements such as: composition of the household, including the individual activity, subsequent earnings of
other members, social transfers determined at the household level as well as the equivalence scale which is
applied (Ponthieux, 2008).
In addition to personal characteristics of employed workers, social benefits received at household level play
important role in alleviation of the in-work poverty. Social benefits are defined as current transfers received
during the income reference period by households intended to relieve them from the financial burden of a
number of risks or needs. These benefits are usually provided through collectively organised schemes or
outside such schemes by government units. It includes the value of any social contribution and income tax
payable on the benefits by the beneficiary to social insurance schemes or to tax authorities. In order to be
included as a social benefit, the transfer must meet one of the following two criteria: First, coverage is
compulsory under law, regulation or a collective bargaining agreement for the group in question; and, second,
it is based on the principle of social solidarity i.e. if it is an insurance-based pension, the premium an
entitlements are not proportional to the individual’s exposure to risk of the people protected.
The social benefits collected at the household level are the following: family/children-related allowance,
housing allowance and social exclusion not elsewhere classified. Family/children-related allowance refers to
benefits that provide financial support to households for bringing up children and/or provide financial
assistance to people who support relatives other than children. Housing allowances refer to interventions by
public authorities to help households meet the cost of housing. An essential criterion for defining the scope of
housing allowances is the existence of a qualifying means-test for the benefit. Social exclusion not elsewhere
classified refers to the socially excluded or to those at risk of social exclusion. Generally, the target groups may
be identified as destitute people, migrants, refugees, drug addicts, alcoholics, victims of criminal violence etc.
On the other hand, the social benefits exclude benefits paid from schemes into which the recipient has made
voluntary payments only, independently of his/her employer or government.
According to SILC data, the coverage of social benefits in Macedonia is quite modest. Among low-paid
employees only 2.8 percent receive family/children-related allowance, 2.5 percent receive allowance for social
exclusion, while housing allowance is almost not existent. On the other hand, among unemployed 2.9 percent
receive family/children-related allowance and 9.9 percent receive allowance for social exclusion not elsewhere
classified. According to the State Statistical Office data, the number of social assistance beneficiaries in
Macedonia during the past two decades marks continual decrease. The dynamics in the number of social
assistance beneficiaries in Macedonia during the period 2000-2015 is presented on Figure 2.
Figure 2 The number of social assistance beneficiaries in Macedonia 2000-2015
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According to Figure 2, the number of households covered by the social benefits has declined from more than
78000 in 2000 to just 28000 in 2015, while the population under consideration has declined from 277000 in
2000 to 106230 in 2015.
We further assess the factors affecting the probability of being working poor by estimating a logit model
where the dependent variable takes value 1 if the employed has been classified as poor and 0 otherwise. In
order to identify the effects of social benefits, the model will be estimated first by taking into account the total
disposable household income before social transfers and second, after the transfers. The total disposable
household income is computed as the sum for all household members of gross personal income components
plus gross income components at household level minus regular taxes on wealth, regular inter-household cash
transfers and tax on income and social insurance contributions. On the other hand, total disposable household
income before social transfers is calculated as total disposable income minus total transfers plus old-age
benefits and survivor benefits. The estimation results are presented in Table 3.
Table 3 Estimated logit models for in-work poverty
Model 1
Before transfers
Independent variables
Diff. in
Coefficient
odd ratio
-0.3894
Constant
(0.500)
Low-paid
1.4820***
340.2%
(1=below 2/3 of median)
(0.000)
-1.9317***
Secondary
-85.5%
(0.000)
-2.6062***
Tertiary
-92.6%
(0.000)
-0.03972***
Experience
-3.9%
(0.001)
Sex
-0.3066
-26.4%
(1=female)
(0.112)
Marital status
-0.0647
-6.3%
(1=married)
(0.816)
Place of living
0.4014**
49.4%
(1=rural)
(0.026)
General health
0.8011
122.8%
(1=bad or very bad)
(0.100)
Chronic illness
-0.1471
-13.7%
(1=yes)
(0.715)
-0.3168***
Household size
-27.2%
(0.000)
Single adult household
-0.2150
-19.3%
(1=yes)
(0.784)
0.9664***
Number of dependent children
162.8%
(0.000)
Low work intensity household
0.74343***
110.3%
(1=yes)
(0.000)

Model 2
After transfers
Diff. in odd
Coefficient
ratio
-0.0045
(0.993)
1.4661***
333.2%
(0.000)
-2.1779***
-88.7%
(0.000)
-2.9648***
-94.8%
(0.000)
-0.0369***
-3.6%
(0.003)
**
-0.4896
-38.7%
(0.012)
-0.0883
-8.5%
(0.761)
0.3541*
42.5%
(0.052)
0.4701
60.0%
(0.357)
-0.0749
-7.2%
(0.855)
-0.3245***
-27.7%
(0.000)
-0.1742
-16.0%
(0.825)
0.9602***
161.2%
(0.000)
0.6316***
88.1%
(0.003)

The impact
of transfers
(percentage
points)

-6.9
-3.2
-2.2
0.3
-12.3
-2.2
-6.9
-62.8
6.5
-0.6
3.4
-1.6
-22.3

Note: */**/*** indicate significance at 10/5/1 percent level respectively.

From Table 3 we can notice that obtained results are to great extent consistent with the theoretical
assumptions and the empirical findings in other countries (Gleicher and Stevans, 2005; Tejero, 2017). Namely,
being low-paid increases the incidence of in-work poverty by more than 3 times. Having in mind the relatively
low coverage of social benefits, the reduction of this probability after transfers is only 6.9 percentage points.
Furthermore, having secondary education would decrease the probability of being working poor by 88.7
percent, while having tertiary education would decrease the probability of in-work poverty by 94.8 percent. An
8
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additional year of work experience would reduce the incidence of working poor by 3.6 percent, while female
workers face 38.7 percent lower incidence to be poor compared to male workers. Living in rural areas would
increase the probability of being working poor by 42.5 percent. Regarding the household characteristics, an
additional dependent child increases the probability of in-work poverty by more than 1.5 times, while an
additional household member decreases this probability by 27.7 percent. Hence, we can conclude that the
income pooling and inter-household transfers play an important role in alleviation of poverty within the
household particularly in the cases where more than one adult is employed. In addition, the impact of social
benefits with respect to both household characteristics is almost negligible. Finally, low work intensity
significantly affects the household income by increasing the probability of in-work poverty of 110.3 percent.
The impact of social benefits in this case is highest since they reduce the probability of in-work poverty after
transfers by 22.3 percentage points. Hence, the social benefits in Macedonia are more effective in reducing
poverty among the inactive and unemployed population rather than among low-paid workers, which open the
room for designing social policies that cover this vulnerable labour market segment.

5. Conclusions and policy implications
According to our analysis, the in-work poverty in Macedonia is mainly rooted in the low paid work of employed
workers, as well as it is due to additional factors such as household characteristics and the limited role of social
benefits. The uneven distribution of the incidence of in-work poverty points out to the need of designing
policies that will target those population segments that are at highest risk of in-work poverty. Preventing the
in-work poverty by reducing the low pay will depend to the extent these two phenomena are mutually
interrelated. As we could see from our analysis, the low wages associated with instable work arrangements
and low working hours are the main drivers of in-work poverty in Macedonia. Although reducing the incidence
of low pay is the most effective way for combating the in-work poverty, it is not alone the cause which
assumes that we need a much broader arsenal of respective policy measures.
According to the results presented in this research, we can argue that low-paid employees and particularly the
population considered as working poor is not satisfactory targeted by the government policy measures.
Generally, the aim of policy interventions in the domain of labour economics is to improve the labour market
performance leading to desired outcomes. Having in mind the high and sustained unemployment in
Macedonia during transition, it is reasonable why employment and labour inclusion policies have had priority
over income redistribution policies. Moreover, there is no specific tailor-made social protection measure
aimed at improving the living conditions of employees who are at risk of poverty and social exclusion.
Education and training of workers is the most widely used supply-side strategy for improving their skills and
competences as a precondition for better positioning in the labour market. Since increasing the productivity
of low-paid employees is crucial to their wages, policy considerations should be given to increasing their
human capital. In general, higher levels of skills acquired through education and training reduce the risk of low
pay. The improvement of training possibilities of low-paid workers could increase the skill endowment and
possibility to move from low-paid to highly-paid contingent. This can be done by an appropriate design and
greater funding of the education system including vocational education and training (VET) and higher
education.
The improvement of the position of low-paid workers can be done by providing more stable work
arrangements. A potential strategy for this is by increasing the role of unionisation and its impact on wage
levels in the process of collective bargaining. In the future, the role of trade unions should be particularly
strengthened in the private sector. Namely, in most of the newly established firms which are generally smaller
employees are not organised in trade unions, while in the big companies it is questionable whether trade
unions operate completely independently from the company owners. Another issue is the fragmentation of
trade unions and formation of new trade union federations and confederations which substantially diminishes
their bargaining power. As a consequence, trade unions should take the initiative and play a crucial role in
proposing changes in the existing labour code.
Wage subsidies to private employers have often been proposed by economist as a potentially flexible and
efficient method to improve the earnings and employment of low-wage workers. In this case, the decisions
about job creation and hiring remain in the hands of employers but labour cost is partly born by the
9
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government. As a consequence, firms are expected to increase the utilisation of labour force of the targeted
population. Hence, the idea behind the wage subsidies is to reduce the costs of employers of employing the
targeted group of workers thereby stimulating demand for these workers and rising their employment rates
and earnings. In the case of Macedonia, there exists a long debate regarding the required changes in the
legislation that covers wage setting and its implementation. This includes tax subsidies for low-paid workers
and reforms in the tax system such as introducing progressive tax rates (Mojsoska-Blazevski, 2012).
Another way of improving the living conditions of the lowest paid workers is trough enacting a statutory
minimum wage which refers to various legal restrictions related to the lowest rate payable by employers to
employees. The principle idea of a minimum wage increase is to reduce the poverty, the quality of life and
workers’ moral. The statutory minimum wage in Macedonia has been continually increasing from 8050 MKD in
2012 to 12000 MKD in 2017. Having in mind that the employment rates including that of the least skilled
workers with elementary education over this period have increased, we can conclude that the rising statutory
minimum wage has not exerted an adverse effect on employment. In addition, the latest increase of the
statutory minimum wage which is above the standard 2/3 of the median threshold would potentially
contribute to reduction of the incidence of low pay (Angel-Urdinola, 2008). However, in the case of Macedonia
we have to take into account the possible non-compliance with the statutory minimum wage due to the
informal employment. In this context, further research is needed in order to determine the possible shift of
workers from the formal to the informal economy due to the opportunity of non-compliance. In contrast, the
statutory minimum wage may exert a ‘lighthouse’ effect, considered as a signal given by the minimum wage to
workers and employers in the informal sector about socially acceptable minimum level of pay.
Apart from creating hardship for workers and their families, low paid work imposes a financial burden for
countries’ welfare systems. The costs for improving the living conditions of vulnerable segments encompass
the social financial assistance, permanent social assistance, cash assistance for orphans, child allowance,
benefits for care givers, one-time cash benefits, salary supplements for family members who face reduced
work opportunities because of responsibilities to take care for children with disabilities, housing, health
insurance benefits etc. In addition, the administration of all these programs requires a complex system of
social assistance and it is associated with sizeable government spending. For instance, the current social
assistance system in Macedonia is fragmented consisting of many types of programmes rather than having a
single comprehensive program, while the total spending on social assistance in 2016 was about one percent of
GDP (Petreski and Mojsoska-Blazevski, 2017). With respect to this, we recommend broader reforms of the
Macedonian welfare system that will target the working poor population as well.
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Abstract: In this paper it is been made an attempt to map the global OLG models and afterwards to draw phase diagrams
for the baseline OLG models, namely by simulating the Diamond (1965) capital accumulation simple OLGmodel. First it is
discussed the issue of optimality in OLG models, then the general framework of the models is being mapped, with the issue
of overaccumulation in OLG models. In the next section this paper presents dynamic general equilibrium analysis of an
overlapping generations models in which each individual lives in two periods lifecycle. This represents the simplest of OLG
models. An overlapping generations model is an applied DGE model for which the lifecycle models are applied. In the
applied part benchmark models has been compared to, model with parameters that generate poverty traps and multiple
equilibria.
Keywords: OLG models, DGE models, MATLAB codes for OLG, simplest OLG model, poverty traps and multiple equilibria
OLG models

Introduction and literature review
The basic OLG model with capital accumulation is due to Allais (1947), and Diamond (1965).Samuelson (1958)
introduced a consumption loan model to analyze the interest rate ,with or without social contrivance of
money has developed into one of the most significant paradigm of the neoclassical general equilibrium theory
,by passed Arrow-Debreu(1954) economy, Geanakopolos, (1987) . The concept of OLG models has been
inspired by the Irving Fisher’s Theory of interest (1930).OLG models belong to the class of intertemporal
general equilibrium models, the OLG model has become strongest competitor of the Arrow-Debreu paradigm.
However, OLG models retain the most important neoclassical assumptions. Namely agents maximize objective
functions utility or profit functions subject to budget or technology constraints, agents are price takers, agents
have perfect foresight i.e. there are rational expectations in the presence of uncertainty, there is also market
clearing situation in the model. The basic OLG model of an exchange economy is due to Samuelson (1958),de
la Croix, D.Michel, P. (2002) .One particular central feature of the OLG models is that steady-state equilibrium
need not be Pareto efficient1. Though not every equilibrium is inefficient, the efficiency of the equilibrium
depends on the Cass-criterion2, see Cass,(1972).This criterion gives necessary and sufficient condition when
OLG competitive equilibrium allocation is inefficient. Another problem in OLG models is the one proposed by
Diamond (1965) and it’s about over saving3 which occurs when capital accumulation is added to the model. In
the terminology of Phelps (1961), the capital stock exceeds the Golden rule level4.Weil (1987) , also argues that
dynamic efficiency is necessary condition for the RET theorem of Barro (1974) to hold.Pareto optimal solution
1

First fundamental theorem works with either finite number of agents, or finite number of time periods. This is the

theorem saying that when increasing returns to scale are absent, markets are competitive and complete, no goods are of
public good character, and there are no other kinds of externalities, then market equilibria are Pareto optimal. In fact,
however, the First Welfare Theorem also presupposes a finite number of periods or, if the number of periods is infinite,
then a finite number of agents.
2

Feasible path

3

Over saving occurs when

4

is inefficient if and only if

or

, where

represents the golden rule saving
,or

see Appendix 1 for derivation of the results for the

Golden Utility growth compared to Golden rule growth and Ramsey exercise
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when
(dynamically inefficient economy), can be obtained if the current generation is allowed fast
consumption (capital devouring), while future generation to hold their consumption constant,Mankiw;N.G.
Summers,L. Zeckhauser R.J.(1989) .OLG models also enables us to look at the intergenerational redistribution
such as Social security but that is beyond the scope of this paper. Another update that was made available for
this model was the perpetual youth assumption. Probability of death of an agent is constant, independent of
agents age, Ascari,G. Rankin, N.(2004).This model was built by Blanchard (1985), on the foundations laid in
Yaari (1965), and in this framework the Ricardian equivalence hypothesis does not work, and this represents
nice framework for analyzing government debt and deficits5. These models are also beyond the scope of this
paper as we will stick in the simulation model to Diamond (1965) work.

The issue of optimality and the OLG
In the economy without public goods and externalities the competitive equilibrium is Pareto optimal (First
fundamental welfare theorem), Arrow (1951) , Debreu (1954). This previous property is not necessary verified
when there are infinite agents and infinite number of periods when they exist. About the notion of efficiency
one can write in the OLG context :

Equation 1

So that :

Equation 2
i.e.
Where
,
represents the stochastic kernel which describes the system evolution from one S
to another, where s represents state-space, Barbie, Kaul (2015). In the formal statement of the theorem it is
said:

If

preferences

are

locally

nonsatiated

(

6is

) , and if
transfers ,then the allocation
equilibrium,Mas-Colell, A. (1986).:

locally

nonsatiated

if

is a price equilibrium with

is Pareto optimal. The vector

is a price

Equation 3

The indirect utility function is defined as:
The inverse aggregate demand function
a)

, satisfies the following properties:

is continuous function on

5 This framework has been used long-run in the study of economic growth, and short-run context n the business cycle
theory.
6

Preference

relation

is

a

(transitivity),

relation

.With

properties

(reflexivity),

is a closed set (continuity),

(completeness) ,given
(boundary

condition),
,Mas-

Colell, A. (1986).
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is homogenous of degree zero ,

c)

is homogenous of degree one, concave, and of class ,

(continuous differentiable

whose derivative is continuous ,i.e. continuously differentiable,
.
The indirect utility function is the inverse of the expenditure function
,Varian (1992).Utility
in the social welfare function provides a guideline for the government for achieving optimal distribution of
income, Tresch, R. W. (2008).Social welfare functions can be defined as:
a)

-Utilitarian or Benthamite

b)

- Rawlsian

c)

if

d) With Pareto weights:

function is utilitarian ,Rawlsian if
where

is exogenous.

Measure for assessment of the allocative efficiency when trade takes place is the Conditional Pareto optimality
(CPO),Chattopadhyay,S. Gottardi,P.(1999).This notion was proposed by Muench, T. J.(1977). In his paper
Muench, T. J.(1977) proves that Lucas equilibrium, Lucas, R. Jr.,(1972) is not Pareto optimal. Muench, T.
J.(1977) , uses much stronger Pareto optimality criterion than Lucas ,(1972),even by Lucas, (1977) own words.
This
criterion
is
known
as
Equal
treatment
Pareto
optimal
criterion,
ETPO:
Where

.
represents the labor supply, and

,

is output which is put to the market,

the old age consumption , alone represents the young age consumption,
function7,
Younger

represents probability density

represent the allocative distributions of agents when young
cohort

is

divided

in

two

groups

,in previous expression

represents

and old

following:
is used to denote leisure

respectively.
.And

is labor used in the

production process. An ET-PO condition requires:

.ET-

PO

8

allocation

maximizes
. Corresponding Lagrangian is given as:

Equation 4

or

Equation 5
7

First derivative of CDF

8

Integral over

14

domain is equal to one, since this is a PDF .

s.t.

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

Unique solution is
,(1972)allocation

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

. The support of the pdf is
case

.In the Lucas

:

.
,

also

In

from

the

previous

expression

previous

expression:

Previous two conditions (Eq.11, Eq12) are a must for L-allocation. The F-function is introduced
:

By the Lucas ,(1972) :

previous

conditions

(Eq.11,

Eq12)

will

integrated becomes :
previous one remembers that

. So the

become
:
and
. This expression
when
. Than previous expression must satisfy, from

:

From the

previous expression:

Equation 6

Since

, so the expression in brackets in previous expression is positive, strictly positive. So this

expression to be true
implies that

, must be that
which is contradictory. Time

, which also

in the model is discrete and runs from

.In each

period there exist realized state
. The beginning state one can consider to be given
,
Ohtaki,E.,(2013).Agents that enter in the model newborns are element of the nonempty finite set of agents
. Endowment of agents born in two states (two time periods) is given by:

Equation 7

Where utility function is quasi-concave strictly quasi concave (the negative of quasiconvex) , monotone utility
functions.
all

is strictly quasi concave if
,9

,

with

and all
,Josheski, D.

,holds for
(2017).

,Quasi concave function would be
Utility function also I twice

differentiable10.Total or maximal endowment is given by expression :
Stationary

feasible

:

allocations

.
are

given

as

.Now let A be the convex set of

9

10

,
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stationary

and

feasible

allocations

:

. And :
Lemma 1:

Equation 8

Where
of a ball
and
define theorem 1 which states that
rule allocations respectively. And now Proposition 1:
a)
,

, where
is a closure of . From previous now we
that conditional Pareto optimal and conditional golden

,are stationary feasible allocations ,
,or
,
,

,

and in
and in

Proof of the following proposition is given as;
b)

,
, if satisfies that
,then is not CGRO since its not CPO. And then about stationary feasible allocations
we assume that :

also from

quasi-concave utility functions and if we let
it follows that

The states in the previous expressions are following Markov process with time invariant probabilities,Aiyagari
and Peled (1991), like these :
Pareto dominates

.And some allocation
:

and that that translates to:

Equation 9

Previous expression is strict inequality somewhere in the interior allocation. Space allocations on the other
hand are :
.Markets are well defined Arrow-Debreu prices or contingent
claim prices,
.And allocation
is robustly inefficient if it is Pareto
dominated by an alternativeallocation
, Bloise, G., Calciano, F.L.(2008):

Equation 10

And
operator

16

, and there exists some
from itself to

is defined:

. Radius of the positive linear
. In the previous expressions
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is a Banach lattice (a partially ordered Banach space
over time)11,
,Banach space is used only in infinite dimensional setting
and Dundes, A. (2005).

and
, Renteln, P.

The model framework
Since both technology and labor supply are growing, one needs to work with intensive form of output:

Equation 11

Factor markets are competitive and capital and labour are earning their marginal products:

Equation 12
Because output is generated using a constant return to scale technology there will be zero profits. Next is
introduced the intensive form of the zero profit condition.

Equation 13

Utility is a function of consumption when “young”

, and “old”

,and function of utility that is

maximized is given as:

Equation 14

Subject to following constraints:

Equation 15
;

;

;

;

To derive consumption Euler equation one maximizes :

Equation 16

The Lagrangian of the previous optimization problem is given as:

Equation 17

11
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are given as:

Equation 18

Re-arranging this yields:

Equations 19

As in the infinite –horizon model ,the capital stock at the period
individuals in period :
Equation 20

is the amount saved by the “young”

Or
Equation 21

Aggregate equations, and the consumption of “young” and “old” is given as follows:

Equations 22
-intensive form
-savings that are spent by “old”
-wage rate
-interest rate
-motion of capital
–investment in period
– capital in intensive form
-expenditure in period
-income in period
18
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in intensive form

-consumption of savings of “old”
The young agent consumption/savings decision problem is:

By using

, and the maximization problem as a function of

can be written as:

Equation 23

By solving we get :

Equations 24
;
Now one can pose the problem fully specified:
-output and interest rate
-output per worker
-motion of capital
-interest rate at time period
-wage rate at time

-consumption of “old”
–consumption and saving when related with wage rate at time
Output per effective worker and wage are given as:

Equation 25
,
Interest rate and savings rate are given as:

Equation 26

Consumption of the old cohort is given as and consumption per effective worker are given as:

19
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Equation 27

Since in the following models we will use three types of production functions, types of interest rates,
functional forms and wage rates are given in the following tables
Table 1 Production functions and interest rates

CES
;

Cobb-Douglas
Other production
function

Table 2 Production functions ,functional form and G-function that should equal to zero to satisfy fundamental
difference equation
Functional form
CES

;

Cobb-Douglas
Other production
function

Table 3 Production functions and wage rates

CES

Cobb-Douglas
Other production function

Table 4 Production functions and type of instantaneous utility function

CRRA

20
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Subsistence consumption
;

CARA
CARA like
Now, real net rate of return of capital equals:

Equation 28

Consumption of young and old:

Equation 29
Saving problem of the young is presented as:

Equation 30
subject to
Where :

Equation 31
;
Identity that holds here is:

Equation 32

Where ,
means no fast consumption
Solving the saving problem we got:

Equation 33

The consumption Euler function is presented as :

Equation 34
21
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Marginal rate of substitution between young and old consumption is given as :

Properties of the saving function are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Explicit solution of the savings of the young is presented as:

Equation 35

Elasticity of intertemporal substitution in consumption is determined by following expressions:
1.
2.
3.

Where

absolute elasticity of marginal utility of consumption :

Equation 36

If u(c) belongs to the CRRA class i.e if

22
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Clearing in the factor markets we can get the expressions for supply of capital and labor by young and old and
distribution of wages:
1.
2.
3.
4.
Technically feasible paths of the economy are:
1.
2.
Equilibrium in the goods market obtains :

Equation 37
An equilibrium path of the economy is :

Equation 38

First derivative of the previous expression is:

Equation 39

The slope of the transition curve can be written as

Equation 40
1.
2.
No fast consumption and positive slop assumption prepositions give:
1.
2.
In the Cobb-Douglas case
1.
2.
Transition function is

Equation 41

If the production function is CES type

Equation 42
23
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i.e.

Equation 43

The golden rule applies:

Equation 44

In steady state

Equation 45
The first order condition for the previous problem is :
1.
2.
In steady state
net marginal productivity of capital=growth rate of the economy (n) -highest
sustainable level of consumption per unit labor

Overaccumulation and feasibility and inefficiency
When does over accumulation occurs ? Following expressions are detailing phenomena:
1.

interest rate in steady state

2.
Dynamic efficiency and double infinity provides that : when
inefficient

feasible path but dynamically

.This leads to:

Equation 46
if

, by concavity of

And for the consumption:

Equation 47

When ,

previous expressions are feasible path but dynamically inefficient for

and

.The fact that
and therefore dynamic inefficiency, cannot beruled out might seem
to
contradict
the
First
Welfare
Theorem.
This
is
the
theorem
saying
that
when
increasing
returns
to
scale
are
absent,
markets
are
competitive
and
complete,
no
goods
are
of
public
good
character,
and
there
are
no
other
kinds
of
externalities,
then
market
equilibria
are
Pareto
24
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optimal.
In
fact,
however,
the
First
Welfare
Theorem
also
presupposes
a
finite number of periods or, if the number of periods is infinite, then a finite
number of agents. In contrast, in the OLG model there is a double infinity:
an
infinite
number
of
periods
and
agents.
Hence,
the
First
Welfare
Theorem
breaks down. Now,
and
elasticity of substitution one gets:

can arise under laissez faire and by Deriving intertemporal

Equation 48
1.
2.
Optimality conditions require :
1.
2.
3.
4.
5.

MATLAB code for OLG model used to visualize the phase space (Klemp,Groth,2009)
Next are presented three cases of OLG with graphs , i.e. these codes 12 are being used to visualize the reaction
curves, by plotting
versus
. Next are presented graphs for the three cases : Case A –Benchmark case,
Case B –Poverty traps, Case C-multiple equilibria case.After the reaction curves and plots parameters used in
the three cases are being written in the tables.
Graphs 1,2 Case A- Benchmark case

Graphs 3,4 Case B- Poverty traps

12

By Marc p. B. Klemp and Christian Groth
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Graphs 5,6 Case C- Multiple equilibria

Table 5 Parameter values
Parameters

Case A-benchmark case

Production
function

Cobb-Douglas

CRRA:
Utility type

Parameter
of all three
production
functionsParameter
of all three
production
functionsParameter
of the CES
production
function26

Case B-Poverty traps

Case C-Multiple equilibria

CES:

CES:

CRRA:

CARA:
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Capital
depreciatio
n rateSubsistence
consumptio
n in the
subsistence
CRRA utility
functionParameter
of all three
utility
functionsUtility
discount
ratePopulation
growth
rate-n

The previous table 5 shows the combination of parameters used to describe the three economies : Abenchmark case, B-poverty traps, C-multiple equilibria case.

Conclusion
An overlapping generations models is a representative agent economic model in which agent lives finite
periods and, agent sover lap at least one period with another agent’s life. OLG models represent a framework
to study the allocation of resources across different generations. Two period OLG models can be summarized
as follows: Let’s suppose that the individual lives in two periods, for this individual budget constraint is set as
follows:

;

.In the previous expression

represent the : consumption, saving and labor income of young population,
represent the : consumption, saving and labor income of old population. If there are

,
,
young agents, and

old agent, born one period before, than aggregate demand for consumption would be
:

.The aggregate supply of labor is given as:

.The

aggregate supply of capital is given as :
. Each individual chooses optimal
consumption-savings plan to maximize utility subject to budget constraint. The number of overlapping
generations in each period depends on the number of periods each agent lives. One term that applies here is
economic birth. This term denounces that the “new” agent is included in the economic calculus of the
preexisting agents, Weil (2008). Besides neoclassical growth model, OLG models is the second major
workhorse in modern macroeconomics. In this model competitive equilibria can be Pareto suboptimal, outside
money may have positive value, there may exist continuum of equilibria. The equilibrium in the OLG models is
known as recursive equilibrium13. Equilibrium interest rate is very low or very high, (below or above the rate
of growth of population) dependent on the fact whether economy is populated with patient or impatient
13In

this equilibrium each generation solves its own two-period maximization problem given the prevailing interest rate.
This equilibrium under uncertainty coincides with the Walrasian equilibrium.
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consumers. In the first case
equilibrium is not Pareto optimal and in the second case
,
equilibrium is Pareto optimal. Arrival of the “new” agents with the number of dated goods implies that the
total number of distinct economic agents is infinite in the overlapping generations model. Previous statement
as we said in the introduction of this paper is incompatible with the First welfare theorem, where either the
number of periods or number of agents must be finite.

References
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

28

Aiyagari, S.R., Peled, D., (1991). “Dominant root characterization of Pareto optimality and the existence of optimal
equilibria in stochastic overlapping generations models”. Journal of Economic Theory 54, 69–83.
Allais, M. (1947).” Economie et interêt”. Paris: Imprimerie, Nationale
Arrow, K. (1951). “An extension of the basic theorems of classical welfare economics.” In Proceedings of the Second
Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, edited by J. Neyman, 507–532. University of
California Press.
Arrow, K. J.; Debreu, G. (1954). "Existence of an equilibrium for a competitive economy". Econometrica. 22 (3): 265–
290. doi:10.2307/1907353.
Ascari,G. Rankin, N.(2004). “Perpetual youth and endogenous labour supply: a problem and a possible solution”.
European central bank, Working paper series no. 346
Barbie, M.Kaul,A. (2015). “Pareto Optimality and Existence of Monetary Equilibria in a Stochastic OLG Model: A
Recursive Approach”, Working paper Center for Macroeconomic Research, Universität zu Köln
Barro, R. J. (1974). "Are government bonds net wealth?" (PDF). Journal of Political Economy. University of Chicago
Press via JSTOR. 82 (6): 1095–1117. doi:10.1086/260266. JSTOR 1830663
Blanchard, O.J. (1985) “Debt, Deficits and Finite Horizons”, Journal of Political Economy 93, 223-247
Bloise, G., Calciano, F.L.(2008). “A characterization of in efficiency in stochastic overlapping generations economies”.
Journal of Economic Theory 143, 442–468.
Cass, D. (1972), "On capital overaccumulation in the aggregative neoclassical model of economic growth: a complete
characterization", Journal of Economic Theory, 4 (2): 200–223, doi:10.1016/0022-0531(72)90149-4
Chattopadhyay,S. Gottardi,P.(1999), “Stochastic OLG Models, Market Structure, and Optimality”,Journal of Economic
Theory,Volume 89, Issue 1,Pages 21-67, https://doi.org/10.1006/jeth.1999.2543.
de la Croix, D.Michel, P. (2002). "A Theory of Economic Growth - Dynamics and Policy in Overlapping Generations",
Cambridge University Press, ISBN 9780521001151.
Debreu, G.( 1954). “Valuation equilibrium and Pareto optimum.” Proceedings of the National Academy of Sciences 40
(7): 588–592
Diamond, P. A. 1965. “National Debt in a Neo-classical Growth Model,” American
Economic Review, 55(5): 1126—1150.
Fisher,I.(1930). “The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it”,
New York, The Macmillan Company, xxvii+566 pp
Geanakopolos, J.(1987). “Overlapping Generations Models of General Equilibrium”, The New Palgrave Dictionary of
Economics,Vol.3 Macmillan ,London
Josheski, D. (2017). “Anything goes theorem, incomplete markets and Ricardian equivalence hypothesis”. First
internattional Scientific Conference, ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics - Gevgelija, Macedonija. pp. 265278. ISSN 978-608-244-465-9
Lucas, R. Jr.,(1972)."Expectations and the neutrality of money," Journal of Economic Theory, Elsevier, vol. 4(2), pages
103-124, April.
Lucas, R. Jr.,(1972)."Expectations and the neutrality of money," Journal of Economic Theory, Elsevier, vol. 4(2), pages
103-124, April.
Lucas, R. Jr.,(1977)."Reply to Muench and Polemarchakis and Weiss," Journal of Economic Theory, Elsevier, vol. 15(2),
pages 351-352, August.
Mankiw;N.G. Summers,L. Zeckhauser R.J.(1989). "Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence". Review of
Economic Studies. 56 (1). pp. 1–19. doi:10.2307/2297746.
Mas-Colell, A. (1986). “Four lectures on the differentiable approach to general equilibrium”. Lecture Note in
Mathematics. 1330: 19–49.
Muench, T. J.(1977)."Optimality, the interaction of spot and futures markets, and the nonneutrality of money in the
Lucas model," Journal of Economic Theory, Elsevier, vol. 15(2), pages 325-344, August.
Ohtaki,E.,(2013).”Golden rule optimality in stochastic OLG economies”,Mathematical Social Sciences,Volume 65, Issue
1,Pages 60-66, ISSN 0165-4896,

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

26. Phelps, E.S. (1961) . "The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen", American Economic Review, Vol. 51,
p.638-43.
27. Ramsey, F.P. (1928). "A Mathematical Theory of Saving". Economic Journal. 38 (152): 543–559. doi:10.2307/2224098.
28. Renteln, P. and Dundes, A. (2005)."Foolproof: A Sampling of Mathematical Folk Humor." Notices Amer. Math. Soc. 52,
24-34
29. Robinson,J. (1962). "A Neo-classical Theorem", Review of Economic Studies, Vol. 29, p.219-26. Reprinted as "A Neoneoclassical Theorem", in Robinson (1962) Essays in the Theory of Economic Growth, 1968 edition, London:
Macmillan.
30. Samuelson, P. A. (1958). “An Exact Consumption-Loan Model of Interest With or With out the Social Contrivance of
Money”, Journal of Political Economy, 66(6), 467–82
31. Tresch, R. W. (2008). “Public Sector Economics”. 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010: PALGRAVE MACMILLAN. p.
67. ISBN 978-0-230-52223-7.
32. Varian, H.(1992). “Microeconomic analysis” Third edition, New York: Norton. ISBN 0-393-95735-7.
33. von Neumann,J.(1937). "A Model of General Economic Equilibrium" in K. Menger, editor, Ergebnisse eines
mathematischen Kolloquiums, 1935-36
34. Weil, P. (1987),. "Love Thy Children: Reflections on the Barro Debt-Neutrality Theorem", Journal of Monetary
Economics, 19, 377-391.
35. Weil, P.,(2008).”Overlapping Generations:The First Jubilee”,Journal of Economic Perspectives—Volume 22, Number
4—Fall 2008—Pages 115–134
36. Yaari, M.E. (1965) “Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer”, Review of Economic Studies
32, 137-1350

Appendix 1 Golden rules and Ramsey exercise

Or, because

, then:

.Thus, we maximize the intertemporal

utility stream subject to this equation as a constraint. To solve the problem, we can use the calculus of
variations or the maximum principle. Let us use the latter. Thus, setting up the present-value Hamiltonian:
where

is the current-value "costate" variable. The first order

conditions for a maximum, then, yield:
(1)
(2)
(3)
(4)
(where

) the marginal utility of consumption at this time period.
- the second derivative)

(where
or, rearranging:

if we had used a so-called CRRA utility function (i.e.
where

), then the entire term [

] would have been merely

, and our
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.The "solution" to the optimization program will be a

pair of differential equations -

just derived, and

derived from our third condition:

. Balanced growth or steady state growth is
, where

,

,
-Golden Utility growth .he

present value of future utility gains from individual consumption at any time period t is then:

represents the Golden rule of growth for Allais (1947), Von Neuman (1937) , Robinson (1962)

Appendix 2 Blanchard (1985) and Yaari (1965) OLG models
Unlike Ramsey (1928) where economic agent lives infinitely, in Blanchard (1985) and Yaari (1965) economic
agent lives from 0 to

. Agents utility function is given as :
;

Household budget constrain t is given as

-represents the real assets,
-represents the non-interest income, and
consumptions of agents. In Yaari (1965),Euler equation for agents consumption is given as :

represents the intertemporal elasticity of substitution,

-represents the

represents the instant probability of death :

Actuarial note is one method for real assets assurance its revenue is equal to interest rate revenue plus instant
probability of death :

Now, Euler equation for agents consumption will become :
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Blanchard (1985) assumes that economic agents can live infinitely, henceforth this economic model is named
perpetual youth model .In this model
, so as probability of death approaches zero,
effective individual horizon is infinite which leads us back to Ramsey (1928). Population growth is given as:

Aggregate welfare constraint is given as a sum of financial and total welfare :

If

RET holds, otherwise RET fails. In the previous expression

wealth, додека пак

represents the initial human

represents the individual wealth.
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Abstract: Depending on climate change, the future for agriculture is unclear. Field experiments to draw conclusions about
new methods in plant production and a change in fertilization strategies are only part of the elements in a series of
analyzes to assess the possible consequences of climate change. Another possibility is the creation and adaptation of new
crops grown in Bulgaria. One of these options is the adaptation and cultivation of olives, which are an essential part of the
human eating. Today, the promotion of new products is a general trend for marketing and the specific sensory
characteristics are the greatest attraction for consumers. The purpose of this study is to identify the development of the
Castellana olive variety in the Eastern Rhodopes of Bulgaria. All surveys were conducted in experimental fields at the UARD
of Ivaylovgrad and Plovdiv. The experimental approach is based on the study of biometric and morphological
characteristics of trees, leaves, inflorescences, fruits and the flowering period (phenology). The study in both regions
carried out during the period 2013-2016 shows good vegetative and reproductive behavior of this variety. On average, 4043% of inflorescence have aborted, which is acceptable for obtaining profitable harvest. Inflorescence length, number of
flowers per inflorescence and pistil failure percentage resulted higher in Ivailovgrad than in Plovdiv. In addition, the high
mean fruit weight of in Ivaylovgrad on variety Castellana (7.61g) described it very suitable in this area and have shown
considerable adaptability to microclimate conditions. The Castellana variety is very suited to the studied areas and shows
significant adaptability to local microclimatic conditions.
Keywords: Olea europaea L., Cultivars, Morphology, Characterization,Olive, Fruit, Leaf

INTRODUCTION
Bulgaria has a long tradition in tobacco production, strongly concentrated in the less productive terrains in the
hilly and semi-mountainous regions of the Rhodope Mountains, areas subject to erosion and unsuitable for
growing other crops. Cultivation generates regional employment and is an important source of income in these
areas. However, despite the World Health Organization's and EU reforms, tobacco production has greatly
reduced and there are areas where alternative crops can be grown.
Our country is characterized by contrasts, both geographically and in agricultural practices, yet, in all these
different farming systems, people retain their native varieties that are considered as heritage. But this genetic
diversity is threatened by the modernization of production practices, changes in agricultural and economic
policy, and climate change. So there is an urgent need to explore the opportunities for growing new crops
adapted to the conditions in these areas. Olive tree is one of these species that also provides environmental
benefits by contributing to soil retention and reducing erosion.
As a tree from the Mediterranean zone, a dry tropical climate, the olive is well adapted to extreme climatic
conditions, but requires intensive light and oxygen-rich soils, which implies its development in the East
Rhodope regions of Bulgaria.
In agro-ecological aspect olive have certain advantages compared to other fruits because well-kept gardens of
these species are productive up to 60 years of age and are required relatively little care during their breeding
(to be more later pruning, harvesting the fruit is carried out relatively easy, less attacked by diseases and pests,
production processes are subject to mechanization; olive can take places late spring frosts cause damage to
some fruit species). (Zaher et al., 2011).
It is of great importance to evaluate and characterize the phenotypic diversity of crop species. Among them
olive represents a significant species due to its rich patrimony of cultivars and wild plants (Bartolini et al.,1998;
Rotondi et al.,2003). The great variability of the olive cultivars at the morphological level is easily detectable in
fruit, leaf and endocarp shape and size.
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In recent years, much attention has been focused on the comparison of morphological characteristics of the
main olive cultivars (Baldoni et al., 2009; Bracci et al., 2011). Despite this, the majority of the efforts have been
concentrated on the molecular genotyping of cultivars in order to assess their genetic diversity (Bagnoli et al.,
2009; , Al- Ruqaie et al.,2016, Muleo et al., 2016; Konstantinos et al., 2017).
Morphological and biological characters have been widely used for descriptive purposes and are commonly
used to distinguish olive cultivars ( Barranco and Rallo, 1985 , Cantini et al., 1999 , Barranco et al., 2000, Milotic
et al.,2005, Zaher et al.,2011, Asadiar et al., 2012, Ebiad and Abu-Qaoud, 2014,). Agronomic characterization
also allowed the classification of different olive cultivars ( Barranco and Rallo, 2000, Del Rio, 1994 ). According
to Bartolini et al. (1998) and Barranco et al. (2000), biometric indexes should always be accompanied by a
detailed morphological description of the organs (inflorescence, leaf, fruit, and stone) of olive varieties. Many
researchers observed that different cultivars are morphologically variable based on geographical locations and
under various plant growth management practices ( Grati et al., 2002, Mehri et al., 2007, Guerfel et al., 2009 ,
Youssefi et al., 2011, Al- Ruqaie et al.,2016).
Surveys conducted over the years (Zigarevich, 1955; Serafimov, 1983, Brezovski, 2003; Nikolova, 2015, 2017)
reveal that the olive is successfully wintering in our climatic conditions. Greek and Spanish varieties of olives
characterized by their high resistant to frosts, droughts and winter colds (up to -16; -18oC). Being the
mediterranean tree. Thee has adapted to continental climate and to poor soil as well. But in the climatic
conditions of Bulgaria, the Castellana variety differs from other tested varieties.
The purpose of this study is to identify the development of the Castellana olive variety in the Eastern
Rhodopes of Bulgaria through the biometric and morphological characteristics of the trees, leaves,
inflorescence, fruit and the period of flowering (phenology).

MATERIAL AND METHODS
This study aims at exploring the development of the Castellana olive variety in the Eastern Rhodopes of
Bulgaria by conducting an experimental study in the UARD experimental fields in the cities of Ivaylovgrad and
Plovdiv and describing the main bio-agronomic symbols during the period 2013-2016.
A variety Castellana that is originally from Castilla-La Mancha, which is where it seems to have taken its name
from. It is mostly grown in the provinces of Guadalajara, Cuenca and Madrid. Castellana is an autochthonous
variety mainly located in the center of Spain. Variety is medium rooting ability. Oil produced from this variety
is oily and very balanced and healthy. The predominant color of the oil is green, more or less intense,
depending on the time of harvesting fruits and the degree of ripeness of the olive oil. The oils of this variety
are fruity and very aromatic, with a characteristic spiciness. They are also notable for their notes of green grass
and leaves and of banana. It is the only variety accepted in the production of extra virgin olive oils under the
Alcarria Designation of Origin label.
The experimental approach is based on the study of biometric and morphological characteristics of trees,
leaves, inflorescences, fruits and the flowering period (phenology). Each of the fields contains the variety
"Castellana" cultivated in a super-intensive production system with a distance of 4x1.5m and a density of 1680
trees / ha.
The agronomic characteristics have been evaluated on the observations of 10 trees over a period of 3-4 years.
Branches about 20-25 cm long were chosen for all experiments of this study. Twenty-five samples of fruits,
leaves and inflorescences were collected from the center of the trees and on the four cardinal aspects.
Inflorescence size, length, and number of flowers as well as the percent of perfect flowers were determined
annually on at least 100 inflorescences.
The growth rate of the trees is determined by the vegetative growth of the driver and the length of the
skeletal branches and branching, as a result of which the varieties are grouped together with a growth rate of
5-10 cm; moderately growing with a growth of 10-20 cm and strong growth with growth over 20 cm. The
indicators are presented according to the methodology for the study of plant resources in fruit plants. (Nedev
et al., 1979)
The location of Ivaylovgrad and Plovdiv belonging to the Rhodope mountain region is represented in figure 1.
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Figure 1. Geographical location of sites of olive variety Castellana in Bulgaria

map of Bulgaria showing sample sites

sample sites
Ivaylovgrad municipality is located in the southeast part of the Rhodopes. The climate of the region is
transitional Mediterranean. The municipality falls entirely within the Eastern - Rhodope physical - geographical
area with an altitude moving from 70 to 700 m. The landscape of the region has well expressed low and valley
nature. The average annual rainfall for the period is from 725 to 925 mm/m2, and average annual
temperatures are 21-23° C. The temperature sum of the growing season is 4000 °C. Notably is warm climate
and atmospheric largest range of variation in May, where the average daily temperature is with largest
amplitude of variation of the average day and night temperatures ranging from 2 to 26 °C. Winds are weak,
mainly southern and south. The summer is hot and dry, and winter - wet and mild with relatively rare
snowfalls, which does not require spraying the trees with plant antifreeze against pollution. Total productive
capacity of the lands are characterized by a medium (agronomic) bonity score 57 for the Ivaylovgrad region,
which it attributed to bonity group "Medium land".
The village of Belashtitsa is located in the Upper Thracian Plain at the foot of the Rhodopi mountain and is 9
km south of the center of Plovdiv with an altitude of 100-400m. The embankment is intersected, low
mountainous, with extensive leaps, with a deep and deeply intergrated hydrographic network and with great
opportunities for erosion. The soil cover is varied, but the shallow and normally developed leached cinnamon
and undeveloped soils with a neutral to slightly alkaline reaction (pH 7.0-7.8). The geographic location of the
area determines a difference in climate. The temperature during the vegetation period reaches 3500-4000oC,
and the amount of precipitation and distribution during the year varies from 500-600mm. The general
productive capacities of the land are characterized by a medium (agronomic) bonus score 48, which means
them to the average land group, but for a large part of the crops the bonity refers to the lower territories
according to which they can be graded "Bad lands" with a range of 40 to 29 bales.
The following morphological parameters have been studied for agro-morphological characterization:
•

Tree - height of the tree (from the ground to the top of the crown); trunk height (from ground to crown
beginning) and trunk diameter at 20 cm from the soil.

•

Leaf - Observations are made on samples of 100 healthy tree leaves collected from the middle part of
annual shoots on the south side of the tree. Estimated and classified length, width, and length: width ratio
of the leaves. The following characteristics were evaluated and classified:
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Shape (determined by the Length/Width ratio): elliptic (L/W < 4), elliptic-lanceolate (L/W = 4-6) and
lanceolate (L/W > 6).

•

Inflorescence - Observations were made on samples of 25 tree clusters collected from the middle part of
the fruit shoots on the south side of the tree. Were assessed the indices level of flowering (days to full
bloom, total duration of flowering, the starting and ending date of flowering, the date of full bloom,
number of flowers).

•

Fruit - The fruit growth is calculated on the basis of samples of 50 fruit-trees harvested from the southern
side of the tree. The following characteristics were evaluated and classified for each characteristic:
-

Weight, low (< 2 g), medium (2-4 g), high (4-6 g) and very high (>6 g),

-

Shape, determined by the length/width ratio and classified as: - spherical (L/W < 1.25), ovoid (L/W =
1.25-1.45) and elongated (L/W > 1.45)) and

-

Length and width, cm

Data was further analyzed using the software called STATISTICA, version 7.0 и BIOSTAT (ANOVA).

RESULTS AND DISCUSSION
Meteorological conditions during the survey period are significantly different from the average multiannual
values. The growth and development of plants during the years of the survey was carried out under varying
weather conditions. The amount of rainfall is greatest in 2014, which is the most favorable of all the years of
the survey. For the six-year period, the most unfavorable are the conditions in 2013, when the average rainfall
is below 60 l/m2 and in January the average daily temperatures are 6oC higher than the average multiannual
values.
The next years in the study period were favorable climatic conditions for olives development and only cleaning
pruning and vertical crowning and removal of all protruding underdeveloped branches that grow low at the
base of skeletal branches.
The analysis of the morphological data concerning the Castellana variety grown in the regions of Plovdiv and
Ivaylovgrad located in the Eastern Rhodopes of Bulgaria shows significant variations in many parameters.
The study in both regions conducted during the period 2013-2016 shows good vegetative and reproductive
behavior of the Castellana variety. This variety grown in the region of Plovdiv is characterized by moderate
strength, semi-compact and semi-upright habitus, while cultivated in the region of Ivailovgrad is characterized
by lush and strong growth, but with intermediate and upright habitus (tabl.1).
The results presented in Table 1 show that on average, for the reported period, the Castellana variety grown in
the region of Plovdiv enters fenofasis buds dissolution on 17.04, which is nearly 8-10 days earlier than the
development of the plants in the Ivaylovgrad region, despite The southern location of the area.
Table 1. Average morphological data study variety Castellana.
Flowering
Region

Growth
vigor

Shape
grown

Dissolving
apices
buds

days
to full
bloom

begining

max

end

Total
duration
of
flowering

Fruit bearing
type (% of
lateral bud
fruitfulness)

Period of
maturing

Plovdiv

moderate

semierect

17/4

16

04/5

20/5

28/5

24

lateral (45%)

15/11

Ivaylovgrad

vigorous

erect

25/4

14

10/5

24/5

02/6

23

intermediate
(35 %)

10/12

The height of the olive trees grown in the regions of Ivaylovgrad and Plovdiv are without significant differences
between them ranging from 1.74 to 1.86 m. The majority of the Castellana trees are of medium to large trunk
circumference between 30.46 and 42.07 cm with an average of 35.76 cm, indicating their vitality (tabl.2).
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Differences in wood power can be due to soil conditions, insignificant climatic conditions and age. Del Rio et al.
(2000) show that for the classification of varieties of strength, the olive trees must be at least six years old, at
what age are the Castellana trees in Bulgaria.
Table 2. Tree canopy characteristics and vegetative growth on variety Castellana in Plovdiv and Ivaylovgrad
regions. Average value ± SE
Tree

Fruiting shoot

Region

Height of
the tree
(m)

Height
until
branching
(m)

Plovdiv

1.7±0.22a

0.7±0.03b

0.3±0.02b

10.8±0.07a

7.6±0.10b

Ivaylovgrad

1.9±0.16b

0.8±0.05a

0.4±0.01a

17.9±0.42c

Mean

1.80

0.75

0.35

LSD

0.8

0.19

0.09

Length
(cm)

Width
(cm)

1.4±0.01b

3.6±5.2b

1.08±1.0b

15.8±0.12c

1.3±0.04a

4.2±4.4a

0.8±1.3a

14.35

11.7

1.35

3.9

0.94

4.45

1.6

0.8

0.5

5.4

1.4

0.19

Diameter
(m)

Length
(cm)

Nodes
(No.)

Leaf
Internode
length
(L/N)
(cm)

Shape
(L / W)
3.9±0.03a
/elliptic/
5.0±0.03a
/ellipticlanceolate/

* Numbers followed by the same letter are not differ significantly according to LSD test at 0.05 P-value.

Over the last four years, the annual growth rate of skeletal lesions in both regions of the study varies between
10-20 cm per year, which predetermines a different location of the fruit on the branches, unequal light
conditions and different ages of the bearing timber on which olive groves have developed.
Shoot elongation reached during vegetative growth reached an average of 17.9 cm with 32 ± 2.6 leaves in
Ivaylovgrad and 10.8 cm with 22 ± 3.3 leaves in Plovdiv. In Ivaylovgrad, about 15.1% of lateral bud developed
shoots which developed 14.8 nodes and 15.5% of lateral bud developed shoots with 7.4 nodes in Plovdiv. The
growth of the shoot is characterized by a long and intense growth that began in March and end in mid-July and
partly coincided with flowering and fruit (fug.1).
The mean percentage of flower buds on the shoot varies among by the site on cultivation. In Plovdiv have
been found 13% and we noted in Ivaylovgrad 19% (fig2). Increasing the age of trees can contribute to a better
result in the next years of cultivation.
Figure 1. Growth of young shoots in the Castellana variety in Plovdiv and Ivaylovgrad regions.
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Figure 2. Presents the mean percentage of vegetative, floral and quiescent buds of Castellana as related to site
and year.

The largest leaf length and width are reported in the Plovdiv region but the ratio between the length and the
width of the leaves is significantly higher in the region of Ivaylovgrad which shows a higher level of variation in
the shape of the leaves (tabl.2).
The results obtained show that the highest number of colors and wreaths have been reported in the
Ivaylovgrad district (tabl.3). Prolonged tranquility and late flowering in this area allow the cultivation of the
variety in places with a higher probability of spring frost.
Table 3. Inflorescence characteristics. Average value ± SE
Region
Plovdiv
Ivaylovgrad
Mean

Length of inflorescence
(cm)
2.9±0.09a
3.0±0.03a
2.95

No. of flowers per
inflorescence
15.41±0.87b
17.72±0.20a
16.56

% of perfect
flowers
60.9±0.58c
57.2±0.50b
59,05

% of ovary
abortion
39.1±0.58c
42.8±0.50b
40,95

* Numbers followed by the same letter are not differ significantly according to LSD test at 0.05 P-value.

Although the olives, as a species, from the coldest subtropical fruit trees, some olive varieties are more
resistant than others. In the freeze in 2012-2013 in the region of Ivailovgrad, the Castellana trees have suffered
more than in the Plovdiv region, showing a better development, but the increased number of shoots in the
outer shell of the bark led to overproduction of the inflorescences for the vegetation season 2014 in the region
of Ivaylovgrad. According to Ramirez-Santa Pau et al. (2000), the effect of the fruit flow on the fruit set and the
crop in the olive tree, and the high flowering rates were associated with low levels of fruit set and small fruit
size, which is not confirmed by the results obtained in this study.
With regard to the flowering period, the results show that the date of full flowering varies depending on the
place and takes place between May 20th and May 24th. Almost negligible variability was recorded in the total
flowering time, but no synchronous flowering was observed in the surveyed areas. This may be due to climatic
conditions as suggested by Lavee et al. (2002) and requires further studies using cross-pollination with other
olive varieties existing in the same orchards.
The standard error at the inflection length is small and the high degree of uniformity of the inflorescence (tab.
(Ait Radi et al., 1990; Martin et al., 1994, Mehri et al., 2007) that the climate and the place of cultivation
influence the phenological behavior of olive varieties, which is confirmed in the present study.
The number of inflorescence flowers varies between the place, with a higher average value in the region of
Ivailovgrad (17-18 colors) than in Plovdiv (15-16 flowers) (tabl.3). On average, 40-43% of inflorescence have
aborted, which is acceptable for obtaining profitable harvest. Inflorescence length, number of flowers per
inflorescence and pistil failure percentage resulted higher in Ivailovgrad than in Plovdiv.
Year-to-year variation in number of flowers per inflorescence and percent pistil abortion were related to
climatic conditions; daily temperature and monthly rainfall (Caruso et al., 1995; Lavee et al., 2002; Mehri et al.,
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2007). Percentages of perfect flowers are similar to those of other studies (Fernndez-Escobar et al., 1992,
Guevast et al., 1999).
Fruits in the region of Ivaylovgrad have a higher fruit length, measuring almost to 22-23 mm, in the region of
Plovdiv there are comparatively smaller berries with sizes 18-19 mm. The length: fruit diameter ratio also
shows significant variations in the range of 1.28 to 1.49. (tabl. 4)
Table 4. Fruit characteristics. Average value ± SE
Region

Length (cm)

Width (cm)

Plovdiv

1.86±0.07b

1.25±1.2a

Ivaylovgrad

2.12±0.01a

1.65±0.02a

Mean

1.99

1.40

Shape (L/W)
1.49±0.03b
/elongated/
1.28±0.02b
/ovoid/
1.42

Weight (g)
5.74±0.03а
7.61±0.4b
6.67

* Numbers followed by the same letter are not differ significantly according to LSD test at 0.05 P-value.

The average length of the fruits of the Castellana variety is 1.99 cm, 1.40 cm wide and 6.67 g fruit weight. This
information is important because the greater the weight of the fruit, the lower the weight of the endocarp,
and the extraction of olive oil is higher. The leaves are long with an average leaf length > 3.0 cm (3.9 cm), the
width is between 0.5 and 1 cm (0.94 cm) in diameter. The shape is elliptic-lanceolate (defined by length: width
L/W > 4.45).
The olives are ovoid with a symmetrical section and a round top. Forms range from ovate to prolonged (L/W
ratio = 1.42). The size is very high and ranges from high (from 4 to 6 g) to very high (> 6 g) with a mean fruit
weight of 6.67 g. With regard to the longitudinal axis, the position of the tip and the base is symmetrical. The
ripening time is from the end of October to December.
In conclusion, these studied areas are the place where olive trees could be grown beneficial because according
to their climatic conditions the winter is cold enough to cause flowering and relatively soft able to meet the
requirements for vernalization of the olives. Summer temperatures are hot and provide a long ripening period
required to maximize the build up of butter in the fruit. The prolonged period of water shortage during certain
critical periods in the vegetative productive period of the olive is perhaps the main limiting factor for growing
olives in these places.
However, more data is required on total yields, on easiness for vegetative multiplication and grafting
behaviour, on adaptation to mechanical harvesting and resistance to stress environmental factors to gain a full
picture of the cultivar production potential.
An expanded study to take in groves in different environments is essential to determine the results of all the
characteristics studied under different conditions and to evaluate the performance of this cultivar in different
environments (collection) because little is known about performance of varieties outside their traditional
growing regions.
Additional cultivars should be included in future research to provide the same information to the growers who
demand technical information on management and environment factors that can be used to improve yield and
quality. The results of these surveys provided encouraging information for developing this cultivar.

CONCLUSION
The Castellana variety is very suitable for the studied areas and shows significant adaptability to local
microclimatic conditions.
The Castellana variety shows good vegetative and reproductive behavior with a satisfactory set of fruits as a
new variety of olives grown in the Eastern Rhodopes of Bulgaria.
Regarding the flowering period, the results show that the Castellana variety blooms early and abundantly and
has a long flowering period, but the flowering duration has been influenced by the weather conditions.
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Inflorescence length, number of flowers per inflorescence and pistil failure percentage resulted higher in
Ivailovgrad than in Plovdiv. In addition, the high mean fruit weight of in Ivaylovgrad on variety Castellana
(7.61g) described it very suitable in this area and have shown considerable adaptability to microclimate
conditions.
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Abstract: The experimental study was conducted over the period 2015-2017. We studied the relationship between
quantitative traits determining productivity of common wheat, using the standard scheme parents - hybrids F1, consisting
of 10 crosses. The indications are analyzed: the height of the plants, the number of the productive stalks of the plant,
length of the spike, spikelets spike number, grain spike number, weight of the grain in spike and the mass of 1000 grains.
On the basis of principal components analysis (PCA), correlation analysis and Path- coefficients draw conclusions about the
impact of signs on the productivity studied combinations winter common wheat. It was found that productivity on most
signs have a strong influence on the length of the spike and number of productive stalks of plants, on average – spikelets
spike number, weight of the grain in spike and mass of 1000 grains, а little – grain spike number and heigt of the plants. To
obtain high and stable productivity for F1 hybrids of greatest importance is the correlation coefficient between the length
of the spike with a spikelets spike number and weight of grain in spike with a mass of 1000 grains, and for F2 - length with
the grain spike number.
Keywords: Wheat, Yield, Quantitative characters, Correlation, Principle component analysis (PCA), productivity

INTRODUCTION
The productive potential of winter cereal crops is quite variable depending on the specific growing conditions
[Novoselovic and et.al., 200; Tcenov and et.al., 2004; Sharma and et.al, 2007]. In a market economy
increasingly appears to be an examination of the potential productive capacity of varieties of winter wheat.
Research is needed on the mutual influence of the structural elements of productivity and the correlation
between them. Dependencies between quantitative signs that have a direct impact on the productivity of
wheat have been studied by many authors [Lukipudis, 2002; Panayotov, 2002; Cerana and et.al., 2002; Dimova
et al., 2006; Nikolova and et.al., 2008; Nikolova, 2009; 2011; 2012; Penchev al., 2010; Perisic and et.al., 2011].
They do not give a complete picture of the impact of these signs in building productive spike. To answer this
problem explored which elements of productivity of spike play a decisive role on it and are transmitted with
greater force in subsequent generations.

MATERIAL AND METHODS
The survey was conducted during the period 2015 - 2017 year, we have studied the relationship between
quantitative signs defining the productivity of common wheat, using the standard regimen parents - hybrids F1,
consisting of 10 crosses between Bulgarian and foreign varieties and lines of wheat [Triticum aestivum L.],
characterized in contrast signs defining the productivity of wheat. Included are one simple and nine complex
combinations [250/96-12 х Enola] х Odeskaya 162-1; [Zheng 8761 х Todora] х Krasnodarskaya 99; [Xinong Da
Shui х Kristal] х СИМ 328; [V 8164 х Todora] х Jubilejnyj 100; [256/95-402 х Enola] х Exspress; [179/98-3 х
Enola] х Ер.1243/92; [359/99-1-4 х Todora] х DH240/03-3; [Xinong Da Shui х Enola] х СИМ/05-49; [Zheng 8761
х Todora] х Dragana and 256/95-402 х Prostor. From any hybrid combination marked and analyzed individual
plants in the traditional way to explore the relationships and the influence of signs on the productivity of spike
as well as their combination. Analyzed are the signs: the height of the stem [HOS], the number of the
productive stalks of the plant [NPT], length of the spike [LOS], spikelets spike number [NSS], grain spike
number [NGS], weight of the grain in spike [WGS] and the mass of 1000 grains [MTG]. The links between the
studied parameters in parental components and their descendants, and what is the share in shaping the
productivity of spike each studied sign is attached method of main components [PCA] where based on the
decomposition of the variance can be determined structures factor experiment. In order to clarify the
relationship between the various components is attached quantitative correlation analysis to assess the direct
effects. In this sense, Path-analysis allows to determine the extent of indirect effects between random
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variables X and Y. Path-coefficients [Wright, 1934] are obtained as a solution to the system: ΣPiRij = Ri, k, I = 1,
k-1, where rij e correlation coefficient between random variables Xi and Xj, i, j = 1, k.

RESULTS AND DISCUSSION
In analyzing the data from the application of principle component analysis (PCA) on parental components was
found that the highest direct effects there under signs number of spikes in the main spike (0.83), number of
productive brothers of plant (0.71) and length of the main spike (0.49). The highest direct effects in F1 hybrids
were found in signs length of main spike (0.84), number of productive stems from a plant (0.73) and number of
spikes in the main spike (0.52). In the second hybrid generation tendency for the effect of direct effects is
maintained as in the F1 hybrids. The highest direct effects were observed in the length of main spike (0.79),
number of productive stems from a plant (0.68) and number of spikes in the main spike (0.61) (Table. 1).
Table 1 PCA components in custody, first and second generation hybrid
Direct
Indirect
Direct
Indirect
effects
effects
effects
effects
Characters
Parental forms
Hybrid combinations F1
HOS
0,383
0,124
-0,077
-0,142
NPT
0,710
0,379
0,730
0,504

Direct
Indirect
effects
effects
Hybrid combinations F2
-0,068
-0,142
0,682
0,444

LOS

0,492

-0,655

0,844

-0,436

0,793

-0,198

NSS

0,835

-0,282

0,516

-0,142

0,616

-0,342

NGS

0,371

-0,307

0,364

-0,625

0,165

-0,645

WGS

-0,623

-0,746

-0,482

-0,626

-0,602

-0,629

MTG

-0,420

-0,184

-0,497

0,175

-0,597

0,030

Upon formation of productivity in selected source selection material highest proportion acquire the weight of
the grain from the main spike (20%), followed by signs mass of 1,000 grains (18%) and length of the main spike
(17%) and most a small proportion of the trait height of the stem (8%). In the first generation at high severities
in the formation of yield of wheat is the attribute number of spikes in the main spike (25%), followed by the
weight of the grains of the main spike (19%), number of productive stems of plants (17%) and mass of 1000
grains (14%). Least impact on productivity in the F1 hybrid has the feature height of the stem (4%).
Upon formation of productivity in F2 hybrids most strongly influenced by signs weight of grain from the main
spike and number of spikes from the main spike (20%), followed by the proportion of the mass of 1000 grains
(17%) and number of productive brothers from the main spike ( 15%). Least is the influence of the attribute
height of the stem (4%) (Fig. 1).
From studies by principle component analysis studied parental forms and their hybrids, finds that the hybrid
generations trends are the same and overlap. The calculated correlations of varieties and hybrids included in
this study indicate the nature of the relations between the structural elements of productivity of common
wheat. Impressed different force of manifestation of correlation coefficients in varieties and lines of winter
wheat, which are distinguished by their nature, reflected in the relationship between the elements of
productivity. (tabl.2).
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Figure 1. Principle Component Analysis with parental components, first and second hybrid generation
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Table 2 Correlation coefficients on indicators for parental components

HOS
NPT
LOS
NSS
NGS
WGS
MTG

NPT

LOS

NSS

NGS

WGS

MTG

Path - coefficients

0,19

-0,26
-0,05

0,28
0,73***
0,62***

0,29
0,09
0,49*
0,53**

-0,15
-0,84***
0,08
-0,38*
0,25

-0,29
-0,18
-0,14
-0,14
-0,18
0,40*

0,14
0,49
-0,85
-0,40
-0,37
-0,77
-0,21

* - Warranted an accuracy of 95.0%, ** - warranted an accuracy of 99.0%, *** - warranted an accuracy of 99.9%

Higher is the correlation coefficient between the number of spikes in the spike and the number of productive
stems of plant (0.73), and the length of the main spike (0.62) due to a direct effect. Manifested a correlation
between the number of grains in the main spike and length of the main spike has an average warranted (0.49),
while between the number of grains in the main spike and number of spikes in the main spike it is higher (0.53)
with the same level of mathematical warranted. A clear correlation with good mathematical warranted is that
between the weight of the grain from the main spike and number of productive stems from the plant, but
negative (-0.84). In all crosses between the length of the main spike and number of grains in the main spike
there from poor to well-defined positive correlation (0.35 and 0.63). The attribute weight of grain from the
main spike is the largest variability (VC% from 2.78 to 10.35% in F1), but at the same time relatively well
correlated with the mass of 1000 grains (Table 3).
A negative correlation was found between the weight of the grain from the main spike with a number of
productive stems of plant (-0.75 and -0.73) and between the length of the main spike with a mass of 1,000
grains (-0.43 and -0.52). Moderate to strong is the correlation length of the main spike with a number of spikes
in the main spike (0.62 and 0.40), and from weak to moderate a correlation between the number of productive
brothers of plant and number of spikes in the main spike (0.24 and 0.40) (Table. 4).
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Signs number of productive stems from a plant and number of grains in the main spike are connected to it
when making the selection, you will need to look for plants with more brothers and beans and a mass of 1,000
grains around 45-55g. The calculated correlations productivity height of the stem are negligible to weak. The
height of the stem is in a weak negative correlation with the number of productive stems of plants, the length
of the main spike and positively correlated with the number of the grains and in spikes in the main spike, the
weight of the grains of the spike and the weight of 1000 grains. This shows that the height of the stem is
controlled by genes independent of the genes that control the other components of productivity.
The correlation of the height of the stem with the weight of the grains of the spike and the mass of 1000 grains
is unstable. So the selection on the height of the stem must be done within certain limits under which the
plant will develop best biological potential of cultural productivity. The length of the spike does not show a
significant correlation with the grain weight spike.
Table 3 Correlation coefficients of performance of first-generation hybrid

HOS
NPT
LOS
NSS
NGS
WGS
MTG

NPT

LOS

NSS

NGS

WGS

MTG

Path - coefficients

-0,10

-0,39
0,32

0,07
0,24
0,62***

0,37
0,08
0,35
0,27

0,14
-0,75***
-0,19
-0,30
0,26

0,03
-0,29
-0,43*
-0,37
-0,18
0,49**

-0,18
0,48
-0,22
-0,31
-0,60
-0,65
0,05

* - Warranted an accuracy of 95.0%, ** - warranted an accuracy of 99.0%, *** - warranted an accuracy of 99.9%

Table 4 Correlation coefficients of performance during the second hybrid generation
NPT
LOS
NSS
NGS
WGS
MTG
HOS

-0,18

NPT
LOS
NSS
NGS
WGS

Path - coefficients

-0,21

0,21

0,06

0,09

0,03

-0,19

0,36

0,40*

0,01

-0,73***

-0,15

0,64

0,40*

0,63***

0,08

-0,52**

-0,46

0,28

-0,14

-0,18

-0,12

0,33

-0,29

-0,61

0,20

-0,66

MTG

0,15

* - Warranted an accuracy of 95.0%, ** - warranted an accuracy of 99.0%, *** - warranted an accuracy of 99.9%

Correlation with the number of grains in the spike is positive, and with the mass of 1000 grains - negative. The
relationship of the number of spikes in the main spike with the number of nipples in spike and height of the
stem is weak and weighing of grain from the main spike and mass of 1000 grains is negative. The number of
grains in the main spike is positively correlated with average weight of grain from the main spike and negatively
with the mass of 1000 grains. The mass of 1000 grains is positively correlated with average weight of the grains
of spike. So if we compare the contribution of the mass of 1000 grains in increasing the weight of the grains of
this spike with the number of the grain spike, it is seen that the second indicator affects less on the productivity
of the spike.
Since the elements of the structure of productivity (the length of the main spike, number of spikes in the main
spike, number of grains in the main spike and weight) are interconnected with clearly manifested correlation. It
was found that the indirect effects of ambient winter wheat most important for the formation of the
productivity of the spike have a number of productive stems of plant (0.48 to 0.64), followed by the mass of
1000 grains (0.05 to 0.15). In another study signs Phat - coefficients are negative high value.

CONCLUSION
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On the productivity of the spike most heavily influenced by signs number of spikes in the main spike and weight
of grain from the main spike average - number of productive stems from a plant and weight of 1000 grains and
low - length of the main spike, number of grains in the main spike and height of the stem.
To receive a high and stable productivity of spike F1 hybrids most important is the coefficient of correlation
between the length of the main spike with a number of spikes in the main spike, and for F 2 - length with the
number of grains in the main spike.
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Abstract: The effect of the application of liquid fertilizers on plants has been proven in a number of trials conducted abroad
in Bulgaria. In the scientific literature data on fertilizers are added, which increase the resistance of plants to stress factors
and their productivity. The study presents the results of studies on the impact of new liquid organic fertilizers on stevia
productivity. A comparative analysis of the results of three species (Ecosist-Arbanasi, Aminobest, Gropaid), new liquid
organic fertilizers, applied twice in the plant leaf stage 2-4 and 15 days later at a concentration of 1% and 1.5% was made.
The parameters are area of the leaves, stem length, fresh weight and dry weight. The effect of different types of fertilizer
shows significant differences for most of the studied parameters. Plants with Ecosist-Arbanasi show the best performance
and favor stevia production.
Keywords: bioagent, Stevia, area of the leaves, productivity, fertilization, yield

INTRODUCTION
There is an increasing tendency towards consuming natural products for a natural life. At the same time our life
styles have changed so much over the last 4-5 decades that sweeteners have become integral part of our
natural daily diet. Continuous growth in the use of sweeteners in the production of various food products in the
food industry is increasingly important for the South American Stevia plant, which is a source of natural
sweeteners and is spread throughout the world. (Geuns, 2004; Khanom, 2008, Ibrahim, 2014).
In our conditions, Stevia is cultivated as a one-year crop, due to the impossibility of the plants to withstand
winter conditions, and therefore various units of the breeding technology have been developed (Varbanov et
al., 2008, Krumov et al., 1984, Nikolova, 2013) an opportunity to increase the productivity and content of sweet
substances from Stevia.
Stevia stays well in a wide range of soils with a consistent supply of moisture and adequate drainage
(Shock, 1982). The longer days are favored to leaf yield and stevioside contents. Stevia is sensitive to
cold and does not usually tolerate temperatures below 9°C, while, the rapid growth occurs at 20–
24°C (Singh and Rao, 2005). Studies reveal that the glycosides yield, especially stevioside, greatly
depends on the total biomass yield, which in turn depends on agricultural practices for cultivation of stevia
plants (Geuns, 2003). To achieve high production of glycosides, an adaptation of modern agro-techniques
(Das et al., 2008) and fertilizer applications (Mamta et al., 2010) are needed.
In recent years, the study has explored the efficacy of various types of organic fertilizer for foliar application,
consisting of humic acids, amino acids, useful bacteria, macro- and microelements, and other substances
necessary for the optimal growth and development of plants. (Sengalevich, 2007; Deepak, 2008; Fernandez,
2009; Shaaban, 2010; Uchkunov, 2014; Nikolova, 2014; Enchev and Kikidonov, 2016; Pavlova, 1992).
Unfortunately, the practice of modern agriculture is such that there is a vicious circle that enriches and
maintains fertility of the soil by increasing the amount of chemical fertilizers that increase the consumption of
humus and mineral elements, leading to an even greater need for fertilizers , so that the same amount of
harvest is collected each year (Sengalevich, 2007). There is growing interest in bio-fertilizers and organic
products by both farmers and researchers in the field. (Liu et al., 2011; Mandal et al., 2013; Patil, 2010;
Vafadar et al., 2014; Yang et al., 2013).
According to some authors (Armstrong, 1999, Lambers et al., 2006, Magani and Kunchida, 2009, Kannan, 2010,
Datta et al., 2011), the introduction of foliar fertilizers based on humic acids stimulates the biological potential
of plants. According to other authors (Ovcharhenko, 2001; Senn et al., 2003; Sengalevich, 2007), humic acids,
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which are the basis of leaf organic fertilizers, actively improve and stimulate plant respiration and
photosynthesis, nitrogen and carbohydrate metabolism.
The variation among physiological characters was observed by different studies
facing biological soil
composition treatments (Mandal et al., 2013). These can be due to changes occurred in the soil structure
and could be effective on root surface area for absorption of nutrients and water (Jefferies et al., 2003).
Pal et al., (2015) were analyzed the effect of different soil nutrition due to different crop-ecology. They
found a significant effect of environmental factors and agronomic management on dry leaf yield.
Biotors are the alternative to chemical fertilizers and are increasingly preferable to maintaining soil fertility.
The biomass is also dependent on its ability to improve photosynthesis. Stable nutrient status has also been
reported to contribute to a net increase in photosynthesis in plants (Giri et al. 2003). Pal et al., (2015) also
suggested, the proper nutritional management and environmental factors increase secondary metabolites
significantly.
The practical importance of leaf fertilization is that it can be applied throughout the growing season, which
allows the use of small doses and composition of the nutrient solution in accordance with the specific
requirements in the different phases of crop development. At the same time, the effect of leaf nutrition occurs
much faster than soil fertilization. The results of a number of studies have shown that foliar fertilization is an
appropriate method to stimulate the biological potential of plants (Fageria et al, 2009; Kannan, 2010,
Varbanov, 2013).
Organic nutrition absorbed by crop directly and its utilization promotes increase of growth and development in
crop and yield, practically improves crop quality. It is a measure for agricultural production to decrease nitrate
that apply organic fertilizer. Results of domestic scholar demonstrated that apply organic fertilizer could
increase content of vitamin in vegetables. Organic fertilizer had effect of decrease nitrate and increase vitamin
and sugar in edible part on mustard cultivation (Xu and Wang, 2003).
For the broad farming practice, it is particularly important to identify the effects of different bio-turbines in a
particular soil climate, leading to the detection of the limiting factor and to the development of an appropriate
agro-technology that is geared to securing this factor.
In the present study we present the results of the comparative effect using three types (Ecosist-Arbanasi,
Aminobest, Gropaid) of new liquid organic fertilizers on stevia productivity.

MATERIAL AND METHODS
Two year old stevia plants are used to achieve the target, as the accumulation of phytopathogens in older
rhizomes is a powerful factor in inhibiting growth and reducing productivity. The experience was naturally
carried out on cinnamon forest soils in Plovdiv (village Belashtitsa) soil area, using the block method in four
replicas with a plot size of 1.5 m2 at a planting distance of 50x30 cm. Plants are planted in May at a soil
temperature of 10-12 оС under irrigation conditions. The following options have been tested:
1. Control – not fertilizing;
2. Ecosist - Arbanasi - foliar application at a concentration of 1%;
3. Ecosist - Arbanasi - foliar application at a concentration of 1.5%;
4. Aminobest - foliar application at a concentration of 1%;
5. Aminobest - foliar application at a concentration of 1.5%;
6. Cropaid Natural Plant Antifreeze - foliar application at a concentration of 1%;
7. Cropaid Natural Plant Antifreeze - foliar application at a concentration of 1.5%;
Treatment of plants with foliar fertilizer at the indicated concentrations was carried out by vegetative spraying
of plants twice in plant phase 2 to 4 branches and 12 to 15 days later with of 1% (2,2 l/da) and 1.5% (2,5 l/da) at
each one fertilizer stage with recommended working solution 25 - 30 liters. Plants were sprayed to good
wetting and pure water was applied to the controls.
Before planting the plants, soil analyzes were carried out on soil stock with macroelements and microelements as well as soil acidity (tabl.1).
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The village of Belashtitsa is located in the Upper Thracian Plain at the foot of the Rhodopi mountain and is 9 km
south of the center of Plovdiv with an altitude of 286 m. It is located on the very border between the field and
the mountain, where the lowland ends and the first foothills begin. The climate is transient continental with a
slight mountain influence, and the predominant soils are humus-carbonate and cinnamon forest soils with a
neutral to slightly alkaline reaction (pH 7.0-7.8). The geographic location of the area determines a difference in
climate. The temperature during the vegetation period reaches 3500-4000oC, and the amount of precipitation
and distribution during the year varies from 500-600mm. The general productive capacities of the land are
characterized by a medium (agronomic) bonus score 48, which means them to the average land group, but for
a large part of the crops the bonity refers to the lower territories according to which they can be graded "Bad
lands" with a range of 40 to 29 bales.
The study included the following fertilizes characterized by its advantages:
*The liquid organic fertilizer "Ecosist-Arbanasi" included in the study was created by Assoc. Prof. Dimitar
Yakimov and Assoc. Prof. Svetla Todorova and is a universal natural product of bacterial basis. Ecosist–Arbanasi
is mainly applied as microbial fertilizer with strongly manifested antifungal and antimicrobial influence. It
contains not only several strains of Bacillus subtilis but also the bacteria Bacillus licheniformis, Azotobacter
chroococum and Azotobacter vinelandii. It has a beneficial effect on crops and decorative plants, especially the
profusely blooming ones. The applied bacteria educe in the areas the entire spectrum of phytohormones and
several types of antibiotics, vitamins and enzymes. The bacteria of type Bacillus form also a protective film over
the roots. This is analogical to the echtotrophic mycorrhizae one with the participation of symbiotic fungi. They
penetrate partially into the roots. This natural process based on the physiological properties of the bacteria
provides the plant with endurance against pathogens and other unfavorable factors of the environment. In the
same time the bacteria increases several times the absorbability of the low absorbable mineral forms in the
soil, especially phosphorus. Adding Azotobacter contributes for the fixing of the atmosphere nitrogen and its
subsequent transforming into a form easy to be absorbed by the plant. Beside its use for crops, the fertilizer is
appropriate for flowers and other intensive blooming plants. The fertilizer has a Microbial Number of 6-9 x 106
CFU / ml.
*„Aminobest“ is a liquid formula based on amino acids and low molecular weight peptides in combination with
soluble solutes of humic and fulvic acids. Amino acids are obtained by enzymatic hydrolysis of a protein rich
vegetable component for nutritional purposes, and the humic and fulco-acids are derived from humus /
compost / red calf worms. The activity of the enzyme is 2.5 million IU/g. Amino acids and law-chained peptides
have been obtained by hydrolysis, which lasted two hours, as the conditions of the environment corresponds
to the maximum activity of the enzyme. The solution of the hydrolysate is mixed with the extract of compost in
a ratio of 1:2 (v/v). This liquid fertilizer contains a complete set of easily digestible amino acids, both micro and
macro elements, which aid activation of metabolism processes. It also provides economical use of available
moisture and enables them to overcome physiological disturbances resulting from the action of various
adverse factors. Increases the intensity of photosynthesis and the amount of fruit yields. Applied to all crops by
leaf spraying, drip irrigation, seedlings and seed treatment. The fertilizer received the prize “innovative product
of the year” on the area of Bulgaria in the sector “fertilizers and preparations”. On average, the fertilizer
composition is Dry matter: 10.5% Organic substances: 11.18%, incl. 1.65% human compounds, 4.02% amino
acids; Total nitrogen: 0.57%; Phosphorus: 0.17%; Potassium: 0.62%; Sodium: 0.28% Calcium: 0.002%;
Magnesium: 0.011% Honey: 0.002%; Zinc: 0.0004% Manganese: 0.0007% Iron - 0.002% and pH 9.0-13;
*Cropaid Natural Plant Antifreeze (Cropaid NPA) is a liquid leaf fertilizer with a bio-mineral structure containing
bacteria that are natural producers of plant proteins and over 60 types of minerals. Cropaid NPA is a natural
biological plant antifreeze that contains completely environmentally friendly ingredients produced by the
bacteria of the genus Thiobacilus spp. Due to the specific mechanism of action of the bacteria and the effects
of the application are numerous. During the growing season, the use of NPA allows plants to produce antiperspirant proteins (AFP) and amino acids (AAA) that allow plants to easily withstand cold and hot temperature
shocks. The biomineral content of Cropaid NPA is easily absorbed by the leaves, stem and roots of the plants. In
a short period of time, plants begin to have heavy metabolic activity and their content of amino-acids, proteins,
sugar, oil, vitamin, mineral and specially antifreeze proteins will increase. Fruits become bigger, heavier,
shinyer, more tasty and will have increased quality and yield. Cropaid NPA gives plants more photosynthesis
capabilities. This increases osmotic pressure and the water and nutrition intake in the roots of the plants.
Therefore, plants can resist heat and arid environment better. Leaves become thicker and healthier. These
properties make plants stronger against the outside undesired injuries. In the concentrated state, Cropaid NPA
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has an acidity of pH 1.9-2.1 and should therefore not be mixed with chlorine water and with alkaline water at
pH >7.
To determine the effect on growth, determine the plant height, leaf plant, area of leaves, stem length, fresh
and dry weight and yield - ratio of dry leaf mass to total weight expressed as a percentage. All indicators under
the standard scheme are reported.
Leaves were collected from the experimental unit to chlorophyll content estimation. The total
hlorophyll were estimated using the spectrophotometric method recommended by Arnon (1949).
Chlorophyll contents concentrations were calculated as mg g-1 FW.
Determination of the biological volume yield the plants are harvested in the autumn during when the leaves
and stems have a high content of sweeteners. The plants are dried in the natural environment under the
necessary conditions for this event and stored in a dry, airy and dark place.
The statistical processing is with the software STATISTICA, version 7.0.

RESULTS AND DISCUSSION
Soil basic fertility presented in Table 1, the pH is 6.41. The data from the agrochemical analysis of cinnamon
forest soils from the village of Belashtitsa show that the soil is very well supplied with potassium (125,0 mg/kg),
but the amount of phosphorus digestible for the plants is in average range (27,4 mg/kg). Leached cinnamon
forest soils (Chromik Camisoles) have a well-expressed humus-accumulative horizon. The soils are loamy, but
with a relatively well-grained grain-bucete structure.
Table 1. Chemical analyses of soil
Soil

Total nitrogen
(%)

Available
nitrogen
(mg/kg)

Available
phosphorus
(mg/kg)

Available
potassium
(mg/kg)

Organic matter
(%)

Chromik
Camisoles

0.135

87.51

27.4

125.0

1.21

It is obvious that the height of the plants is significantly affected by the different application of the fertilizers.
The application of the fertilizers in a different concentration gradually increases the height of the plants and
reaches its maximum value (73.33 cm) at Ecosist-Arbanasi in a concentration of 1% (tabl.2). The lowest plant
(63.67cm) was found by treatment with Gropaid NPA, which is almost identical to the plants grown in the
control and significantly different from the Ecosist-Arbanasi treated plants. (fig. 1).
Table 2. Comparative analysis of different physiological factors.

Treatment
Control (not
fertilizing)
Ecosist Arbanasi –
foliar, 1 %
Ecosist Arbanasi –
foliar, 1,5 %
Aminobest
– foliar, 1 %
Aminobest
– foliar,
1,5%
Gropaid –
foliar, 1 %
Gropaid –
foliar, 1,5 %
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Plant
height
(cm)

Leaf
plant
(No)

Leaf
area
(cm2)

Leaf
length
(cm)

Leaf
breadth
(cm)

Total
weight,
g

Fresh
leaves
weight,
g

Dry
leaves
weight,
g

Randeman
%

Total
chlorophyll
content
(mg g-1 fw)

60.67

80.33

654

4.13

1.79

620

121

85

13.7

1.79

73.33

432.0

1901

6.40

3.93

1070

230

153

14.3

3.93

70.65

247.0

1207

7.60

3.18

950

174

122

12.8

3.18

65.15

153.33

1017

6.27

2.41

870

181

127

14.6

2.41

68.18

277.33

1129

7.10

3.29

740

137

96

13.0

3.29

61.33

226.67

1164

5.93

2.86

795

151

106

13.3

2.86

63.67

95.67

719

4.50

1.91

610

120

97

15.9

1.91
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LSD (0.05)
CV (%)

10.09
9.69

22.63
9.47

42.61
7.55
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1.10
11.19

0.57
13.51

3.24
14.11

3.43
13.51

3.93
11.19

0.52
2.47

0.59
14.11

The study is in agreement with many authors (Ojeniyi et al., 2007, Akande et al., 2006, Khanom et al., 2008,
Asghari, 2018), which reported that the use of organic fertilizers increases the viscosity of plants. The
interaction of different types of fertilizer and soil showed significant differences in plant height at different
treatment doses, with the exception of the control.
Significant variation was found in the number of stevia leaves. Initially, the number of leaves is nearly the same
for each fertilizer application, but as plants grow, the leaves grow rapidly and sharply across all types of
fertilizer. The increase is very high when treated with Ecosist-Arbanasi, on average at Aminobest and much
lower on Gropaid NPA. The largest number of leaves (432.0) is reported from the Ecosist-Arbanasi treated plant
at a rate of 2.2 l / ha, which is significantly higher than the plants treated with other fertilizers. The smallest
number of leaves (95.67) is counted from Gropaid NPA at a dose of 2.5 l / ha, which is only 19.1% of the net
variation. Different types of fertilizer and soil interact significantly to result in varying the number of leaves at
different application rates. (tabl.2 and fig.2).
Figure 1. Effect of different types of fertilizer on plant height of stevia at different day. Bars indicate LSD value
at 5% level of significance

Significant variations have been observed in leaf area, leaf length and width due to the use of organic
fertilizers. The maximum leaf area (1901cm2) is measured by the Ecosist-Arbanasi treated plant and is minimal
(719cm2) for Gropaid NPA, which is twice as much as the untreated variant. Akande et al. (2006) notes that the
use of organic fertilizer significantly increases maize leaves compared to controls.
Figure 2. Effect of different types of fertilizer on number of leaves of stevia at different days. Bars indicate LSD
value at 5% level of significance
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The longest (7.60 cm) and shortest (4.50 cm) leaves were identified by Ecosist-Arbanasi and Gropaid NPA
respectively at 1.5%. The widest sheet (3.93 cm) is measured from the Ecosist-Arbanasi-1% treated plant, and
the narrowest (1.91 cm) is recorded from the treated plant with Gropaid NPA -1.5%, which is only 3.7% relative
to the control. Different types of fertilizer and soil interact significantly to obtain a variation in the width of the
leaves. (tabl. 2)
The total content of chlorophyll in stevia leaves is significantly influenced by different types of fertilizers. The
maximum chlorophyll content (3.93 mg g-1fw) was obtained from the Ecosist-Arbanasi-1% treated plant, while
the minimum was measured (1.91 mg g-1fw) of Gropaid NPA -1.5%.
In the study of the weight of green and dry biomass it was found that the highest fresh weight was observed in
plants treated with Ecosist-Arbanasi-1% (230g), which did not differ significantly from Aminobest 1% and
Ecosist-Arbanasi- 1.5%, but differs from others (tabl.2).
The highest effect of leaf fertilization on dry mass production is achieved with Ecosist-Arbanasi treatment at a
dose of 2.2 l / ha where the average dry weight yield is 153g and exceeds nearly 80% of the net variation. With
proven positive differences from the control variant is also treatment with Aminobest at a dose of 2.2 l / ha and
Ecosist-Arbanasi at a dose of 2.5 l / ha. The average yield of these variants is 127 g, which is 49.4% and 122 g 43.5% more than the crude option. Also, the results show at least a dry weight of Aminobest of 1.5%, followed
by Gropaid NPA -1.5% (96 and 97 g), with slight differences from each other. On average, the excess over
untreated control for these variants ranges from 12.9% to 14.1%. The analysis shows that the stevia
responsiveness to the level of fertilization is higher with the addition of "Ecosist-Arbanassi", with the obtained
biomass yields changing in the largest range with the increase of the fertilizer rate.
The quantity of dry leaves that are obtained from one plant are very often a stable selection feature. The
results obtained for Ecosist-Arbanasi in 1% and 1.5% foliar treatment, as well as Aminobest in annex 1%,
warranted its inclusion in Stevia's cultivation technology.
The yield of dry leaves and yields as output economic performance ranges within narrow limits. Maintaining
quality parameters for dry content and leaf share affect the stability of the yield indicator ranging from 12.8 to
15.9%. The dry leaf yield is independent of the fertilizer dose.

CONCLUSIONS
The effects of various nutrients on the stevia plant are variable. According to the physiological findings, we can
conclude that the highest effect can be achieved by using the Ecosist-Arbanasi liquid organic fertilizer with
some change in the concentration percentage.
The Ecosist-Arbanasi fertilizer used during the stevia vegetation affects the biological activity of plants by
increasing their vegetative and productive mass, which is a prerequisite for achieving higher yields.
Fertilization with the studied organic foliar fertilizers applied at higher doses has a lesser effect on dry mass
production.
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Abstract: We can see the analysis and its importance in both, natural and social sciences. All objects and phenomena are
composed of several parts that represent a complex whole. The need to perceive each part individually emerged due to the
possibility of improvement from several aspects. Above all, here we will emphasize the quality that is inevitable in every
part of the work.
Namely, the quality of a whole, whether it is an occurrence or an object, is not always the same in all its constituents.
Therefore, the need for breaking up, examining and perceiving how many elements are made, in which part of what is the
required quality or determining the characteristics is particularly important. In fact, the actual assessment of the product
(for example,( if we take a type of product to analyze) is a positive feature. This in the future planning of the work of the
business entity implies improvement of the product. There are different types of analysis that are used depending on the
subject of the research, as well as the possibilities for achieving goals that are not the same everywhere.
Therefore, in the continuation of the paper, we will present the types of analysis that we think are the most widely used
and of utmost importance. Also, the role of the analysis and its examination in the operation of the business entities begins
by reviewing and determining the data in the balance sheets.
They, the balance in their content, represent a complex whole that needs to be broken down into individual parts. Which
means it is necessary to use the deductive method of performing the analysis. Of course, the opinion of many authors is
that the analytical examination is done primarily in production, procurement, labor, sales, productivity, financial results,
etc.
In fact, by providing information obtained on the basis of an analytical test for the work of the enterprise, a continuous
process of operation and reproduction is ensured. Because not only the necessary materials are a condition for an
uninterrupted process of operation. Improving the work is done through the record, analysis and adoption of correct plans
in the future.
Keywords: quality, disaggregation, elements, comparison, examination.

INTRODUCTION
Business analysis applies analytics tools and related data for business decision making. In the process of doing
business analysis, the financial statements are the starting point for the analyst. Because they show the assets
and cash flows, liabilities, profits, etc.
Namely, the analysis transforms the accounting data into useful information. In order to confirm the good sides
and to identify the deficiencies, it is necessary to use measurement and presentation techniques, the use of
business analysis methods, the necessary skepticism of the analyst and other models of recognition and
determination. The provided data for the company will help businessmen and other interested parties in the
preparation and understanding of financial information. Because the analyst accepts data supplied by
managers, it is necessary to use certain additional data from the entity's database. Suspicious retaliations and
predictions of the analyst can be confirmed as grounded due to incomplete display of data in the balances.
After the analysis, the guesses, the premonitions, and the uncertainties that existed before are eliminated. This
does not mean that managers are relieved of their responsibility for professional judgment. But they serve an
effective and systematic basis for making a variety of business decisions.

1. APPROACH TO THE METHODS OF THE BUSINESS ANALYSIS
The deduction in the process of analysis is the basic method that captures the "image" (state) from the most
complex form to the simplest ie. to the individualities of the analyzed objects or phenomena.
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Namely, the methodological approaches for carrying out the analysis primarily assess and examine the capital
structure and the success of the business entity. It is also necessary to compare business entities from the same
economic branch. In the operation of the enterprises, the most interested parties require an analysis of the
financial result, but it can also be on any part or segment of the enterprise. This means that the need may be
for a particular sector (eg. production, procurement, financing, segment of costs, etc.)
Naturally, a methodological one should be set up for a certain beginning from which the analysis will start. “To
evaluate effectively the quality of a firm`s financial statement data, the analyst needs to first understand the
basic features of financial reporting and the institutional framework that governs them.” 1In consultation with
domestic and foreign literature, most authors agree that the structure of the enterprise is first analyzed. After
that, follows the analysis of the implementation of the plan, determining certain disorders and deficiencies in
certain operations. But, of course, we must not omit the analysis of productivity, cost-effectiveness, economy,
as well as the cost and financial result. Certain interested people - users ask the question: why is such an
analytical test done? The answer is: Respecting the principle of continuous operation is the primary goal of
every business entity. This means that the placement of certain plans and their implementation are based on
the analytical test to be carried out. When doing business analysis, the comparison method is most often used.
This method is the most common procedure that requires two conditions. The first requirement is that there
are at least two sizes, two objects, or two phenomena.
However, the second requirement is that these sizes, objects and phenomena can be compared to each other.
If we take for example two textile enterprises, which by their structure and size are almost identical, we can
compare. But, if one enterprise is textile and the other is a wood processing company, it will not be possible to
fully compare and analyze these two business entities.
In fact, only certain differences and similarities can be tackled. But the comparison method does not have to
apply only to external related companies. It is also applicable to internal comparisons in the enterprise itself.
For example, certain working conditions in two or more departments. Comparison between the first working
group with the second, or the third, etc. Namely, comparison can be easier or, more difficult depending on the
elements of the sizes or phenomena. This is if the type of activity of the two business entities are the same,
then we think that the comparison will be done easily. But what if the age of the two business entities are not
the same? The first company is only three years active, and the second company is twenty years with a rating,
compliance in the work, experienced administrative, managerial and operational staff.
This means that comparing these two sizes will be difficult for these two results. We also need to consider the
inequality of the time interval. In fact, if we compare periods, the working days of the months are not the same
as the holidays that are found at certain times of the year. Therefore, the comparison elements should be
carefully used at the time of the analysis. In the context of the foregoing, it is necessary to emphasize the need
for time comparison. Determining the object or occurrence for analysis is the starting point for doing a
comparison. Of course, we have set a normal beforehand so we can see if we have a certain increase or
decrease in comparable periods. For example, the realization of the business entity X, for the period April 2017
and April 2018. To achieve better results, we need to make comparisons at shorter intervals.
Namely, comparing can be by territory. For example, sales with the business entity X, where we have the
opportunity to determine the sales zones, the dynamics of sales, etc. We know that every phase of the
operation of the business causes costs. Hence, we can emphasize the internal comparison. Enterprises, their
owners and managers are interested in the planning and actual costs. The basis for comparison is the planning
costs, which are then compared with the actual costs that have arisen. After using comparing method, it is
necessary to check each previously made conclusion with the method of breakdown. This means determining
the movement of all parts of the business, whether they are in the right direction. Namely, the individual parts
with the same volume have no deviations in both negative and positive. Naturally, the breakdown method
determines the interdependence between the separate parts of the complex phenomenon.
In fact, the intensity of the movements of the parts of the analyzed phenomenon captures the shape and the
full review for itself. For example, if parts showing a reduced intensity are more than those showing increased
intensity, then the common quality will show a shrinkage. If we have a reverse case, then the common quality
will show an increase. From this, we can confirm that the breakdown is done first to confirm the parts, and
then if we want, we can determine the time and location of the occurrence. Also, we can conduct an analytical
1

Palepu, Healy, Bernard.(2004). pp. 3-1.
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examination in certain phenomena in which parts have been created, and we will get a breakdown by
elements. For example, if we want to determine the dynamics of the financial result in company X. From the
spreadsheet-figure 1. we get a clear picture in which the months of the 2017 business year. the company
earned a profit, and in what months it had a loss.
Figure 1. Example for the dynamic of the financial result.
Company X
Month
Profit

Loss

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

4.100.000
2.200.000
6.300.000
4.500.000
1.000.000
1.800.000
3.300.000
3.300.000
4.700.000
5.700.000

1.550.000
1.250.000
-

Total

36.900.000

2.800.000

If we have data only in the number 36.900.000 denars, and if we divide this amount with the number of
months in the year 12 we will receive (36.900.000: 12 = 3.075.000 denars). This means that Company X, each
month earned an average profit of 3,075,000 denars, which is not true. From this it can be concluded that not
only did not realize profit in all months, but the profit itself is not the same. In addition, in certain months, the
company also has a loss that totals 2,800,000 denars.
Therefore, we emphasize that with the time delineation are revealed the internal oppositions, the
compensation between the subordinate parts, etc. Also, the breakdown of space is very important. Whether
certain occurrences are positive or negative should be known in which part (space), department or sector in
the business entities are appearing. It is certainly not advisable that all economic units be analyzed under equal
criteria, as it may result in disincentive to work. For example, if we have the production of three products A, B
and C. The movement of each product in the process of action of the enterprise is different. Different
decreases and price increases in all three products come at different times.
From the spreadsheet-figure 2. we can see why the breakdown by subject is significant. We note that the total
decrease for the period for which it refers is 3.500.000 denars, but it is different in the first two products, while
in the third product we can see an increase of 1,800,000 denars.
Figure 2. Example for decreases and increases of the price into production.
Company X
Product
Decrease
Increase
A
1.200.000
B
2.300.000
C
1.800.000
Total
3.500.000
1.800.000
This enables us to determine which items (products) have been subject to certain changes. With the help of
this method we come to the truth about the movement of each product individually. Namely, the
conditionality of the methods makes us to implement the method of elimination. This method removes
everything that does not matter and creates more space for the important things. If we want to determine how
a negative financial result has come to light, the procedure would eliminate all parts that are determined to be
positive and would be directed to those parts that caused the negative financial result. Once the parts for
analysis are determined, a determination is made to determine the reasons that led to such a result. Through
this method, it saves time, avoids certain damage, and concentration is extremely focused on factors that have
caused a negative phenomenon. The analyst has the opportunity to strive to achieve a simpler path to the
possibility of an improved result in the operation.
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2. VALUATION OF FINANCIAL REPORTING TO QUALITY BUSINESS ANALYSIS
Qualitative analysis is an important first step that enables the analyst to frame them as a clear picture,
financial, and accounting analysis. Knowledge of managers is a source with a certain value. Their ability to
present information in a simple way is quite problematic. In fact, the financial statements that contain various
financial indicators pose a difficulty in determining real information from plain data for certain users.
It is therefore necessary for indebted accounting managers to turn this difficulty into ease. Why is it necessary
to have this ease? Because if we do not bring them to clear information, the data contained in the financial
statements, the investors will reduce the value of the firm through the accounting performance. As a result,
investors and other users will have inaccurate estimates of financial data. The probability of the firm's
evaluation will be to the extent that the figures reflect the economic reality. Certainly through the financial
analysis with certain information intermediaries can complement the value of the firm. "Understanding the
conceptual basis of the financial reporting system and preparing financial statements is a fundamental
precondition for financial analysis."2 They do this by improving the understanding of financial indicators and
future opportunities for the firm to external users. Namely, effective financial analysis attempts to reach
internal managerial information of public character. Many intermediaries do not have access to this
information. That is why they rely on certain knowledge of the activity of the firm or the strategies that are
encountered in everyday life. In fact, the purpose of the financial analysis is to use financial data to assess the
current and past state of the firm. But also to assess its sustainability. In this analysis, we have two key skills:
the analysis should be systematic and efficient and the analysis should allow the analyst to use data for
research on certain business issues. The tools that are most commonly used in this analysis are the ratios
analysis and the analysis of cash flows. The ratio analysis analyzes the firm's products and market performance.
While the analysis of cash flows focuses on the liquidity and financial flexibility of the firm. In the overall
operation of companies, accounting analysis aims to show the highest level of business reality in the firm.
Presentation of figures, their flexibility, accounting policies, accounting estimates, analytical examination of
accounting distortions is the basis of accounting analysis.
In fact, it corrects accounting flaws, creates unbiased accounting data, and verifies the reliability of the
conclusions from the previously performed financial analysis. In addition to the paper, we will emphasize the
importance of strategic business analysis. This analysis aims to identify key drivers of profits and business risks.
Namely, the strategic business analysis examines the industry to which the firm belongs. It assesses the firm's
potential for profit, analyzes competitive advantage and proposes a strategy. It is therefore necessary to
identify key success factors and key operational risks. This identification in the future determines key
accounting strategies and assesses whether the firm has profitable sustainability. Which means that the
forecast for a secure future for the firm is solid and high reliability. The assumptions for a firm's future are
carried out through a prospective analysis. It focuses on forecasting the future and is the ultimate step in the
business analysis process. Its techniques are usually the forecast and valuation of financial statements. Through
these techniques (tools), the analyst carries out a synthesis of accounting and financial analysis with one single
goal - predicting a firm's future. In fact, the valuation of the firm is perceived through the future inflow and
outflow of funds. The valuation certificate is also made on the bookkeeping value of the accounting
information system, as well as the return on capital and growth. The synthesis of these analyzes gives an
excellent estimate of the true value of the firm. But it also helps in evaluating potential changes in competitive
advantage, as well as the implications of those changes on return on capital.

CONCLUSION
From the previously stated in the paper we can emphasize that the analysis allows us to perceive the examined
whole and its constituent parts. But not only that, to determine the qualities of the same. We especially see its
significance in making plans, strategies and business decisions. The various types of analysis that make up the
business analysis provide certainty for all financial reporters in a particular business entity. Synthesized
information separates the bit from the intrinsic, exactly from the inaccurate, the primary from the secondary,
and so on. Because the operation of business organizations is a complex process and the factors that determine
the growth and development of the company are not easily determined.

2

White, Ashwind, Fried. (1998). pp.7.
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Namely, the accounting analysis provides an impartial assessment of the current carrying amount, as well as
the return on capital. While financial analysis allows for a deeper and more detailed understanding of the
factors that move the current return on capital. Also, into the paper emphasizes the importance of applying the
methods of breakdown, comparison and elimination. The order in the application of the methods is intended
to enable detection of errors, omissions, weaknesses in a quick and efficient manner.
In fact, the examination of the organizational and financial situation gives an idea of the organizational units,
the factors of operations, and the liquidity and profitability of the company. In this way, the elimination of
negative phenomena is carried out. But, of course, there is a positive incentive for managers to make better
decisions and solutions that will improve the working process.
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Abstract: Forensic auditing is a more recent discipline within the audit aimed at detecting fraud in financial
statements. Contrary to the classical audit, which primarily focuses on issuing an opinion whether the financial statements
are free of material misstatements, the forensic audit is aimed at detecting fraud. In fact, the forensic audit fills the
"expectation gap " that occurs among users of financial statements who mistakenly believe that the audit of the financial
statements "reveals everything, " although even in the audit reports it is emphasized that "because of the nature of the
audit work some misstatement can remain undetected. "
A number of research has been carried out worldwide on the responsibility of auditors to prevent and detect frauds in
financial statements that regularly confirm the existence, and lately have suggested to deepen the "gap in
expectations " triggered by the growing number of corporate scandals, although the audit standards define in detail the
responsibility of the auditor in the context of the fraud in the financial statements. Based on the consideration of the
problem of the "gap in expectations" , the need for determining the attitudes of the relevant groups of respondents
regarding the responsibility of the auditors for detecting fraud in the Republic of Macedonia has appeared, in order to
confirm or deny the existence of the "gap in expectations " in the Republic of Macedonia, as well as the establishment of
possible proposals measures for improvement. It is actually the main purpose of research in this paper.
Key words: accountability, auditors, frauds, financial reports, forensic audit

Introduction
In developed countries, the audit of the financial statements for many years is regulated by audit standards
and the audit companies can not work anything that is outside of these standards. However, the scope and the
content of the audit of the financial statements are extremely complex and dynamic, and hence the audit of
the financial statements as an instrument for successful business decision making, in the present
circumstances, receives new content by extending the boundaries of the traditional to a contemporary
concept, which among other things, it is characterized by the expansion of the audit services and requirements
set by the users. In this context, in recent years, as a result of the growing number of cases of corporate
scandals globally, increasing attention has been paid to fraud detection in financial reports and forensic audits.
Contrary to the classical audit, which primarily focuses on issuing an opinion whether the financial statements
are free of material misstatements, the forensic audit is aimed at detecting frauds in the financial statements.
Based on a secondary survey of the relevant literature in the area of auditors' responsibility for fraud detection
in financial reports and forensic audits, it has been established that this area has been modestly processed in
the domestic literature, hence the need for conducting research on the responsibility of auditors for the
prevention and detection of fraud in the financial statements, the existence of a "expectation gap" among
users of the audit report regarding the responsibility of auditors for prevention and detection of fraud and the
usefulness of introducing a forensic audit in audit theory and practice in the Republic of Macedonia.
As a result of such research, the results obtained could serve to better understand the specificity of the audit
profession and its responsibility for preventing and detecting frauds in the financial statements, as well as the
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usefulness of the implementation of recognized worldwide models and methods for detecting fraud, such as
forensic audit in the audit organization and practice in the Republic of Macedonia.

Subject and purpose of the research
Subject of this empirical research is the responsibility of the auditors to prevent and detect fraud in the
financial statements and the "expectations gap" phenomenon that occurs among users of the audit report
who believe that the audit of the financial statements " discovers everything" and the forensic audit as a
measure for detecting fraud in the financial statements and minimizing the " expectation gap".
The main objective of the empirical research is to look at the responsibility of auditors to prevent and detect
fraud in the financial statements, the expectations of the users of the audit report in the domain of disclosure
of frauds in the financial statements and the usefulness of implementing the forensic audit in the audit
organization and practice in Republic of Macedonia. In doing so, auxiliary goals have been elaborated regarding
the following: is there a difference in the perception of auditors and users of the audit report on the
responsibility of auditors to prevent and detect fraud in the financial statements; whether the users of the
audit report require an absolute assurance from the auditors that the financial statements taken as a whole are
exempt from material misstatements ; the effectiveness of the forensic audit as a measure for preventing and
detecting frauds in the financial statements of public interest entities, the perspectives for the development of
forensic audit in the Republic of Macedonia and analysis of possible forensic audit models in the audit
organization and practice in the Republic of Macedonia.
Starting the subject, the basic and auxiliary goals of this paper, the empirical research consists of two areas.
The first area of the empirical research refers to the responsibility of the auditors to prevent and detect fraud
in the financial statements and the "expectation gap" regarding the responsibility of the auditors related to
fraud. On the basis of the said research area, the first research question is also stated:
RQ1: Is there a difference in the perception of auditors and users of the audit report on the responsibility of
auditors to prevent and detect fraud in the financial statements? Do the users of the audit report believe that
the auditor has the responsibility to disclose all frauds and expect an absolute assurance from the auditor
that the financial statements do not contain material misstatements due to fraud? Do the users of the audit
report have unrealistic expectations regarding the auditor's responsibility for assessing the quality of the
entity's internal controls?
The second area of the empirical research refers to the efficiency of forensic audit as a measure for preventing
and detecting fraud in the financial statements of public interest entities, perspectives for the development of
forensic audit in the Republic of Macedonia and analysis of possible forensic audit models in the audit
organization and practice in the Republic of Macedonia. Based on the forensic audit as the subject of research
in this paper, the second research question is set:
RQ2: Do the respondents consider that the forensic audit is one of the most effective measures for preventing
and detecting fraud in the financial statements? For which entities should a mandatory forensic audit be
prescribed? What is the most appropriate model for the forensic audit of the audit organization and practice
in the Republic of Macedonia?

Used methods in the empirical research
The empirical research was done with the help of a survey as the main scientific-research method. There was a
sample of 60 respondents, ie 20 respondents from three different groups:
- shareholders,
- management of joint stock companies, and
- active certified auditors.
The framework for the selection of the sample of shareholders is comprised of all shareholders of the joint
stock companies in the Republic of Macedonia. Thus defined broad sample selection framework was used to
provide answers by shareholders who have a large stake in joint stock companies as well as by those who have
a small share. The data for the shareholders are obtained using the so-called "Snowball" technique, so that
when contacting a particular shareholder, besides the answers to the questionnaire, the shareholder was asked
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if he/she was able to provide data to other shareholders who is familiar with and who would agree to respond
to the questionnaire.
The list of joint stock companies published on the website of the Central Securities Depositary was used as a
framework for the selection of the joint stock companies. They were contacted by e-mail whose address can be
found in the section "data for the publisher" on the website of the Macedonian Stock Exchange.
Certified auditors are auditors who hold a license to perform auditing activities, but it is important that they are
active i.e. to audit financial statements.
On the web site of the Institute of Certified Auditors of the Republic of Macedonia, a Registry of Certified
Auditors - members of IORRM was published, according to which 187 persons have acquired a license for
certified auditor until 09.11.2015. The Register of Certified Auditors - Members of the IORRM was used as a
framework for selecting the sample of certified auditors. The certified auditors were also contacted by e-mail
whose address can be found on the audit company's website in which they are employed.
For these three groups of respondents, special questionnaires were prepared that contain the same questions
that refer to the first and second research areas, and differ in terms of demoChartic issues.
The questionnaires were created using the Google Forms tool and were sent to the respondents via e-mail. The
questions in questionnaires are formulated in three possible ways:
1) Open type questions;
2) closed-type questions with the ability to select one or more predetermined answers and
3) closed-type questions with a statement of consent regarding predefined statements using a five-step Liker
scale where: 1 = I completely disagree, 2 = disagree, 3 = I do not agree. I do not agree, 4 = I agree and 5 = I
completely agree.
The questionnaires are composed of three parts.
The first part includes questions that refer to the demoChartic characteristics of the respondents such as sex,
age, educational status, work experience, number of audits performed, activity, number of employees.
The second part of the questionnaire consists of four statements. In this part of the research, respondents are
asked to use the Likert scale (from 1 to 5) to express their consent to the statements relating to the first area of
empirical research - the responsibility of auditors to detect and prevent fraud in the financial statements.
The third part of the questionnaire consists of three statements. In this part of the research, the respondents
were asked to use the Likert scale (from 1 to 5) to express their consent to the statements concerning the
second area of the empirical research - the effectiveness of forensic audit as a measure for preventing and
detecting fraud in financial statements of public interest entities, prospects for the development of forensic
audit in the Republic of Macedonia and analysis of possible forensic audit models in the audit organization and
practice in the Republic of Macedonia.

Processing and analysis of collected data
The collected data from the survey was processed using the Google Forms tool and using modern computer
programs, primarily MS Office Excel. The results obtained below will be shown textually, numerically and
Chartically with the help of pies and Charts, firstly including the authorized auditors, the shareholders and,
finally, the management of the joint stock companies. After each category of respondents, a conclusion is
reached, and finally, after the analysis of all categories, a general conclusion is given.

Results of the survey
The analyzed data from the conducted survey of the empirical research, out of 60 respondents, ie 20
respondents from three different groups (shareholders, joint stock company management and active certified
auditors), showed that the survey was filled out by:
-

17 shareholders,

-

16 joint stock companies and

-

18 auditors.

62

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

From the above, it can be concluded that the response rate is 85%, which is within the expected response rate
for such researches, and it is acceptable according to the scientific and research standards, as satisfactory for
the continuation of the realization of the research, ie the process of analysis and interpretation of the obtained
data.

General data on the structure of the sample
In Table 1 and Chart 1, detailed data on the structure of the sample are presented in terms of gender, age and
educational status. The analysis of the data is made at the level of disaggregated data - for the questionnaires
of each group separately, and additionally the same data is also processed as an aggregate sample, ie the total
sample respondents from both groups (auditors and shareholders).
Table1. Characteristics of the auditors and shareholders from the sample
Offered answers
Total sample

Auditors

Shareholders

Female
Men
18 - 30 years
31 - 45 years
Over 45 years
Secondary Education
Higher education
Masters degree / Doctorate

11
7
3
9
6
/
13
5

8
9
3
9
5
/
11
6

Sex
Age
Educational
status

19
16
6
18
11
/
24
11

Chart1. Characteristics of the auditors and shareholders of the sample
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The data analysis on the structure of the sample of auditors shows that 61% men and 39% women participated
in the survey. Half of the auditors who participated in the survey are aged over 45 (50%), followed by the age
group between 31 and 45 years (33%), while the age group between 18 and 30 is the least represented (17%),
which is understandable given that at that age it is difficult to obtain a certified auditor's certificate. Regarding
education, most of the auditors have completed higher education (72%), while 28% of them are Masters or
Doctors of Science.
The data analysis on the structure of the shareholder sample shows that 53% men and 47% women
participated in the survey. The most common is the age group between 31 and 45 years (60%), followed by the
age group above 45 years (29%), and surprisingly it is a share of 18% for the age group between 18 and 30,
indicating that young people are increasingly choosing to invest in stocks. Regarding education, most of the
shareholders have completed higher education (65%), while 35% of them are Masters or Doctors of Science.
In order to gain additional insight into the characteristics of the sample, the certified auditors were asked to
indicate: the number of years of audit experience and the number of audits performed.
Table2. Characteristics of the auditors of the sample given the work experience length and the number of
audits performed
Offered answers
Work experience lenght

Number of audits performed

Work experience
less than 5 years
from 5 to 10 years
from 10 to 20 years
less than 20
from 20 to 50
from 50 to 100

Number of auditors
1
2
10
2
4
12

Chart2. Characteristics of the auditors of the sample given the work experience length and the number of
audits performed

Most auditors have between 10 and 20 years of work experience lenght (77%), followed by a group of auditors
who have between 5 and 10 years of work experience lenght (15%), and only one of the surveyed auditors has
a length of service of less than 5 years .
Most auditors have conducted 50 to 100 audits (67%), followed by auditors who have conducted from 20 to 50
financial statements audits (22%), and only 11% of surveyed auditors have conducted less than 20 audits of
financial report.
In Table 3 and Chart 3 , detailed data on the structure of the sample of joint stock companies are presented, in
terms of: the number of years of operation of the joint stock company, the activity, the size of the joint stock
company, the number of employees and the origin of the capital.
Table3. Characteristics of the joint stock companies from the sample
Offered answers
Years of operation
Activity

64

No. of joint stock companies
less than 10 years
from 10 to 50 years
from 50 to 100 years
Banking
Construction

/
8
12
3
2
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Industry
Trade
Services
small
medium
large
less than 100
from 100 to 500
more than 500
domestc
foreign

9
2
2
/
2
14
/
5
11
13
7

Chart3. Characteristics of the joint stock companies from the sample

Most of the joint stock companies have a long tradition of between 50 and 100 years of operation (60%),
followed by joint stock companies operating between 10 and 50 years (40%).
Half of the joint-stock companies participating in the survey work in the industry (50%), followed by banking
with a share of 17%, and equally represented construction, trade and services with a share of 11%. Most of the
joint stock companies participating in the survey have more than 500 employees (69%) and they represent
large entities, and 31% of joint stock companies have from 100 to 500 employees and represent medium-sized
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entities. Regarding the origin of the capital, the majority of the equity in the joint stock companies participating
in the survey is domestic (72%), and in 28% of the joint stock companies there is a presence of foreign capital.
Table 4 and Chart 4 show detailed data on the sample structure in relation to the first area of the empirical
research - the responsibility of auditors for preventing and detecting frauds in financial statements and the
"expectation gap" regarding the accountability of the auditors related to fraud in fnancial statements. Data
analysis is made at the level of disaggregated data - for each group separately, and the average score for data is
calculated as follows:
(No. of respondents who chose answer 1) * 1 + (No. of respondents who chose answer 2) * 2 + (number of
respondents who chose answer 3) * 3 + (number of respondents who chose answer 4) * 4 + (number of
respondents who chose answer 5) * 5 / total number of respondents.
In addition, the same data is also processed as an aggregate sample ie the total sample of respondents from
the three groups (auditors, shareholders and management of joint stock companies) and the total average
score is calculated as the sum of the average estimates for the data for each group separately divided by 3.
Table4. Auditors' responsibility for preventing and detecting fraud in the financial statements and the
"expectation gap" regarding the accountability of auditors related to fraud in the financial statements
Offered answers
The primary responsibility for preventing and
detecting fraud lies with those who are responsible
for managing and managing the entity
The auditor conducting the audit in accordance with
ISAs obtains reasonable assurance that the financial
statements taken as a whole are exempt from
material misstatement, whether due to fraud or
error
The auditor is interested in material misstatements,
and is not responsible for detecting misstatements
that are not material to the financial statements
taken as a whole
In carrying out the risk assessment, the auditor
takes into account the internal control relevant to
the preparation of financial statements by the entity
in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not in order to
express an opinion on the effectiveness of the entity
internal control

Total
(average)

Auditors
(average)

Shareholders
(average)

Management
(average)

4.24

4.67

3.88

4.18

3.33

4.44

2.52

2.94

3.58

3.89

3.41

3.43

4.13

4.22

4.17

4.00

Chart4. The responsibility of the auditors to prevent and detect fraud in the financial statements and the
"expectation gap" regarding the accountability of auditors related to fraud in the financial statements
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According to ISA 240, the primary responsibility for preventing and detecting fraud and irregularities remains
with the management and those responsible for governance. Auditors, shareholders and management greatly
agree that the primary responsibility for preventing and detecting frauds in financial statements is on
management and those responsible for governance. For the three groups of respondents, the calculated
average score of agreement with the statement "The primary responsibility for preventing and detecting fraud
lies with those responsible for the management and management of the entity" is 4.24. According to that,
follows the conclusion that among the three groups of respondents there is no disagreement over the issue
whose primary responsibility is to prevent and detect fraud in the financial statements.
The average assessment of auditors' compliance with the statement "The auditor conducting the audit in
accordance with ISAs obtains reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are exempt
from material misstatement, whether due to fraud or error" is 4.44, on shareholders 2.52, and the
management 2.94. The statistically significant difference between the attitudes of the auditors on the one hand
and the shareholders and the management on the other, in relation to the auditors' responsibility for obtaining
reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are exempt from material misstatement,
whether due to fraud or error, confirms the existence of a "expectation gap" in the Republic of Macedonia
regarding the responsibility of auditors to detect fraud.
The average assessment of the auditors' agreement with the statement "The auditor is interested in material
misstatements, and is not responsible for detecting misstatements that are not material for the financial
statements taken as a whole" is 3.89, for the shareholders 3.41, the management 3.43, and for the three
groups of respondents the calculated average score of concurrence is 3.58. Therefore, it follows that the three
groups of respondents are familiar with the essence and significance of the concept of materiality and that any
attempt to completely ignore it or partial application of certain segments of the financial statements increases
the danger of implementing an irrational, uneconomic and unsuccessful audit.
The average assessment of auditors' compliance with the statement "When carrying out a risk assessment, the
auditor takes into account the internal control relevant to the preparation of financial statements by the entity
in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not in order to express an
opinion on the effectiveness of the entity's internal control "is 4.22, the shareholders 4.17, the management
4.00, and the calculated average assessment score for the three groups of respondents is 4.13. Such results
indicate that the respondents are aware that the assessment of the adequacy and effectiveness of internal
control systems is the responsibility of the management and the internal auditors, not the external auditors.
On the other hand, external auditors should provide a separate letter regarding any material weaknesses in the
design or implementation of internal control that they have observed during the audit.
In Table 5, 6 and 7 and Charts 5, 6 and 7 , detailed data on the structure of the sample are presented with
respect to the second empirical research area - the responsibility of auditors for preventing and detecting
frauds in the financial statements and the "expectation gap "about the responsibility of auditors related to
fraud in the financial statements. The data analysis is made at the level of disaggregated data - for each group
separately, and the average score for data is calculated as follows:
(No. of respondents who chose answer 1) * 1 + (No. of respondents who chose answer 2) * 2 + (number of
respondents who chose answer 3) * 3 + (number of respondents who chose answer 4) * 4 + (number of
respondents who chose answer 5) * 5 / total number of respondents
In addition, the same data is also processed as an aggregate sample, ie the total sample of respondents from
the three groups (auditors, shareholders and management of joint stock companies) and the total average
score as a sum of the average estimates for the data for each group is separately divided by 3.

What is the most effective measure of fraud detection in the financial statements?
Table5. The most effective measure for detecting fraud in the financial statements in the opinion of the three
groups of respondents - auditors, shareholders and management
Offered answers
External audit of financial statements
Forensic audit
Anonymous notification mechanism
Internal controls of the entity

Auditors
3.89
4.44
3.39
3.72

Shareholders
3.17
3.88
2.94
3,00

Management
3.56
4.19
3.31
4.00
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Chart5. The most effective measure for detecting fraud in the financial statements in the opinion of the three
groups of respondents - auditors, shareholders and management

Table 5 and Chart 5 show the results of the examination of the effectiveness of possible fraud detection
measures in the financial statements. All three groups of respondents assess the forensic audit the highest, ie,
according to all three groups of respondents, the most effective measure for detecting fraud in the financial
statements is the forensic audit. Such results indicate that auditors, shareholders and management in the
Republic of Macedonia. Macedonia is acquainted with the benefits of the forensic audit and its contribution to
detection of fraud in the financial statements.
The results of the research show that the external audit of the financial statements, in the opinion of the three
groups of respondents, is the second most effective measure for detecting fraud in the financial statements.
Auditors are pretty confident that if there is fraud in the financial statements they will discover it. The high
level of trust of the shareholders and the management in the independent external audit as a measure for
detecting fraud in the financial statements is not surprising, given the fact that we previously identified the
existence of the "expectation gap" and the attitude of the shareholders and the management as users of the
audit report, require an external audit to provide an absolute guarantee that the financial statements taken as
a whole are exempt from material misrepresentation as a result of fraud.
Regarding the effectiveness of the entity's internal controls for detecting fraud, the results of the research
show that auditors and management are almost agreeable, suggesting that the management is aware of the
responsibility it has in designing, implementing and maintaining an efficient internal system controls that will
contribute to the preparation and objective presentation of financial statements that will be free from material
misstatements as a result of fraud. On the one hand, the high level of auditors' confidence in the effectiveness
of the entity's internal controls can be explained by the fact that according to ISA, the primary responsibility for
preventing and detecting fraud lies with those who are responsible for the management and entity
management. But, on the other hand, this does not mean that auditors who have had a positive background in
the past regarding the efficiency of the entity's internal control should fully rely on internal controls rather than
using professional judgment to determine the extent of the understanding they need for the entity and its
environment, including the internal control.
We may try to explain the lower level of trust among shareholders regarding the effectiveness of internal
controls in fraud detection with the potential for overcoming controls by the management and the impact on
the perceptions of the users of the financial statements in terms of performance and profitability of the entity,
in order to deceive current and future investors. Hence, shareholder's decision not to rely entirely on the
effectiveness of internal controls, but to require additional assurance that the financial statements taken as a
whole are exempt from material misstatements as a result of fraud.
According to the opinion of all three groups of respondents, the effectiveness of the mechanism of anonymous
reporting in relation to fraud detection does not deviate much compared to the effectiveness of internal
controls, and the highest rating is that of auditors who are likely to follow global statistical surveys on fraud,
which regularly show that with the mechanism of anonymous reports a large number of frauds are revealed.
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For which entities should a mandatory forensic audit be prescribed?
Table6. Entities for which mandatory forensic audit should be prescribed in the opinion of the three groups of
respondents - auditors, shareholders and management
Offered answers

Auditors

Shareholders

Management

For all business entities

2.22

2.24

2.38

For all joint stock companies

3.78

4.06

3.69

For banks and other financial institutions

4.33

4.26

4.50

A mandatory forensic audit should not be introduced

2.56

2.76

3.19

Chart6. Entities for which mandatory forensic audit should be prescribed in the opinion of the three groups of
respondents - auditors, shareholders and management

Table 6 and Chart 6 show the results of the examination of the justifiability of the compulsory application of the
forensic audit for different entities. All three groups of respondents believe that mandatory forensic audit
should primarily be prescribed for banks and other financial institutions. Except for banks and other financial
institutions, the respondents consider that mandatory forensic auditing should be prescribed for all joint stock
companies, which leads to the conclusion that it may be useful to show consideration of the application of
mandatory forensic audit for all entities of public interest.

What is the most appropriate model for the forensic audit of the audit organization and practice in
the Republic of Macedonia?
Table7. The most appropriate model of forensic audit for the audit organization and practice in the Republic of
Macedonia in the opinion of the three groups of respondents - auditors, shareholders and management

Inclusion of the forensic auditor in the
regular audit of the financial statements
A mandatory scheduled forensic review
once a year
Mandatory announced forensic review once
in two years

Total
(average)

Auditors
(average)

Shareholders
(average)

Management
(average)

3.53

3.28

3.41

3.37

2.40

2.83

2,00

2.38

2.34

2.67

1.65

2,69
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Mandatory unannounced forensic review
once a year

3.95

3.67

3.88

4.31

Mandatory unannounced forensic review
once in two years

3.38

3.11

3.47

3.56

Chart7. The most appropriate model of forensic audit for the audit organization and practice in the Republic of
Macedonia in the opinion of the three groups of respondents - auditors, shareholders and management

Table 7 and Chart 7 show the results of the examination of the suitability of five different forensic audit models
for the audit organization and practice in the Republic of Macedonia. All three groups of respondents believe
that the models according to which the forensic audit conducted is announced once a year or once in two years
is unsuitable. In the opinion of the three groups of respondents, the forensic audit can be an effective measure
for preventing and detecting fraud in the financial statements only if it is implemented unannounced, once a
year or once in two years, because the perpetrator of the fraud (management or employees) can not predict
whether, and when, a forensic auditor will come to the entity. The model according to which the forensic
auditor is included in the regular audit of the financial statements can also be considered as an acceptable
option, given the fact that at the moment there are no conditions for independent development and forensic
audit activity.

CONCLUSION
According to ISA, the responsibility for the presented financial statements is on the management of the entity,
while the responsibility for auditing them is on the auditor. The auditor is also responsible for the accuracy of
the applied audit procedures and techniques, the validity of the evidence collected, the assessment of the
evidence and the expressed opinion in the audit report, the authenticity and honesty of the presented data in
the client's financial statements in accordance with the accounting standards and other legislation. With the
acceptance of the audit engagement, the auditor assumes professional responsibilities towards the client, the
public and other members of the audit profession. The auditor must maintain public confidence in the
profession by maintaining independence, integrity and objectivity. When performing the audit of the financial
statements, the auditor must comply with the International Standards on Auditing, the Code of Professional
Ethics and many other legal acts related to the audit.
According to ISA 240, the primary responsibility for preventing and detecting fraud and irregularities remains
with management and those responsible for governance. Also, the results of the conducted research show that
there is no disagreement over the issue whose primary responsibility is to prevent and detect fraud in the
financial statements. Management should make maximum effort to prevent fraud and error by designing,
implementing and maintaining a system of internal controls, which will result in the preparation and fair
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presentation of financial statements that are free of material misstatements, whether are the result of fraud or
error and apply appropriate accounting policies as well as making accounting estimates that are reasonable in
the circumstances.
If the risk of fraud is estimated, the auditor must find appropriate responses. The general answers include:
reviewing the designated staff, reviewing accounting policies used by the entity, and incorporating an element
of unpredictability in the audit.
From what has been said so far, the conclusion that the auditor in the course of the audit of the financial
statements has fully fulfilled its responsibility for detecting fraud, if by its independent position, the consistent
application of the relevant audit standards and the observance of the Code of Professional Ethics, experience
and acquired knowledge about the manner of execution of the frauds, has completely used them in the
direction of their disclosure and reporting.
Auditors' responsibility for deception in financial statements is an issue that continuously monitors the audit
theory and practice and does not lose its actuality. Through the past years, auditors and other stakeholders
have expressed different views on the responsibility of auditors in relation to fraud in the financial statements.
In doing so, it is concluded that some of the stakeholders can not fully understand the responsibilities of the
auditors regarding the fraud in the financial statements, which is the reason for the so-called. gap in
expectations. The results of the conducted empirical research confirm the existence of a gap in expectations
among users of the audit report.
Unlike the audit profession where the disclosure of fraud and errors in the financial statements is an important
but still secondary activity in the audit process of the financial statements, the shareholders and the
management of the joint stock companies, as users of the audit report, expect absolute assurance from the
auditors that the financial statements are free of material misstatements.
The forensic audit as a newer discipline within the audit, since it is primarily aimed at detecting fraud in the
financial statements fills in the "expectation gap" that occurs among users of financial statements who
mistakenly believe that the audit of the financial statements "reveals everything".
The fundamental difference between the audit of the financial statements and the forensic audit consists in the
fact that external auditors issue an opinion on the reality and objectivity of the entity's financial statements - a
client of the audit, while forensic auditors do not issue an opinion, but a report listing all the facts about the
existence of fraud. Hence, the main goal of the forensic audit is disclosure of fraud in the client's financial
statements, regardless of its materiality, ie the degree of its impact on the reliability and objectivity of the
financial statements.
Although there is a big difference between the forensic audit and the audit of the financial statements, both in
terms of the materiality and scope of the checks, as well as the reporting of the results of their work, they still
have many common points of contact. We have already seen that the methods used in the forensic audit are
mostly based on the techniques and methods applied in the audit of the financial statements (inspection,
monitoring, analytical procedures, re-calculation, questioning). The methods and techniques used in forensic
auditing allow forensic auditors to determine if fraudulent claims are correct.
The results of the research show that auditors, shareholders and management consider forensic revision as an
effective measure for preventing and detecting fraud. Accordingly, a forensic audit may provide a greater effect
in the detection of frauds if it is legally regulated. In other words, in order for the forensic audit to become an
effective measure for preventing fraud, it is necessary for the law to state the possibility of using forensic audits
in cases where there is a reasonable doubt to be enforced in order to detect fraud or with an aim to deny the
suspicions of having a scam. All this emphasizes the need to create cadres in the field of forensic audit and
their continuous retraining. But taking into account the fact that the Republic of Macedonia is a small country,
at the moment there are no conditions for independent development and acting of this profession.
Accordingly, in this paper, as acceptable models for organizing the forensic audit, are considered models
according to which:
1) the forensic auditor is included in the process of auditing the financial statements,
2) forensic audit conducted at the request of the shareholders, or
3) forensic audit conducted on the basis of anonymous report or suspected fraud.
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Using the forensic audit experience can be a very useful tool for auditors of the financial statements. Also, in
some cases, the forensic audit may complement the audit of the financial statements. It is possible that the
auditor during the audit of the financial statements will detect fraud, which due to its small significance does
not affect the objective presentation of the financial statements. However, in the letter to the management,
the auditor should inform all detected frauds regardless of their significance, after which the management can
continue through the forensic audit in order to detect all frauds of the same or similar type.
The forensic audit receives the role of an important measure for preventing and detecting fraud in the financial
statements of entities of public interest in the Republic of Macedonia. The forensic audit would reduce frauds,
preventive action would be taken with the timely detection and elimination of fraud conditions in the financial
statements, the chances of corruption would be reduced. With the help of the forensic audit, it would also
contribute to the improvement of the overall economic situation in the country, which would make the
Republic of Macedonia more credible with foreign partners.
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Abstract: The level of proficiency of Junior High School students in Filipino language and literature was assessed in this
study. Descriptive method of research was used to gather primary data. Respondents consist of grade seven students of
Don Mariano Marcos Memorial State University-South La Union Campus Laboratory High School, Agoo, La Union,
Philippines. Salient findings reveal that most of the learners had basic level of proficiency in Filipino language and literature.
Basic level of proficiency was identified in comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation while advanced
under knowledge. There is no significant relationship between the students’ age, sex, average family monthly income, and
parents' highest educational attainment as to the level of proficiency of Junior High School students in language and
literature.
Field of Research: level of proficiency, junior high school students, Filipino language and

literature

INTRODUCTION
Situational Analysis
Achievements and performance of the students depend largely on the effectiveness of the teacher to manage
the learning process. On the other hand, the excellence of curricula and instructional decisions, teachers’
quality to improve learning may be considered as determinants for effectiveness and efficiency, (Boado, 2016).
Learning is no longer encapsulated by time, in place, and age, but has become a pervasive activity and attitude
that continues throughout life and is supported by all segments of society, (Mathieu & Salas, 1992).
Undeniably, Ntui (2014) revealed that effective and successful study consists of more than merely memorizing
facts but calls for knowing where and how to obtain information and the ability to make intelligent use of it.
In the Philippines, Filipinos have high regard on education because they believe on the notion that education is
the key to economic uplift and social mobility. With this notion, the government has
provided the educational needs of the Filipinos by giving free access to education, (Paglinawan, J.L, 2014).
In a worldwide setting, Villanueva and Dulay (2016) reiterated that education is universally recognized as one
of the most fundamental building blocks for human development and poverty reduction. It equips a person
with the necessary skills, knowledge and moral values to become a functional member of a society. Given the
opportunity to learn, people are empowered to contribute to the development of their lives, communities and
their countries. Education remains as one of the most powerful instrument for reducing poverty and inequality
and helps lay the foundation for sustained economic growth.
Studies revealed that socio-demographic factors influenced students’ comprehension, proficiency and
performance. The socio-demographic factors such as age and sex influenced the pupils’ comprehension level.
But sex was a more significant factor. Likewise, age and sex influenced the pupils’ reading speed. The more
significant factor was sex of the respondents, (Chatto, 2011). In the same manner, Gevero (2008), showed that
there was a significant relationship between the socio-demographic factors of pupils and parents and the
performance of Grade IV pupils of Kabacan South District Achievement test in Mathematics. The pupil and
parent factors highly influenced the performance of Grade IV pupils in the District Achievement Test in
Mathematics. There was a significant relationship between performance and the family background of the
pupils which include: a) monthly family income, b) educational level of the parents, and c) size of the family and
the academic achievement of the Grade Five SMART and non-SMART pupils, (Masillones, 2003).
To concretize students’ level of proficiency, assessment methods are important tools to monitor the academic
achievement of students in all aspects of learning. It is a process to document the domains of learning needed
in the 21st century learning. Educators usually conduct exercises, record information, be it with summative and
formative tests.
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It is in this situation where the researcher aims to determine the level of proficiency of Grade Seven Junior
High School students in Filipino language and literature.
Conceptual Framework
Input

Process

A. Profile of the Grade Seven
students as to :
a. Age
b. Sex
c. Average family income
d. Parents’ highest
Educational attainment
B. Standardized proficiency
test in Language and
Literature

Output
Analysis of
Grade Seven
students’
profile and
proficiency test
classified
according to the
cognitive
domains of
learning

Level of
proficiency of
Grade Seven
Students in
Language and
Literature

Three
distinctions are made between proficiency tests, intended for administrative purposes, and
achievement tests, intended for assessment of instructional results were reiterated by Cohenn (1994) as cited
by CARLA (2017). For this study, assessment of instructional results was utilized where diagnosis, evidence of
progress, feedback to the respondents, and evaluation or teaching of curriculum were manifested. This is
considered as norm-referenced assessment where students were compared with each other in a class. Not like
in a criterion-referenced assessment where teachers have to determine whether respondents have met
certain instructional objectives or criteria.
The level of proficiency in Filipino language and literature varies every grading period. As a part of the teachinglearning process, teachers from the grade level integrate appropriate classroom activities as the need arises.
However, the collaborative effort of both the students and the teachers will result to a fun yet interesting,
interactive and engaging lessons geared to a higher level of proficiency in the subject.
The mastery of specific cognitive learning domains formulated by Blooms such as knowledge, comprehension,
application, analysis, synthesis, and evaluation as revised by Anderson such as remembering, understanding,
applying, analyzing, evaluating, and creating will create a great impact and difference in the level of proficiency
of students along with various disciplines.

Statement of the Problem
This study determined the level of proficiency of Junior High School Students in Filipino Language and
Literature.
Specifically, it answered the following questions:
1. What is the profile of Junior High School Students in terms of age, sex, average family monthly income
and parents’ highest educational attainment?
2. What is the level of proficiency of Junior High School Students in Language and Literature?
3. What is the level of proficiency of Junior High School Students in Language and Literature Along with
the Cognitive Domains of Learning?
4. Is there a significant relationship between students’ socio-demographic profile and proficiency level in
language and literature?

METHODOLOGY
Research Design
Descriptive method of research was used to determine the level of proficiency of Grade Seven students in
Language and Literature for the first term of the school year.
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Sample and Data Collection Method
Total enumeration composed of Grade Seven students enrolled for the school year was included in the study.

Instrumentation
A two-part
data gathering instrument was used to elicit data from the respondents namely: sociodemographic profile of the Grade Seven students and standardized proficiency test in language and literature
classified according to the cognitive domains of learning.

Reliability Analysis
The split-half procedure involves scoring, using the odd items vis-à-vis the even number of a test separately for
each person, after which the correlation coefficient was employed in the sets of scores. The correlation
coefficient indicates the degree to which the two halves of the test provide the same results. Hence, the test
has internal consistency, (Fraenkel and Wallen, 1993).
The reliability coefficient was calculated using the Spearman-Brown prophecy formula. The correlation
coefficient of the two halves of the test was calculated using Pearson Product Moment of Correlation
Coefficient formula with a value of 0.72. The instrument was interpreted as highly reliable.

Descriptive Statistics and Analysis
Frequency counts and percentage were utilized to determine the socio-demographic profile of Grade Seven
students. Pearson's correlation coefficient (r) measures the significant relationship between the level of
proficiency in Filipino language and literature with the socio-demographic profile of the respondents at 0.05
level of significance.

FINDING & DISCUSSION
Table 1 shows the socio-demographic profile of Grade Seven students as to age, sex, average family monthly
income, and parents’ highest educational attainment.
Grade Seven students were both under 12 years of age, 43 (48.86%) and 13 years of age 43 (48.86%)
dominated by females, 46 (52.27%) with an average monthly family income of 20, 000 to 30, 000 pesos, 49
(55.68%). Both parents, father 69 (78.40%) and mother 78 (88.63%) were college graduates.
Related studies revealed that as to the socio-demographic characteristics of the fast learners majority were
younger than those in the regular curriculum, females and had parents who were college graduates and were
government employees. In contrary, majority of the slow learners were older than those in the regular
curriculum, males, had parents who reached high school level only, (Anino, 2009).
Batig’s (2010) research also showed that the age, sex, rank in the family, and pre-school significantly
influenced the pupils’ performance in the District English Achievement Test. The parent factors such as
educational attainment and occupation, number of children in the family and monthly income of the family
significantly influenced the pupils’ performance in the District English Achievement Test.
In contrary, Afdal’s (2012) research revealed that socio-demographic characteristics namely: age, sex, and
fathers’ and mothers’ educational attainment had no significant influence on the level of intrinsic and extrinsic
motivation of pupils to learn.
Table 1. Socio-demographic Profile of Grade Seven Students
Age

Frequency

Percentage

14

2

2.27%

13

43

48.86%

12

43

48.86%

88
Frequency
42
46

100.00%
Percentage
47.72%
52.27%

11
Total
Sex
Male
Female
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Total
Average Family Monthly Income
50,000php and above
40, 001 – 50, 000php
30, 001 – 40, 000php
20, 001 – 30, 000php
10, 000 – 20, 000php
5, 001 – 10, 000php
Total
Parents’ Highest Educational
Attainment
Doctorate Degree –Ph.D./Ed.D.
Masters’ Degree-MA/MAED
College Graduate-BS/AB
College Level
High School Graduate
High School Level
Elementary Graduate
Total
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88
Frequency
15
3
4
49
15
2
88
Frequency Percentage
Father

69
16
3

78.40%
18.18%
3.40%

2
1
78
6

100.00%
Percentage
17.04%
3.40%
4.54%
55.68%
17.04%
2.27%
100.00%
Frequency Percentage
Mother
2.27%
1.13%
88.63%
6.81%

1
88

1.13%
100.00%

Table 2 shows that most of the students, 46 (52.27%) had basic level of proficiency in Filipino language and
literature on the topics discussed during the first term of the school year.
Table 2. Level of Proficiency of Grade Seven students in Language and Literature
Level of Proficiency
Frequency
Advanced
18
Intermediate
24
Basic
46
Total
88

Percentage
20.45%
27.27%
52.27%
100.00%

Table 3 shows the Grade Seven Students’ level of proficiency in language and literature along with the cognitive
domains of learning. As a result, a basic level of proficiency was identified in comprehension, application,
analysis, synthesis and evaluation while advanced under knowledge.
Table 3. Level of Proficiency of Grade Seven Students in Language and Literature Along with the Cognitive
Domains of Learning
Proficiency Level
Basic
Intermediate
Advanced
Cognitive Learning Domains
f
%
f
%
f
%
Knowledge
28 31.81%
12 13.63%
48 54.54%
Comprehension
49 55.68%
29 32.95%
10 11.36%
Application
38 43.18%
27 30.68%
23 26.13%
Analysis
34 38.63%
32 36.36%
22 25.00%
Synthesis
39 44.31%
35 39.77%
14 15.90%
Evaluation
43 48.86%
34 38.63%
11 12.50%
Table 4 shows the computed r as to age, 0.02192508 with No or Negligible Relationship, sex, 0.2926101174
with Weak Positive Relationship, Average Family Monthly Income,
0.2028667105 with Weak
Positive Relationship, Parents’ Highest Educational Attainment, 0.0161207778 for father with No or Negligible
Relationship while -0.0242402885 for mother with No or Negligible Relationship. Thus, there is no significant
relationship between the students’ age, sex, average family monthly income, and parents' highest educational
attainment as to the level of proficiency of Junior High School students in language and literature.
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Table 4. Relationship Between Students’ Socio-demographic Profile and Proficiency Level in Language and
Literature
Socio-demographic Characteristics
Computed r
Verbal Description
Age
0.02192508
No or Negligible Relationship
Sex
0.2926101174
Weak Positive Relationship
Average Family Monthly Income
0.2028667105
Weak Positive Relationship
Parents’ Highest Educational
Attainment
Father
0.0161207778
No or Negligible Relationship
Mother
-0.0242402885
No or Negligible Relationship
Legend for r value:
+.70 or Higher – Very Strong Relationship
+.40 - +.69- Strong Positive Relationship
+.30 - +.39 – Moderate Positive Relationship
+.20 - +.29 – Weak Positive Relationship
+.01 - +.19 – No or Negligible Relationship
0 – No relationship/Zero Order Correlation
-.01 - .19 – No or Negligible Relationship
-.20 - -.29 – Weak Negative Relationship
-.30 - -.39 – Moderate Negative Relationship
-.40 - -.69 – Strong Negative Relationship
-.70 or Higher- Very Strong Negative Relationship

CONCLUSION AND FUTURE RECOMMENDATION
Grade Seven students were both under 12 and 13 years of age dominated by females with an average monthly
family income of 20, 000 to 30, 000 pesos and both parents were college graduates. Most of the learners had
basic level of proficiency in Filipino language and literature. Basic
level of proficiency was identified in
comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation while advanced under knowledge. There is no
significant relationship between the students’ age, sex, average family monthly income, and parents' highest
educational attainment as to the level of proficiency of Junior High School students in language and literature.
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Understanding The Needs & Aspirations Of “ Samahan Ng Magkakapit-Kamay
(SMK)” Community In Talon Tres, Las Pinas City: A Grounded Theory Approach
Leonilo B. Capulso1
1

MRS, MAEd, San Matias High School,Senior High School Department, San Matias, Sto. Tomas, Pampanga,
leonilocapulso@ymail.com, 0933 5564886

Abstract: The purpose of the study is to determine the manner by which the residents of SMK- Samahan ng MagkakapitKamay Community of Talon Tres, Las Pinas City (Phil.) understand their needs and aspirations. It used a Qualitative Research
Design – Grounded Theory Approach. Face-to-face interview and focused group discussion
were used to gather the
data. To interpret the data, initial coding, open coding, axial coding, selective coding and memoing were employed. Three
focal categories came out as a result of the process, namely: Security and Human Survival, Vision for a Better Life and the
Need for External Linkages. Moreover, findings also revealed that the residents understanding of their needs and
aspirations were product of their own daily encounters with each other. These sentiments are similar to other informal
settlers especially those living in the critical areas like the creek side. Furthermore, the same needs and fears were also
manifestations of their desire for a security of life for themselves and their loved ones.
Keywords: Grounded Theory, Needs Analysis, Samahan ng Magkakapit-Kamay Community (SMK), Community Outreach,
Community Extension Services

1. Introduction
The Republic Act 7722 mandates institutions of higher learning to respond to the call for social transformation.
This mandate is geared to serve the poorest of the poor, the least privileged, the deprived and the oppressed
as cited in Elman (1998). Bidad and Camposano (2010) in their study of the Community Extension Services of
SUCs in Region IX believe that community extension program offered by the SUC’s will primarily boost the
security of livelihood, alleviate suffering, reduce illiteracy , improve health and nutrition , create a system of
governance that will promote, support and sustain human development and protect and preserve the
environment. They further advance that the programs will help the poor by empowering their minds, body and
resources, to augment their voice and will make the government attuned to their needs, aspirations that will
eventually create a better participation. This empowering endeavors, according to them, will enable good
governance increase an opportunity for them to participate in the decision making, institution building, and
social life.
Moreover, Nasution (2006) in his article entitled “The Performance of Trilogy Function of Higher Education in
Selected NOCEI-member of Higher Education Institution in the CALABARZON Provinces” highlights the
importance of these functions especially on community extension. For him, HEIs role is to become an agent of
development for the nation, hence, it must seek to educate and interact with the community in terms of the
trilogy of higher education. He said, however, the priority was given to (1) teaching and to a certain extent to
(2) research leaving (3) community extension service receiving less importance. Citing Bowen & Fincher (1996),
education as part of the trilogy on the teaching and learning function, should embrace not only the formal
academic curricula but also influences among students that came about from association with peers and
faculty members from the varied experiences of campus life. Hence, the teaching and learning experiences
should not only be limited to the classroom but also provides opportunities for a broader non-academic
relationships and experiences. This initiative requires a capable management for an institution to advance to a
higher learning activities. Runnery as cited by Nasution (2006), forwarded the need for effective leadership
through the development of educational goals. For him, leaders must respond to the challenges on building up
cooperative participation in order to develop and legitimize attainable goals and objectives for the community.
Furthermore, the development of educational goals and objectives of higher education institution should
always be integrated with the community needs.
To respond to these challenge, the University of Perpetual Help System DALTA reflects in its vision- mission
statement the “betterment of life through national development and transformation, which are predicated
upon the quality of education of its people”. These desire for human development tries to develop the value of
“Helpers of God” guided by the principle of “Character Building is Nation Building” (UPHSD Student Handbook,
2013). All these ideals are incorporated on its teaching, research and community extension program, the
trident of the University.
79

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

To this end, the administrators, faculty, staff and students of every department are expected to exercise this
three-fold mandate not only in teaching and research but also in the community extension program and
activities of the department. In the case of the students who enrolled in the Graduate School of Education, they
are expected to participate actively not only in the school’s curricular programs, but also in the extracurricular
activities especially in the Community Extension programs and activities of the department. The task to fully
implement them becomes the collaborative effort of the Office of Community Extension and the Office of the
Graduate School of Education.
As graduate students of the institution, our first concrete response is to become productive citizens of our
country especially those challenged communities. However, the traditional concept of community involvement
through artificial dole-out have never produced a long term positive effect in the community. To do this right,
the best way to start is through a Social Investigation. Jimenez (2008) defines social investigation as a process
of systematically learning and analyzing the various structure and forces in the community ( i.e. economic,
political & socio-cultural). According to her, this investigation will lead to Community Study Report which is the
scientific collation and synthesis of data to draw a picture of the COMMUNITY. Moreover, it is a manifestation
of a skill and a standpoint. This enables one to bring into focus of the oppressive & exploitative situation and
will starting point of organizing activity. Through social investigation, the following data will become available:
geographic, demographic, economic , political and socio-political data.
With all the data available, Community Organization is the next concept to be given importance. Murray G.
Ross defines Community Organizing as a process by which community identify its need or objectives, finds the
resources (internal and external) to deal with these needs or objectives, takes action in respect to them, and in
so doing extends and develops cooperative and collaborative attitudes and practices in the community.
Opposite to some understanding, community organizing should be seen in the optic of the community. As
presented in the definition, the community organizer is not a superhero. No one knows the need of the
community than the community people themselves. The data gathered above through social investigation
should be obtained with the community leaders along the way. This will provide a more contextualized data
that will become the basis of the programs and activities to be implemented by and for the community. The
responses to the identified needs can be responded through tapping or networking with the internal and
external resources. Community leaders and the community organizers should work hand in hand in order to
materialized the planned activities. Programs to be implemented should both respond to the immediate or
short term needs and the long term needs of the community. The success of the community organization is
manifested in the community sustainable development.
Hence, Community Extension to be productive and effective should follow a particular scheme. Personally, the
scheme I personally adhere to is known as “SEE-JUDGE-ACT”. This is a paradigm normally practiced in the
social initiative of the Church Social Teachings. The Catholic Church incorporated this in the Basic Ecclesial
Communities in order to enrich the local and even the universal Church. The “see” phase is equivalent to the
social investigation discussed above. The “judge” phase pertains to the analysis and the planning stage in the
social investigation and the community organization process. The “act” phase” pertains to the implementation
of the plans and the evaluation stage that will better the implementation of the program in the community.

Objective of the Study:
This study focused on understanding the needs and aspirations of the community as experienced by
themselves. It enumerates concrete ways to address the identified needs and aspirations. It also pointed out
responsible persons who can help them in their identified needs and aspirations.
Moreover, the same study suggested concrete ways on how the Graduate School of Education to respond to
such identified needs and pointed out some basis of adopting the community by the Graduate School of
Education.

2. Methods
Using Grounded Theory Approach, the study determined the understanding of the residents of Samahan ng
Magkakapit-Kamay (SMK) community of their personal needs and aspirations as a community. Flores (2015)
defined Grounded theory as a methodology that geared towards building theory from the data through the
generation of theoretical constructs which came from the qualitative analysis of the same data. It involves the
process collecting data where the researcher collects codes and analyzes the information and decides what are
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the next data to collect and where to locate them in order to develop a theory that emerges. In conducting the
process, the researcher collected data through face to face interview and focused group discussions. Flores
(2015) considered this approach as personalist and constructivist in nature which tried to understand and
interpret the experiences in the vantage of the person.
The respondents were composed of ten residents belonging to the two groups of respondents, most of them
are leaders and active members of the community. These groups of respondents were divided according to the
possible relocation area assigned to them.
For the face-to-face interview, both groups, through their leaders were personally asked about their common
experiences in the community including some demographic information such as educational backgrounds,
number of members in the family, livelihood and religion. The same respondents were also asked about some
activities and programs provided to them both by the private organizations and the Local Government Units.
Lastly, the researcher asked the same respondents about their immediate needs and aspirations that will make
their lives more productive and dignified. The responses of the residents were then noted through initial
coding, open coding, axial coding, selective coding and memoing. At the end, the researcher was able to
determine the common factors from these experiences that will comprise the framework of the theory.

3. Results
The understanding of the needs and aspirations of the community respondents of Samahan ng MagkakapitKamay in Barangay Talon Tres, Las Pinas City was based on major factors. The interview and the encounter of
the researcher with the respondents/co-researchers brought him to the realization of the three major factors
that eventually became the three focal categories that came out from the data collection: Security and Human
Survival, Vision of a Better Life and External Linkages
The same respondents understood their needs based on their daily experiences of uncertainty of daily survival.
Many aspects of human needs and the need to survive surfaced in the interview as part of their lived
experiences. It was full of uncertainly that eventually led them to identify certain individuals especial the Local
Government Unit and other agencies, including NGO;s as sources of external linkages. All these experiences
were later on manifested in their vision and aspiration of a better life away from the present community

Categories of Understanding of Empowerment
The diagram below exhibits the paradigm of the understanding of the needs and aspirations of the residents of
Samahan ng Magkakapit-Kamay community in Barangay Talon Tres, Las Pinas City. There are three factors
identified by the researcher that contributed to the resondents’ understanding of their needs and aspirations
as informal settlers of the community. These three factors are also the focal categories of the study, namely,
human survival and security, vision for a better life and external linkages.
The diagram presented the Understanding Needs and Aspirations. This is the main focus of the study to which
the questions in the interview were directed to draw out. The three factors which are also the focal categories
are: human security and
Figure 1. Factors on Residents’ Understanding of their Needs and Aspirations
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On Human Security and Survival
The residents of Samahan ng Magkakapit-Kamay Community in Barangay Talon 3, las Pinas City their needs and
aspirations are actually manifested by their desire for security and human survival.
Table 1. Highlights of Coding Process – HUMAN SECURITY AND SURVIVAL
CODES
CONCEPTS
For now, what we want in the group is to have a clean water supply…the river at the is
full of garbage. The garbage stuck in the river so the water rises up…During flood, the
garbage are ll gathered there, until it stuck…it reaches the our sleeping quarters…our
house..

CATEGORIES

FOCAL
CATEGORY

Lost of shelter
Call for
Responsibility

Most common diseases here are cough, fever, flu…many of the residents have TB(
tuberculusis) especially with the elderly, most of them are frequently drinking liquors at
smokers…
Many residents are rude and trouble makers, sometimesthere were strangers who will
enter our house, they are running from someone…We are bothered because we might
be part of their trouble…Someone, old friends would come…but sometimes, they just
bring trouble. There was even a time that there was even a time that a policeman fire a
gun..He was drunk. So my husband went to the Barangay/Municipal Office to seek for
help…we are afraid for our children…

H
U
M
A
N

Effects of
Vices

Peace and
Order

S
E
C
U
R
I
T
Y

Abuse of
freedom /power

&
S
U
R
V
I
V
A
L

It is nice to have that here..most of the mothers here are just sitting fown the whole
afternoon, doing nothing…
Lack of job
opportunity/
education

…Many from here are working in Perpetual (University) as construction workers…but
many are also just doing idle…(… bum)..

Job Tenure

…I also want a much comfortable life...others are also willing to work but the lack of
education limits them…

MEMOS
The respondents identified their needs based on the scarcity of their daily needs. These needs they identified were manifestations of their
fears on loosing their shelter, the effects of vices, their need for peace and order and the lack of job opportunity and lack of education. The
same needs are also expression of the call for responsibility on the daily decisions they have made, the responsible use of freedom and
power and their desire for security of tenure. In summary, these needs of the residents are reflections of the need for huam security and
survival.

EXTERNAL LINKAGES
After identifying their needs, such as scarcity of jobs, lack of education, peace and order and health and
sanitation which are manifestations of their human security and survival, the responden realized that these
identified needs can be provided by thrmselves alone. They needed other stakeholders who are in the position
to realized these scarcity in their situation as narrated by one respondent:
Table 2. Highlights of Coding Process – EXTERNAL LINKAGES
CODES
Before, the Barangay/LGU was doing it…we are able to do it..Those who are
working were helping each other…we gathered the garbage…we are bringing
the garbage in front of Uniwide ( a Mall along the road)..and then a garbage
truck will collect it…some residents are also helping out…

CONCEPTS

CATEGORIES

Cooperation
Subsidiarity

( They (LGU) are helping..they are coming to rescue…Whn the flood is huge. They
are gathering the residents and bring them in the covered court ng Verdan( a
Place/Subdivision)..those houses near the river…Some decided to stay at
home….they just waited the flood to subside..
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R
N
A
L

The Mayor control the policemen, so they will be in charge…so the people
would call the attention of the Mayor for action…
Just like before, there wa a livelihood program of Maam Milda ( Mayor of the
place) … Soap Making livelihood, how to make dishwashing…we used to have
it in the covered court…

Coordination

Network

..We are also taught how to make longganisa ( home-made sausage)…DSWD
of Las Pinas, we are invited …those interested…
I am part of the 4P’s ( Government;s program for the Poor)..we have a leader,
the government is giving us cash to livelihood, to buy daily needs like groceries.
Our leaders are staying at the rear are of the community, we have a Cooperative
for 4Ps members only ..the income is collected …then, they will distribute the
income…

Leadership

Empowerment

L
I
N
K
A
G
E
S

MEMOS
The respondents daily experiences differences challengies and insuffecienciues, they were able to identify ways to better their situation.
However, these experiences also bring theme the realization that they also need other group of individuals or shareholders to help them
tarnscent their seemingly miserable situation. These expericnes opened up to development leadership, responsiveness and coordination.
The same group of people who tried to respond to their needs manifested the importance of connecting to people or network, subsidiarity
and empowerment. Putting these concets and categories together will sum up to the community nee fo external linkages in order to
maximize their potentials through these external forces.

VISION FOR A BETTER LIFE
As much as there are many challenges they have experienced in the community, the residents were able to
identify significant individuals who can also be of help to them. The respondents however manifested a very
positive attitude of hope. The same reswpondents are now in the process of relocation to the two separate
sites. The first group will be relocated to Naic, Cavite while the other group will be relocated to Ciudad de
Strike in Molino, Bacoor City. This reality is where the hope is coming from.
Table 3. Highlights of Coding Process – VISION FOR A BETTER LIFE
CODES
Like now, my husband want us to relocate…we want to leave this
place..away from flood..at least now, we are having a possible
relocation…

..So we can be safe, the whole family..most of us here wanted to
relocate..for our children, ..like those with little children who are
always playing in the creek…most parents here wanted to transfer
to more secure place…

CONCEPTS

CATEGORIES

FOCAL
CATEGORY

Harmonious
Relationship

V
I
S
I
O
N

Stability of Shelter

Safety of children

…We wanted to transfer so we can have more comfortable
life..livelihood..and maybe, small business to give a better
future for our children…
We want to have our own livelihood…those that we know
of…we are also told, the the relocation place for us can be
donated to us in time ..of the foreigners ( the Sponsors)

We are not yet sure, we will try still…We hope for the
better..becaus someone will be in charge of us…there will also be a
curfew..there will be a guardhouse…before you enter, you will be
asked to present the ID to see to it that you belong to the
place..We want things to be in order for our children..unlike here
many children are cutting classes, hardheaded..many bad
influences around…

F
O
R
Financial stability

Financial Freedom

Healthy
Neighborhood

Secured Community

B
E
T
T
E
R
LIFE
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MEMOS
The respondents daily experiences of insufficiency in different facets of life made them envision for a better life. The scarcity in their
financial needs, the lack of jobs that hindered them to supply the family needs, the absence of other sources of income, the lack of
education, the test nature like flood and sickness in their family became their motivatosr to look for ways to trsncend their present
situation.

4. Discussions
The study Understanding the Needs and Aspirations of Samahan Ng MagkakapitKamay Community in Talon
Tres, Las Pinas City : A Grounded Theory Approach helped the community of the Samahan ng MagkakapitKamay understand their needs and aspirations. The results of the study will become the basis of adopting the
adopting the community by the Graduate School of Education Community Extension Program.
The result of the study identifies three major factors that reflected the community needs and aspiration based
on their daily live d experiences. The three focal factors identified by the researcher are the same factors in
considering the needs and aspiration of the community after undergoing the process of data gathering and
data analysis. The following factors are (1) human security and survival, whereparticular needs such as
education, livelihood, peace and order, value formation, risk reduction came out, (2) Need for External
Linkages; and (3) Vision for a Better Life.
The respondents, in general, identified their needs as enumerated above as manifestation of their deeper
desire for human survival and security. Their experiences of flood, absence of peace and order, lack of job and
livelihood, poor health and sanitation made them identify their needs as an urgent response to this daily
scarcity of life.
The identified needs enabled them to realized the role of the external linkages and the other stakeholders such
as the City Mayor, Barangay Captain and Council, Philippine National Police, DSWD and other agencies. These
external linkages played a big role in responding to the needs of the community. These linkages make needs
met directly and indirectly by using their own resources to complement the needs of the community.
Lastly, the reality of the immenent transfer of residence from the informal settling to a formal relocation site
also manifested another factor in the lives of th respondents. Since the communityof the Samahan ng
Magkakapit-Kamay will be relocate to Naic, Cavite , the first group, and in Ciudad de Strike in Molino, Bacoor
City, the second group, the desire for a better life that provides a harmonius relationship among com munity
member, possibility of financial freedom and secured community.

5. Conclusion
Based on the findings of the study using analytical nd comparative method of data analysis based on the
grounded theory approach as a qualitative study, the following conclusions are forwarded by the researcher:
The understanding of the residents of the Samahan ng Magkakapit-Kamay community of their needs and
aspiration are purely based on their daily experience of scarcity and inadequacy of life. These needs might be
very concrete and simple yet they will surely alleviate them from the feeling of inadequacies they are
experiencing right now.
1.

The need for human survival and security is indeed very inherent. There is a need for education, job and
livelihood, skills for risk reduction, and proper health and hygience. These are primary needs of the family
in order to have a descent living condition especially in the informal settlement.

2.

The researcher also concluded that the significant role of the external stakeholders can never be under
estimated especially in the less privilege area like the Samahan ng Magkakapit-Kamay. The programs and
activities of the Local Government Unit were indeed beneficial in the daily survival of the community.

3.

The researcher also concluded that the aspiration of the community of a better life especially in the
relocation area is creating a very positive effect in the lives of the residents. Their efforts to strive to
provide a better life for their families became their motivation of living life everyday the best way they can
and learned to be contented but not complacent in what they have now.
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Recommendations
Based on the findings of the study, the following are recommended for the interested groups who will be
involved in the community of Samahan ng Magkakapit-Kamay.
1.

Revisit and Conduct an In-depth Needs Analysis of the community of the Samahan ng MagkakapitKamay in order to complement the information regarding the actual needs of the community. This will be
very beneficial and in making a Community Extension Program especially for possible adoption. The
program to be developed will become more responsive to the needs of the community.

2.

General Assembly for both groups ( based on their Relocation Site) should be done to update the residents
of the situation of the community and the development of the relocation program.

3.

A Social Investigation should be done by the University/HEI especially those planning to adopt the
community to have a better grasp of the life of the community.

4.

Conduct Leadership Training for Community Leaders provide them with skills in handling their group. This
will be helpful ina persuading members and eventually developing activities for the common good of the
community.
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Abstract: The purpose of the study was to evaluate the community outreach activities of a selected Higher Education
Institution (HEI) in the level of awareness, implementation, and engagement of the three group of respondents, the
selected College students of the College of Arts and Sciences and the College of Education, the Faculty, staff and
Administrator and the selected residents of the adopted community of the university. It used an quantitative-descriptive
design. A three-part self-made questionnaires were given to the respondents. Both descriptive and inferential measures
were utilized in the treatment of data such as frequency count, percentage, mean, ranking, analysis of variance, and
applicable multiple comparisons or post-hoc tests. The analysis of variance manifested a significant difference among the
three respondents in the three areas of concerns, namely, the level of awareness, implementation, and engagement. The
post hoc analysis further showed the group of faculty, staff and administrator caused the significant difference to the two
other groups of respondents. A Community Extension Services Plan was developed to address this issue that will cater to
more collaborative extensions services of the university.
Keywords: Community Outreach, Community Extension Services, Program Evaluation, Higher Education Institution (HEI),
Community Development, Cavite, Philippines

1. Introduction
The Republic Act 7722 mandates institutions of higher learning to respond to the call for social transformation.
This mandate is geared to serve the poorest of the poor, the least privileged, the deprived and the oppressed
as cited in Elman (1998). Bidad and Camposano (2010) studied the Community Extension Services of SUCs in
Region IX. They believe that community extension program offered by the SUC’s will primarily boost the
security of livelihood, alleviate suffering, reduce illiteracy , improve health and nutrition , create a system of
governance that will promote, support and sustain human development and protect and preserve the
environment. They further advance that the programs will help the poor by empowering their minds, body and
resources, to augment their voice and will make the government attuned to their needs, aspirations that will
eventually create a better participation. This empowering endeavors, according to them, will enable good
governance increase an opportunity for them to participate in the decision making, institution building, and
social life.
Moreover, Nasution (2006) highlighted the performance of trilogy function of higher education in selected
NOCEI-member of Higher Education Institution in the CALABARZON Provinces especially on community
extension. Nasution recognized that the HEIs role is to become an agent of development for the nation, hence,
it must seek to educate and interact with the community in terms of the trilogy of higher education. However,
Nasution pointed out the priority was given to (1) teaching and to a certain extent to (2) research leaving (3)
community extension service receiving less importance. Bowen & Fincher (1996), considered education as part
of the trilogy on the teaching and learning function, should embrace not only the formal academic curricula but
also influences among students that came about from association with peers and faculty members from the
varied experiences of campus life. Hence, the teaching and learning experiences should not only be limited to
the classroom but also provides opportunities for a broader non-academic relationships and experiences. This
initiative requires a capable management for an institution to advance to a higher learning activities. Runnery
as cited by Nasution (2006), forwarded the need for effective leadership through the development of
educational goals. Nasution believes that leaders must respond to the challenges on building up cooperative
participation in order to develop and legitimize attainable goals and objectives for the community.
Furthermore, the development of educational goals and objectives of higher education institution should
always be integrated with the community needs.
To this end, the administrators, faculty, staff and students of a Higher Education Institution are expected to
exercise this three-fold mandate not only in teaching and research but also in their community extension
program and activities. However, the present activities of the community extension program for the Colleges of
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Arts Science and Education are limited to the one initiated by classes of the Filipino Christian Living of the
university. The role of the teachers also was also limited to accompanying the students’ exposure and
immersion to the community. The absence of the detailed program for the College of Arts, Science and
Education interest the research to evaluate the program.
As a faculty member of the College of Arts, Sciences and Education, particularly handling Filipino Christian living
classes, the researcher decided to focus his study on the evaluation of the department’s community outreach
activities with the view of developing an Community Extension Services Program.

2. Framework
Figure 1. The Paradigm of the Study
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3. Objectives of the Study
The researcher aimed to evaluate the community outreach activities of a selected Higher Education Institution
(HEI) in Cavite, in the level of awareness, implementation, and engagement of the three group of respondents:
the selected College students of the College of Arts and Sciences and the College of Education, the faculty, staff
and administrator, and the selected residents of the adopted community of the university.

3. Methodology
The study evaluated the community outreach program of the College of Arts, Sciences and Education using
Quantitative-Descriptive research. It focuses on the present situation (what is) and in providing facts, essential
knowledge about the nature of objects and persons in which scientific judgment will be based, and for a closer
observation into the practices, method and procedure (Calmorin, 2010). The evaluation centered on the level
of awareness, implementation and engagement of the stakeholders ( students, faculty and the residents of
the adopted community) in line with the university’s vision-mission, goals and objectives in the area of
community outreach program.
The respondents of the study were composed of twenty (20) faculty members( fulltime and part time) , one
hundred-two (102) students and thirty (30) selected families of the adopted community selected using
purposive sampling. For Quantitative data analysis, both descriptive and inferential measures were utilized in
the treatment of data gathered from the self-made questionnaire including frequency count, percentage,
mean, ranking, analysis of variance, and applicable multiple comparisons or post-hoc tests. For the Qualitative
data analysis gathered from group discussion, unstructured interview and documentary analysis , coding and
memoing were used to analyze the data.
The self made questionnaire used was composed of three parts. The first part of the survey questionnaire is
Profile Data. This section of the questionnaire consist of the personal data of the three groups of respondents
The second part of the survey questionnaire contains the seven identified needs of the community especially in
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the College of Education termed as indicators (1) Reading Comprehension ; (2) Basic Writing Skills; (3)
Mathematical Literacy ;(4) Alternative Learning System, and in the College of Arts and Sciences (Psychosocial
Intervention) termed as indicator : (5)Value Formation; (6)Personality Development; and (7) Leadership Skills .
The third part focused on the indicators of the Community Outreach Program This section is divided into three
groups: level of awareness, level of implementation and level of engagement. Each group has 6 item each. On
the level of awareness, implementation, and engagement of the three group of respondents, the following
indicators were used: 1)Conducts orientation relative to the Philosophy, Vision and Mission; 2) Distributes
invitation every time there is an activity; 3) Conducts community needs analysis to determine its program
services; 4) implements different services /activities that responds to the needs of the adopted community; 5)
holds regular evaluation of its services for the improvement of the program; and 6)conducts research using
community based data.
The respondents answered the checklist using the scale patterned from 4-point Likert Scale as shown below.

Table 1.
4-Point Likert Scale on the Program Needs of the Community as Needed and Responded by the
CAS/E Community Outreach Program
Statistical Limit

Scale

3.50-4.00

4

2.50-3.49

3

1.50-2.49
1.00-1.49

2
1

Qualitative
Descriptive
Very Much Needed/Responded
Moderately
Needed/Responded
Slightly Needed/Responded
Not Needed/Responded

VMN/R
MN/R
SN/R
NN/R

4. Results and Findings
The demographic profile showed that majority of the students respondents were female, 17-20 years old, and
taking BS Education course. For the faculty respondents, majority of them were 41 years old and above and
have a Masters Degree and stayed in the university for 3-5 years and 6 years and above. The majority
community respondents were high school graduates and were scavenging/ garbage collector while majority are
plain housewives and have 1-3 children per family.
Given the indicators of on the needs of the adopted community, namely, 1) Reading Comprehension; 2) Basic
Writing Skills; 3) Mathematically Literacy; and 4)Alternative Learning System 5) Value Formation; 6)
Personality Development ; and 7) Leadership Skills, the community respondents rated indicator 5 “Value
Formation” as Very Much needed with a mean score of 3.77 and indicator 4 “ Alternative Learning System”
with a mean score of 3.47 as Moderately needed. The faculty respondents rated indicator 5 “Value Formation”
as very much rated with a mean rating of 3.90 as the highest need and indicator 4 “Alternative Learning
System” as moderately needed with a mean rating of 3.25 as the lowest score. The student respondent rated
indicator 5 “Value formation” as very much needed with the highest mean score of 3.68 and indicator 2
“Mathematical Literacy” as moderately needed with the lowest mean score of 3.20.
This finding conforms to the observation of the International Center for Peace and Development on the
importance of value formation and education. According to the article, attitude, understanding and values of
the individual can be the basis of one’s accomplishment. However, formal education have put lesser emphasis
on attitudes and the psychological values that a person needs for others skills to be successful that made the
overall effectiveness of the person limited. Moreover, it emphasized that a person’s values are potential for
success because it directs the use of psychological energy for personality. Hence, high values are needed in
order for a person to attain the highest level of accomplishment. In this regard, the process of value formation
should be totally understood. (International Center for Peace and Development, 2016)
The results also revealed that the most responded need according to the community respondents is indicator 6
“personality development” with the highest mean rating of 3.70 and the least responded need is indicator 4
“Alternative Learning System” with the least mean rating of 3.1. The faculty respondents gave the highest
mean rating of 3.00 to indicator 5 “ Values Formation” as most responded need and rated least the indicator 4
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“Alternative Learning System” with the mean of 2.60. The students respondents rated indicator 1 “Reading
Comprehension: as the most responded need with a mean rating of 3.40 and indicator 3 “Mathematical
Literacy” as the least responded need with a mean rating of 3.05.
Moreover, three groups of respondents rated indicator 1 “Conducts orientation relative to the Philosophy,
Vision and Mission” with the highest mean rating of 3.17 in the level of implementation and rated indicator 3
“Conducts community needs analysis to determine its program services” with the least mean rating of 2.81. On
the level of implementation, the three groups rated indicator 1 “Conducts orientation relative to the
Philosophy, Vision and Mission” 3.18 as the highest mean and rated indicator 2 “Distributes invitation every
time there is an activity” and rated indicator 3 “Conducts community needs analysis to determine its program
services” with the least mean rating of 2.92 as moderately implemented. In the level of engagement, three
groups of respondents rated indicator 1 “Conducts orientation relative to the Philosophy, Vision and Mission”
with the highest mean rating of 3.13 as Moderately engaged and indicator 2 “Distributes invitation every time
there is an activity” with the least mean rating of 2.85.
Furthermore, the result also showed that all indicators among the three respondents on the level of
awareness, implementation and engagement are significant. Thus, the null hypothesis that there is no
significant differences among the three respondents on the level of awareness, implementation and
engagement is rejected.
Table 2.
Differences in the level of Awareness, Implementation and Engagement Among the Three Respondents
INDICATORS
( LEVEL OF AWARENESS)
F
1. Conducts orientation relative to the Philosophy, Vision and
Mission
2. Distributes invitation every time there is an activity
3. Conducts community needs analysis to determine its
program services
4. implements different services /activities that responds to the
needs of the adopted community.
5. holds regular evaluation of its services for the improvement
of the program
6. conducts research using community based data.

Sig
.009

I
Significant

13.530

.000

Significant

15.433

.000

Significant

6.973

.001

Significant

5.581

.005

Significant

10.839

.000

Significant

5.535

.005

Significant

11.538

.000

Significant

9.998

.000

Significant

8.880

.000

Significant

13.567

.000

Significant

9.571

.000

Significant

3.395

.036

Significant

4.853

( LEVEL OF IMPLEMENTATION)
1. Conducts orientation relative to the Philosophy, Vision and
Mission
2. Distributes invitation every time there is an activity
3. Conducts community needs analysis to determine its
program services
4. implements different services /activities that responds to the
needs of the adopted community.
5. holds regular evaluation of its services for the improvement
of the program
6. conducts research using community based data.
( LEVEL OF ENGAGEMENT)
1. Conducts orientation relative to the Philosophy, Vision and
Mission
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6.324

.002

Significant

10.931

.000

Significant

6.864

.001

Significant

7.507

.001

Significant

15.993

.000

Significant

*significant at α = 0.05

5. Conclusions and Recommendations
The discrepancies on the level of awareness, implementation and engagement of the three groups of
respondents can be attributed to the absence of the concrete plan of the Community Extension Services of the
selected Higher Education Institution in Cavite. The researcher, therefore, recommends to adopt the output of
this study, the Community Extension Services Plan. In particular, the faculty members of both departments,
College of Arts and Sciences and the College of Education, should be more involved in the extension program
activities. This can be done through incorporation and integration of the Community Extension Activities in the
core and minor subjects as part of the requirement of the course. A separate activities for all faculty,
administrator and staff can also be organized and incorporated in the annual activity of both departments.
Moreover, an annual needs analysis of the adopted community should be done regularly for evaluation
purposes. This will be the basis for the development or enhancement of the current program to continually
respond to the needs of the community.
Lastly, research studies should also be conducted using the needs analysis results. This can be incorporated or
integrated in the Research Department Program on the faculty of the department.
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Abstract: Nowadays, the organizations are constantly searching for mechanisms that will help them to gain competitive
advantage through improvement of their performance. The performance management is becoming an integral part for the
success of almost every organization. The link among the results of an organization and the performance management are
interdependent. The effective performance management can be very powerful management tool.
This paper aims to identify a general understanding of performance management theoretical foundations, and stress out its
importance and the benefits for the organizations. Special attention is given to performance management theories and
literature review related to the stages and characteristics, as a precondition to guarantee the effectiveness of the process
itself. Differences in performance management are derived from organizational strategy, business policy, procedures,
organizational culture etc. These characteristics can be slightly different because, but still there are few common features
to any system of performance management.
This paper will aim to give a broad review of major concepts and constructs in this context.
Keywords: performance management, theoretical aspects, major concepts

Introduction
„Performance management is the key process through which work gets done. It’s how organizations
communicate expectations and drive behavior to achieve important goals; it’s also how organizations identify
ineffective performers for development programs or other personnel actions“(Pulakos, 2009, p.3). If the
process of performance management is properly set up and implemented, than the benefits are numerous.
Performance management represent an effective channel for two way communication and flow of
informations. Strengthening of the link between organizational long-term goals and performance
management can also enhance the effectiveness of an organization. That is the reason why nowadays the
organizations are paying more and more attention on performance management. Effective performance
management implies of the existence of several stages that are interconnected. Also, this paper
draws attention to the characteristics and specifics of performance management in order for the managers to
improve the process within its organizations.

Basics of performance management
Performance management is a process whose effects should be constantly evaluated and continuously
adjusted according to the type of the organization, the organizational culture and the changing environment.
In theory, there are many definitions that describe this phenomenon:
„Performance management can be defined as a systematic process for improving organizational performance by
developing the performance of individuals and team” (Armstrong, 2006, p. 8).
„Performance management is a continuous process of identifying, measuring and developing the performance of individuals
and teams and aligning performance with strategic goals of the organization“
..the definition has two main components:
I Continuous process. Performance management is ongoing. It involves a never ending process of setting goals and
objectives, observing performance, and giving and receiving ongoing coaching and feedback.
II Alignment with strategic goals. Performance management requires that managers ensure that employees’ activities and
outputs are congruent with the organization’s goals and, consequently, help the organization gain a competitive advantage.
Performance management therefore creates a direct link between employee performance and organizational goals and
makes the employees’ contribution to the organization explicit. Note that many organizations have what is labeled a
“performance management “system. However, we must distinguish between performance management and performance
appraisal. A system that involves employee evaluations once a year without an ongoing effort to provide feedback and
coaching so that performance can be improved is not a true performance management system. (Aguinis, 2013, p . 2)
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According to Investopedia: „Performance management is the supervision and oversight of employees, departments, and
organizations with the objective of seeing that milestones and objectives are reached in an efficient and effective
manner”1.

Performance management related statements:
„Performance management is known as the “Achilles’ Heel” of human capital management, and it is the most difficult HR
system to implement in organizations“(Pulakos, 2009, p. 3).
„Performance management sits at the heart of business success. Global firms can only achieve the large-scale productivity
uplifts they require by engaging their people. This means rigorously managing individual performance, and implementing a
strategic performance management system fully supported by the leadership team “(Hay Group, 2011, p3).
„Performance management is a process that ensures recovery of information, accountability and documentation
of operations. It helps employees to direct their talents to meet organizational goals" (Gallant, 2012).

Performance management is a complex process which in order to be successful should be primarily supported
by the top management and properly channeled to the organizational - individual goals of an
employee. Mutually and in accordance with the established clear, measurable, realistic and achievable goals
are precondition for achievement of the expected performance, which will have a positive effect on the
performance of the employee. All this related with the fulfillment of the organizational goals and development
of employees potential.

Background and history of performance management
Performance management has evolved and developed over the years, changing its focus, often under influence
of the empirical results from practice. The beginnings of a more structured and more systematic approach to
performance management are associated with Peter Drucker's theory of management at the early 1954. Peter
Drucker developed five steps which are characterizing the management by objectives: determine or revise the
organizational objectives, translating the organizational objectives to employees, stimulate the participation of
employees in the determining of the objectives, monitoring of progress, evaluate and reward achievements
(Mulder, 2010). The direction of the organization is set by the top management. The mission and the vision are the basis
on which the goals arise. The goal in Wikipedia is defined as: „an idea of the future or desired result that a person or
a group of people envisions, plans and commits to achieve. Goals represent the basis for achieving results in an
organization“. According Jeff Boss, for the following reasons goal setting works:
After all, we know that goal setting is important because they build self-confidence and help you
increase productivity but the science behind why goals help us focus is more opaque. The beauty of
knowing why something works makes you A) more willing to embrace it (whatever “it” is in this case)
and B) more informed which therefore makes you better suited to make decisions. Put it this way, can
you think of a business initiative, company policy or meeting memo that, had you known just a little
more about, would’ve helped you to make better, more informed decisions? Don’t we all. The existence
of goals helps to improve the focus, to trigger behavior and to build character. (Boss, 2017, p.1)
Everything starts with the setting of goals - the pace of this step enables a link between performance
management and goals.
High, or hard, goals are motivating because they require one to attain more in order to be satisﬁed
than do low, or
easy, goals.
Feelings of success
in the
workplace occur to the extent that people see that they are able to grow and meet job challenges by
pursuing and attaining goals that are important and meaningful” (Locke, Latham, p. 265 ).
Once the objectives are set by the top management, the next step is the translation and communication at all
hierarchical levels. According to the management by objectives, employees at all levels should have
clear expectations what exactly is required from them. It is common used the acronym SMART objectives
(specific, measurable, acceptable, realistic and time-limited) (Mulder, 2010). Further, it follows: stimulation of

1

https://www.investopedia.com/terms/p/performance-management.asp

94

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

the employees' participation in the setting of objectives. The existence of SMART goals makes it possible
to monitor the progress of each employee and as a result the final step - evaluation and rewards. The criticism
may suggest that this type of evaluation may encourage immoral and illegal behavior (led only by getting the
awards, can have a negative impact on a team work), communication between all levels can be interpreted
differently, ie not properly communicated (Myers, 2012). Merit system is a process for assessing
which accentuates the judgment of the individual, possession of integrity, and skills such as leadership and
collaboration. The justifications for its use are usually of an educational nature. The criticism of this approach
related with change from the assessment to the analysis of performance and behavior of individuals. Also in
the spirit of improvement, is not to highlight weaknesses, but to focus on the strengths and potential of the
employees (Armstrong, 2009). The award system is presented through award - oriented results. The
assessment is given according to individual performance and related to payment. The assessment is usually
once a year event, where the supervisor expresses its opinion on employees’ performance, followed by
assessments. The criticisms are that this system is experienced as a technique, not as a process involving
people and data. The assessment system is sometimes irrelevant. Furthermore, numerical estimation and
quantification of behavior is related to payment. The several stages in the development of assessment and
motivation evolved over the years and the focus is shift from assessment towards motivation and employee
development (Cappelli, Tavis, 2016).

Evolution of the performance management systems2
2

https://engagedly.com/the-evolution-of-performance-management-system/
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Effective performance management
Effective performance management requires time and additional financial resources, and therefore it is
emphasized that it should be supported by the highest level of management in the organizations. Whether a
new performance management system is being introduced or is being modified already, it is crucial to discuss
the purpose and steps with the employees before it is implemented. The consensus has a great influence, to
make the process fully implemented and to achieve its goal. Management plays a role in recognizing good
performance, and improper performance can be improved with support and follow. Effective management of
employee performance implies clearly defined stages of the process, continuity and consistency of the same
(Hearn, 2017). The analysis of how it is implemented will enable the organization to become aware of the way
of planning, monitoring and implementation and to provide guidance on how to improve it. Performance
management, in order to be effective and to be in the function of giving results and meeting organizational
goals, should take into account several aspects. The description of the tasks should be clear. Every employee
needs to know exactly what is expected of him. There should be constant employee training and clearly
defined timeframes for performance. An element that is also directly linked is the pay system compensation. Ideally, the performance process should be linked to the pay structure. According Dick Grote
„the ideal performance management is one that mobilizes the energy of each employee in the organization to
achieve the strategic goals“ (Ruth, 2016, p1). According to the MTD, the fundamentals for effective
performance management are associated with an accurate description of the job position, a review of the
responsibilities of other members of the team, and the setting of functions and requirements that clearly
emerge from the role of a particular position. Effective management implies clear goal setting, define priorities,
define performance standards, provide feedback, maintain records, and know how to manage poor
performance (MTD, 2010).

Performance management benefits
The benefits of effective performance management are many and they influence on different levels and have a
different positive effect on the entire organization.
Performance management may have the following important effects:
·

The motivation for performance has increased;

·

Self-confidence of employees increases;

·

Managers better get to know their subordinates;

·

Defining the tasks and criteria are clarified;

·

Self-knowledge and development are encouraged;

·

Administrative actions are fair and appropriate;

·

Organizational goals are clear;

·

Employees become more competent;

·

Misstatement of employees is minimized;

·

There is better protection against legal actions;

·

There is a better differentiation between good and weak performance;

·

The views of the performance managers are communicated clear;

·

Organizational change is facilitated;

·

Motivation, dedication and the intention to stay within the organization increases;

·

Proactivity is prompted;

·

Employee engagement is encouraged. (Auginis, 2018, p.5)

The proper performance management maximizes the performance of employees and for the organization and
is one of the preconditions for fulfillment of the strategy. For performance management is crucial the top
management to recognized its importance. The acceptance of the process is in direction as necessary tool for
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completing the tasks, and not just additional bureaucratic procedure. For high level of performance at the
organizations it is important to guide correctly the employees towards achievement of their goals, to develop
and to have influence of the implementation of the strategy (Pulakos, 2009).

Flaws of performance management
For effective performance management, it is necessary the process to be result of a deep analysis in the
planning phase, result of a cyclical process and a process that requires amount of attention and time. The
process involves much more than just administration and if it is done only for administrative reasons it is an
unnecessary waste of resources. The size and complexity of the organization affects the separated time from
the managers for each individual. Improperly managed performance management can be a basis for
demotivated employees and a reason for the low level of productivity. To avoid these side effects, the process
should be objective and motivating. Also, improperly implemented
performance management can be the
basis for unwanted fluctuation and low employees' self-esteem. Negative evaluation based on non-subjective
reasons can increase the risk of lawsuits for the organization - legal risk (Hansen, 2018). There are more
reasons, why the organizations do not have benefits from performance management system, such as: not
giving employees timely feedback, setting inappropriate goals, failing to follow through on the performance
appraisal schedule, not explaining clear paths to improvement, not documenting the process, ignoring problem
employees, not recognizing star employees, not being clear, using the system inconsistently, system design or
implementation failures (Bruce, 2015). The managers should take into account all these potential causes that
could negatively impact on the success of the overall functioning of one company, regardless of its activity,
type and structure. The disadvantages of poorly implemented performance management according to Herman
Aguinis, may have the following negative effects - increased fluctuation, reduced self-esteem among
employees, wasted time and money, encouraging "burn out", reduced motivation, disrupted interpersonal
relationships (Aguinis,2013). The poorly implemented performance management might be foundation for
misunderstandings - communicating information that led into the wrong direction, reduced self-confidence,
and also inaccurate information can be generated due to weak communication. As a result, employees do not
know on what basis the ratings are given, and how and why they are translated into appraisal (Aguinis, 2005).

Performance management characteristics
There are many types of features that are characterizing the performance management, depending of the type
of organization, but there are some common features that the effective performance management systems are
having refereeing to its process: it must be fair, it must be ongoing, it must be carefully documented, and it
must be aligned with organizational culture and values. Meaning, evaluation according to pre-agreed objectives
and evaluation based on objective factors. Furthermore, it should be constantly in progress and constantly
communication between the supervisor and the employee. Feedback is a component that should not
be omitted, and training and development are at the center, also. The true model of performance
management can help organizations to produce and to retain the talents, but also to build a strong and
based on mutual trust organizational culture (Rollins, 2015).
Goals
The synonym that is the most closely associate with the process of starting the performance management is
the process of establishing goals. Exactly this process is a big challenge for any kind of organization and
presents a key aspect of the planning process. Also benefiting from establishing goals is when the predicted
results are compared with the current ones (Hill, 2018). Setting up the organizational goals and communicating
them clearly is a requirement for the performance expectations to be fully understood, and further set up to be
fulfilled. The goals must be effective, that is to be clear and realistic, challenging, specific - to be able
to measure them through clear indicators and time constraints. The goals are in line with the organizational
strategy and are appropriately supported. In order to be effective the organization should take into account
certain current measurements and results from a past period. On this basis, forecasting should also be made
and these measurements should provide a framework for measuring the progress of the objectives and the
performance.
Training, development and motivation
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Employees are individuals with different levels / degrees of education, different socio - economic backgrounds,
they cultivate different values. Very natural of these facts, they are motivated in different ways. According
to Heidi Cardenas, how employees feel if they achieve something and how they feel if they are rewarded for
their achievements is a situation that can not be fully predicted (Cardenas, 2017). To motivate the employees is
not always simply to be implemented. The use of a reward to motivate an employee is in direct relation for
better performance. But how much that performance will maintain the desired level is an element that must be
monitored. If the undertaken activities to improve the motivation do not give the desired result and there is a
problem with the performance, the training is the next step. Regular training and employee development is an
integral part of performance management. The training allows for the employees to acquire skills that are
crucial for their job description. Development is a broader concept of training and applies on the skills and
attitudes held by employees (Anthony et al, 1999). If the appropriate training and development plan is missing,
than the employees may have barriers to meet the organizations goals. The company should be willing to
invest resources in its employees that will guarantee that they are properly trained and there is a room for
career development.
The role of managers
Performance management in a central position has the responsible person – the manager, starting from the
process of establishing goals, until the implementation of it. Only true engagement and commitment of the
superiors can create the basic conditions for a healthy competitive environment, where the performance is
stimulated, appropriately rewarded and constant training is provided, and career development is encouraged
(Cardenas, 2017). The manager is the person who decides on establishing goals, makes a choice between
formal and informal evaluation procedures, a decision on the frequency of the assessment and decision on how
and in what way the assessment will be carried out (Anthony et al., 1999). Due to the role of a key factor, the
managers are directing the process of performance management. The different levels of management
structure in an organization have a different role and influence on the performance. Top level management is
responsible to develop a culture and solid foundation for the entire process. However, expectations should be
clearly emphasized and openly communicated. Reporting on a progress for achievement or taking corrective
actions is crucial. Top management drives the belief about the importance of the process. The attitude from
the management it is very important and especially they should not experience it as a bureaucracy tool.
Sometimes the line managers lack the required necessary qualities to implement the process. In that case, the
intervention from the top management is necessary in order to adequately train them. The role of the human
resources manager must also not to be omitted, which also serves as a driving force for all other departments
in order to conduct a proper, objective performance management (Juneja, 2013).
Strategic business process
Performance management is not just an administrative process but already a strategic business process. The
environment in which an organization operates is always dynamic. The external, but also the internal influences
act on the directions of each department. The change of strategy affects all sectors and needs to be
communicated. „ A strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to
exploit core competencies and gain a competitive advantage. When choosing a strategy, firms make choices
among competing alternatives“(Hitt et al, 2007, p.33). Setting goals aligned with the strategy of
the organization is allowing this process to be a strategic tool. The cascading of the goals, the promotion and
the development are in the context of the same. The strategic element is present because of the wider context
that includes the business and through this process it is intended to meet the long- term goals of the
organizations (Anthony et al, 1999).
Performance management is systemic and related to organizational culture
The integrated programs and planned activities implemented in the organization always have to consider the
organization culture in which they operate. Organizational culture is a kind of consistency, a scheme of
behavior for employees in the organization. The Greek philosopher and scholar Aristotle said: „We are what we
repeatedly do" (Watkins, 2013). The high level of performance is not a characteristic of any particular kind of
organizational culture, but it is directly related with the performance management. Performance management
may also have additional characteristics which arise from the type and activity of the organization, its structure,
its basic context. The characteristics of the model of the ideal performance management include: strategic
congruence, thoroughness, practicality, reliability, validity, acceptability, openness, standardization and ethics
(Aguinus, 2013).
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Equally important feature is the component of information technology, which has a very powerful effect on
the effectiveness of performance management (Lawler, 2015).

Performance management process
Performance management is a process. The process is various in different types of organizations. The
differences are reflected due to the policies, rules and the procedures of the organization, the size and type
of organizations, tradition and organizational culture, the values from the managers. According Michael
Armstrong, the stages of performance management are naturally based on the stages of
management: planning, acting, monitoring and control. The cycle is described in Figure No. 1, and it is related
to more elements: training, guiding, evaluating, motivating and rewarding, in order to maximize the potential
of the employees and at the same time the organization to get maximum benefit (Armstrong, 2006).
Figure No. 1: The performance management cycle (Armstrong, 2006, Figure 2.2, p. 17)

The performance and plans for personal development arise from the analysis of the requirements for the roles
and from the required skills for their fulfillment. These areas are covered through: profile roles, setting
goals, assessment, planning performance, development planning, awards ... (Armstrong, 2006).
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Figure No. 2: the performance management sequence (Armstrong, 2006, Figure 2.3, p. 17)
Role definition
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Performance and development
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Performance
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Performance and development
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Competence
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Action
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feedback

Non-financial
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Formal review
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Planning and acting
At the planning stage, the employees and managers agree on what the employee needs to achieve and
according to which criteria the desired result will be measured. They are also negotiating the required skills
that they should possess in order effectively to meet the organizational goals. Planning should always be a
sequential cyclical process that is the result of information from past behavioral and a plan / projection for near
future. Key to this phase is also the employee's consensus on his future expectations. According to Armstrong,
the existence of this phase provides the basis for agreeing on objectives. Personal development plans are the
result of an analysis of the requirements of the roles and how the performance can fulfill those
requirements (Armstrong, 2006). At this stage, the managers should seriously approach towards the setting of
organizational goals, always in line with the organization’s strategy. These objectives should be the so-called
cascading goals, that is, depending on the complexity and hierarchy of an organization, the objectives of the
departments should be in line with individual goals. If that placement is absent, companies risk the setting
goals that employees misrepresent, overlaps over responsibilities and the entire process can have a negative
effect on individual performance, but also on the realization of the already set strategy. Therefore, the
organization needs to begin with the development of the objectives whereby the previous results and
actions should be taken into consideration (Pulakos, 2009). Strategically speaking, these actions should ensure
all employees to be guided in the desired direction (Hearn, 2017). After setting the organizational goals, they
should be translated to the level of individual goals. Setting goals should be done together with the employees
and the expectation to be discussed. Peter Drucker introduces the concept of management by objectives, as
early as 1954 in the Practice of Management. Due to effectiveness of the process, he uses the
acronym SMART goals: specific, measurable, achievable, realistic and time-limited. Objectives to be specific
should mean that they are containing specific information (specific numbers, for example). Then they should be
something that can be measured. It can be measured what is expressed in an appropriate figure that we can
compare with the target. The potential for achieving those goals should always be taken into account. Goals
should be realistic and should always have a time frame for a certain period of time. Proper goal setting is
the basis and prerequisite for implementing the entire cycle of performance management (Hearn, 2016).
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It is generally accepted that the SMART acronym was first written down in November 1981 in Spokane,
Washington. George T. Doran, a consultant and former Director of Corporate Planning for Washington
Water Power Company published a paper titled „There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's
Goals and Objectives“.
In his paper, Doran provides some clarification for readers on applying the SMART acronym:
„How do you write meaningful objectives“'- That is, frame a statement of results to be achieved,
Managers are confused by all the verbal from seminars, books, magazines, consultants, and so on. Let
me suggest therefore, that when it comes to writing effective objectives, corporate officers, managers,
and supervisors just have to think of the acronym SMART. Ideally speaking, each corporate,
department and section objective should be: (SMART). (Haughey, 2014, p.1)
If the objectives do not meet the stated criteria, the next stages of the process cannot be fully
implemented. The process of setting the goals to be effective means a two-way communication manageremployee. The employee must clearly know what is expected in the next period, but also needs to give his/her
opinion on the proposed goals. Competences also need to be discussed in order to analyze whether training or
other adjustments are required in a particular field, in order to obtain commonly desired results. The employee
must have a clear picture what is expected from them and in which way the same will be measured.
Monitoring
The performance management must be constantly monitored. Observation, discussion, the process of
gathering information and feedback, are related to monitoring and achieving the goals. The problem must be
immediately recognized, contacted and discussed with the employee and to have a solution based on mutual
agreement. The monitoring will enable employees towards fulfillment of the organizational goals. Continuous
monitoring does not mean daily monitoring how the employee meets the daily tasks and activities, but
measures the progress and implementation of the planned one. At this stage, the employee and managers
follow the development and the performance. If necessary, the plan can and should be adjusted according to
the changed conditions. If the management does not pay enough attention at this stage, the performance and
motivation of the employee may be reduced. Tracking, training and constant feedback are
needed. The feedback is essential to ensure that the goals are met in the desired direction. In the
implementation process, employees may encounter specific situations and issues that have not been
anticipated in advance, and if they are not clarified in a timely manner, the goal may not be achieved. Feedback
is useful not only for the supervisor but also for the employee. It is an opportunity for the employee to make
sure that they work according to the requirements of the managers. The managers, on the other hand, can
sometimes avoid giving feedback, especially if it is a situation that can cause confrontation. However, feedback
must be constructive, given at the right time, it should be specific (for a certain situation, behavior…) and to be
concluded by giving directions for improvement (MDI, 2010). Positive feedback should also be practiced,
because it positively reflects on the employees’ motivation. The tracking of the status for fulfillment of
objectives includes the possibility of training for the employees if poor performance is recorded. Weak
performance should be discovered in time and appropriate steps to be taken. In every situation, it is crucial to
understand why the employee gives that result. There should be a commitment and a will of the managers to
solve the problem of poor performance and to provide appropriate training. Therefore, the manager should
monitor the fulfillment of the tasks, so that can determine the cause of the poor performance in due time.
Some organizations also practice that employees themselves evaluate their current performance. It is
important that employees are as much as possible to be involved in the process (Pulakos, 2004).
When dealing with poor performers note should be made of the following comments by Howard Risher
(8): ‘Poor performance is best seen as a problem in which the employer and management are both
accountable. In fact, one can argue that it is unlikely to emerge if people are effectively managed.’ This
is another way of putting the old army saying: ‘There are no bad soldiers, only bad officers.’ Managing
underperformers is therefore a positive process, which is based on feedback throughout the year and
looks forward to what can be done by individuals to overcome performance problems and, importantly,
how managers can provide support and help. (Armstrong, 2005, p.133)
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This phase should be documented, so that the final stage of the evaluation is objective and accepted by the
employee.
Review and evaluation
At the final stage, the set goals that were agreed in the first stage are analyzed by the manager and the
employee. An emphasis is placed on the employee's learning and how the actual knowledge can be used
effectively in the current job position or it represents potential for another position within an organization.
Historically, companies have placed a large emphasis on the final stage, ‘Review’, often combining it
with employee performance ratings. The ‘Review’ phase traditionally encompasses an annual
performance review, a meeting where employee and manager discuss and evaluate goal progression
and completion, performance issues, training and development, and opportunities for advancement.
(Hearn, 2017,p.1)
The assessment process is quite complex. There are more potential mistakes that manager should be aware of.
Potential mistakes when conducting formal performance evaluations:
Basing the evaluation on the employee’s most recent behavior instead of the entire performance period. It is prudent to
maintain an ongoing list or file of an employee’s job performance.
Allowing irrelevant or non-job-related factors to influence the evaluation. Some examples of these factors include physical
appearance, social standing, participation in employee assistance programs, or excused time off for leaves of absence.
Failing to include unfavorable comments on the evaluation, even when justified. For the evaluation to be effective,
the evaluator must be candid about the employee’s strengths and weaknesses.
Allowing one very good or very bad rating to affect all the other ratings. This “halo effect” should be avoided.
Allowing personal feelings to bias the evaluation process. Personal likes and dislikes can cloud the truth about the
employee’s actual performance.
Winging the evaluation. Prepare for the review in advance.
Assuming the employee understands the review process. Explain the purpose of each part of the process. (Sabourin, 2017,
p.1)

Basically, the mistakes that occur are connected from the very beginning, that is, if the goals are not clearly set,
there are no specific actions are expected from the employees, and the indicators are not measurable. All this
contributes for performance management to be not properly conducted and completely opposite from their
goal, negatively affecting the motivation and retention of employees.
The results obtained from the performance management process are used further in the decision-making
process for salary, whether it will be increased, decreased or there is a situation of termination of agreement, if
the training plan does not give a positive result. According to best practice, the performance should be
connected with the result, and to motivate the performance and result trough process of
reward (Pulakos, 2009). In reality, there are a lot of difficulties, and this connection take a lot of time, especially
if it is implemented for the first time. The level of trust in organizations should be high, the awards to be
implemented successfully, and the perception of fair treatment and equality to be always respected.

Conclusion
The employees are responsible for the success of an organization. Each employee has the potential of
knowledge that can be further developed and upgraded. The role of manager is to recognize the employee
capacity in order to properly manage his/her performance. Performance management is precisely that,
although as a concept is not new, adjustments are made in order to encourage the best of each employee.
Setting example behavior should start at the highest management level. Performance management should be
an important part of the organization's strategic determination. Emphasis is placed on clear performance goals
at the very beginning of their setting, and their connection with the awards at the workplace (Lawler, 2015).
Properly conducted performance management allows organizations to benefit maximally from
their employees, and employees are provided with constant training, development and appropriate career
development.
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Many factors will impact the effectiveness of an organization’s performance management system, but
three are most important. First, the system needs to be aligned with and support the organization’s
direction and critical success factors. Second, well-developed, efficiently administered tools and
processes are needed to make the system userfriendly and well received by organizational members.
Third, and most important, is that both managers and employees must use the system in a manner
that brings visible, value-added benefits in the areas of performance planning, performance
development, feedback and achieving results. (Pulakos, 2004, p.30)
• Performance management is a continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of
individuals and teams and aligning performance with the strategic goals of the organization.
• Although many organizations have systems labeled “performance management,” they usually are only performance
appraisal systems. Performance appraisal emphasizes the assessment of an employee’s strengths and weaknesses and does
not include strategic business considerations. Also, performance appraisal systems usually do not include extensive and
ongoing feedback that an employee can use to improve her performance in the future. Finally, performance appraisal is a
once-a-year event that is often driven by the HR department, whereas performance management is a year-round way of
managing business that is driven by managers.
• Implementing a well-designed performance management system has many advantages. From the perspective of
employees, a good system increases motivation and self-esteem, helps improve performance, clarifies job tasks and duties,
provides self-insight and development opportunities, and clarifies supervisors’ expectations. From the perspective of
managers, good systems allow them to gain insight into employees’ activities and goals, allow for more fair and appropriate
administrative actions, allow them to communicate organizational goals more clearly, let them differentiate good and poor
performers, help drive organizational change, encourage voice behavior, and improve employee engagement. Finally, from
the perspective of the HR function, a good system provides protection from litigation and can also help minimize employee
misconduct which can have so many negative consequences for the organization.
• Poorly designed and implemented performance management systems can have disastrous consequences for all involved.
For example, employees may quit, those who stay may be less motivated, and relationships (e.g., supervisor–subordinate)
can suffer irreparable damage. Also, poorly designed systems can be biased, resulting in costly lawsuits and wasted time
and resources. In the end, low-quality or poorly implemented systems can be a source of enormous frustration and cynicism
for all involved. (Aguinis, 2013, p. 41)

The ideal systems of performance management, due the complexity of the process are always under
development.
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Abstract: The subjects of commercial law in the legal system of the Republic of Macedonia are defined according to the
world accepted classification of the types of subjects in commercial law. They can be defined as unique proprietors (natural
persons) or trade companies (group of individuals - physical or legal). The Law of Trade Companies is defined by the
following commercial entities: unique proprietor-natural person and legal entities-organized as trade companies, where by
the forms of trade companies are defined in the Law.
Although the forms of trade companies are specifically defined in the Law, with special conditions for establishment and
operation, they still have common characteristics that are regulated in the part of the joint provisions for trade companies.
From this section, a special object of interest in this paper is the type and scope of the liability of the public company's
shareholders for the obligations of the company. The legislator very specifically and clearly defines the responsibility of the
owners of the various forms of trading companies as a common element for all forms, with the type and scope of
responsibility for the company's obligations entering the obligatory parts of the company.
Characteristic of the liability of the members of the public company for the obligations of the company is that it is personal,
unlimited and united. When establishing the company, the founders of the company are required to invest a minimum
amount of founding equity as a guarantee for the fulfillment of obligations by the company.
However, the founders of the company's obligations correspond with all personal property. From one side, the nonexistence of an obligation for a minimum deposit when establishing the company can be considered as an advantage, but
on the other side, the prescribed personal and unlimited liability carries with it the danger, in case of eventual insolvency of
the company, from loss of the entire personal property of the partners .
Keywords: obligations, responsibility, personal, unlimited, solidarity

1. Introduction
The public trading company (German - offeme handelesgesllchaft and kollektivgesllchaft, French - societe en
nom collectif, Italian - societa in nome collectivio, English - partnership) is the association of two or more
(mostly physical) individuals performing independent economic activity services, labor, and rights) in order to
make a profit, and for the obligations towards the creditors of the company, it answers unlimitedly and in full
with all its property1.
This definition is generally accepted in modern commercial law. It is characteristic that there is a great danger
for the liabilities of the company towards creditors and it is required from the company to have
creditworthiness. For these reasons, the comparative analysis concludes that this form of trade companies is
rare and dampened to other forms of trade companies 2. The situation in our country can be seen from the
tables below.

1

D-r Milan Ilieski, Trade low-second edition, State University Goce Delcev – Shtip, 2008, page.45

For forms of trade companies see article 20 of the Low for trade companies, Official Gazette of the Republic of
Macedonia No. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 16620/12, 70 / 2013,
119/2013, 120/2013, 187/2013, 38 / 2014,78 / 2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016, 30/2016 and
61/2016.
2
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Table 1: Newly-formed enterprises according to the legal form, 2014
Legal form
Total
Total
7161
Sole trader
1527
Limited liability company and joint stock
5066
compan
Other legal forms
568
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%
100,00
21,3
70,7
7,9

It is undisputed that the majority of business entities belong to the limited liability company and joint stock
company, followed by a sole proprietor and a natural person performing an independent activity, in the end to
include the other forms (public company, commissary and partnership with shares) with the lowest
representation.
Table 2: Affected companies according to the legal form 2012
Legal form
Total
Total
9993
Sole trader
1090
Limited liability company and joint stock
8248
compan
Other legal forms
655

%
100,00
10,9
82,5
6,6

And in this section the data completely corresponds with those in the table 1.
Below we have data for other two years. The situation is almost the same. We can conclude the same as the
previous year.
Table 3: Newly-formed enterprises according to the legal form, 2015
Legal form
Total
Total
6877
Sole trader
1528
Limited liability company and joint stock
4824
compan
Other legal forms
525
Table 4: Newly-formed enterprises according to the legal form, 2016
Legal form
Total
Total
7132
Sole trader
1688
Limited liability company and joint stock
4910
compan
Other legal forms
534
Table 5: Affected companies according to the legal form 2015
Legal form
Total
Total
6249
Sole trader
1333
Limited liability company and joint stock
4414
compan
Other legal forms
502
Table 6: Affected companies according to the legal form 2016
Legal form
Total
Total
6648
Sole trader
1291
Limited liability company and joint stock
4929
compan
Other legal forms
428

%
100,00
22,2
70,1
7,6
%
100,00
23,7
68,8
7,5
%
100,00
21,3
70,6
8,0
%
100,00
19,4
74,1
6,4
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According to the Law on Trade Companies, a public company (hereinafter: a public company) is a trading
company in which two or more natural and legal persons are associated, who are liable to the creditors for the
obligations of the company unlimitedly and in solidarity with all their property3.
The company is founded by an agreement signed by the founders of the public company.
According to the legally defined definition, some specifics are characteristic for the public company:
- Firstly, the company is a voluntary association of several legal entities and / or individuals for performing an
activity (operation) in order to generate profit;
- Secondly, the company is founded by agreement of the founders of the company, made in writing and it is a
mandatory document by which the joint-stock companies obligatory agree on the establishment of the
company;
- Thirdly, the company is a legal entity capable of exercising rights, obligations and responsibilities. 4 The
legislator has accepted this solution from the French law which has been accepted in many countries. :
- Fourthly, each co-owner for the undertaken obligations corresponds personally, unlimitedly and in solidarity
with all his property. 5Shareholders have the right to participate in the profits generated by the company's
operations.
- Fifth, the company belongs to the personalized companies, because it is a company founded on the personal
characteristics of the partners (mutual trust, personal knowledge, business relations, entrepreneurship and the
like).
By law, the public company, as well as other forms of trade companies, acquires the legal entity at the time of
its entry into the trade register from when it can start performing the activity 6.
It is up to the founders to decide whether one or more of the Founding Founders will be in the company of the
company.
The company of the public company also contains the words "public trade company" or the designation "Jtd".
This provision points to the conclusion that this way enables creditors to know that the obligations of the
company are also suited by the partners, both personally and indefinitely.
The public company7 comes with a simultaneous establishment, with the agreement of the company. It is the
most important document in the founding procedure and must always be written in ad (sol solnnitatem), which
is the case with other countries that recognize this legal entity as a company.
The establishment of the company ends with the entry in the trade registry after the filed application 8. The
registration of the company in the register in its character is constitutive, because from that moment the
company acquires the status of a legal entity.
The commercial register does not record the amount of the capital of the company that is founded, because it
is irrelevant considering the fact that the founders for the liabilities of the company are liable with all of their
assets.
If certain partners under the company's founding agreement are authorized to represent the company, they
shall deposit their signatures with the Central Registry.
3

The same as previous one, article 110

4

In England, Germany, Hungary, Swicerland and others, Public trade company do not have property of a legal entity

5

Italy, Croatia, Slovenia - Public trade company have property of a legal entity

6

A public company may engage in an activity related to an occupation requiring an appropriate qualification if any of the
co-owners or employees has the appropriate qualification, unless the law stipulates that all the partners or a large number
of shareholders of the public company have the prescribed qualification for the activity that is related to a particular
occupation.
7

Law on Trade Companies, Art. 112, Law on Amending the Law on Trade Companies, Sl. in. of the Republic of Macedonia
no. 24/2011, Art. 14 and the Law on Amending the Law on Trade Companies, Sl. in. of the Republic of Macedonia no.
70/2013, Art.7.
8

Law on Trade Companies, Art. 114 and 115
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2. Internal relations between couriers
The regulation of the internal relations between the partners (founders) of the company is a contractual matter
(the principle of free bargaining), and for this reason the partners can regulate internal relations in a different
way than those established by the Company Law. The legal relations in the public company are in fact
obligatory relations9.
There are similar solutions in other rights. 10
The legal relations between the shareholders of the public company are regulated by the contract for the
company.
The legal relations between the partners of the public company, which are not regulated by the contract for
the company, apply the provisions of the law, and especially those of imperative nature.
If certain legal relations between the partners of the public company are not regulated either by the Law on
Trade Companies or by the company contract, the provisions of the Law on Obligatory Relations that regulate
the contract for orthaklok (community agreement) 11shall apply.

2.1 Obligations of the partners
Although the law leaves room for public-private partners to keep their mutual relations freely, however, the
law obliges them to pay certain obligations, which must be respected.

Entering deposits in the company
1) The stake of the partners in the public company may be different. It is logical for different contributions to
give different rights. However, moving away from the principle of freedom in bargaining, the joint ones can
agree the bets, although different ones give equal rights.
2) The fellow citizen may invest money, property, rights, labor and services in the public company. The labor
and services as a stake in the company are especially characteristic for the public company. This stems from the
fact that the external entities - the creditors of the company - are not important stake in the company, and
from which it consists because the obligations of the company of the joint-stock company have personal and
unlimited liability.
3) The value of the non-monetary contribution is determined by the partners in money. And this possibility
(unlike in the case of a limited liability company where the value of the non-monetary contribution is
determined by an authorized appraiser) is the result of the type and scope of the liability of the publicly owned
companies. For creditors of the company, it is irrelevant whether the value of non-monetary deposits is
expressed in real or not. Their claim is not so dependent on the parent's equity as far as the shareholders'
personal assets.
The partner who did not pay the cash deposit in time or who did not pay the money to the public company on
time at the treasury of the public company or for himself unjustifiably took money from the public company or
has delayed to enter other monetary funds is obliged to pay the public company a penalty interest from the
day when he was obliged to pay the cash deposit or when he had to hand over the money or when the money
was unjustifiably taken. In each of the listed cases, the public company may also claim compensation for
damages, if what it received as a penalty interest is in less amount than the actual damage suffered.
Regardless of whether the stake is monetary or non-monetary, the public company can claim damages.
A shareholder of a public company is not obliged to increase its stake above the amount determined by the
contract for the company, nor, in the case of loss, is obligated to reimburse it if it is reduced without its fault.
Only in the event of termination of the partnership relationship in the public company, the partner may
request withdrawal of the deposit.
9

Dr Aleksandar Nikolovski, Dr Snezana Plavsic: Commercial Law, Skopje 2005, p. 28

10

Prima-Scanlan, The Law Partnership, London, 1995, pp. 56-80; Morse, Partnership Law, Notingham, 1995, p. 63-76;

11

Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009, and
161/2009, article 667-703.
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Prohibition of competition
A shareholder of a public company may not, without the explicit consent of the other partners, perform works
that are within the scope of the business of the public company, nor be a co-founder personally, be a member
of an authority or an employee of a company that the public company is a competitor or could be a competitor.
This solution is the result of the personal character of the liability of the partner for the obligations of the
company. It is not possible for the same person to be personally responsible for the obligations of those
entities twice or in two subjects. On the other hand, the membership in a body or having a status of an
employee in another company brings up the issue of conflict of interest. In that case, the question is raised
justifiably, the interests of which the company will be placed in the first place. Whether a "capturing party" and
favoring one of the companies in terms of its interests will not hurt or jeopardize the interests of the other
company. However, this prohibition does not apply to a partner who, when joining the public company,
informed the partners about this, unless the partner's contract stipulates that the partner should abandon the
operation or renounce it.
If the partner violates the said prohibition, the public company may claim damages from him. The Company
may, instead of damaging the damages, require the partner to acknowledge the things made for his own
account as matters concluded for the public company, that is, to transfer to the company all that he received
from the activities performed for a foreign account or to assign his right to what should be received from such
work. In any case, it is about removing the negative consequences for the company from the unlawful actions
of the partner who acted contrary to the imperative norms and the provisions of the contract for the company.
For the exercise of these rights of the company, the other shareholders decide. The right to fulfill the claims of
the company expires in three months from the day when other co-founders learned of the violation of the
prohibition, but not longer than five years from the date of violation of the prohibition.
The exercise of this right does not preclude the right of the other partners to request termination of the public
company. For such an option, the partners would be determined when it is obvious that violating the
prohibition of acting contrary to the interests of the company brings into question its further successful
operation and competitiveness. This is the basis for the economic justification of the existence of the
company's operations, which should not be achieved the purpose of the establishment of the company, the
achievement of profit.

Share transfer
A share in a public company may be transferred to a third party only with the consent of all the partners. Why
such a solution. The need arises from the personal character of the company. The personal characteristics of
the partners are the core of the company. Their mutual devotion, trust and other personal characteristics are
the basic elements upon which the company's founding foundation is based. That is why the consent of all the
other co-owners is necessary for the admission of a new member in the company. Although in some way this
provision limits the freedom of the shareholders to dispose of their stake, it is nevertheless negligible when it
comes to integrating the company's existence, that is, personal relationships between its partners.
Share transfer is done with legal work in writing.
The transfer of a share shall apply to the public company after the legal transfer work has been submitted to
the public company and when one of the persons authorized to manage the public company will confirm in
writing that it has been received.
A shareholder in a public company can pledge its share in pledge with the consent of all the partners. And in
this case, the solution stems from the personal nature of the company. Namely, it can happen that the stake
that is pledged to be lost due to the failure of the collateral by the partner, which is secured by the pledge of
the share. In that case, the company would join a partner against the will of the other partners, which is
contrary to the provision that a share can be transferred only with the consent of all the partners.
The founder whose share is pledged remains a partner in the company and exercises all the rights that he has
as a charity under the contract for the company.
Each company member is required to show in the activities performed by the company special attention - the
principle of conscientious action, because otherwise it could be asked about his liability for damage that would
occur due to his unethical behavior, that is, unethical performance of the works . This means that the fellow

109

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

man in the performance of these things should also behave, as well, as he would do to carry out his personal
affairs.

2.2. Rights of the partners
The purpose of the founding of any trading company, even public, is for the founders to make economic
benefit-profit. In order to come to this in the previous section, we listed the obligations that the partners must
fulfill. However, in addition to the previously given obligations for the partners, they also have certain rights
related to the company's operations.

Management of the public company
Each member is authorized to manage the public company.
However, if the partners agree to manage the management of the public company with one or more
shareholders, the other shareholders are excluded from the management of the public company. They remain
the owners of the company but do not have any rights regarding the management of the regular operations of
the company.
The governors are authorized to act independently in the management of a public company. If the manager
opposes an action before being executed, the execution of the action is stopped until the partners have made a
decision on it. This means that although they are excluded from the management of the company, however,
the main word on how managers will manage or manage the company are all the partners.
If according to the contract for the company managers operate jointly, then decisions are made with the
consent of all managers. Each of the managers can execute the necessary things independently, if this prevents
the occurrence of damage to the public company. For the undertaken activities, the manager should notify the
other managers of the public without delay.
The partner may transfer the management authorization to the public company to a third party, if the other
shareholders agree with it, in a manner specified by the contract for the company. Such management
authorization can not be transferred to a third party if it is not permitted by the contract for the company. The
operations of the manager to whom the management authorization has been transferred shall be answered by
the partner who transferred the management authorization, in accordance with the provisions of the Law on
Obligations, which regulates the contract for the warrant (Article 805-826). Management authorization is
granted for works that fall into the regular operation of the public company.
The decisions that exceed the authorizations of the managers are adopted unanimously by the partners, unless
otherwise stipulated by the contract for the company. If the agreement for the company determines the
decisions to be adopted by a majority of votes, then each public company's shareholder has one vote, unless
otherwise stipulated by the contract for the company. This is the result of the dispositive nature of the
provisions of the contract for the company.
A fellow partner may waive the entrusted management authorization for a public company only if it gives the
other partners a notice period allowing them to take whatever is necessary for management, unless there is a
justifiable reason why he can give up his authorization and before the expiration of that period. The
cancellation period is at least three months.
If all the partners are managers, or if one or more managers are selected from among the partners or are
appointed by the contract for the company, the revocation shall be made by unanimous decision of the
partners. The revoked co-owner may withdraw from the public company, with a request to be paid his rights
from the partnership in the public company. If one or more shareholders are managers and are not designated
by the company contract, each of them may be revoked under the conditions provided for in the company
contract or, if that is not the case, by unanimous decision of all the partners. The manager who is not a coowner can be revoked under the conditions stipulated in the contract for the company or, if that is not the
case, by a decision of the founders adopted by a majority of votes. If the revocation of the manager is done
without a justified reason, this may be the basis for claiming damages.
A partner may cancel the trusted management authorization for a public company if there is a valid reason for
that. As a justifiable reason, the other party's interference is considered to be entrusted with the entrusted
management or when it is disabled because of his health condition.
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The contract for the company may determine the decisions taken by all the partners to be made by deciding by
means of correspondence if none of the founders asks the partners to convene as a meeting of the partners. In
the case of decision-making through correspondence, the results of the declaration shall be recorded in a
written report, attached to the book of decisions. The answers to the questions asked by each of the partners
are attached to the report.

Right to report
Shareholders who are not managers have the right to receive a report on the state of books and other
documents of the public company and to ask written questions about the management of the public company,
which must be answered in writing.
In exercising this right, non-custodial public companies are entitled to the public company's headquarters to
familiarize themselves with the trading books, contracts, correspondence, minutes and all other documents
created or received in the public company. This right includes the right to obtain transcripts and copies of the
necessary documents. Such a solution is quite justified given the nature and scope of the liability of the
partners for the obligations of the company. Namely, they have the full right to be acquainted with the
company's location. The security of their personal property directly depends on this situation. Therefore, the
partners must be strongly interested in the operation of the company. This is especially true for those partners
who are not involved in company management.

Right to reward
The partner may be entitled to a reward for his personal participation in the affairs of the public company
determined by the contract for the company. Another provision of a dispositive character whose arrangement
is completely left to the will of the members of the company. The issue is left entirely to be regulated by the
company contract.

Participation in profit and loss
Profits and losses are shared between the shareholders of the public company in proportion to the share of
each shareholder in the company if it is not otherwise determined by the contract for the company. Although
the law foresaw the profits and losses to be proportionate to the share, it nevertheless left the opportunity for
the joint-stock companies, taking into account the principle of freedom in the bargaining arrangement to agree
a different way of allocating these categories.
In calculating the participation in the profits, which belongs to the partner, the stakes that the acquirer has
entered into the company during the business year are calculated in proportion to the time that has elapsed
from the payment. If the partner during the business year has reduced his share in the property, the reduced
share is calculated in proportion to the time that has elapsed since the reduction was made.

Compensation for costs and damages
If an associate of a public company makes an expense for which, according to the circumstances it may be
deemed necessary or if it sustains damage directly from the performance of the activities of the public
company, or because of a danger that is inextricably related to that performance, the public company is obliged
to compensate for costs and damage suffered. For the incurred costs and damage sustained, the public
company pays interest from the day the costs were incurred, ie when the damage occurred.
If the cost of performing the works is necessary, the partner may require the company to pay advance payment
for the same.

3. External relations of the public company
According to the Law on Trade Companies, there is a clear distinction between the regulations on the internal
(internal) relations of the shareholders in the trade company and the external (external) relations of the
partners of this company with third parties. The reason for this distinction is based on the fact that the
regulation of internal relations as a rule is of a dispositive nature, since the founding agreement for the
company is a primary right, while for external (external) relations it is usual to prescribe with imperative norms,
in order to protect the interests of third parties.
The external relations of the partners with third parties mainly cover three basic questions:
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• Advocacy of the company
• Personal responsibility of the partners
• Legal position of the creditors towards the partners.

3.1. Advocacy of the company
Each partner is authorized to represent the public company.
Shareholders may authorize one or more shareholders to represent the public with the agreement for the
company. In that case, the other partners are excluded from representation. So although for advocacy
according to the law, each partner is authorized, however, the agreement regulating their internal relations can
be agreed differently. This arises from the dispositive nature of these provisions. If more than one shareholder
is authorized to represent the public company, each of the agents may represent the public company
independently. Collective representation can also be envisaged with the contract for the company. Advocates
of the public company, depending on whether their authorizations are for independent or collective
representation, sign the public company independently or collectively.
The authorization to represent the public company is complete. The restriction of the partner's representation
power has no legal effect vis-à-vis third parties, regardless of whether they knew or, given the circumstances,
had to know about the restriction.
The representative may withdraw from the authorization for representation in a period that can not be shorter
than three months from the day when he / she informed the other partners in writing that he waives the
authorization for representation. The exclusion or limitation of this right is null and void. Here is the application
of the imperative norm.
The court may, after a complaint by the other partners, withdraw the authorization to represent the partner
for significant reasons. An important reason is any serious violation of the obligation of the partner or his
inability to duly represent the company.
According to the provisions of the law that refer to advocacy, this can be regulated in two ways:
- separately - independently, when each co-owner (agent of the company) independently - separately,
individually represents the company and
- collectively, when the person authorized to represent should receive approval (authorization) from the other
associates - representatives of the company before taking the appropriate actions, if it is not possible to do so,
after the undertaken actions for representation of the company to request confirmation (approval) from the
other co-partners - agents for the undertaken advocacy actions by him, in which case the company is signed by
all the company's shareholders - collectively.

3.2. Personal responsibility of the partners
For the obligations of the public company, each partner shall be liable to the creditors of the public company
directly, with all his property and jointly with all other partners. The provision in the contract for a company
contrary to this is null and void.
A shareholder who accompanies a public company that already exists, is liable for the obligations incurred
before joining the public company, just like the other partners. Such an obligation for the associated partner
stems from the personal character of the liability of the publicly owned company's shareholders for the
liabilities of the company and its unrestricted extension to the shareholders' property.
Given that the partners in the public company are partners - rents here, the imperative character of the legal
norm contained in the Company Law arises, which regulates the liability for the obligations of the company,
and it can be concluded that it is: personal12 , solidarity and unlimited, and for the following:
- personal responsibility. The liability of the co-operatives relates personally with all of its assets for the
undertaken obligations towards the creditors, and not their successors.
12

Low for trade company, Article 137.
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- responsibility is solidarity. Shareholders correspond with the entire property for the obligations of the
company, and then the debt division between the partners is made. This means that the creditors of the
company can settle their claim from any co-owner. It does not matter to them how then the partners will
resolve their relations with each other. The right of recourse to the partner, who has fulfilled all the obligation
of the company's creditor, from the other partners enters the internal relations and this does not affect the
rights of the creditors of the spirits.
- responsibility is unlimited. Since it does not extend only to the amount of the stake, but to the entire partner's
property, the responsibility of the partner also acts ex tunk (from the beginning), because a partner who joined
a company that already exists for the obligations incurred before his entry into the public company is suited
just like other partners. Observed from the aspect of the creditors of the company, this is one of the
advantages when speaking about the ability of the company to fulfill its obligations. Such provision provides
additional guarantee that the creditor will not be impaired, that is, the fulfillment of his claim will not be
questioned. It does not matter if the company is solvent or not. Behind the obligations of the company stands
the entire property of the partners, from which creditors can settle their claims. Therefore, minimum basic
capital is not required when the company is founded. Although to be realistic, it is a question of how, for
example, the minimum basic capital of 5,000 euros for a limited liability company ensures full and continuous
fulfillment of the obligations of the company. But is it always so, that is, whether the creditors can safely be
settled from the personal property of the publicly owned companies. What if they do not have any property at
all, or it is loaded in a third-party operator. Or it is insufficient to settle the claim in full. This is a reality and can
often be the case. The law provides for personal responsibility, but it is not stipulated at any time that the
founders of the company should provide evidence that they own any personal property when establishing the
company. This is also a disadvantage when it comes to settling the obligations of the creditors of the company.
The creditors (third parties) of the public company may claim payment of the company's debt from the copartners only after having unsuccessfully tried to collect their claim from the company's property. This is
seemingly quite right. But what is this unsuccessful attempt to settle claims on the company's assets. We
assume that it is meant to settle the claim with legal means (payment order, execution proposal, pledge, etc.)
that are available to the creditor. Knowing the situation with the judiciary and other institutions, exercising
rights in this way requires time and money. By extension, the prolongation of the procedure for settling the
creditor's claim leaves room for the creditor to intensify and disable the intention of the creditors. During this
time, the containers can alienate their property and become insolvents. Yes, the creditors are also at disposal
of other means (denial of the debtor's actions, etc.) but all this again is related to time and money.

3.3. Legal position of the creditors towards the partners
The shareholders' creditors (third parties) regarding the exercise of their rights have the following legal
position:
- they have no rights in relation to the property of the public company, since the property belongs to the
company as a legal entity, and not to the partners. the shareholders' creditors have the sole right to demand
the seizure of the liquidation part of the debtor-partner and request termination of the company. This
possibility for the creditors to exercise / settle their rights is questionable. Namely, in the liquidation
procedure, the creditors of the company are first settled, and if a part of the company's assets survives, it is
distributed to the co-owners. But that, of course, is quite uncertain.
- as long as the public company lasts, the creditors of the joint-stock companies can not collect their claim from
the partners' stakes because they are entering the company's property. The entry of the partner's property as a
stake in the public company terminates the relationship between the partner and the item that is expressed as
a property relationship (item-share: owner-owner). The fellow citizen with the entry of the property in the
company ceases to be the title of that property. With the propagation of the property, a new owner appears in
the face of the company.
The claim of the partner for the obligations of the public company expires five years after the termination of
the public company, that is, after the expiration of the acquaintance of the public company, unless the claim of
the public company expires in a shorter period in accordance with the law.
The expiration starts to run after the expiration of the day when the termination of the public company or the
expulsion of the partner is registered in the trade register. If the public company ceases to be bankrupt, the
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expiration starts to run from the date of entry into the trade register of the erased public company. If the claim
arrives after entering the trade register, the expiration starts to run from the day of arrival.
The termination of the statutory limitation of claims against the remaining company shall act towards the
partners that belonged to the public company at the time of the termination.
The interruption of the obsolescence of claims against the public company, which has not yet ceased to exist,
does not affect the partner who has come forward, and the interruption of the obsolescence of claims that has
occurred only against a particular partner does not act against the other partners.

Conclusion
According to the Law on Trade Companies, the shareholders in the public company are obliged to reply to the
creditors' liabilities unlimitedly and in solidarity with all their assets.
The commercial register does not record the amount of the capital of the company that is founded, because it
is irrelevant if the type and scope of the liability of the founders of the company for its charges is taken into
account.
The value of the non-monetary contribution is determined by the partners in money. And this possibility is the
result of the type and scope of the liability of the publicly owned companies. For creditors of the company, it is
irrelevant whether the value of non-monetary deposits is expressed in real or not. Their claim is not so
dependent on the parent's equity as far as the shareholders' personal assets.
Responsibility is unlimited because it does not extend only to the amount of the stake, but to the entire
partner's property. Viewed from the perspective of the creditors of the company this is another advantage
when talking about the ability of the company to fulfill its obligations. This provision provides additional
guarantees that the creditor will not be impaired, ie that the settlement of his claim will not be called into
question. It does not matter if the company is solvent or not. Behind the obligations of the company stands the
entire property of the partners, from which creditors can settle their claims.
However, this is not always the case, ie it can not be guaranteed with certainty that creditors can be settled
from the personal property of the publicly owned companies. They may not have any property at all, or it may
be encumbered in a third-party operator. Perhaps it is insufficient to settle the claim in full amount. This is a
reality and can often be the case. The law provides for personal responsibility, but it is not stipulated at any
time that the founders of the company should provide evidence that they own any personal property when
establishing the company. This is the biggest drawback when it comes to settling the obligations of the
creditors of the company from the property of the partners.
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Abstract: In the Balkan Med area, the year 2014, there was more than 800 events of wildfires and more than 20.000 ha
burned forest (5000 ha where located in Natura2000 areas). 2014 is considered a very mild year concerning forest fires.
Wildfires can be deadly (e. g the 2007 wildfires in Greece had 84 fatalities), destroying infrastructures and world heritage
sites (e.g. the sacred Hill of Kronos in Olympia), wildlife habitat and timber, and also releases carbon dioxide- a key
greenhouse gas—into the atmosphere. The effects of forest wildfires, especially large and repeated, which are often
combined with wrong post fire management practices, are devastating for both natural environment and human
communities. Short rotation repeated fires lead to degradation processes of forests and often to desertification:
Keywords: . Transnational Cooperation , Nature Park Rusenski Lom, The Balkan - Mediterranean 2014-2020 Program.

I. INTRODUCTION
Since wildfires cannot be averted and regions with high fire risk are often difficult to be effectively monitored
by people due to dense vegetation, large size, morphology or high personal risk and cost, the SFEDA project
plans to use modern technological solutions, which will provide faster and more reliable means for monitoring
and early fire detection. The resulted THEASIS system will be a synergistic integration of existing mature
technologies based on fixed-wing and rotary UAS, stationary thermal and optical cameras and simple models of
risk assessment.
The time to confirm a wildfire will be minimized as well as the location of the wildfire will be accurately
determined. Therefore, the mobilization of firefighting units will be immediate and effective. The
demonstration of the system will be done in three forests with different geographical, morphological and
climate conditions in the Balkan Med area.
The main beneficiaries of the SFEDA project are all the authorities (governmental and local staff, firefighters,
rangers) in the Balkan Med area that are responsible for the protection of forests. The introduction of the
state-of-the-art technologies will make their work easier, less stressful and far more effective than their current
practice. Direct beneficiaries of this proposal are the Decentralised Administration of Peloponnese, Western
Greece & Ionian, the Directorate of Nature Park Rusenski Lom, P. Platres community council from Greece,
Bulgaria and Cyprus respectively. Specifically, the THEASIS system will be demonstrated in the Strofylia forest
(GR), Platres forest (CY), Nature Park Rusenski Lom (BG), located in the three countries. The THEASIS system
will be demonstrated in staff, governmental and other local authoritie’s representatives beyond the partners,
firefighters and rangers and any other people responsible with the preservation of the natural environment,
providing open access to operation details and experimental test results to all authorities interested. Finally,
any beneficiaries interested will be trained to the system usage.

II. LITERATURE REVIEW
In the Balkan Med area, the year 2014, there was more than 800 events of wildfires and more than 20.000 ha
burned forest (5000 ha where located in Natura2000 areas). 2014 is considered a very mild year concerning
forest fires. Wildfires can be deadly (e. g the 2007 wildfires in Greece had 84 fatalities), destroying
infrastructures and world heritage sites (e.g. the sacred Hill of Kronos in Olympia), wildlife habitat and timber,
and also releases carbon dioxide- a key greenhouse gas—into the atmosphere. The effects of forest wildfires,
especially large and repeated, which are often combined with wrong post fire management practices, are
devastating for both natural environment and human communities. Short rotation repeated fires lead to
degradation processes of forests and often to desertification:
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The destruction of vegetation disrupts the forest stands leading to loss of species and biodiversity reduction.
Then, the wildlife lifecycle is disturbed followed by degradation of forest ecosystems and finally desertification.

1.1 Background of the project (problems/ challenges to be addressed/ target groups)
The overall objective of the SFEDA project is to promote transnational cooperation among three countries so as
to achieve the proof of the effectiveness of the technology and the implementation of a system for the early
detection and prevention of wildfires targeting a positive environmental impact and climate change resiliency.
Preservation of forests contributes in increased GHG removal towards positive impact in legislative reduction
targets, improvement of the resilience of ecosystems to climate change and minimizing the impact of extreme
weather phenomena eg flooding.
It is envisaged that the greatly (more than 50%) increased response of the proposed system may lead up to a
55% reduction in burned area due to efficient mobilization of firefighting units. In addition, 3243,6 Ktn of CO2
sequestration and storage from the forests will be occurred. A secondary objective is the preservation of the
resources (wood, water, soil and air) in and around forest towards future efficient management.

1.2 Expected outputs of the project
The SFEDA project will jointly develop one tool, the THEASIS system, with various versions for autonomous
monitoring that will be implemented and demonstrated in three different sites. In addition, a considerable
number of joint training activities will be carried out. Finally an exploitation plan (1st plan) will be developed
for future deployment of THEASIS systems in forests with high risk of wildfire. More specifically:
a. The THEASIS system adapted for the variety of geographical, morphological and climate conditions
addressed within the project will be developed (1st tool). A suitable up to date model for fire risk assessment
will be adapted and coupled to the THEASIS system.
b. Training material for the promotion and use of the system will be developed (2nd tool).
c. Finally, a number of workshops, publications and seminars will be organized to disseminate within and
beyond the Balkan-Med area countries of the major results of the SFEDA project. (3rd tool)
Number of environmental friendly technologies’ implementation related to climate change prevention and
adaptation measures.
d. One (1) experimental system design, with three (3) separate implementations and demonstrations of the
overall systems and procedures will be deployed and applied in all three different countries.

1.3 Expected results of the project
The THEASIS system will be adapted for the three forests whereby their location ranges from the far most
northern to the southern part of the Balkan Med area. It will cover a total of approximately 21200 ha of forests,
which are also Natura 2000 area.
The SFEDA project efforts and activities involve the 0.069% of the total Balkan Med area (the total area is about
30300000 ha). In terms of forest area, the SFEDA project refers and contributes to a 0.22% of the total forest
area.
The SFEDA project can further contribute through its targets to an improved level of adaptation to the climate
resilience measures in alignment with the EU policy, if the appropriate funding is allocated. The THEASIS system
is easily adaptable to different forests in the Balkan Med area, thus significantly contributing to the 1% target
till 2023.
The training and demonstration material that will be produced can be potentially disseminated in all regional
authorities in the Balkan Med countries.
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2 METHODOLOGICAL APPROACH
2.1 Project methodology / Roles - Tasks of Partners
The consortium synthesis and the apportionment of the work ensure the knowledge exchange between
partners and countries. UPAT (LAT), and ELGO DEMETER–FRI will undertake the fire risk assessment of the test
locations, conducting the required analyses of factors that affect the fire outbreak and the ignition precursor
properties. UPAT(ROB), CUT and UoR with their complementary areas of expertise on mechanics and control,
will cooperate for the preparation of UAVs, while UPAT(SPC), will prepare and analyze the image acquisition
and video processing parts.
Finally, APD DEPIN, DNP and K.S P.PLATRES, will provide the knowledge on the test areas, contribute to the
requirements –specifications, evaluation and demonstration of the systems, since they will be the end-users of
THEASIS system and the beneficiaries of the SFEDA project results. The project consists of six(6) Work Packages
(WP’s) producing a total of twenty seven(27) deliverables (D).
WP1 refers to the project management and cooperation,
and WP2 refers to the project communication and dissemination, and these are analyzed in B.3 and B.4.
In these packages all the partners will participate and jointly contribute to the deliverables.
WP3 includes analysis and evaluations of the targeted areas and their risk, with WP leader ELGO DEMETER–FRI
and participants the APD DEPIN, DNP, K.S P.PLATRES and UPAT(LAT). In D3.1.1 the test locations landscape will
be mapped, so that the final systems may be adapted to the particularities of each region. In D3.1.2 and D3.1.3
the type of the vegetation and landscape geometry in the test areas will be analyzed, so that the probability of
fire ignition and its spreading rate under local conditions may be determined and a fire risk assessment model,
which can be suitable adapted to the particular test areas will be integrated to the THEASIS system.
In D3.1.4 existing protection and notification systems will be assessed as well, so that their advantages and
drawbacks can be clarified and their possible upgrade will then be considered.
Finally in D3.1.5 the cost of the system implementation and operation will be apraised on the basis of beneficial
results, as regards a positive outcome for the protection of the environment and the preservation of natural
resources.
WP4 includes the planning, designing and building of THEASIS, with WP leader the UoR and participants the
CUT and UPAT. In D4.1.1 and D4.1.2 the subsystems, such as fixed wings and rotor wing UAV’s, cameras etc,
will be analyzed. Furthermore, the conceptual design of the overall system will be customized for each test
field study, so that each system will conform to each test regions requirements based on the analysis made in
WP3. In D4.1.3 the system components will be assembled including the fire risk assessment module,
while in D4.1.4 their synergy will be checked in small scale experimental layouts, in a controlled environment, a
procedure that will eventually allow, through troubleshooting, the refinement of the subsystems prior to their
field application.
WP5 deals with a unified approach for THEASIS exploitation, with CUT being the WP leader and the
participation of all partners. In D5.1.1 the subsystems assembled in WP4, will be integrated to form the
versions adapted to each area, along with the particular infrastructure developed in the D5.1.2 (power supply,
stationary camera pole etc). In D5.1.3 the different versions of THEASIS will be tested after their deployment in
each corresponding test forest terrain for short periods of 1-2 days and long periods of about 10 days.
Whatever problems will be indentified during the tests, will be tackled and the system performance will be
evaluated, so that in D5.1.4 the THEASIS system will be ready for use.
WP6 includes the THEASIS demonstration events, seminars and trainings, with WP leader the UPAT and the
participation of all partners. Subsequently, the THEASIS systems operation and application will be
demonstrated to all partners and concerned organizations and bodies.
In D6.1.2 training events for the use of the THEASIS system and the fire risk assessment model will be
organized, for selected staff of the beneficiaries (Forest Service, Fire Department etc), rangers and firefighters.
In D6.1.3 the technical reports for the THEASIS system, including the test results and the final evaluation, will
be delivered so that in D6.1.4 the partners of each country will be able to share the acquired knowledge and
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results with parties interested in the forest areas protection by organizing local seminars regarding the THEASIS
system.

2.2 Roles - Tasks of Observer Partners
As it is widely known, every year and especially during summer months, the fire risk at the National Park of
Kotyhi – Strofylia Wetlands increases massively. For this reason the “Management Body of Kotythi – Strofylia
Wetlands” is selected as an Observer Partner. It is related to the Leader Project Partner “UPAT”. The main
purpose of this nonprofit organization is to protect and conserve the habitat of the protected area and more
specifically the habitat of the wetlands, of the sand hills (dunes) and the pine forest (Pinus Pinea) of Strofylia the most extensive pine forest in Greece. The first scope of the involvement of “Management Body of Kotythi –
Strofylia Wetlands” is to provide information, about the ecological significance of the area, and to raise
awareness of the social, ecological and economical impact of a possible forest-fire, to local and national
stakeholders.
As the test field is a part of “Natura 2000”, this Observer Partner will help the consortium to define the
requirements and specifications (WP3) of the proposed THEASIS system, (as it is an intervening activity to the
ecosystem) without compromising the “Natura 2000” legislation. The harmonic coexistence between the
natural habitat and the human activities, which are necessary to accomplish the final aim of the project, is
crucial for further promoting this concept to national authorities. Moreover, the OP will assess and supervise
the whole system implementation and evaluate the results and the overall impact of the project (WP6). In this
way, new strategy approaches could be adopted for a more sustainable management of forest terrains.
Furthermore, via this attempt, bonds and partnership with authorities, such as the Forest Service and the Fire
Department, will be further strengthened.
Τhe Hellenic Fire Corps is the main organization for wildfire suppression in Greece. The participation of the
Hellenic Fire Corps as an OP (its expenditures are related to the Leader Partner “UPAT”) in this innovative and
multidisciplinary approach for early forest fire detection with accompanying minimization of possible false
alarms will greatly enhance its capability toward organizing a cost effective fire fighting strategy plan. The
contribution of the Hellenic Fire Corps to the project will be the experienced and specialized counseling, as well
as to provide valuable information regarding a range of practical aspects concerning the successful
implementation of the overall project (WP3). Moreover, under the scope of the SFEDA project, the observer
partner will have the opportunity to form a co-operational cluster between academic and non-academic
organizations on a transnational level.
Table.1 Work Packages
WP/ Deliverable Code
WP 1
WP 2

WP 3

WP 4
WP 5
WP 6
Total

WP/ DeliverableTitle
Project Management &
Coordination
Project Communication
& Dissemination
Analyses and
evaluations of the
targeted areas and the
risk
Planning, designing and
building of the system
System integration and
exploitation
Demonstration events,
seminars and trainings

Start

End

Cost

2.10.2017

1.10.2019

156 604,12 €

2.10.2017

1.10.2019

204 866,30 €

1.11.2017

30.4.2019

155 435,21 €

1.11.2017

28.2.2019

524 144,05 €

1.6.2018

30.6.2019

244 281,27 €

1.3.2019

1.10.2019

126 760,61 €

2.10.2017

1.10.2019

1 412 091,56 €
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2.3 Location of activities
The THEASIS system will be demonstrated in three different forests located in different geographical areas of
the Balkan-med, with different morphological characteristics and under different climate conditions. All forests
are considered as Natura protected areas.
The first forest is the Strofylia forest that is located in the Western Greece and covers an area of 2200 ha. It is
mostly a rectangular plane with a small hill in the center area. The forest ecosystem of Strofylia is of great
ecological interest because it is the most extensive Pinus pinea forest in Greece and one of the biggest in
Europe. For several reasons Strofylia forest has been repeatedly an arsonist target and a risk of a catastrophic
fire increases dramatically due to the high flammability of pine trees, during the summer time.
In Bulgaria the total area of Rusenski Lom NP (3408,0 hectares) is distributed by funds as follows: 1) Woods –
2808,0 hectares (82,4% of the total area);
2) Agricultural land – 600,0 hectares (17,6% of the total area). High fire risk in the area is due to the often dry
periods, bad agricultural practices and increased visitors flow.
The forest in the region of Platres, part of the Troodos National Forest Park, has been assessed as a region of
extreme fire risk according to the document "Forestry Outlook study for West and Central Asia: Forestry
Outlook study for Cyprus" by the Department of Forests and by the Food and Agriculture Organization of the
United Nations. The whole region of the Platres community is part of the Troodos Geo-Park that is part of the
European and International network of Geo-Parks under UNESCO.
Training activities organized by the local authorities will be taken for the staff, governmental and other local
authorities representatives beyond the partners, firefighters and rangers and any other people responsible
with the preservation of the natural environment.

3. INFORMATION AND PUBLICITY STRATEGY
A detailed communication plan will be delivered in the beginning of the project. The basic structure of the
communication plan includes five categories of actions targeting three different types of audiences.
In the beginning of the project a joint Press conference will be given in every country to raise the awareness of
the public concerning the project accompanied by press and electronic releases in all Balkan Med languages
(including English). The press conference will be jointly given by the partners in every country. For the press
and electronic releases, a joint article will be edited by the coordinator, and then translated in all Balkan Med
languages with the responsibility of the corresponding partners.
After the deployment of the website, weekly news/articles will be published, in order to keep active the
awareness of the public. Major results of the project will be released in all languages after the delivery of the
progress reports (three month basis).
After the first year of the project, the major scientific results and achievements of the project will be submitted
for presentation in international or national conferences. Papers will be submitted for presentation in RAAD
2018 since it is organized by the UPAT-ROB team in Patras Greece. A special session in an international
conference will be organized by the partners of this proposal (at the end of the project). Finally, joint papers in
English will be prepared and submitted to international journals to be considered for publication.
In the last six months of the project, selected local authorities’ staff in the three countries will be trained in
THEASIS by the public authorities in the local language in order to gain hands on experience on the system.
At the end of the project, the major outputs, results and achievements e.g. the demonstrated system will be
presented in the public through workshops, a press conference, day conference and press releases.

III. CONCLUSIONS
The THEASIS system will be applicable to any forest in the Balkan Med area, since it is a modular, scalable,
customizable system. It is replicable since all the accompanied integration software will be available in open
repositories. The knowledge that will be accumulated during and after the successful end of the SFEDA project
will be public.
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The regional authorities does not need any specialized personnel to run the THEASIS system. Basic training
activities at the beginning of the monitoring period are enough to ensure the use of the system.
Finally, cost/benefit analysis and a follow-up exploitation plan are actions to be taken for the deployment of
the replication of the THEASIS system.
The land control point for prevention of fires will be used according to its services after implementation of the
project. All relevant regional and local organizations – authorities, fire departments, forestry organizations and
local population will be informed about its installment and the information it could provide. The ownership,
future exploitation and maintenance of the land point will be performed by the Directorate of
Nature Park Rusenski Lom. All Nature and National Parks in Bulgaria, as well as partner organizations from
Romania and along Danube – the DANUBEPARKS Association will be informed about this control point and the
benefits from its installment. Regarding the study activities – all outputs as reports will be used in the daily
work for monitoring and conservation of biodiversity and performing the tasks of the Management Plan of the
Protected Area – Nature Park Rusenski Lom.
Platres municipality is located at the boundaries of the National Forest of Troodos, the green heart of Cyprus.
In the center and around the Park there are 3 Forestry Fire Stations for protection and the output of the project
will assist considerably their task. In addition, the regional control center for the Civil Defence in case of any
emergency situation is located in the same building where the THEASIS system will be deployed. The Platres
control center is responsible for the 14 communities of the region of Troodos around the National Park. Also
the Civil Defense had organize training sessions for volunteers to help in any emergency situation. The
Municipality of Platres will cover the cost of the maintenance and keep the equipment in good working
situation.
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Abstract: The Public-Private Partnership is a contractual or institutional cooperation between one or more public
authorities and one or more private partners. The history of PPPs in Kosovo is relatively new. The first law on regulating
private finance in public infrastructure was the Law on Concession Grant Procedure, which entered into force in October
2005. This law was mainly used by municipalities to implement concession projects that focused mainly on immovable
property concessions and of the land. The Law on Public Private Partnerships is the main legislative act that sets out the
policies, procedures and the institutional framework for PPPs in Kosovo. The Law on PPPs and Concessions in Infrastructure
and their granting procedures entered into force in August 2009 (No.03 / L-090). The first PPP in accordance with this law
was design-build-finance-operate-transfer contract of Pristina International Airport. Kosovo has managed to develop and
link two relevant Public-Private Partnership Transactions. According to the International Monetary Fund (IMF), Kosovo has
not yet widely utilized Public-Private Partnerships, but several projects have already been designed.
Keywords: Law on Public-Private Partnership, Concessions, Contract, Kosovo

1. Introduction
As defined by PPP law, public-private partnerships or PPPs mean contract or institutional co-operation between
one or more public authorities and one or more private partners where the private partner:
✓
✓

provides a public service or a public infrastructure on behalf of public authority;
takes over financial, technical, construction and operational risks, including availability risks or not
of demand, with regard to public service or public infrastructure provided;
Takes advantage of the provision of public service or public infrastructure in the form of:
•
•

payment made by the public authority from its budget;
payments or fees that will be collected by the private partner from the users or customers of the
public service or infrastructure offered to them; or
• a combination of payments, and similar fees.
Considering Kosovo's need for significant investments in public infrastructure and to provide efficient and
quality public services, the Government of Kosovo sought to promote the development of PPPs. Government
support for the implementation of PPP projects was identified through the PPP Policy Directive adopted in July
2008.1 The Directive also required public authorities to implement PPP projects only through competitive, fair
and transparent procedures. This political support also prompted the Ministry of Finance to engage in the
preparation of a new PPP law that was prepared in accordance with UNCITRAL2, EBRD guidelines as well as EU
directives and best international practices. This law was prepared with the technical assistance provided by the
United States Agency for International Development (USAID). As a result, the Law on PPPs and Concessions in
Infrastructure and their Procedures came into force in August 2009 (No.03 / L-090). The first PPP in accordance
with this law was design-build-finance-operate-transfer contract of Pristina International Airport. This project is
now in the action phase. The efforts of the Government of Kosovo to further align the country's legislation with
European Union public procurement policies made changes to the PPP law in 2011. In December 2011, the Law
on Public Private Partnership (No. 04 / L-045 ) was voted and entered into force.
Kosovo operates in accordance with the PPP Policy Directive, according to which public authorities should carry
out PPP projects only through transparent, impartial and competitive procedures. Moreover, the Law on
Public-Private Partnerships and Concessions in Infrastructure and the Procedures for their Grant, adopted in
2009, was the first independent legislation which specifically addresses PPPs. Of particular importance, before
the aforementioned law, the process of granting concessions is governed by the Law on Concession Procedure
NO. 02 / L-44, adopted in 2005. According to the Law of 2009, with the repeal of the 2005 Law, key institutions
have been established. For example, the " Interministerial Committee” (PPP-ISC), chaired by the Minister of
Finance and Economy, was created to control and review PPP transactions and a PPP Central Unit, under the
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Ministry of Finance and Economy, created to support PPP-ISC and contracting authorities, oversee the process
of securing possible transactions. The Law on PPPs and Concessions and Infrastructure Procedures (No.03 / L090), prepared in accordance with UNCINTRAL, with technical assistance provided by the United States Agency
for International Development (USAID), was voted and entered into force , as mentioned earlier in August
2009.
Under this legal and institutional framework suitable for PPPs, the first PPP project for the operation and
expansion of Pristina International Airport "Adem Jashari" came in.

2. Literature Review
Seeking Public-Private Partnerships (PPPs) for the provision of essential infrastructure and services is, for many
countries, not a new phenomenon (Bull, Bøås, McNeil 2004). In some parts of the world, contracting-out
previously public responsibilities to private companies has indeed long become the norm (De Bettignies, Ross
2004).
The concept of PPP was previously only considered to allow for the participation of the private sector in the
provision of public services and facilities (Grimsey & Lewis 2004) in order to reduce the strain on governments’
finances (Cheung et al. 2009).
According to Merna and Smith (1994), the use of public private partnerships in Europe is widespread. In
particular, the Construction Use Transfer (CUT) model finds extensive use for the financing, construction, use
and maintenance of infrastructural projects. Literature indicates that this model has been found to be used in
small projects. Member States consider PPPs as appropriate structures for undertaking infrastructure projects,
such as transport, public health, education and national security; they provide opportunities to boost the transEuropean transport system (TEN), whose development lags behind due to lack of funds (Kraja, 2013).
PPP, public-private partnerships are increasingly becoming an alternative to the conventional method of
procurement of infrastructure and public services (Akintoye et al., 2003). Given this, partnership allows the
public and private sector to utilize those special skills and achieve better results that none of them can only
achieve (Akintoye et al., 2003).
Akintoye (2006) in his work describes PPP as a joint contractual property agreement, where the public and
private sector pool resources and share the risks and benefits to create efficiency in providing public and
private services.
Francesconi and Muthoo (2004) suggest that the extent of private participation in terms of resource
commitments to PPP arrangements depends on the impurity of the goods or services provided. Besley and
Ghatak (2001) examine the optimal ownership of pure public goods whose benefits are nonrival and
nonexcludable. They show that ownership should be given to the party that values relatively more the benefits
generated by the public goods.
The private sector will frequently require guarantees and other contractual or financial provisions to limit the
commercial risks associated with infrastructure projects (Ehrhardt and Irwin, 2004).
At the risk of oversimplification, one may characterise traditional public procurement of an infrastructure asset
as cost-plus contracting, with the public sector carrying the majority of construction cost and delay risks. As a
result, cost and time overruns are commonplace in traditional public procurement, as vividly illustrated by
Flyvbjerg et al. (2003).
At a general level, as elaborated by Grout (2005), risk transfer from the public to the private sector can lead to
a more explicit recognition, quantification, and pricing of the risk transferred.
The European Commission (March 2003) identified several key private partner roles in PPP approaches:
providing additional capital; provision of alternative management skills; providing added value to the customer
and to the public; optimizing the use of resources.

3. Public-Private Partnership in Kosovo
In 2008, Kosovo has defined four policy objectives for PPPs:
a. Support for the implementation of public-private partnerships as a tool for promoting investment in public
infrastructure and the provision of public services. This objective makes it clear that Kosovo recognizes the fact
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that PPPs provide a tool for private sector engagement and risk allocation to stimulate investment and
optimize capital investments and public services. Also, PPP concessions can alleviate the pressure on
government investment and debt. This support for the PPP environment was achieved through PPPC and
DQPPP.
b. Encouraging and supporting the private sector participation in providing infrastructure and public services at
central and municipal level whenever PPP use will create better value for money. In support of this objective
that PPPs should not be used to circumvent current budget constraints, the PPP Law, Article 23 and the PPP
Regulation, Article 9 determines that the best value for money analysis is one of the key aspects of the
feasibility analysis required for the preparation and evaluation of any PPP transaction.
c. PPPs implementation in a systematic and orderly manner, in accordance with the best international
practices. This objective suggests the need for prior planning in the implementation of PPP which should
include consideration as infrastructure or service delivery to suit the country's economic development and
budget policies as a whole. In other words, PPPs should not only be implemented when it is possible but when
they serve the country's policies. So if the planning process is done systematically, it offers the public sector the
opportunity to critically evaluate how it is suited to the country's economic development policies and budget
plans. It also provides the private sector with the team of potential partners and advisers who support the
transaction with prior notice to prepare and plan resources for future transactions. This prior notice will be
critical to the country's reliability in infrastructure transactions and capacity planning of potential partners.
Access to this objective has been addressed through the procedures outlined in the PPP Law and its directives.
d. PPPs implementation through competitive, fair and transparent procedures. This objective addresses the
"how" at transaction level. The transactions must be implemented in a competitive, fair and transparent
manner and must ensure compliance with the rights and obligations created under the project. Kosovo
Legislation in pursuance of this objective (Law on PPPs and Public Procurement Law) has set out detailed
competitive tender procedures for the selection of private partners, a centralized process for reviewing and
approving transactions and for monitoring the closure of the transaction.
Kosovo has managed to develop and link two relevant PPP transactions:
1). The complex transaction for Pristina International Airport (2011), which includes a 20-year design-buildfinance-operate-transfer agreement, according to which the private partner agrees to build a new terminal
building, air traffic control facilities and the new apron. This project led to a foreign direct investment in Kosovo
of over 100 million euros, the largest foreign investment since the country's independence. This investment will
allow Pristina International Airport to accommodate more than 2 million passengers a year. In exchange for the
right to obtain a concession, the private partner will pay an annual concession fee of approximately 40% of the
annual gross annual income of the airport for 20 years.
2). At the municipal level, the first transport project for the public transport service in the Municipality of Peja with a combined capital of 1.7% of GDP by the end of 2014. Other local projects were mainly implemented as
concessions in real estate. However, many of them have not been formally registered as PPPs under the
previous PPP law, municipal projects have not been subject to approval before tendering.
Another PPP for urban waste processing in the municipality of Suhareka is in the process of being completed.
According to the IMF, Kosovo has not yet widely utilized Public-Private Partnerships, but several projects have
already been designed. However, several projects are underway at the level of general government; whether at
the stage of feasibility or contract procurement, with an estimated construction cost of about 1.5% of GDP.
Also, the IMF points out that the overwhelming majority of the projects provided are foreseen to be fully
funded by users without any government guarantees. However, when PPPs are not done correctly, they can
create significant problems - though they have significant benefits as a means of providing the necessary
infrastructure. Having said this, governments and relevant public authorities should ensure that PPP programs
and projects achieve their projected goals, maximizing the value for money (VFM). (a) In addition, new PPP
agreements have recently been completed, including the "Borea" Ski Center Project in Peja and the
construction of new cemeteries in Landovica, Prizren, both of which were awarded under a PPP contract. (b)
Although the current size of the PPP program is modest with 1.7 percent of GDP in 2014, it is expected to
expand over time.
3. 1. Current and future PPP projects in Kosovo
PPP projects in Kosovo are presented in tabular form, in table 2.1.
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Table 2.1. Current and future PPP projects in Kosovo
Transaction
Type
Concession
Pristina International Airport
(20 years)
Urban Transport
Concession
Peja
(10 years)
Waste Management
Concession
Suhareka
(10 years)
Rt 7 Motorway Service
Concession
Areas
(20 years)
Underground Parking
Concession
Pristina
(30 years)
Urban bus transport service,
Concession
Gjilan
(10 years)
Urban bus transport service,
Concession
Pristina
(10 years)
Green Market
Concession
Vitia
(30 years)
City Square
Concession
Lipjan
(5 years)
School support facility
Concession
Gjilan
(10 years)
Business Park
Concession
Mitrovice
Prizren Commercial Center
Concession
Prizren Cemeteries
Concession
Street 7 O&M
Concession

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Size
100 million
euros
2 - 5 million
euros
2 - 5 million
euros

Status
Implementing
Implementing
Granting stage

5 - 10 million
euros

Submission of documents to the
Draft Tender
Preparing for
re-tendering

-

Feasibility study

-

10 - 50 million
euros
Under 1 million
euros
5 - 10 million
euros
Under 1 million
euros
2 - 5 million
euros
-

Feasibility study
Feasibility study
Feasibility study
Transaction design phase
Under planning
Perspective
Perspective
Perspective

3. 2. Main developments in the PPP legal framework in Kosovo
The Law on PPPs and Concessions in Infrastructure and their granting procedures entered into force in August
2009 (No.03 / L-090). The first PPP in accordance to this law was design-build-finance-operate-transfer contract
of Pristina International Airport. This project is now in action phase. The efforts of the Government of Kosovo
to further align the country's legislation with European Union public procurement policies made changes to the
PPP law in 2011. In December 2011, the Law on Public Private Partnership (No. 04 / L-045 ) was voted and
entered into force.
The main developments in the PPP legal framework in Kosovo are shown in table 2.2.
Table 2.2. Legal framework for PPPs in Kosovo
October 2005
Law on Procedures for Granting Concessions
March 2008
Law on Public Financial Management and Accountability
July 2008
Government Policy Directive
2008
Establishment of the Central PPP Department
August 2009
Law on PPPs and Concessions in Infrastructure and Procedure for their Award
December 2011
Law on Public-Private Partnerships
November 2011
Directive on Procedures for Review and Approval of PPP
November 2011
Project Management Team Directive
November 2011
Directive for the Review and Approval of Municipal PPP
March 2012
Public Procurement Notice Directive

4. Conclusion
In Kosovo public-private partnerships can be processed through concessions or public contracts, with a private
partner. While typically they stand in the agreement between public and private operators, the provided
infrastructure is funded, in part or entirely by the private partner. As such, public-private partnerships, as
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defined by the new law (c), refer to any contractual or institutional cooperation between one or more public
authorities and one or more private authorities whereby the latter in the name of the public authority shall
provide services of public interest.
The Law on Public Private Partnerships is the main legislative act that sets out the policies, procedures and
institutional framework for PPPs in Kosovo. PPP law has recently been amended with a view to ensuring more
effective procedures for implementing PPPs. The Law on PPP defines:
- Procedures for preparing and granting a PPP;
- The content and structure of a PPP agreement; and
- Institutional Framework for the Management and Development of PPPs in Kosovo
The PPP law forces the authorities to use the established procedure when making tenders for PPPs. The
selection procedure goes through the pre-qualification phase, followed by the request for the proposal. The
party that holds a better position in risk management is processed and placed carefully, and so the risks are
appropriately shared among the partners. In Kosovo, PPPs serve as a public procurement tool, focusing on
payment for the provision of successful services (risk transfer of performance to a private partner) and
agreements are output-oriented (compared to traditional delivery of public services, which are input-oriented).
In a narrower sense, according to the IMF, fiscal costs and fiscal risks associated with PPPs have not been
evaluated or reported systematically. Although PPPs are required to submit detailed annual budget reports to
PPPCs, these reports provide a limited description and analysis of risk exposures. The PPP Unit does not assess
the fiscal risks of existing projects (e.g. in terms of termination clauses) or on-draft projects (e.g. land-related
risks) and thus the government's responsibility for managing risk of PPP, remains limited. Therefore, given the
increasing number of projects in PPP preparation in Kosovo as well as the lack of legal limits for government
exposure to potential fiscal risks, the administration and management of government risks remain of great
importance.
Public authorities that may engage in PPP transactions under the PPP Law are:
1) One or more ministries or agencies of the Government of the Republic of Kosovo;
2) One or more municipalities;
3) One or more publicly owned enterprises or other bodies regulated by public law; and
4) An association of those authorities or bodies.
Through PPPs, Kosovo has been given the opportunity to modernize and further expand its infrastructure and
public services. With a new law on Public-Private Partnerships and the establishment of a central PPP Unit at
the Ministry of Finance and Economy, the institutional and legal framework provides for line ministries,
municipalities and other budgetary institutions with the opportunity to implement PPP in different sectors.
However, PPPs are just the right choice for specific projects, where PPP alternatives are initially expected to
give more effective results to any alternative service delivery model. At the end of the day, PPPs are just one
tool among many tools to help the government provide the necessary public infrastructure services.
Kosovo is equipped with the PPP Policy Directive, according to which public authorities should carry out PPP
projects only through transparent, impartial and competitive procedures. The development of the PPP system
is guided and ensured by the main institutional bodies:
- Public Private Partnership Committee (PPP Committee), an inter-ministerial body, chaired by the Minister of
Finance with authority over PPP transactions and PPP policies in Kosovo, and
- Central PPP Department (PPP Department), depending on the Ministry of Finance.
With the assistance provided by relevant bodies, Kosovo has its skills and knowledge to initiate the
communication process with the private sector and provide them with the necessary public infrastructure
services through PPP alternatives.
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Abstract: The aim of this paper is to show how to increase the engagement of audience by using the Google analytics as an
instrument to have an over roll view of an audience for a sample web page > www.vegansproducts.com, or to increase the
traffic for the mentioned web page. Google analytics will help us create an audience that will increase the engagement in
SEO by using Google ads. Analyses shown in this paper were made for a 4-month period of time. Using Google ads will help
us explain the financial power of the “Pixel” and how to have a financial benefit from it. Managing the virtual (on line
business) needs a different concept and approach. So, here we are introducing the new management concept. Make and
sell, as an old concept was replaced with a sense and respond concept. In this case we need a new concept when it comes
to business on the net.
Key words: engagement, SEO, Google ads, audience, targeting, traffic

Introduction
The new economic model, which emerges as a direct implication of the use of computer-generated space, is
the driving force and power of changes that occur in business processes. It is a completely new way of
perception and reorganization of the overall way of functioning of businesses and the creation of a new
business environment in the 21st century. Everyone enjoys thinking about the future and the kinds of
technology that will evolve. Let's fast-forward a few years: see what opportunities technology will open up for
marketers:
• How about ads that are targeted not to a demographic or psychographic group, but to you specifically-ads
that know what you need and what you want?
• How about a house of smart appliances with Internet connections-refrigerators that tell you when you're
running out of milk and dryers that know to call the repairman when they break?
• How about a cell phone that knows where you are and can direct you to a great new Korean restaurant, or a
Palm held device that delivers streaming video right to your hand?
• How about a TV that airs a pia« ad you can order from at the click of a button, with total integration between
a channel and its Web site? (John Burnett, 2009)
Virtuality in the operations of companies arises as a consequence of the use of knowledge, the development of
information and communication technology, and the implementation of achievements in that sphere, which, in
turn, transform the structure of business processes. Virtualization of modern companies allows increasing the
capacity, as companies are present on the global market 7/24, and thus increases efficiency and profitability.
The main goal of virtual companies is to replace the physical (material) with the virtual, in order to overcome
the geographical boundaries and to relativize the time. Acceptance of these principles in the work of
companies refers to the reconfiguration of the overall values in the realization of their strategic goals. These
companies are creating the virtual team. What is virtual team? As a minimal consensus, virtual teams consist of
(a) two or more persons who (b) collaborate interactively to achieve common goals, while (c) at least one of
the team members works at a different location, organization, or at a different time so that (d) communication
and coordination is predominantly based on electronic communication media (email, fax, phone, video
conference, etc.). It is important to note that the latter two aspects in this definition are considered as
dimensions rather than as dichotomized criteria that distinguish virtual teams from conventional face-to-face
teams. (Guido Hertela, T, Susanne Geisterb , Udo Konradtb, 2005) Virtual teams exist when it comes to
managing on line business, but not necessary. But usually the managing business on the net requires
knowledge and capacity that one or couple of persons can’t have.
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With the implementation of virtual performance in the economic real space, in fact, a radical turn in business
processes is made, and this is best seen through the use of the three basic dimensions: space, time, and
structure. The space, in a virtual sense, has a relative dimension and no geographical limitation. The boundaries
between countries are overcome in such a way that business activities are dispersed wherever there are
conditions for it (a typical example of this is the outsourcing of activities). Time, in this context, also gets a
completely new dimension, so its basic characteristic in virtuality is the flexibility in its use in operation.
Specifically, virtuality provides an opportunity to overcome time zones. The structure is some kind of sublimate
of the previous two dimensions, and it relates to the complete reorganization of the company in order to
achieve a complete flexible non-hierarchical arrangement of operations, with the sole purpose of creating
conditions for maximizing the use of intellectual capital within and outside the company. Virtual development
teams operate in dynamic technological, intellectual, and/or competitive environments characterized by
uncertainty as regards market and customer needs, technical feasibility, and resource availability (Deborah L.
Soule1 Lynda M. Applegate, 2009) Adaptation to emerging situations becomes a necessary need, meaning a
significant segment in the strategic approach of every company that aims to be globally competitive. Managing
the business in on –line based company is so much different in the approach from the physical based company.
The marketing philosophy started to dominate business orientation during the 1950s, and continues until the
twenty first century. This concept assumes that the starting point for any marketing process is the customer
needs and wants, and no longer the aggressive selling. The key assumption underlying the marketing
philosophy is that “a market should make what it can sell, instead of trying to sell what it has made” So, Make
and Sell concept was replaced with a new framework Sense and Respond and that concept is working as we are
dealing with actual physical based business. “The sense and respond model provides a means for meeting the
challenges discontinuity. A sense and respond organization does not attempt to predict future demand for its
offerings. Instead identifies changing customer needs and new business challenges as they happen, responds to
them quickly and appropriately before these new opportunities disappear or metamorphose into something
else.(Stephan H Haeckel, 1999) But when the business is on the net , we just can’t rely on that concept. I would
say when it comes to a business on line we are dealing with new challenges, so sense - target-sell is a concept
that we have to adopt and reconsider. So when we want something to sell, and when I say sell doesn’t have to
be always a material product, it can be at first an idea or campaign etc. “The development of a new concept
may not necessarily mean abolition of old concepts. New concepts may build on old ones to make a business
more successful in serving the interests of its stakeholders. Again, some old concepts may work well for some
businesses and industries today, better than even new concepts, depending on market conditions as well as
product and customer types. (! Solomon A. Keelson, 2012) So, first we are targeting the specific audience,
advertising the product and then we are selling. We are speaking to target the audience that they are looking
for that specific product or we can call micro targeting. This concept would be more reconsidered in another
paper, but it was mentioned here as a new way of managing with the virtual, computer based entities.

Pixel as a financial construction of the virtual economy
The pixel in the digital world denotes one point in the image that is displayed on the screen, or it is the smallest
unit that can be represented. According to the English word pixel, it represents a picture element, and in raster
graphics it is the smallest part of the image. Each pixel has its own address corresponding to its coordinates,
which actually form a square or rectangle whose surface is divided into subpixels. Each pixel costs three points
in red, green, and blue, so changing their intensity changes the image on the screen.
The pixel in the virtual world has enormous economic power, especially when it comes to its financial value in
the sphere of advertising (advertising activities). How much the pixel value can reach, or how much you can
earn from it, depends mainly on the strategy used or simply on the idea of how to achieve it. The financial
construction of the pixel can best be done through on-line advertising, virtual promotions, etc., that is, through
the space that a particular company purchases and has a certain financial value. The forms of advertising (ads)
can be various, as follows: textual, audio-visual, multimedia, etc.
Basic models used on line advertising, i.e. realization of promotional activities are:
-CPM (Cost per Mille) Mille - a thousand impressions), which means that those who advertise or present on a
particular web page in any form, are paid as much as their banner, for example, is visible through their website;
).” In the early days of this technology, online advertisers and publishers had simply used a CPM (cost per
thousand impressions) model, standard to traditional media advertising, and advertisers paid according to the
number of times their advertisement got delivered to consumers.( Hu, Shin, Tang, 2013)
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-CPV (Cost per visitor), for this model, the payment depends on how many times the ad is displayed to a
particular visitor, as a separate segment;
-CPV (Cost per View), meanwhile, means that the ad has been viewed by a targeted audience, usually through
pop-ups, pop under, and so on;
-CPC (Cost per Click), implies payment for each visit on the website that advertises a web site other; The first
performance-based pricing model to appear used a cost per click (CPC) approach, in which advertisers pay only
when viewers click on the advertisement, as invented by Overture (now part of Yahoo!). By 2002, the CPC
model had been adopted by both Google and Yahoo! and became the most widely used pricing model in paid
search advertising (The Economist 2006).
- CPA(cost per action)- The interaction of a user with an ad publisher like Yahoo! or Google starts with the user
requesting a page from the publisher that contains ads. This results in an ad impression for the ads displayed
on the page. The user might then click on an ad, resulting in a click-through. Beyond this point, the user leaves
the domain of the publisher and enters the advertiser’s web site. In their interaction with this web site, the
user might perform certain actions that are valuable to the advertiser, such as filling out a form, signing up at
the web site, calling a phone number listed on the web site, or purchasing merchandise. ( Mahdian, Tomak, )
- An outcome-based pricing model begins by specifying precisely the advertiser’s goal for the target
communication. Examples of typical outcomes include influencing attitudes, motivating the consumer to
provide personal information, or leading the consumer to purchase. Whatever the marketing objective, the
web provides a vehicle for integrated marketing campaigns, which allows the marketer to track and to measure
the effectiveness of the ad.(Kumar, 2016)
Email Marketing is, in fact, advertising through the use of e-mail addresses of physical and legal entities, which
is still known as spam. The growth and development of social networks, the emergence of video advertising,
and mobile advertising are the main reasons for increasing the interest of online advertising companies, not
only in Europe, but throughout the world in general.

Analyses
Web page that we are analyzing is the www.vegansproducts.com. It is a page that promotes veganism as idea
and lifestyle. (The intention is not important for this purpose) As we can see from the Figure 1, there are
13.806 users on this page and 13.986 new users. The main difference between users and new users is that the
Google analytics does not count the returning users, so new users are some that return to the page.
There are total 14.500 sessions, which means that there are group of interactions that take place in your
application within a given time frame. A single session can contain multiple screen or page views, social
interactions, and events.
Figure 1.
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In Google Analytics, a page view is a single viewing of a Web page. This means that any time the page is loaded
by the user's browser, the number of page views is incremented. If a user visits the same page multiple times
within a single session, each viewing of the page will add to its page view count. Also, if the user refreshes the
page in their browser, this counts as a new page view. For this reason, page views are sometimes seen as being
of limited significance. For example, if the same user views the same page five times as part of a single session,
this is different from five users viewing that page independently. As we can see there are 1.39 Pages per
session which means Pages per Session: the average number of pages viewed during a session on your website.
More pages per session means that users are more engaged and exploring more of your site. Average Session
Duration: the average length of visitors’ sessions. Again, longer sessions indicate that users are more engaged.
For this page is 00.0016 sec. And the Bounce rate is 75.10 % which is not good because Bounce Rate: the
percent of visits that are single-page only (i.e. people who visit one page and leave). Usually, a high bounce rate
is a sign that people are leaving your site (or a certain page) because they aren’t finding what they are looking
for.
Figure 2.

Figure 3.

As we can see on this Figure 2 the people that are using this site are 33.50% between 25-34 years, 27.50 % are
between 18- 24. We can conclude that the mainstream of veganism is between people that are 18 -44 years.
So, when we want to target public for some ad on the google or increase more engagement by posting the
article , we know the exact age that we have for audience. Figure 3 show us that there is no significant
difference between the male and female users when it comes to interested in veganism .And from Figure 4 we
can have some information about interests of users of the page >such as sports, computers, food, travel etc.
This is very important information because we can make some profiles of users of our pages. Making profiles of
a certain users or creating audience is very important because when using the ad you can use a certain
audience (which you have created before) that have interest in sports for example.
Figure 4.

Using Google ads to increase the traffic for a page is expensive advertising model, when we are comparing with
ads on Facebook, so that why is so important to target the audience that will read your web page, buy
products, watch the videos and so on. Engaging the audience is the most important thing for business on the
net.
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Figure 5.

Figure 5 (There are users from more than hundred countries, but I select just top 20) shows us where the
audience come from. As we can see the total users are 13.806. 12,639 are from United States, 306 are from
United Kingdom, 86 are from Canada, 86 are from Vietnam, 45 are from Macedonia and so on. As we can see in
the detailed analyses, we have audience all over the world. What is interesting is the fact that for example if we
have business that wants to sell products only in Germany, we choose audience in Germany, in the specific city
that we want to target, we can even target a specific region of the city. The idea is that the product we are
selling to be seen by the customer that wants to buy the product . So, targeting audience is very important part
of every online business, because if you do not target the audience nobody will see your web page or the
product you want to sell. And nobody wants that. That is the way the managing concept for business on the
net that I mentioned is changing.
Figure 6.
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The other important thing when we are targeting the audience is that we have to adjust the language that we
use in our web page. We can’t sell products on the web site that is in English language for the Spanish market.
for example. Maybe some of the population speak English, but not necessarily. So this is always a rule, if you
want to sell something the audience must understand your language. From the previous images we can see
that for this page most of the users are from an English speaking territory, so maybe if the page has German
or Spanish option for a language, then it would have more engagement than now
Figure 7.
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Google analytics show us one more important thing. The analyses between new visitors and the returning
visitors. We know: the difference between new and returning visitors seems pretty self-explanatory, and for
the most part, it is! But Google does differentiate between the two a little differently than you and I might.
New Visitors are those navigating to your site for the first time on a specific device. If you visit our website from
your desktop computer at work, and then visit our website again from your iPhone, Google Analytics would
record you as 2 new users. (Google is getting smarter about this—if you’re logged onto your Google Chrome
browser and repeat the actions above, you would be recorded as a New Visitor on your desktop, and a
Returning Visitor on your iPhone.)
Figure 8.

Returning Visitors have visited your site before and are back for more! Google sets a 2-year expiration date on
New Visitors. If someone has visited our website within the past two years and returns from the same device,
they are marked as a Returning Visitor in our Google Analytics. If it has been more than two years since
someone has visited our site, the next time they return they will be counted as a New Visitor again. As we can
see here we have a 242 returning visitors. Return visits are the main engine for nurturing session length,
but which type of traffic source nurtures these return visits? In order to answer this question, an
important distinction must be made between “total return visits” and “marginal return visits”. Site
entries stay longer to the extent their “marginal return effectiveness” is higher. (Beatriz Plaza, 2009)

Google Ad with targeted audience
The images below show us the impact of paid Google ad (This Google ad was in form Landing page about book)
of a targeted audience, and the purpose was to engage more audience to view this page. The campaign was
from 16 July until 6 of August. Data show that 50.58 US $ was spent for this campaign.

The page on the SEO get the 10.9 K impressions and 124 clicks. Cost per click is 0.41 US $, so we can conclude
that this is very expensive ad and the audince that we target is not responding as we wish. Average position for
this Google Ad is 3.3, so we can say that we have good avr.position. Because average position is “A statistic that
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describes how your ad typically ranks against other ads. This rank determines in which order ads appear on the
page.” An average of position of 1-4 are on the first page. It’s pretty rare that you find yourself in position 1.0 all
of the time. We tend to see something like 1.2 or 2.3 average positions, which means that you are “typically”
landing between ad position 1 & 2.

CTR is a 1.14% which means that we have good Click thru rate, because the average click-through rate on
AdWords paid search ads is about 2%. Accordingly, anything over 2% can be considered an above average CTR.
This means that Average CTR (or average click-through rate) is the ratio of ad clicks to impressions in your
AdWords campaigns. While basic CTR measures the rate of clicks on each ad, average CTR calculates the
amount of clicks vs. impressions across your campaign, or for each individual keyword.

Next, we can see that from all 10.9 k impressions the all 124 clicks are to landing page and not to the other
links on your web site. From Search Network we have a 96% and from Display network 4% .Google AdWords is
split into two networks, the Search Network and the Display Network. When advertising on the Search
Network, businesses place text ads in the search engine results. On the Display Network, businesses instead
place display ads on a huge network of sites across the internet. And from the last data we can see that most of
the approach to the web site was from mobile phones 58%, computer29%, and tablet 13%. So, this information
will help us when we put an ad to a web site, we must optimize for a mobile phone.
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Conclusion:
When it comes to a business on line it is a completely new way of perception and reorganization of the overall
way of functioning of businesses and the creation of a new business environment, where the other rules are
implied. The pixel in the virtual world has enormous economic power, especially when it comes to its financial
value in the sphere of advertising (advertising activities). How much the pixel value can reach, or how much
you can earn from it, depends mainly on the strategy used or simply on the idea of how to achieve it. The
financial construction of the pixel can best be done through on-line advertising, virtual promotions, etc., that is
through the space that a particular company purchases and has a certain financial value. Managing the
business on the net requires ICT knowledge, management skills and basic knowledge of the social marketing.
So, we would say when it comes to a business on line we are dealing with new challenges, so sense - target-sell
is a concept that we have to adopt and reconsider. So when we want something to sell, and when I say sell
doesn’t have to be always a material product, it can be at first an idea or campaign etc.
Google Analytics is an instrument to collect a data that will help us increase the traffic to a current page, or to
increase the engagement of the audience. As an instrument in this paper we have shown some of the data of
an actual web page that was analyzed and how using targeted audience can have a financial benefit from that.
So, first we are targeting the specific audience, advertising the product, and then we are selling. We are
speaking to target the audience that they are looking for that specific product or we can call micro targeting.
Google Ads can have so much financial value for a current web page if it is managed in the right way.
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Özet: Son yıllarda globalleşme, teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve sanayileşme gibi faktörlere bağlı olarak tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerjiye olan talep hızla artmaya devam etmektedir. Bu süreçte artan enerji talebi enerji
ithalatına olan talebi de arttırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de cari açık ve enerji ithalatı arasındaki uzun dönemli ilişki
araştırılmıştır. Cari açık ve enerji ithalatı arasındaki ilişki 2000:01 ve 2017:04 dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de enerji ithalatı ve cari açık arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki
bulunmuş olup kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Cari açık, Enerji ithalatı, Nedensellik analizi, VAR.

1. GİRİŞ
Dünyanın en eski dönemlerinden beri insanlık enerjiye ihtiyaç duymuştur. Temel ihtiyaçların yanı sıra enerjinin
sanayi, tarım ve hizmet gibi sektörlerle de ilişkili olması her geçen gün enerjiye olan talebi artırmış, talep edilen
bu enerjiyi insanlık değişik kaynaklardan elde etmiştir. Enerji ilk olarak hayvan, bitki, rüzgâr ve ateş gibi
kaynaklardan elde edilirken fosil yakıtların keşfiyle farklı kaynaklara geçilmiştir (Tunalı ve Ulubaş, 2017:2).
Sanayileşme, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler sonucunda dünya genelinde enerji tüketimine duyulan ihtiyaç
hızla artmaya devam etmekte, bu durum ise ülkeleri devamlı bir enerji arayışına sürüklemektedir. Gündelik
yaşamın her alanında geniş bir kullanım alanına sahip olan enerjinin sağlandığı fosil yakıtların azalma eğiliminde
olması ve tükenebilecek olması nedeniyle ülkeler farklı enerji kaynakları arayışına girmişler ve enerji alanındaki
çalışmalara daha fazla önem vermeye başlamışlardır (Çiftçi ve Eşmen, 2017: 84).
Bir ülkede kullanılan enerji kaynakları ve miktarı o toplumun gelişmişlik düzeyi, ekonomik durumu hakkında da
bilgi vermektedir. Sanayi devriminden bu yana ülkeler sosyo-ekonomik kalkınma ve refah artışı sağlayabilmek
amacıyla daha fazla enerji kaynağına sahip olmak istemiş ve bu durum pek çok ekonomik savaşın nedeni olarak
gösterilmiştir. Bu nedenlerden dolayı enerji ve ekonomik büyüme birbiriyle ilişkili iki kavram olarak çok fazla
sayıda literatürde çalışmalara konu olmuştur(Karahan, 2014).
Bu çalışma, Türkiye’de enerji ithalatı ve cari açık arasındaki ilişkiyi nedensellik testi ile ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye için 2000:01 ve 2017:04 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmıştır.
Çalışmada ilk olarak enerji ithalatı ve cari açık ilişkisi açıklanmış, daha sonra bu alanda yapılan çalışmaların
literatür özetine sunulmuş olup, son olarak yöntem ve analize yer verilmiş ve analiz sonuçları açıklanmıştır.

2. ENERJİ İTHALATI VE CARİ AÇIK
Gerek sanayi gerek hizmet sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan enerji, ekonomik büyümenin önemli
girdilerinden biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından enerjiye olan talep artışı, enerji ithalatına olan
talebi de artırmakta, bu da cari açıkların önemli boyutlara yükselmesine sebep olabilmektedir.
Diğer taraftan enerji fiyatlarının artması da günlük yaşamın her alanında yoğun kullanım alanına sahip olan,
enerji talebinin ithalat yoluyla karşılayan bu ülkelerde cari açığın daha çok artmasına sebep olmaktadır.
Enerji bakımından dışa bağımlı olan ülkelerde enerji tüketimi, enerji ithalatı ve cari açık arasında pozitif yönlü,
sıkı ve derin bir korelasyonun var olduğu görülmektedir. Özellikle yüksek büyüme rakamlarının söz konusu
olduğu gelişmekte olan ülkelerde artan enerji tüketimi petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının tüketiminde
ve dolayısıyla ithalatında yoğun artışlara yol açmakta, artan ithalat yeterli döviz girdisi olmayan ilgili ülkelerde
önemli cari açıklara yol açmaktadır (Demir, 2013:14).
Gelişmekte olan bir ülke olarak ülkemiz zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen enerji bakımından
kendine yeten bir ülke konumunda bulunmamakta özellikle birincil enerji kaynakları olan petrol, doğal gaz,
kömür gibi enerji kaynakları talebinde dışa bağımlı bir ülke konumunda bulunmaktadır.
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Tablo 1: Türkiye’nin Yıllara Göre Enerji İthalatı ve Bunun Toplam İthalat İçindeki Payı
YILLAR
2013
2014
2015
2016

2017

Enerji İthalatı
(milyon dolar)

55.916,3

54.889

37.842,4

27.167,48

37.203,6

Cari Açık
(milyon dolar)
Enerjinin Toplam
İthalattaki Payı(%)
Enerji ithalatı/Cari
Açık

63.642

43.644

32.109

33.137

47.436

22

22

18

13,6

15,9

87,9

126

118

82

78,4

Kaynak: TCMB, TÜİK
Tablo 1’de ülkemizde enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı yer almaktadır. TÜİK’ ten elde edilen bu
rakamlara göre son beş yılda enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı dalgalı bir seyir izlemiş 2017 yılı
sonu itibariyle bu oran %15,9 olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılında 55.916,3 milyon dolar olan enerji ithalatı 2017 yılında 37.203,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bu
bağlamda %33’lük bir azalış göstermiştir.
Enerji ithalatındaki bu düşüşün nedeni petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'nin yerli kömür ile yerli ve
yenilenebilir enerji yatırımlarının artması gibi sebepler düşünülebilmektedir.
Cari açık, enerji ithalatı değerlendirildiğinde cari açığın önemli bir kısmının enerji ithalatından kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Ülkemizde son 5 yılda enerji ithalatının cari açık içindeki payı ortalama olarak %98
dolaylarındadır. Bu açıdan bakıldığında son yıllarda cari açığın oluşumunda enerji ithalatının doğrudan bir
belirleyici olduğu açıkça görülmektedir.
Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son 10 yıldır büyüme hızının yüksek olması ve bu
büyüme rakamlarının petrol ve doğalgaza olan bağımlılığın artmasına sebep olması gibi nedenlerle enerji
kullanımında enerji ithalatına olan talebi artırmış buda cari açığın yüksek düzeylerde kalmasına sebep olmuştur
(Demir, 2013:15).
Tablo 2’de Türkiye’nin 2000 yılı ve 2013-2016 yıllarına ait enerji üretimi, ithalat ve ithalatın toplam enerji arzı
içerisindeki payına ilişkin veriler verilmiştir. Bu bilgilere göre ülkemizin enerji talebinin karşılanması bakımından
2016 yılı sonu itibariyle %83,0 oranında dışa bağımlı bir ülke konumunda olduğu söylenebilmektedir.
2000 yılında toplam 79.428 mtep olan birincil enerji arzının 2016 yılına gelindiğinde 71,5 artış göstererek
136.229 mtep’e ulaştığı görülmektedir.2000 yılında enerji ithalatının birincil enerji arzındaki payı %69,3 iken bu
rakam 2016 yılına gelindiğinde %83,0’a yükselmiştir.
Türkiye’nin 2016 yılındaki toplam birincil enerji arzı 136.229 Bin TEP düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam birincil
arzının dağılımına bakıldığında %17,5 taşkömüründen, %10,3 linyitten, %21 inin petrolden, %28,3 ‘ünün
doğalgazdan ve %31,6 diğer kaynaklardan kaynaklandığı görülmektedir.
Türkiye’de 2000 yılında enerji talebinin yaklaşık % 33’ü yerli üretimle karşılanırken bu oran 2016 yılına
gelindiğinde % 25,9’a gerilemiştir.

2014

2000

Tablo 2: Türkiye’nin Genel Enerji Dengesi
Kömür
Linyit
Birincil Enerji arzı
Yerli üretim
İthalat
İthalatın payı
Birincil Enerji arzı
Yerli üretim
İthalat
İthalatın payı

11.069
1.196
8.803
79,5
20.199
1.110
19.202
95,06

12.425
11.745
2
0,02
12.702
12.296
0
0

Ham petrol

Doğalgaz

Diğer

Toplam

32.463
2.887
32.001
98,6
20.802
2.579
18.352
88,2

12.446
527
12.227
98,2
40.201
395
40.641
101,09

11.025
10.101
2.048
18,6
26.601
12.211
24.189
90,9

79.428
26.456
55.081
69,3
120.505
28.591
102.384
85,0
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2016

2015

Birincil Enerji arzı
22.428
Yerli üretim
875
İthalat
21.916
İthalatın payı
97,7
Birincil Enerji arzı
23,597
Yerli üretim
722
İthalat
23.178
İthalatın payı
98,2
Kaynak: ETKB, Genel Enerji Denge Tablosu
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11.446
11.337
0
0
13.556
14.013
0
0

28.015
2.641
26.319
93,9
28.709
2.702
26.205
91,3

39.651
314
39.952
100,8
38.338
303
38.240
99,7

27.599
15.769
24.611
89,2
32.029
17.634
25.494
79,6

129.139
30.936
112.798
87,3
136.229
35.374
113.117
83,0

3. LİTERATÜR ÖZETİ
Enerji ve büyüme arasındaki ilişki ilk olarak 1978 yılında Kraft ve Kraft tarafından çalışılmış olup 1947–1974
dönemini ele aldıkları çalışmada büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Asafu-Adjaye (2000) yılında, Asya’nın gelişen ülkeleri; Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Tayland’da enerji
tüketimi, enerji fiyatları ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve hata düzeltme modelini
kullanarak test etmişler ve bu çalışma sonucunda kısa dönemde Hindistan ve Endonezya’da enerjiden gelire
doğru tek yönlü, Taylanind ve Filipinler’de enerjiden gelire doğru çift yönlü Granger nedensellik tespit
etmişlerdir.
Hondroyiannis vd. (2002), Yunanistan için 1960-1996 dönemini ele alarak enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi Vektör Hata düzeltme modeli ile test etmişler ve enerji tüketimi, reel GSYİH ve ekonomik
etkinliğin bir göstergesi olarak fiyat gelişmeleri değişkenlerini kullanarak üç değişken arasında uzun dönemli
ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Lise ve Montfort (2005), 1970-2003 yılları arası verileri kullanarak Türkiye için enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve sonuç olarak iki değişken arasında eşbütünleşme olduğu ve VECM
analizi sonucu GDP’den enerji tüketimine tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Ghosh Sajal (2009), ARDL sınır testi yaklaşımını kullanarak 1970-1971 ile 2005-2006 dönemi zaman aralığı için
Hindistan’da ham petrol ithalatı, gelir ve petrol fiyatları arasında uzun dönemli ilişki kurmuştur. Elde edilen
sonuçlar, Hindistan'da ithal edilen ham petrolün uzun vadeli gelir esnekliğinin 1,97 olduğunu ve ekonomik
büyümeden ham petrol ithalatına uzanan tek yönlü uzun vadeli nedensellik olduğunu göstermiştir.
Chien-Chiang Lee (2006) yılında G-11 ülkelerini kapsayan analizde enerji tüketimi ve GDP arasında nedensellik
ilişkisini Toda ve Yamamoto tarafından geliştirilmiş nedensellik analizi ile araştırmış, İsveç, Almanya, Birleşik
Krallık dışındaki ülkelerde enerji tüketimi ve GDP arasında nötr ilişki, ABD’de çift taraflı, Kanada, Belçika, Norveç
ve İsviçre’de enerji tüketiminden GDP’ye tek taraflı ilişki bulmuştur. Fransa, İtalya ve Japonya’da ise enerjinin
ekonomik gelişmeyi ters yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Demir (2013) çalışmasında enerji ithalatı ve cari açık ilişkisini incelemiş, 1987-2012 dönemini kapsayan verileri
kullanarak VAR analizi ile eşbütünleşme, hata düzeltme modeli ve Granger Nedensellik testi uygulamış ve sonuç
olarak Türkiye’de hem sanayi üretim endeksi hem de enerji ithalatından cari açığa doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi bulmuştur.
Hillard G. Huntington(2015), 1984-2009 döneminde 91 ülkenin ham petrol ithalatı ve cari işlemler hesabı
arasındaki ilişkiyi araştırmış petrol ithalatının genel ticaret açığını azaltabildiği, ancak petrol ithalatının görece
olarak daha zengin olan ülkelerde cari açığı artırdığı görülmüştür.
Sancar ve Atay Polat (2015), 1984-2011 dönemi için GSYİH, enerji tüketimi ve ithalat arasındaki nedensellik
ilişkisini Johansen eş bütünleşme testi ile araştırmış ve analiz sonucunda değişkenlerin uzun dönemde birlikte
hareket ettiklerini ortaya çıkarmışlardır. Buna ek olarak uzun dönemde enerji tüketimi ve ithalattan GSYİH’ ya
doğru tek taraflı, kısa dönemde ise enerji tüketimi ve ithalattan GSYİH’ya doğru tek taraflı ve enerji tüketimi ile
ithalat arasında ise çift taraflı nedensellik ilişkinin var olduğunu tespit etmişlerdir.
Çeştepe ve Ursavaş (2016), çalışmasında petrol ithalatı ve cari açık arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve
yönünü 1974-2012 dönemine ait verileri kullanılarak VAR modeliyle tahmin etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
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Türkiye‘de petrol ithalatından cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya
çıkarmışlardır.
Erol Demiray ve Güneş (2017), Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında 1990-2015 yılları
arasında enerji ithalatı, ekonomik büyüme ve cari açık olarak ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli
ilişkiyi Johansen eşbütünleşme testi doğrultusunda gerçekleştirmişler ve analiz sonucunda, değişkenler arasında
uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu, Johansen eşbütünleşme, etki-tepki ve varyans ayrışımı neticesinde
enerji ithalatında meydana gelen artıştan GSYİH (büyüme) yüksek oranda etkilediğini, enerji tüketimi arttıkça
büyümede de artış meydana geleceği sonucuna varılmış ve sonuç olarak cari açık ile GSYİH (büyüme ) arasında
çift yönlü fakat zayıf bir nedensellik, enerji tüketimindeki artışın büyümeyi meydana getirdiği ve büyüme
artışının da cari açığı artırmakta ve cari açığında büyümeyi arttırmakta olduğu ortaya koymuşlardır.
Bingöl ve Pehlivan (2018), Türkiye ekonomisi için cari açık ve iç tasarruf açığı, portföy kâr transferi, dış borç
stoku, doğrudan yabancı yatırımların kâr transferleri, enerji ithalatı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve ilgili
değişkenleri 1987-2016 dönemi olarak ele alarak yaptıkları ARDL, Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre
cari açık ile enerji ithalatı, dış borç ve doğrudan yabancı yatırımların kâr transferleri arasında nedensellik
ilişkisinin olduğu ortaya çıkarmışlardır.

4. YÖNTEM VE ANALİZ
Bu çalışmada değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi araştırmak için Johansen eşbütünleşme testi
uygulanmıştır. Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için değişkenlerin aynı derece durağan olması
gerekmektedir. Bu nedenle analize başlamadan ilk olarak değişkenlerin durağanlık mertebeleri belirlenmiştir.
Bu amaçla değişkenlerin durağanlıkları Augmented Dickey Fuller ( ADF) birim kök testi ile araştırılmıştır.
Johansen eşbütünleşme (1988) yöntemi, Engle-Granger (EG) yönteminin çok denklemli genelleştirilmesidir. EG
testinde değişkenler arasında sadece bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilirken, johansen eşbütünleşme testi
birden fazla eşbütünleşme ilişkisini ortaya koyabilmektedir.
Johansen eşbütünleşme testinin dayandığı Vektör Auto Regression (VAR) analizinin denklem sistemi hata
düzeltme formunda şöyle tanımlanır (Johansen;1991: 1552);
(1)
(2)
Denklemde yer alan
terimi mevsim etkisi için dummy değişkenini, 0 ortalama ve sabit varyansla bağımsız
hata terimini ifade etmektedir. Denklemde yer alan Π katsayılar matrisini ifade eder ve katsayılar matrisinin
rankı, sistemde yer alan eşbütünleşmenin ilişki sayısını belirtir.
Johansen eşbütünleşme testinde, teste tabi tutulan zaman serileri arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olup
olmadığının belirlenmesinde, iz (trace) ve maksimum öz değer istatistikleri kullanılmaktadır (Johansen ve
Juselius:1990).
𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝑟) = −𝑇
𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇 𝑙𝑛(1 −

)
)

(3)
(4)

matrislerden elde edilen karakteristik kökleri, T gözlem sayışını göstermektedir. Eş bütünleşme ilişkisinin
tespitinde öncelikle, matris rankının r’ye eşit veya r’den küçük olduğunu ifade eden temel hipotez test edilir.
İkinci testte ise matris rankın r’ye eşit olduğunu iddia eden temel hipotez ile r+1 olduğunu iddia eden alternatif
hipotez mukayese edilir. Eğer ki test istatistikleri, kritik değerden büyük ise temel hipotez reddedilir ve
alternatif hipotez kabul edilir (Johansen ve Juselius, 1990).
Engle Granger hata düzeltme yöntemi değişkenler arasında uzun ve kısa dönemde birlikte değişimi
değerlendirmek için kullanılmaktadır. Granger nedensellik testi olarak da bilinen vektör hata düzeltme
prosedürü aşağıdaki eşitlikler ile ifade edilebilmektedir (Oğuzhan ve Gençler, 2013: 536).

140

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

(5)

(6)

ve

den en az bir tanesi 0 değildir ve

’nin ’ye göre veya ’nin

ve

beyaz gürültü hata terimleridir. Hata düzeltme terimi

’ye göre regresyonundan elde edilmektedir. p optimum gecikme uzunluğudur.

istatistiksel olarak anlamlı ise

‘nin ’ye sebep olduğu söylenmekte

ifade edilebilmektedir. Benzer şekilde

istatistiksel olarak anlamlı ise

,

’nin granger nedenidir şeklinde

,

’in sebebidir

’den

’ye tek

yönlü nedensellik söz konusudur. Hem
, hem de
istatistiksel olarak anlamlı ise 𝑋𝑡’nin 𝑌𝑡’ye ve aynı
zamanda 𝑌𝑡’nin 𝑋𝑡’ye neden olduğu söylenmekte ve bu durum “𝑋𝑡, 𝑌𝑡’nin ve 𝑌𝑡, 𝑋𝑡’nin Granger nedenidir”
şeklinde ifade edilmektedir. Hem
hem de
değerleri belirli bir anlam düzeyinde sıfırdan farklı olmamaları
durumunda ise iki değişkenin birbirinin nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmakta ve bu durum “𝑋𝑡 ve 𝑌𝑡
birbirinden bağımsızdır” şeklinde açıklanmaktadır.

4.1 Analiz sonuçları
Cari açık ile enerji ithalatı arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada 2000:01-2017:04 dönemine ait üçer aylık
veriler kullanılmıştır. Cari açığa ait veriler TCMB’nin veri dağıtım sisteminden elde edilmişken, enerji ithalatına
ait veriler TÜİK’in dış ticaret istatistiklerinden elde edilmiştir. Cari açık “CA” olarak tanımlanmış, enerji ithalatı
ise “Eİ” olarak tanımlanmıştır.
Enerji ithalatı ve cari açık değişkenlerine ilişkin veriler ilk olarak trendden arındırılmış daha sonra durağanlık
mertebelerinin belirlenmesi amacıyla ADF birim kök testi uygulanmıştır. ADF test sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir.
Değişkenlerin her ikisinin de 0,05 anlamlılık düzeyine göre düzey değerlerinin durağan olmadığı görülmektedir.
Bu nedenle serilerin birinci farkı alınmış ve bu işlemden sonra serilerin durağan olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuçlara göre enerji ithalatı ve cari açık değişkeni serilerinin 1.derece durağan seriler olduğu
söylenebilmektedir.
Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Sabit
Sabit ve Trend
Sabit Terimsiz

CA
-2.7973
-2.8074
-2.7703

Düzey değerleri
%5 kritik değer
-2.9062
-3.4794
-1.9458

Sabit
Sabit ve Trend
Sabit Terimsiz

CA
-4.6757
-4.6460
-4.7304

Birinci Farklar
%5 kritik değer
-2.9069
-3.4805
-1.9459

Eİ
-1.8317
-2.0830
-1.8985

%5 kritik değer
-2.9036
-3.4753
-1.9455

Eİ
-6.0228
-5.9967
-6.0439

%5 kritik değer
-2.9036
-3.4753
-1.9455

Serilerin aynı dereceden durağan oldukları tespit edildikten sonra Johansen eşbütünleşme testi(1988)
yapılabilmektedir. Bu amaçla ilk olarak uygun gecikme uzunluğu Akaiki Bilgi Kriteri, Schwartz Bilgi
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Kriteri, Final Prediction Error ve Hannan-Quinn gibi bilgi kriterlerine göre belirlenmiş ve toplam enerji
ithalatı ve cari açık serileri için optimum gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiştir. VAR modeli 4
gecikme sayısı ile oluşturulmuştur.
Tablo 4: Johansen Eşbütüleşme Testi Sonuçları

İstatistiği
Özdeğerler
Hipotezler

Kritik
Değer(0,05)

p değeri

0.1744

17.3052

12.3209

0.0068

0.0609

4.2705

4.1299

0.0460

Kritik
Değer(0,05)

p değeri

İstatistiği
Özdeğerler
Hipotezler

0.1744

13.0347

11.2248

0.0238

0.0609

4.2705

4.1299

0.0460

Tablo 4’te Model 1 çerçevesinde oluşturulan maksimum özdeğer ve iz istatistikleri verilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre 0,05 anlam düzeyinde hem maksimum özdeğer hem de iz istatistiklerinin sıfır hipotezi red
edilmektedir. Buna göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu söylenebilmektedir.
Tablo 5: VEC Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
CARİ AÇIK MODELİ
Eİ
0.5887
(0.1900)
[3.0977]

CointEq1
-0.5342
0.1856
[-2.8790]
ENERJİ İTHALATI MODELİ

CA
1.6987
0.2992
[5.6781]

CointEq1
-0.0425
0.0366
[-1.1617]

Tablo 5’te hata düzeltme modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlar incelendiğinde değişkenler
arasında uzun dönemli nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. Hata düzeltme mekanizmalarına
bakıldığında ise cari açık modelinde parametrenin -0.5342 olarak tespit edildiği ve 0,05 anlam düzeyinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak enerji ithalatından cari açığa doğru nedenselliğin var olduğu, hata
mekanizmasının çalıştığı ve hatanın %53’ünün bir sonraki dönemde kapandığı söylenebilmektedir. Enerji ithalatı
modeli incelendiğinde ise cari açıktan enerji ithalatına doğru nedenselliğin olduğu söylenmekte fakat hata
düzeltme teriminin 0.05 anlam düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir.
Bağımlı Değişken:Eİ
Excluded
CA
All

Chi-sq
4.8184
4.8184

df
3
3

Prob.
0.1856
0.1856
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Eİ
All
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Chi-sq
17.9471
17.9471

df
3
3

Prob.
0.0005
0.0005

VEC Granger nedensellik sonuçlarına göre cari açık toplam enerji ithalatının nedeni değildir şeklindeki sıfır
hipotezi red edilemezken, enerji ithalatı cari açığın nedeni değildir şeklindeki sıfır hipotezi red edilmektedir.
Sonuç olarak kısa dönemde enerji ithalatından cari açığa tek yönlü nedensellik söz konusudur.
Tablo 7’de VAR sisteminin dinamiklerini ortaya çıkarmak için yapılan Varyans Ayrıştırma yaklaşımı sonuçları yer
almaktadır. Varyans ayrıştırması, içsel değişkendeki bir değişimin, kendisinden mi yoksa diğer değişkenlerden
mi ileri geldiğini yüzdesel olarak açıklayabilmektedir. Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre cari açık değişkenine
ilişkin olarak ilk dönemde cari açığın standart sapmasında meydana gelen değişimin %100 olarak kendisinden
kaynaklandığı görülmekteyken, ikinci dönemde yaklaşık olarak %90 kendisinden %10 ise enerji ithalatından
kaynaklandığı görülmektedir. On dönem sonrasına bakıldığında cari açık değişkeninin standart sapmasında
meydana gelen değişimin %67’si kendisinden kaynaklanırken %32’ sinin enerji ithalatı değişkeninden
kaynaklanmakta olduğu söylenebilmektedir.
Enerji ithalatı değişkenine ait varyans ayrıştırma sonuçları incelendiğinde ise enerji ithalatındaki varyansın on
dönem sonunda %35 oranında cari açık değişkeni tarafından belirlendiği görülmektedir.

Tablo 7: Varyans Ayrıştırması Analizi Sonuçları
Variance Decomposition of CA
Periyod
S.E.
CA
1
2980.259
100.0000
2
3614.273
90.01947
3
4433.066
74.73130
4
4645.766
69.07595
5
4904.647
71.11783
6
4991.165
71.13346
7
5157.017
69.63981
8
5241.915
67.52009
9
5333.007
67.31366
10
5385.525
67.10047
Variance Decomposition of Eİ
Periyod
S.E.
CA
1
998.7052
9.349678
2
1638.032
19.35972
3
2208.421
31.71064
4
2704.382
36.95797
5
3118.986
36.06643
6
3444.752
34.74766
7
3706.200
35.00505
8
3950.928
35.82428
9
4193.712
35.88428
10
4426.328
35.47429

Eİ
0.000000
9.980533
25.26870
30.92405
28.88217
28.86654
30.36019
32.47991
32.68634
32.89953
Eİ
90.65032
80.64028
68.28936
63.04203
63.93357
65.25234
64.99495
64.17572
64.11572
64.52571

4.SONUÇ
Bu çalışmada ülke ekonomileri için oldukça yüksek bir öneme sahip olan cari açık ve enerji ithalatı arasındaki
ilişki üzerinde durulmuştur. Enerji talebinin karşılanması bakımından %83 civarında dışarıya bağımlı olan
ülkemizde enerji ithalatının cari işlemler hesabındaki payı oldukça yüksektir. 2017 yılında 37.203,6 milyon dolar
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enerji ithalatı yapıldığı ve enerji ithalatının cari açık içerisindeki payının %78,4 olduğu göz önünde
bulundurulduğunda yapılacak olan enerji yatırımlarının cari açığı azaltmada son derece önemli olacağı açıkça
anlaşılabilmektedir.
Çalışmada ilk olarak enerji ithalatı ve cari açık arasındaki ilişki açıklanmış olup, sonrasında bu alanda yapılan
çalışmaları içeren literatür özetine yer verilmiştir. Daha sonra çalışmada kullanılan yöntem ve analiz açıklanmış
olup son olarak analiz sonuçlarına yer verilmiştir.
Johansen eşbütünleşme testi kapsamında 2000:01 ve 2017:04 dönemi enerji ithalatı ve cari açık değişkenlerine
ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Serilerin durağanlıkları ADF birim kök testi ile
sınanmıştır. Uygulanan eşbütünleşme testi ile değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna
ulaşılmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise kısa dönemde enerji ithalatının cari açığın granger
nedeni olarak bulunmuş fakat cari açıktan enerji ithalatına nedensellik bulunmamıştır. Son olarak cari açıktaki
değişimin ne ölçüde enerji ithalatından kaynaklandığını belirlemek için varyans ayrıştırması yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde enerji ithalatının cari açığı önemli derecede artırdığı gösterilmiş olup, bu
bağlamda cari açığın makul düzeylerde kalmasını sağlamak amacıyla ülkenin politikalarında enerji yatırımlarını
artırması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha etkin bir biçimde yönelmesi gerektiği söylenebilir.
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1914 Osmanlı-Alman İttifak Antlaşması
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Özet: Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Harbi yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da iki bloka ayrılmış Avrupa’da
yalnızlıktan kurtulmak için ittifak girişimlerinde bulunmuştur. Osmanlı Devleti öncelikle Üçlü İtilafı oluşturan İngiltere, Fransa
ve Rusya’ya ittifak teklifinde bulunmuştur. Bu devletlerin kabul etmemesi üzerine Almanya’ya teklif götürülmüştür. Almanya
ittifaka sıcak bakmasa da gelişen olaylar neticesi Osmanlı ile ittifak yapmaya karar vermiştir. 27 Temmuz’da görüşmeler gizli
bir şekilde başlamış ve Sadrazam Sait Halim Paşa’nın belirtilen tarihte taleplerini bildirmiştir. 31 Temmuz 1914 tarihinde Said
Halim Paşa’ya antlaşma yetkisi verilmiştir. Neticede 2 Ağustos 1914 tarihinde Sait Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısında
Sadrazam Sait Halim Paşa ile Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Baron von Wangenheim arasında bir antlaşma imzalanmıştır.
Bu bildiride, okuyucuya yeni sunulan belgeler ışığında 2 Ağustos 1914 tarihli antlaşma hakkında bilgi verildikten sonra
antlaşma hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Almanya

Abstract: While the Ottoman Empire was trying to wrestle the wounds of Tripoli and Balkan War, it attempted alliance to
get rid of loneliness in Europe, which was divided into two blocks. The Ottoman Empire first proposed an alliance to the
United Kingdom, France and Russia, which constituted the Triple Entente. When these states refused to accept, they were
offered to Germany. Although Germany did not look at the alliance, it decided to make an alliance with the Ottoman
Empire. On 27 July, the negotiations began in secret and the Grand Vizier Sait Halim Pasha's requests were notified at the
date indicated. Said Halim Pasha was given the power of treaty on 31 July 1914. As a result, a treaty was signed between
Grand Vizier Sait Halim Pasha and German Ambassador to İstanbul Baron von Wangenheim on August 2, 1914 in Sait Halim
Pasha’s Yeniköy mansion.
In this paper, the reader will be informed about the treaty in the light of the new documents presented on August 2, 1914.
Key Words: Ottoman Empire, World War I, Germany

GİRİŞ
19. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan kuvvet dengesi Avrupa devletlerini gruplaşmalara itmiştir. Bu
gruplaşmaların başlangıcı 1870 yılı sonunda Almanya’nın Fransa’dan Alsaca-Loraine’i almasına kadar
gitmektedir. Almanya Fransa’nın Alsaca-Loraine’nin acısını unutmayacağını düşünerek ona karşı bir ittifak
kurmak için harekete geçmiş ve neticede 1872 yılında Avusturya ve Rusya ile Üç İmparatorlar Antlaşması’nı
imzalamıştır. Ancak Avusturya ile Rusya’nın Balkanlar üzerinde menfaatlerinin çatışması üzerine Rusya ittifaktan
ayrılmıştır. Bu olay üzerine Bismark Avusturya’nın yanına İtalya’yı da alarak 20 Mayıs 1882 tarihinde Üçlü İttifak
Antlaşması’nı imzalamıştır. 30 Ekim 1883’de yapılan antlaşma ile Romanya da ittifak sistemine dahil olmuştur.
Bütün bu anlaşmalara rağmen Bismark, Rusya ile bağları tamamen de koparmak istemediği için 1887 yılında
onunla da, üçüncü devletle bir savaş durumunda diğer devletin tarafsız kalacağına dair bir antlaşma
imzalamıştır. Ancak bu antlaşmanın ömrü de kısa sürmüştür.
Almanya’nın ittifak antlaşmaları yapması Fransa’yı da harekete geçirmiş ve Fransa Almanya’dan uzaklaşan
Rusya ile 1894 yılında bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma Üçlü İtilaf’ın ilk adımını oluşturmuştur. Her iki
grup da İngiltere’yi yanına çekmek için uğraşmıştır. İngiltere önce Almanya tarafına yaklaşmıştır. Ancak İngiliz
mallarının satıldığı pazarlara bol miktarda ve daha ucuz olan Alman sanayi mallarının satılmaya başlaması ve II.
Wilhelm’in Almanya’nın İngiliz sömürgelerine el koymak istediğini ima eder şekilde konuşması üzerine İngiltere
Almanya’nın yanından ayrılarak Fransa’ya yaklaşmış ve 8 Nisan 1904 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında bir
anlaşma yapılmıştır. 1907 yılında İngiltere’nin Rusya ile anlaşma yapmasıyla Üçlü itilaf grubu da oluşmuştur 1.
Devletlerin bu şekilde gruplaşırken Avrupa’nın ve dünyanın içinde bulunduğu siyasi, mali ve iktisadi şartlar,
devletlerarasındaki düşmanlığı iyice artırmış ve savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir. Artık savaş için ufak bir hadise
yeterli olacaktır. Beklenen hadise Bosna-Hersek’te meydana gelmiştir. 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya1

Bayram Kodaman, “1876-1920 Arası Osmanlı Siyasi Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, XII, İstanbul 1989, s.
170-171.
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Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmüştür. Bu olay
sonrası Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesi ve Rusya’nın Sırbistan’ın, Almanya’nın da Avusturya’nın
arkasında yer alması Avrupa’yı bir hafta içinde dünya çapında bir savaşa sürüklemiştir.2
Veliahdın öldürülmesi üzerine Almanya’nın desteğini alan Avusturya3 23 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan’a 48
saat süreli sert bir ültimatom vermiştir. Bu ültimatomda belirtilen bazı maddelere kaçamak cevaplar vermesi
üzerine Avusturya 28 Temmuz’da Sırbistan’a savaş ilan etmiştir. 4 Bunun üzerine Rusya da 31 Temmuz’da
seferberlik ilan etmiştir. Bunun arkasından önceden yapılmış olan ittifaklar gereği arka arkaya savaş ilanları
gelmiştir. Almanya 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta da Belçika’ya savaş ilan etmiştir.
Almanya’nın Belçika’ya saldırması İngiltere’yi harekete geçirmiştir. Almanya’nın Belçika’ya girmesi İngiltere için
bir tehdit teşkil ettiği için İngiltere 4 Ağustos 1914’de Almanya’ya savaş ilan etmiştir. 6 Ağustos’ta Avusturya
Rusya’ya savaş ilan etmiştir. Asya’da yayılmak için savaşı fırsat bilen Japonya, 15 Ağustos 1914’de Almanya’ya
bir nota vererek Çin Denizi’ndeki donanmasını geri çekmesini ve 15 Eylül’den önce de Kiaochow’u kendisine
teslim etmesini istemiştir. Almanya, Japonya’nın bu isteğine cevap vermeyince, Japonya 23 Ağustos’ta
Almanya’ya savaş ilan etmiştir.5 Özetle 1914 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Avrupa'da meydana gelen
gelişmelerle başlayan savaş, kısa sürede dünyaya yayılmış ve böylece Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.6
Bazı devletler ise Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra şartlara göre arka arkaya harbe dâhil olmuşlardır.
Örneğin İtalya, Üçlü İttifak grubuna dâhil olmasına rağmen Balkan ve Adriyatik sorunları dolayısıyla Avusturya
ile arası iyice açıldığı için Birinci Dünya Savaşı başlayınca tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak, her iki taraf da İtalya'yı
kendi yanlarında savaşa sokmak isteyince, İtalya İtilaf Devletleri'nden savaşa katılmasının karşılığı olarak
Trentino, Trieste, İstirya ile Arnavutluk'tan Vallona'yı; Osmanlı Devleti’nin parçalanması halinde On iki Ada ile
Antalya bölgesini; Alman sömürgelerinin bölüşülmesi söz konusu olursa, İngiltere ve Fransa'dan ödün olarak,
Libya ile Eritre'ye sınır olan bölgenin kendisine verilmesini istemiştir. Bu isteklerinin kabul edilmesi üzerine
İtalya, 3 Mayıs 1915'te Üçlü İttifak Antlaşması'nın feshedildiğini bildirmiş ve arkasından, 23 Mayıs 1915'te
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan ederek, İtilaf Devletleri'nin yanında Birinci Dünya Savaşı’na
katılmıştır.7
İkinci Balkan Savaşı sonunda kaybettiği toprakları tekrar kazanmak isteyen Bulgaristan 6 Eylül 1915 tarihinde
Almanya ve Avusturya ile bir antlaşma imzalayarak, 35 gün içinde Sırbistan’a karşı savaşa girmeyi kabul etmiş8
ve bu anlaşma gereği olarak 14 Ekim'de Sırbistan'a, 16-19 Ekim 1915 tarihleri arasında da İngiltere, Fransa,
İtalya ve Rusya'ya savaş ilan etmiştir.9
Savaş başlayınca diğer Balkan devletleri gibi tarafsızlığını ilan ederek savaşa katılmakta acele etmeyerek
gelişmeleri bekleyen Romanya, savaşın müttefikler lehine gelişme göstermeye başlaması üzerine, İtilaf
Devletleriyle 17 Ağustos 1916'da bir ittifak antlaşması imzalamış ve 28 Ağustos 1916'da da İtilaf devletlerinin
yanında savaşa katılmıştır.10
ABD, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Monroe doktrini gereği Avrupa problemlerine karışmak istemediği
için tarafsız kalmıştır. Ancak Alman denizaltılarının iki Amerikan ticaret gemisini batırması, ayrıca Almanya’nın
ABD ile arası iyi olmayan Meksika’yı ittifakına dahil etmek istemesi üzerine ABD, 2 Nisan 1917'de Almanya'ya
savaş ilan etmiştir.

2

Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1997, s. 100.

3

Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, II/IV, Ankara 1991, s. 570-577.

4

Bayur, age., II/IV, s. 600.

5

Armaoğlu, age., 104-105.

6

Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), İstanbul 1995, s. 463.

7

Uçarol, age., 497.
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Armaoğlu, age., 118-119.

9

Uçarol, age., 499.

10

Uçarol, age., 499.
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Birinci Dünya Savaşı başladığında savaşın dışında kalan Yunanistan da uzun bir iç mücadeleden sonra 26 Haziran
1917’de Merkezi Devletlere savaş ilan ederek İtilaf Devletlerinin yanından savaşa dâhil olmuştur. 11

1- OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Harbi yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da iki bloka ayrılmış
Avrupa’da yalnızlıktan kurtulmak için ittifak girişimlerinde bulunuyordu. 19. yy. sonu ve 20. yy. başlarında
Almanya ile iyi dostluk ilişkileri geliştirmesine rağmen Üçlü İtilaf Devletlerinden İtalya’nın Trablusgarp’a
saldırması ve Avusturya’nın da Balkan politikası ve Bosna-Hersek’i ilhak etmiş olmasından dolayı Osmanlı
Devleti ittifak girişimlerine Üçlü İtilaf Devletlerinden başlamıştır. Ancak ne İngiltere12 ne Fransa13 ne de Rusya14
Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmaya yanaşmamıştır. 15 Zira bu devletler tarafından Osmanlı artık bir kuvvet
olmaktan ziyade bir yük olarak görülüyordu.16 Bu durum karşısında Osmanlı Devleti, Balkan devletleriyle
anlaşma yapmak istemiş ancak bundan da bir netice alamamıştır.
İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmak istememesi başta Enver Paşa olmak üzere Almanya
tarafında savaşa girmek isteyenlerin işini kolaylaştırmıştır. Zira Osmanlı Devleti açısından Almanya’ya
yaklaşmaktan başka çare kalmamıştır. Buna rağmen Osmanlı’nın Üçlü İttifak’a katılma teklifi Almanya’dan değil
Avusturya’dan gelmiştir. Avusturya, Temmuz 1914’de Osmanlı’nın Üçlü İtifak’a alınması konusunu gündeme
taşımış ve bu konuda Almanya’nın görüşünü sormuştur. 14 Temmuz’da Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen
cevapta, askeri durumunun kötü olması dolayısıyla Osmanlı’nın bir yük olacağı, Rusya’ya karşı bir etkisinin
olamayacağı, buna rağmen ittifaka dâhil edilmek istenmesi durumunda şartlar öne süreceği belirtilerek
Osmanlı’ya teklif götürülmesinin gereksiz olduğu, hatta karşılanamayacak tekliflere yol açacağı için zararlı bile
olabileceği ifade edilmiştir.17
Almanya’nın bu olumsuz görüşüne rağmen Sadrazam Sait Halim Paşa’nın köşkünde yapılan toplantıda Enver
Paşa’nın Almanya’ya ittifak teklifinde bulunmasına karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda 22 Temmuz’da
Enver Paşa Almanya Büyükelçisine ittifak teklifinde bulunmuştur.18 Enver Paşa, elçiye bu ittifak olmazsa Üçlü
İtilaf devletlerine taraftar olan nazırların siyasette daha baskın geleceğini söylemiştir. 19 Sadrazam Sait Halim
Paşa ise aynı yönde teklifi Avusturya Büyükelçisi’ne yapmıştır.20
Neticede, Almanya Avusturya’nın itirazlarına rağmen21, gelişen olaylar karşısında 24 Temmuz 1914 tarihinde
Wangenhaime’e Osmanlı ile ittifak yapılması için görüşmelere başlama emri vermiştir. 22 Zira Osmanlı’nın savaşa

11

Armaoğlu, age., 134-135.

12

Osmanlı Devleti ilk ittifak teşebbüsünü İngiltere nezdinde yapmıştır. Maliye Nazırı Cavit Bey, 1911 yılı Ekim’inde İngiltere
Bahriye Bakanı Winston Churchill’e bir mektup yazarak ittifak teklifinde bulunmuştur. Ancak Churchill “Şimdilik yeni siyasi
bağlar altına giremeyiz” diyerek teklifi reddetmiştir. Armaoğlu, age., s.107.
13

Fransa’ya ittifak teklif eden Cemal Paşa’nın aldığı olumsuz cevap üzerine uğradığı hayal kırıklığı için bkz. Cemal Paşa,
Hatıralar, Hazırlayan: Alpay Kabacalı, İstanbul 2008, s. 129.
14

Talat Paşa 1914 Mayıs’ında Ruslara ittifak teklifinde bulunmuş ancak kabul görmemiştir. Bkz. M Cemil Bilsel, Lozan, I,
İstanbul 1998, s. 143-145.
15

Armaoğlu, age., s. 107-108; Uçarol, 463-464; Bilsel, age., I, s. 149.

16

Bayur, age., II/IV, s. 504.

17

Bayur, age., II/IV, s. 628; Talat Paşa da hatıralarında Doğu vilayetleri meselesi müzakere edilirken gayri resmi olarak
Almanya’ya ittifak teklifinde bulunduklarını, ancak Almanların buna “henüz bir ittifaktan bahsolacak surette Türkiye’de
müesses bir kudret ortaya çıkmış değildir. Böyle bir ittifak ihtimalden uzak olmamakla beraber ancak münasip zamanda
düşünülebilir” yolunda kaçamaklı bir cevap verdiklerini belirttikten sonra “biz kuvvetli olmadığımız için müttefik arıyorduk,
hâlbuki ittifakına talip olduğumuz devletler kuvvetli müttefik arıyordu” diyerek Almanya’nın ittifak yapmamakla haklı
olduğunu ima etmiştir. Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaalarım, İstanbul 2006, s. 176.
18

David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Çeviren: Mehmet Harmancı, İstanbul, s. 38; Cemal Akbay, Birinci Dünya Harbi’nde
Türk Harbi, I, Ankara 1991, s. 42.
19

Bayur, age., II/IV, s. 632.

20

Bayur, age., II/IV, s. 629.

21

Bayur, II/IV, s. 636.

148

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

girmesiyle Almanya İtilaf devletleri tarafından bir çember içine alınmaktan kurtulacak, boğazların kapatılmasıyla
Rusya’nın müttefikleriyle bağı kesilecek, Rusya’nın güney sınırlarında devamlı surette bir tehdit meydana
gelecek ve Halifenin cihat ilan etmesiyle23 Mısır ve Hindistan’da ayaklanmalar çıkarılarak İngiltere iki noktadan
vurulacaktı.24
Bu hususları göz önüne alan Kayser’in ittifak yapılmasını istemesi üzerine 24 Temmuz’da İstanbul Büyükelçisi
Wangenheim’e ittifak görüşmelerine başlanılması için emir verilmiştir. 25 Ancak Almanya elçisine verdiği
talimatta, ittifakın yapılabilmesi için Osmanlı’nın Bulgaristan ve Romanya ile birleşmek için ciddi şekilde gayret
sarf etmesi isteniyordu.26
Bunun üzerine Sadrazam Sait Halim Paşa Almanya ile savunma antlaşması yapmak için padişahtan izin almış 27
ve 27 Temmuz’da görüşmeler gizli bir şekilde başlamıştır. Wangenheim Sadrazam Sait Halim Paşa’nın taleplerini
şöyle aktarır: “Eğer Rusya Türkiye’ye yahut Almanya veya Avusturya-Macaristan’a hücum ederse ittifak mevkii
tatbike geçmelidir. Rusya’dan gayrı memleketlere karşı Türkiye himaye istemiyor, kapitülasyonlar, borçlar
vesaire bütün beynelmilel meseleler eski halinde kalmalıdır. Türkiye’nin dileği imparatorun bir harp vukuunda
Türkiye emrinde Alman askeri misyonunu bırakmasıdır. Buna mukabil Türkiye harp vukuunda Türk orduları
Başkumandanlığının ve bir ila dördüncü ordunun hakiki kumandasının askeri heyete (Alman) devredilmesini
tesbit eden bir şekil bulmağı taahhüt edecektir.”28 Wabgenheim’in bu telgrafı Berlin’de Osmanlıya her şeyin
kabul ettirilebileceği kanısı uyandırmış ve Alman Başbakanı aynı gün elçisine cevap vermiştir. Kayser telgrafında
sadrazamın tekliflerini kabul ettiklerini bildirmiş, daha sonra ittifak şartlarını sıralamıştır. İttifak şartları şöyledir:
1-Her iki taraf (Osmanlı ve Almanya) Avusturya-Sırbistan ihtilafında tamamıyla tarafsız kalacaktır.
2-Ancak eğer Rusya savaşa katılır ve Almanya da ona sürüklenirse Türkiye de savaşa girecektir.
3-Savaş çıkarsa Almanya askeri heyetini Türkiye’de bırakacaktır. Türkiye üstün komutanın bu heyetçe icrasını
temin eder.29

22

Bayur, age, II/IV, s. 636; Talat Paşa, Almanya’daki bu fikir değişiminin harbin kaçınılmaz olduğunu görmelerinden
kaynaklandığını belirttikten sonra, “büyük bir devletin bizden göreceği bir istifade olmaksızın ittifakımızı kabul etmesi ve bize
destek vermesi bittabi mümkün olamazdı” diyerek Almanya’nın ittifak konusundaki bu tutum değişikliğini tabii gördüklerini
ifade etmiştir. Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaalarım, s. 176-177; David Fromkin ise bu konuda farklı bir iddiayı dile
getirmektedir. Fromkin, 1 Ağustos 1914’de Talat Bey’in Wangenheim’a İngiltere’de yapımı bitmekte olan Sultan Osman
gemisini teklif ettiğini, bu teklif neticesinde ittifak antlaşması yapıldığını ileri sürmektedir. Ancak Osmanlıların bu gemiyi
teklif ederken gemiye İngilizlerce el konacağını önceden öğrenmiş olduklarını da belirtmektedir. Bir anlamda Osmanlıların
Almanları oyuna getirdiklerini ifade etmektedir. Bkz. Fromkin, age., s. 50-51.
23

Nitekim 14 Kasım 1914’de Cihat-ı Ekber ilan edilmiştir.

24

Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, IX, Ankara 1996, s. 380.

25

Bayur, age., II/IV, s. 636-637; Ali İhsan Sabis 18-23 Temmuz 1914 tarihleri arasında Berlin Hükümeti ile İstanbul sefirleri
tarafından yürütülen yazışmalar neticesinde Türkiye’nin Almanya tarafına kazanılmasına karar verildiğini belirtmektedir.
Sabis, I, s.
26

Bayur, age., II/IV, s. 637.

27Sait

Halim Paşa, Bab-ı Ali’ye çağırdığı Ali Fuat Türkgeldi’ye, “Sizi geyet mühim ve mahrem bir iş için çağırdım. Bunu bir ben,
bir siz ve bir de padişah bilecektir. Şayet bir tarafa şayi olursa ikimiz de mesul oluruz. Başımıza gelen mağlubiyetler üzerine
bir müttefik bulmak için her tarafa başvurduğumuz ve hatta Yunan devletine kadar müracaat ettiğimiz halde muvaffak
olamadık. Şimdi ittifakı müsellese dahil olmak için bir fırsat zuhur etti. Bu, devletin istikbalini kurtaracaktır. Almanlar ile bir
ittifak-ı tedafüi müzakeresine girişmek için ruhsatname tanzimi muktazidir”, demiş ve o gün ruhsatname alınması gerektiğini
ifade etmiştir. Padişahtan alınan izin metni şöyledir: “Rusya Devleti’nin tecavüzat-ı muhtemelesine karşı Almanya Devletiyle
tedafüi bir ittifak akdine sadrazam ve Hariciye Nazırımız Mehmed Said Paşa mezundur.” Türkgeldi, age., s. 114; Her ne kadar
bazı eserlerde izin tarihi 25 Temmuz olarak belirtiliyor ise de (Bayur, age., II/IV, s. 632; Hatta Bayur 25 Temmuz tarihini
Osmanlı Arşivi’nde Alman ittifakına dair zarfın içindeki belgeden baktığını söyleyerek arşivi kaynak göstermektedir) arşiv
kayıtlarına göre Sait Halim Paşa’ya antlaşma için 31 Temmuz 1914 tarihinde yetki verilmiştir. Bkz. BOA, MHD, 437-2-2.
28

Bayur, age., II/IV, s. 639.

29

3. Maddenin ilk şekli “Savaş müddetince Alman askeri heyeti Türk ordusunun komutanlığını eline alır” şeklindedir. Ancak
Almanya Başbakanı bu tasarının yanına “Kayser, tasarının bu biçim yazılışını kabul ediyor. Bana gelince 3. Maddenin bu
derece amirane biçiminin Türkiyece kabul edilebilecek bir şey olduğundan şüphe ediyorum. Belki askeri heyetçe yüksek
komutanın fiilen icrasını sağlayacak bir biçim yeter” notunu düşünce 3. Madde hafifletilmiştir. Bayur, age., II/IV, s. 640.
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4-Almanya Türkiye’yi Rusya’ya karşı zaman altına alacaktır (koruyacaktır, garanti edecektir)
5-Bu antlaşma Avusturya-Sırbistan savaşı boyunca ve ondan çıkacak ihtilafların devamı müddetince muteber
olacaktır. Eğer bu ihtilaf yüzünden Almanya ile Rusya arasında bir savaş çıkmazsa antlaşma kendiliğinden
hükümsüz olacaktır.”30
Sadrazam Sait Halim Paşa ilk dört maddeyi kabul etmekle beraber beşinci maddeye itiraz etmiştir.
Wangenheim, “Biz Türkiye’yi Almanya ile işbirliği yapmasından doğacak olan muhtemel sonuçlara karşı dahi
korumalıyız” diyerek Sadrazama hak vermiş ve Sadrazamın antlaşmayı yedi yıl olarak düşündüğünü bildirmiştir.
Neticede Almanya, antlaşmanın 1918’e kadar devamını kabul etmiştir. Aynı zamanda Almanya Başbakanı
Wangenheim’e şu talimatı göndermiştir: “Derhal antlaşmayı imzalamaya izinlisiniz. Ancak bundan önce
Türkiye’nin bu savaşta Rusya’ya karşı ciddi bir harekete girişebileceğinden ve bunu yapacağından iyice emin
olmak gerekir. Aksi takdirde bağlaşma değersizdir ve imzalanmamalıdır”. Almanya Başbakanı 1 Ağustos’taki
telgrafında ise “General Liman, Rusya ile savaş olduğu takdirde Türkiye’nin şimdiden faalane ve tesirli bir
surette bizim lehimizde işe karışacağına inanıyorsa Ekselansınız bağlaşmayı onun uzatılmasına imkan veren
hükümle birlikte 1918’e kadar akdetmeye izinlisiniz.” 31
Alman Hükümeti 1 Ağustos’ta Wangenheim’e antlaşmayı imzalama yetkisi vermiştir. 32 Yapılan görüşmeler
neticesinde 2 Ağustos 1914 tarihinde Sait Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısında Sadrazam Sait Halim Paşa ile
Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Baron von Wangenheim arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Görüşmeleri çok
gizli tutulan antlaşmadan imza atılıncaya kadar sadece Sadrazam ve Hariciye Nazırı Sait Halim Paşa, Harbiye
Nazırı Enver Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Bey ve Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey’in haberi olmuştur.33 Antlaşma
metni aynen şöyledir:
“Majesteleri Osmanlı Sultanı ve Majesteleri Alman İmparatoru, Prusya Kralı, Türk ve Alman İmparatorlukları
arasında bir savunma ittifakı teşkil edilmesini kararlaştırmışlardır.
Bu maksatla Majesteleri Osmanlı Sultanı, Sadrazam ve Dışişleri Bakanı Altesleri Prens Said Halim Paşa’yı,
Majesteleri Alman İmparatoru, Prusya Kralı da Sultan nezdindeki eliçisi Ekselans Wangenheim Baronu’nu tam
yetkili olarak tayin etmişlerdir. Bu yetkililer, yasal delegasyonlarıyla görüştükten sonra, aşağıdaki hususlarda
mutabakata varmışlardır:
1-Bu iki güç, halihazırda Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasındaki çatışmada, kati bir tarafsızlık izlemeye
karar vermişlerdir.
2-Rusya, etkin askeri müdahalelerde bulunur ve bu durum Almanya için Avusturya- Macaristan’la ittifak nedeni
(Casus Foederis) oluşturursa, bu ittifak nedeni Türkiye için de geçerli olacaktır.

30

Bayur bu maddeleri verdikten sonra şunları yazmıştır: “Bu teldeki Alman teklifleri Osmanlı hükümetinin gözünü açmalı ve
Almanya’nın Osmanlı’yı bu savaş sırasında kullandıktan sonra silkip atmayı düşündüğünü İstanbul’daki devlet adamlarına
göstermeli idi. Böyle bir teklif alınınca Almanların katiyen samimi olmadıkları anlaşılmalı ve dünya durumu esaslı surette
gözden geçirilmeliydi. Esasen gözü açılmış olan bir hükümet Almanya, Rusya’ya savaş ilan ettikten ve hem Almanya hem
Fransa’da genel seferberlik emirlerini yayınladıktan bir gün sonra kendi ordusunun komutasını Almanlara bırakan bir
bağlaşma imzalamazdı”, Bayur, age., II/IV, s. 640.
31

Bayur, age., II/IV, s. 641-642; Bayur, bu sözlerin antlaşmayı Almanya’nın savunma amaçlı olarak görmediklerinin bir delili
olarak görür.
32

Kemal Arı, Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Ankara 1997, s. 12-18.

33

Karal, age., IX, s. 380; Bayur, age., II/IV, s. 629; Talat Paşa hatıralarında “…Sadrazam Sait Halim Paşa bir gün Enver Paşa’yı,
Halil Bey’i ve beni nezdine davet ederek Almanya’nın Devlet-i Aliye ile eşit şartlar dairesinde ittifak arzusunda olduğunu Sefir
Wangenheim’in kendisine açtığını söyledi ve görüşümüzü almak istedi” diyerek ittifak antlaşmasından dört kişinin haberi
olduğunu doğrulamaktadır. Bkz. Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaalarım, s. 32; İttihat ve Terakki’nin meşhur üçlüsünden
Cemal Paşa daha sonradan yazdığı hatıralarında antlaşmanın kendisinin haberi olmadan imzalandığını ve duyunca şaşırdığını
yazmıştır. Cemal Paşa, age., s. 130-133; Sabis haberi olmamakla beraber Cemal Paşa’nın Fransa’dan olumsuz cevap aldıktan
sonra Almanya ile yapılacak bir ittifaka sıcak baktığını yazmaktadır: “Cemal Paşa'yı yoklamak için Talat Bey memur edilmiş, o
da 20 Temmuz sabahı Mebusan meclisinde gördüğü Cemal Paşa'ya (Fransa’dan hayır) olmadığına göre Almanya ile ittifakına
dersin?) diye sormuş; Cemal Paşa da (Türkiye'yi münferid vaziyetten kurtaracak olan böyle bir ittifakı derhal kabul ederim)
cevabını vermiş..”, Sabis, age., I, s. 110.
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3-Harp durumunda, Alman Askeri Heyeti Türkiye’nin emrine verilecektir. Öte yandan Türkiye, Ekselansları
Harbiye Nazırı ve Ekselansları Askeri Heyet Başkanının birlikte vardıkları antlaşmaya uygun olarak, yukarıda sözü
edilen asker Heyet’e (Türk Ordunun) Ordunun genel yönetimi konusunda gerçek bir etkinlik sağlayacaktır.
4-Almanya, Osmanlı arazisi Rusya tarafından tehdit altına düştüğü takdirde icap ederse Osmanlı topraklarını
silahlı olarak muhafazayı taahhüt eder.
5-Her iki imparatorluğu da hâlihazırdaki anlaşmazlıklardan doğabilecek uluslararası çatışmalarda korumak
amacıyla yapılan bu antlaşma, yukarda adı geçen yetkililerce imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girecek ve
karşılıklı vecibelerle 31 Aralık 1918’e kadar yürürlükte kalacaktır.
6-Bu antlaşma, yukarda belirlenen tarihten altı ay öncesine kadar taraflardan biri tarafından iptal edilemezse,
beş yıllık yeni bir dönem daha yürürlükte kalacaktır.
7-Bu belge, Majesteleri Osmanlı Sultanı ve Majesteleri Almanya imparatoru, Prusya Kralı tarafından tasdik
edilecek ve tasdiknameler imza tarihinden itibaren bir ay zarfında karşılıklı teati edilecektir.
8-Bu antlaşma gizli kalacak ve ancak iki yüksek tarafın muvafakatı ile kamuoyuna açıklanabilecektir.
Buna istinaden iki yetkili bu antlaşmayı imzalamış ve karşılarına mühürlerini koymuşlardır.” 34
Savunma niteliği taşıyan antlaşma metni Alman-Rus savaşından önce hazırlanmış, ancak 1 Ağustos 1914
tarihinde savaş başladıktan sonra değiştirilmeden imzalanmıştır. Antlaşma imzalandığı sırada Alman-Rus Savaşı
başlamış olduğundan35, Osmanlı Devleti'nin de anlaşma gereğince hemen savaşa girmesi gerekiyordu. Buna
rağmen Osmanlı Devleti ittifak anlaşmasını imzaladığı gün, genel seferberlik kararı almış36, Mebuslar Meclisi'ni
tatil etmiş37 ve iki gün sonra da tarafsızlığını ilan etmiştir. 38 Hatta Enver Paşa, büyük bir ihtimalle savaşa hazırlık
için zaman kazanmak maksadıyla 5 Ağustos’ta seferberliğin bir ihtiyat tedbiri olduğundan bahisle Rusya’ya 10
yıllık bir ittifak bile teklif etmiştir. Doğal olarak bu girişimden bir sonuç çıkmamıştır. 39
Almanya ise antlaşma imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti’nin bir an önce savaş girmesini istemiştir. Buna
karşın Osmanlı Devleti, Almanya ile karadan bağlantısı olmaması nedeniyle, Bulgaristan, Yunanistan ve
Romanya'nın durumu belli olmadıkça savaşa girmek istememiştir. Bunun üzerine Almanya ve Avusturya'nın
devreye girmesiyle Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 19 Ağustos 1914'te Sofya'da bir dostluk antlaşması
imzalanmıştır. Buna antlaşmaya göre, iki devlet birbirlerinin sınırlarını tanıyacaktı. Bunun yanında iki taraftan
birisi Balkan devletlerinin biri veya birkaçı tarafından saldırıya uğrarsa, diğeri ona yardım edecek, ordularının
ortaklaşa hareketleri için iki devlet bir askeri sözleşme yapacak, ortaklaşa bir savaşa girmek için Romanya'nın
tarafsızlığı sağlanacak ve bu antlaşma Avrupa'da sürmekte olan savaşın sonuna kadar yürürlükte kalacaktı.40 Bu

34

Antlaşma metni için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Muahedeler (MHD), 437-2-2; Veli Yılmaz, 1’nci Dünya
Harbi’nde Türk-Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar, İstanbul 1993, s. 65-66.
Bayur, age., II/IV, s. 642-643; Bilsel, age., I, s. 154; 28 Ağustos 1914’de resmen yürürlüğe giren antlaşma, imzalanmasından
iki buçuk ay sonra yani 17 Ekim 1914’de hükümetin onayına sunulmuştur. Arı, age., s. 58.
35

Talat Paşa ise anılarında antlaşma imzalandıktan sonra savaşın başladığını yazmaktadır. Bkz. Talat Paşa, age., s. 26.

36

Seferberlik emri Meclis-i Vükelanın bir kararı ve padişahın izni olmadan Enver Paşa tarafından verilmiştir. Ancak daha
sonradan iradenin sözlü olarak alındığı iddia edilmiştir. Bkz. Rauf Ahmet, “Büyük Harbe Nasıl Girdik”, Milliyet, 15 Mart 1930;
Bayur, age., II/IV, s. 647.
37

Tatil iradesi şöyledir: “Avusturya ve Macaristan ile Sırbistan arasında ahiren tahaddüs eden harp bir şekl-i umumi almış
olmasına ve zaten meclise mevdu kavanin-i mühimmenin hemen kaffesi tetkik ve imal edilmiş bulunmasına nazaran Kanun-ı
Esasi mucibince önümüzdeki teşrin-i sani ibtidasında içtima etmek üzere Meclis-i Umuminin devre-i içtima-ı fevkaladesinin
bugünden itibaren tatilini irade ederim”, MMZC, (İctima-i Fevkalade), Dev.: 3, İct. Sen.: 1, İ.: 42, Cilt: 2, s. 662.
38

Uçarol, age., 465.

39

Karal, age., IX, s. 382-383. Enver Paşa’nın ittifak teklifi için bkz. Halil Menteşe, Halil Menteşe'nin Anıları, (Hazırlayan: İsmail
Arar), İstanbul 1986, s. 197; Halil Bey Enver Paşa’nın Ruslara yaptığı bu teklifi Enver Paşa’nın koşulsuz Almanların peşine
takılmadığının bir ispatı olarak göstermektedir. Bunun yanında Bayur, bu konuyu Halil Menteşe’ye sorduğunda onun “Enver
kimseye bir şey söylemeden böyle bir teklifi yaptı” dediğini belirtmektedir. Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, III/I,
Ankara 1991, s. 135.
40

Antlaşma maddeleri için bkz. Cavit Bey, “Birinci Cihan Harbine Türkiye’nin Girmesi-Maliye Nazırı Cavit Bey’in Notları”,
Tanin, 26 Birinciteşrin 1944.
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antlaşmanın imzalanmasından sonra, antlaşmayı imzalayan Talat ve Halil Beyler, 20 Ağustos’ta Romanya'nın
tarafsızlığını sağlamak için Bükreş'e gitmişlerdir. Ancak Romanya, Bulgaristan'ın savaşa girmesi halinde tarafsız
kalacağı garantisini vermemiştir. Bunun üzerine Osmanlı-Bulgar antlaşmasının bu konudaki hükmü
gerçekleşememiş ve Bulgaristan da savaşa girip girmemekte41 serbest kalmıştır. Bunun yanında Osmanlı Devleti,
Yunanistan ile yaptığı temaslardan da olumlu bir sonuç alamamıştır.42 Bununla birlikte Osmanlı içinde Enver
Paşa’nın başı çektiği bir grup bir an önce savaşa girilmesi için faaliyet gösteriyordu. Zira bu kişiler Osmanlı
savaşa katılmadan İttifak devletlerinin bir zafer kazanması durumunda harp sonrası hiçbir menfaat temin
edilemeyeceğinden korkuyorlardı.43
Bütün bu gelişmelere rağmen Osmanlı Devleti tarafsızlığını sürdürmüştür. Ayrıca 8 Eylül 1914 tarihinde tek
taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. 44 Buna, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere diğer
devletler karşı çıkmıştır.45 Fakat siyasi ortamdan dolayı fazla ileri gidememişlerdir.46
Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını ilan etmesi Üçlü İtilaf devletleri tarafından ise olumlu karşılanmış ve
desteklenmiştir. Özellikle müttefiklerinin Boğazlar yoluyla yardım yapabilmesini sağlayacağı gerekçesiyle Rusya
Osmanlı’nın tarafsızlığına büyük önem veriyordu. Bu nedenden ötürü İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'ne
tarafsız kalması için bazı önerilerde bulunmuşlardır. Rus Dışişleri Bakanı Sazanov 16 Ağustos 1914’de,
müttefiklerine Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını sağlamak için toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasını,
kapitülasyonlarda değişikliğe gidilmesini, Almanlara ait imtiyazların Osmanlı Devleti’ne devredilmesini ve
Limni’nin Osmanlı’ya devredilmesini önermiş, diğer müttefikler de Rusların bu önerisini kabul etmiştir. İtilaf
Devletleri büyükelçileri 17 Ağustos’ta bu şartları Osmanlı Hükümetine bildirmişlerdir. Bunun üzerine Sait Halim
Paşa bu konuda elçilerle görüşmek üzere 19 Ağustos’ta Maliye Nazırı Cavit Bey’i görevlendirmiştir. 47 Yapılan
görüşmelerde Osmanlı Devleti de tarafsız kalmanın karşılığında, kapitülasyonların kaldırılması, Ege Adaları’nın
kendisine geri verilmesi, Mısır sorununun çözümlenmesi, Ruslar tarafından iç işlerine müdahale edilmemesi ve
yine Ruslar tarafından bir saldırıya maruz kalırsa İngiliz ve Fransızlar tarafından buna mani olunması gibi şartlar
öne sürmüştür.48 Ancak özellikle İngiltere’nin bunları kabul etmeye yanaşmaması Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya
daha da yaklaştırmıştır.49 Bunun yanında İngiltere’nin 1911 yılında İngiltere’ye ısmarlanmış olan ve son taksiti
ödenmesi durumunda teslim edilmesi gereken Reşadiye ve Sultan Osman gemilerine 1 Ağustos’ta el koyması
kamuoyunda Üçlü İtilaf’a karşı bir nefret uyandırmıştır. Zira gemilerin yapımı için gerekli para büyük oranda
halktan iane şeklinde toplanmıştı.50
Almanya ise Osmanlı Devleti’nin bir an önce savaşa girmesi için baskısını artırıyordu. Zira Alman ordusunun
Marn’da yenilmesi ve Ruslar karşısında Avusturyalıların çok güç durumda kalmaları üzerine Almanya iki cepheli
bir savaş karşısında kalmıştı. Bu nedenle acilen Osmanlı’nın desteğine ihtiyacı vardı. 51 Osmanlı’nın savaş
girmesiyle boğazlar kapatılacak, Rusya ile müttefiklerinin ilişkisi kesilecek, savaş İngiliz sömürgelerine kadar
götürülecek ve Almanya’nın batıdaki yükü de hafifleyecekti.52 Bunun yanında Almanlar Osmanlının savaşa dâhil
olmasıyla Bulgaristan ve Romanya’nın da İttifak devletleri tarafında hemen savaşa gireceklerini

41

Bulgaristan Çanakkale Savaşı’ndan sonra savaşa dâhil olmuştur. Ancak savaşa dâhil olmak için 5 Eylül 1915’de imzalanan
antlaşmayla Dimetoka ile Meriç mecrasının sol sahili boyunca iki kilometrelik bir alanı Osmanlı Devleti’nden almışlardır. Rauf
Ahmet, “Büyük Harbe Nasıl Girdik”, Milliyet, 20 Mart 1930.
42

Uçarol, age., 466.

43

Hüseyin Cahit Yalçın, “Meşrutiyet Hatıraları 1908-1918”, Fikir Hareketleri, Sayı: 216, s. 116.

44

Muhammet Emin Külünk, Kapitülasyonların Kaldırılması, İstanbul, 2011, s. 41-42.

45

Almanya Büyükelçisi Wangemheim’in aşırı tepkisi için bkz. Külünk, age., s. 90.

46

Türkgeldi, age., s. 115; Uçarol, age., 466.

47

Arı, age., s. 31-33.

48

Cemal Paşa, age, s. 149.

49

Uçarol, age., 465.

50

Karal, age., IX, s. 384.

51

Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, III/II, Ankara 1991, s. 212.

52

Uçarol, age., s. 466.
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düşünüyorlardı.53 Bütün bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti’nin acilen savaşa girmesini isteyen Almanlar,
savaşa girmemek için para yokluğunu dile getiren Osmanlı Hükümeti’nin bu problemini de çözerek Osmanlı
yöneticilerine mazeret bırakmamışlardır. Almanlar savaşa girme karşılığında beş milyon borç para vermeyi kabul
etmiş54 ve borç antlaşmasının yapıldığı 20 Ekim’de Osmanlı’nın kesin olarak savaşa girmesini istemişlerdir. 55
Ancak Almanlara verilen söze rağmen Osmanlı Hükümeti’nde tarafsız kalınmasını isteyen nazırlar çoğunlukta
olup bunları ikna etmek de zorlaşınca iki Alman gemisiyle planlı olarak gerçekleştirilen bir olay Osmanlı’nın
hemen savaşa dâhil olmasına neden olmuştur.
Goeben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı 4 Ağustos 1914’de Cezayir’de Bon ve Filipvil limanlarını bombalamıştır.
Ancak İngiliz donanmasına iki gemiyi kovalama emri verilince, Alman Deniz Bakanlığı Osmanlı Devleti’yle 2
Ağustos’ta yapılan antlaşmaya dayanarak gemilerin Çanakkale’ye gitmeleri talimatını vermiştir. Alman gemileri
İngiliz gemilerinden iki saat önce Çanakkale önüne gelmiş ve 10 Ağustos’ta Osmanlı gemileri tarafından güvenli
bölgeye alınmışlardır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri bu iki gemi boğaza geldikleri sırada
Boğaz Komutanının Weber Paşa adında bir Alman subayı olmasıdır. 56
Ancak bu durum İtilaf devletlerinin tepkisine neden olmuştur. Zira Osmanlı tarafsız olduğu için bu gemilere el
koyması ve silahlarını sökerek personelini de gözaltına alması gerekiyordu. Ancak Almanya böyle bir
uygulamaya karşı çıktığı için 11 Ağustos’ta Osmanlı tarafından gemilerin Almanya’dan 80 bin marka satın
alındığı ilan edilmiş57 ve bu gemilere 16 Ağustos 1914’de Türk bayrağı çekilmiş, personeline fes giydirilmiş ve
53

Bayur, age., III/I, s. 262.

54

Ali İhsan Sabis, Birinci Dünya Harbi, II, İstanbul 1992, s. 95; Osmanlı savaşa girdiği zaman bütçesi oldukça kötüydü. Bu
nedenle 27 Eylül 1914’de Sadrazamın evinde yapılan toplantıda bazı hükümet üyeleri Almanya’dan para alınması üzerinde
durmuşlardır. Yapılan başvuru üzerine Almanya bazı şartlar öne sürerek para vermeyi kabul etmiştir. Buna göre Almanlar
1915’den itibaren her sene Aralıkta tesviye edilmek üzere % 6 faizli beş milyon lira avans edecekti. 250 bin lira mukavelenin
imzasından sonra, 750 bin lirası ise Osmanlı Devleti, Rusya yahut İngiltere ile harbe girdikten on gün sonra, geri kalanı da
harp ilanından 30 gün sonradan itibaren ayda 400 bin lira verilecekti. Savaş bitince bu tediyatta bitecekti. Antlaşma 20
Ekim’de Talat, Enver, Cemal ve Halil Bey tarafından onaylanmış ve ilk paralar 26 Ekim’de İstanbul’a gelmiştir. Bayur, age.,
III/I, s. 191-192. Bu borç görüşmelerinden ve antlaşmasından Maliye Nazırı Cavit Bey’in haberi olmamıştır. Büyük bir
ihtimalle harbe girme karşılığında borç para antlaşması yapan Enver Paşa ve arkadaşları Cavit Bey’in buna itiraz edeceğini
düşündükleri için ona haber vermemişlerdir. Zira bu antlaşmanın imzalanmasından iki gün sonra Enver Paşa Amiral
Souchon’a Rus donanmasına saldırı emri vermiştir.
55

Arı, age., 58; Almanya’dan ilk paraların gelmesinin ertesi günü Wangenheim Tarabya’daki Alman sefaretinde Osmanlı
nazırlarına bir ziyafet vermiştir. Büyükelçi Osmanlı Devleti’nin para ihtiyacının halledildiğinden bahsetmiştir. Rauf Ahmet,
büyükelçinin bu sözleriyle “harbe girmemek için artık bir bahane” kalmadığını söylemek istediğini yazar. Rauf Ahmet,
“Büyük Harbe Nasıl Girdik”, Milliyet, 29 Mart 1930.
56

Bayur, age., III/I, s. 76-79; Mustafa Balcıoğlu ATASE arşivinden bulduğu belgeye dayanarak iki geminin boğazdan geçiş
emrini hükümet üyelerine haber vermeden bizzat Enver Paşa’nın verdiğini ifade etmektedir. Paşa’nın ittifak antlaşmasının
yapıldığı 2 Ağustos 1914’den iki gün sonra Bahr-i Sefid Boğazı Komutanlığına verdiği emir şöyledir: “22 Temmuz 1330 (4
Ağustos 1914) Gayet mahrem ve müstaceldir. Alman ve Avusturya merakib-i Harbiyelerinin boğazdan duhülüne müsaade
edilecektir ve derhal buraya malumat verilecektir”, Mustafa Balcıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa’dan Cumhuriyet’e, Ankara 2001, s.
49; Talat Paşa anılarında hiç kimsenin bu gemilerin geleceğine ilişkin bilgisi olmadığını ileri sürmektedir. Bunun yanında Talat
Paşa, Amerikan Elçisi Morgenthau’nun eserinde Goeben’in gelişinin önceden planlanmış olduğunu (Henry Morgenthau,
Henry Morgenthau’nun Öyküsü, Çeviren: Attila Tuygan, İstanbul 2005, s. 65.) ve Wangenheim’in kendisine bunu bir siyasi
başarı gibi anlattığını ifade ettikten sonra bunun doğru olmadığını belirtmektedir. Ancak Talat Paşa anılarında bu gemilerin
gelişini duyunca Sadrazamın heyecanlandığını belirtirken kendi halet-i ruhiyesiyle ilgili bir şey belirtmemiştir. Talat Paşa,
age., s. 27; Bu da Talat Paşa’nın bu işten haberi olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Zira haberi olmadığı için başta Sadrazam
olmak üzere bazı nazırlar istifa etmek istemişken Talat Paşa böyle bir teşebbüste bulunmadığı gibi, onları istifadan
caydırmaya çalışmıştır.
57

Bu iki geminin satın alınması işi göstermeliktir. Zira bu gemilerinin satışı Alman parlamentosunun onayıyla mümkün
olabilirdi. Bunun yanında iki geminin durumu Osmanlı Devleti’nin Amerika ile ilişkisini kesmesi konusunda şantaj aracı olarak
kullanılmış ve bu iki geminin ancak barıştan sonra Osmanlı Devleti’ne dahil olacağı kabul edilmiştir. Yusuf Hikmet Bayur,
Türk İnkılâbı Tarihi, III/III, Ankara 1991, s. 494-495. Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau da Osmanlı’nın mali durumu
göz önüne alınınca satın alınmasının mümkün olmadığını yazmaktadır. Morgenthau, age., s. 68; Diğer taraftan gemilerin
gerçekten satılmadığının bir göstergesi de Almanlar Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile yaptığı yazışmalarda
gemilerin Almanca isimlerini kullanmış olmasıdır. Artuç, age., 197; Buna rağmen Osmanlı idarecileri savaş içinde bu gemileri
almak için bir çok girişimde bulunmuşlardır. Ancak bu arada Midilli gemisi batmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru iki
geminin Akdeniz’de önemli bir akın yapmasına karar verilmiştir. 1918 başındaki bu akında Yavuz ve Midilli mayına
çarpmıştır. Midilli batarken Yavuz ağır hasarlı durumda kurtulmuştur. O dönemde onu tamir edecek çapta büyük havuz
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Goeben'e Yavuz, Breslau'a da Midilli adı verilmiştir. Dolayısıyla gemiler komutanı Souchon ve personeliyle
beraber Osmanlı donanmasına dahil olmuştur.58
Bu arada savaşa girme konusunda ağır baskı altında kalan Osmanlı Hükümeti, 25 Ekim’de yaptığı toplantıda
hemen savaşa girmek veya altı ay daha tarafsız kalmak için Almanları ikna etmek maksadıyla Halil Bey ile Hafız
Hakkı Bey’in Alman Karargah-ı Umumisi’ne gönderme şıklarını tartışmıştır.59 Sonunda toplantıda donanmaya ait
meselenin başkomutanlık vekâletine terk edilmesine, harbe meydan verecek hadiselerden kaçınılmasına ve
Halil Bey ve Hafız Hakkı Beylerin bir an önce Berlin’e gönderilmelerine karar verilmiştir.60 Ancak toplantının
yapıldığı ve belirtilen kararların alındığı gün bu kararlara aykırı olarak Enver Paşa donanmaya ait meselenin
başkomutanlık vekâletine terk edilmesi kararına dayanarak Amiral Souchon’a donanmanın Karadeniz’e çıkarak
uygun bir durumda Rus donanmasına hücum etmesi konusunda yazılı bir emir vermiştir. 61 Bahriye Nazırı Cemal
Paşa da donanmanın Karadeniz’e çıktığı gün olan 27 Ekim’de Amiral Souchon tarafından verilecek her emrin
kendi emri gibi telakki edilmesi yönünde bir emir vermiştir. 62
Bu emir doğrultusunda 27 Ekim 1914'te Karadeniz'de açılan Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı
Donanması, 28-29 Ekim 1914 gecesi Rusya'nın Odesa ve Sivastopol limanlarını topa tutmuştur. 63 Bu saldırı
Rusya’ya savaş ilanı anlamı taşıyordu. Halbuki hükümetin çoğunluğu hemen savaşa girmek istemiyordu. Bu
nedenle 31 Ekim’de Rusya’ya bir nota verilmiştir. Notada özetle, olaydan duyulan üzüntü dile getirildikten sonra
çatışmaya Rus filosunun sebep olduğu, ancak buna rağmen Osmanlı Hükümeti’nin tarafsızlığını devam ettirmek
istediği ve bu amaçla da donanmanın bir daha Karadeniz’e çıkmasına müsaade edilmeyeceği ifade edilmiştir. 1
olmadığı için 7 Haziran 1918’de Sivastopol’da havuza alınmıştır. Geçici olarak tamir edilmiş olan Yavuz uzun süre atıl
durumda kalmıştır. Almanlar savaş sırasında ve savaştan sonra Türkiye ile ekonomik ilişkilerin kurulmasında bir unsur olarak
kullanmak istediklerinden gemiyi son ana kadar satmak istememişlerdir. Ancak yapılan görüşmeler neticesi 1918 Kasım ayı
başında Yavuz satış işlemi olmaksızın Osmanlılara teslim edilmiştir. Daha sonra Yavuz 1926’da Gölcük’te yapılan havuza
alınmış ve uzun bir tamir görmüştür. 7 Haziran 1973’de ise resmen donanma hizmetinden ayrılmıştır. Bkz. Yarbay TH. KrausYarbay Karl Dönitz, Kader Gemileri Yavuz ve Midilli, Çeviren: A. Göke Bozkurt, İstanbul 2012, s. 205-213; Özen Öner, Yavuz
ve Midilli, İstanbul 2012, s. 290.
58

Uçarol, age., 465; Armaoğlu, age. ,s. 109-110.

59

Bu toplantıda hemen savaşa girilmesini savunanlardan biri Cemal Paşa’dır. Paşa ikinci şıkkın ittifak antlaşmasına aykırı
olduğunu savunmuştur. Cemal Paşa, age., s. 157.
60

Cemal Paşa, age., s. 158; Halil Bey ve Hafız Hakkı’nın Berlin’e gidişi bu kararın alınmasından beş gün sonra Kurban Bayramı
olmasından dolayı bayram sonrasına ertelenmiştir. Ancak onlar gitmeden Osmanlı savaşa dahil olacaktır. Bkz. Rauf Ahmet,
“Büyük Harbe Nasıl Girdik”, Milliyet, 29 Mart 1930.
61

20 Ekim’den itibaren Osmanlı Devleti’nde bulunan Alman subaylarının baskısı altında kalan Enver Paşa savaşa girmek için
ilkbaharı beklemek düşüncesinden vazgeçer ve 22 Ekim 1914’de Amiral Souchon’a “Filomuz Karadeniz üstünlüğünü elde
etmelidir. Rus filosunu arayınız ve harp ilan etmeden bulduğumuz yerde hücum ediniz” şeklinde bir emir vermiştir. Enver
Paşa’nın emrini haber alan Almanlar kendilerini garanti altına alabilmek için harekete geçmişlerdir. Alman Büyükelçisi 23
Ekim’de Deniz Ateşesi Humann’ı genel karargâha gönderir. O da yazılı olarak ve kendi imzası altında Enver Paşa’nın yaverine
şu notu bırakır: “Alman elçisi eğer Rusya ile bir hadise çıkarmaktan ibaret olan Enver Paşa’nın planını gerçekleştirmek lazım
geliyorsa Enver Paşa’nın yazılı bir tebliğinin filo kumandanı Amiral Suşon’un elinde bulunması fikrindedir. Aksi takdirde
Enver Paşa için herhangi bir askeri muvafafkiyetsizlik ve siyasi talihsizlik halinde alman siyasetinin vahim bir derecede
itibardan düşmesi ve bu yüzden son derece meşum neticeler doğması kaçınılmaz olur”. Bu şekilde herhangi bir durumda
Osmanlılar tarafından bizi savaşa sürüklediler şeklinde bir ithama maruz kalmamak için Almanlar kendilerini güven altına
almaya çalışmışlardır. Alman Büyükelçisinin isteği üzerine 25 Ekim’de Enver Paşa kendi imzasıyla Amiral Souchon’a şu yazılı
emri vermiştir: “Bütün filo Karadenizde manevra yapmalıdır. Vaziyeti müsait bulduğunuz anda Rus filosuna hücum ediniz.
Muhasemata başlamazdan evvel bu sabah size verdiğim gizli emri açınız. Sırbistana mühimmat naklinin önüne geçmek için
yukarda kabul edilmiş olduğu üzere hareket ediniz.”. Alman Büyükelçisi Wangenheim de daha sonra herhangi bir aksi
durumda kullanabilmek amacıyla istediği bu yazılı emrin başına bir iş gelmemesi için karada emin bir yerde saklanması
emrini vermiştir. Bayur, age., III/I, s. 230-233; Bütün bunlara rağmen Halil Menteşe 1921’de Roma’da rastladığı Enver
Paşa’ya böyle bir emri verip vermediğini sormuş, o da böyle bir emir vermediğini, ancak “harp emrivaki olunca tereddüt
göstererek düşmanlar karşısında memleketi anarşiye sevk eylemeyi de vatanseverlikle bağdaşır” bulmadığını söylemiştir.
Halil Menteşe, age., s. 208
62

Bayur, age., III/I, s. 232-235.

63

Olaydan ne padişahın ne sadrazamın haberi vardı. Sadrazam olaydan 29 Ekim akşamı haberdar olabilmişken padişah ise
30 Ekim’de haberdar olabilmiştir. Ali Fuat Türkgeldi olay akşamı Enver ve Cemal Paşalara ulaşmaya çalışmış, ancak Enver
Paşa’nın yatmış olduğu, Cemal Paşa’nın da bir davette olduğu cevabını almıştır. Türkgeldi bu cevapların planlı olduğu
inancındadır. Türkgeldi, age., s. 116.
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Kasım’da Rusya’dan verilen cevapta, fiili olarak savaşın başladığı belirtildikten sonra Karadeniz olayına Rus
gemilerinin sebep olduğu iddiası reddedilmiş ve görüşmelere başlamak için Osmanlı hizmetindeki Alman
subayların64 24 saat içinde ülkelerine gönderilmesi şart koşulmuştur. Ancak Osmanlı’nın bu şartı kabul
etmemesi üzerine 2 Kasım 1914’te Rusya Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir.65
Rusya’nın savaş ilanı sonrası İtilaf Devletleriyle savaş girme durumu ortaya çıkınca Osmanlı Hükümeti’nde kriz
çıkmıştır. 2 Kasım’daki hükümet toplantısında savaşa karşı olan Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi, Ziraat ve
Ticaret Nazırı Süleyman El-Bustani Efendi ve Nafia Nazırı Çürüksulu Mahmut Paşa görevlerinden istifa etmiştir.
O sırada toplantıda bulunmayan Maliye Nazırı Cavit Bey ise sonradan istifa etmiştir. 66
Rusya’nın savaş ilanını müteakiben, 5 Kasım'da İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. 11
Kasım 1914'te ise Osman Devleti bu üç devlete savaş ilan etmiştir. 67 Böylece Osmanlı Devleti de savaş
başladıktan yaklaşık dört ay sonra Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmuştur.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas, Irak, Filistin-Suriye ve Çanakkale, Avrupa (Galiçya,
Makedonya, Romanya), Yemen ve Hicaz, İran ve Libya olmak üzere toplam on cephede savaşmıştır. 68 Osmanlı,
Çanakkale dışındaki cephelerde yenilgiye uğrarken Ruslara yardım amacıyla müttefikleri tarafından açılan
Çanakkale Cephesi’nde büyük bir başarı kazanmış ve düşmanın İstanbul’a girmesi engellenmiştir. Ancak sonuçta
Osmanlı Devleti ve müttefikleri Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiştir.
Osmanlı Devleti belirtilen cephelerde savaşırken müttefiklerinin savaştığı cephelere de asker göndermiştir.
Çanakkale Cephesi’ndeki başarı ile moralleri yükselen Türk birliklerinin kritik durumda olan doğu cephesine
kaydırılması gerekirken, Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın harbin kesin sonucunun Avrupa cephelerinde
alınacağına olan inancından dolayı 15. Kolordu 1916 sonlarında Galiçya’ya, Eylül 1916’da 6. Kolordu
Romanya’ya, 20. Kolordu da Makedonya’ya gönderilmiştir. 69

SONUÇ
Osmanlı idarecileri Birinci Dünya Savaşı’nı bir varlık yokluk meselesi olarak gördükleri için devletin mutlaka
harbe dâhil olunması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu nedenle önce itilaf devletlerine başvurmuşlar, ancak bir
sonuç elde edememişlerdir. Bunun üzerine Almanya’ya yönelmişlerdir. Almanya ilk başta ittifaka sıcak bakmasa
da gelişen olaylar Osmanlıyla ittifak yapmalarını mecburi kılmıştır. Neticede 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı
Devleti ile Almanya arasında bir ittifak antlaşması yapılmıştır. Osmanlının da sonunu getiren bu antlaşma,
özellikle savaşın kaybedilmesinin de etkisiyle birçok açıdan eleştirilmiş, hatta savaş nedeniyle açılan meclis
soruşturmasında da bir suçlama nedeni olarak görülmüştür.
Sadrazam tarafından ittifak antlaşmasının her ne kadar savunma amaçlı yapıldığı belirtilmişse de 2. madde
Osmanlının hemen savaşa girmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla antlaşmayı imzalayanlar savunma amaçlı bir
antlaşma yapmamışlar, bilerek ve isteyerek savaşa girmişlerdir. Bunun yanında antlaşma üç nazır dışında diğer
kabine üyelerinden gizli yapılmıştır. Antlaşma metni de imzalanmasından ancak iki buçuk ay sonra 17 Ekim 1914
tarihinde onaylanmak üzere Bakanlar Kuruluna getirilmiştir.
Geniş bir kesimle ve uzun bir süre müzakere edilmeden, aceleye getirilerek imzalanmış olmasından dolayı
antlaşma birçok açıdan eksik kalmıştır. Eğer geniş bir kesimle konuşulup bazı çekinceler karşı tarafa
iletilebilseydi, Osmanlı adına antlaşma yapanların eli de güçlenir ve sağlam temelleri olan bir antlaşma
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1914’ün ilk yarısında ve harpten önce yapılan antlaşmaya göre Osmanlı Devleti’nde 42 Alman subayı bulunmaktaydı. Daha
sonra bu sayı 70’e yükselmiştir. Savaşın sonlarına doğru ise Türkiye’ye gelen subay ve memurların toplamı 800’e ulaşmıştır.
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yapılabilirdi. Osmanlı tarafı hiç düşünmeden antlaşmayı imzalarken Alman tarafının her türlü ihtimali göz
önünde bulundurduğu anlaşılmaktadır.
İttifak antlaşması Osmanlı’ya hiç bir menfaat sağlayamamıştır. Sait Halim Paşa da sorgulaması sırasında
antlaşmayla bir menfaat temin edilmediğini kabul etmiş ve bunun antlaşmanın savunma amaçlı olmasından ve
savaşa girmek istememelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Antlaşmayla bir menfaat sağlanamadığının en
somut ispatı, Osmanlı açısından hayati önem sahip olan kapitülasyonların kaldırılması ile ilgili hiçbir taahhüt
alınmamış olmasıdır. Bu konuda tek taahhüt, antlaşmadan sonra Wangenheim’den alınmıştır. Wangenheim, 6
Ağustos 1914’de ittifakı tamamlayıcı olarak verdiği mektupta Almanya’nın kapitülasyonların kalkması için
Osmanlı’ya yardım edeceğini belirtmiştir. Ancak bu taahhüdün bir anlam ifade etmediği kısa süre sonra
anlaşılmıştır. Zira kapitülasyonların kaldırılmasına en büyük tepki Almanlardan gelmiştir.
Sonuç olarak Osmanlı yöneticileri öyle bir antlaşma imzalamıştır ki savaşı ittifak devletleri kazansaydı bile
Osmanlı Devleti bu durumdan önemli bir kazanç elde edemeyecek hatta elindekileri kaybetme riskiyle karşı
karşıya kalabilecekti.
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Abstract: In the Ottoman Empire, the legal, political and social status of the various minorities were generally determined
by religious affiliation rather than by ethnic belonging. The heterogeneous Ottoman cites and many of the small towns
consisted of mosaics of religious communities: Muslims, Christians, and Jews. The multi-ethnic, multi religious Ottoman
Empire went through a period of modernisation during the ninetieth century which for various reasons attracted the
support of Western powers’ for its minority subjects rights. This article will concentrate on the educational interventions to
westernise these minorities in the form of Christian missionary activities and the charitable Jewish institution Alliance
Israelite Universelle’s work in the Ottoman Empire.
It will describe the Christian and the Jewish communities in the Ottoman Empire, the influence these two groups’ had on
the Christian and Jewish communities, and its consequences. Christian missionaries and the Alliance had a different
outcome for the Christian and Jewish communities within the Ottoman Empire In particular, the resulting different forms of
nationalist ideologies which resulted from their ‘enlightenment’ discourse.
Keywords: Christians, Education, Jews, Nationalism, Ottoman Empire, Reforms

Introduction
The Ottoman Empire’s romanticized tolerant approach to its minorities is well recorded historical information.
Entire major Ottoman cites and many of the small towns consisted of mosaics of religious communities:
Muslims, Christians, and Jews, all three divided within themselves in separate religious denominations or
ethnicities. In such a multi-religious and multi-ethnic society majority-minority relations were more relaxed,
compared with most European societies, and social attitudes and interactions more flexible and open especially
when one knew one’s place in the social structure.
Moreover, during the many centuries of the Ottoman rule, the legal, political and social status of the various
minorities were generally determined by religious affiliation rather than by ethnic belonging. Thus, all Sunni
Muslim communities, regardless of their ethnic origins like Turk, Arab, Kurd, Circassian were considered full
members of the Islamic community (‘umma) and formed the ruling elite. As opposed to that, Christians and
Jews were regarded as inferior subjects. They experienced a duel level treatment in the Ottoman Muslim state.
On one hand, they were granted state protection (dhimma) and certain autonomous privileges in matters of
religious worship and were allowed to exercise their own judgments in matters such as personal status and
education. On the other hand, Christians and Jews were essentially considered and treated as inferior subjects
within the state institutions. The Ottoman state acknowledged that Jews and Christians had a legal right to live
securely under their protection, and enjoy a large measure of autonomy in the conduct of their internal affairs.
However, the non-Muslims had to pay higher taxes, such as the poll tax (jizya/cizye) for these privileges.
Although some non-Muslims held senior positions at the Palace and some as advisors, physicians and
translators, as a general rule they could only hold any of these positions as subordinate to a Muslim superior.
Nevertheless, the Ottoman rule was considered to be fair enough to all its subjects and it was not unheard of
legal disputes between non-Muslims and/or non- Muslims and Muslims to be presented to the Islamic Court of
Law for a fair judgment (Aral, 2004, p. 475).

Christian Communities in the Ottoman Empire
We come across a Christian population in the Ottoman Empire right from the establishment of the Ottoman
rule. So much so that “during the fourteenth and fifteenth centuries, non-Muslims formed a majority of
Ottoman subjects “(Avigdor Levy, 1994, p. 16). Although sizeable conversions to Islam cannot be ruled out the
fact remains that since the fourteenth century the Ottoman rulers appointed Christian advisors in order to
change the ruling system from nomadic to centralised bureaucracy. In those early days, new converts to Islam
and even non-Muslims played a prominent role in the administration, the military. The fifteenth century
witnessed the conquest of Constantinople (Istanbul) by Mehmet II (1451-1481) who gave his permission for the
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Greek Orthodox Church to continue in Istanbul as some argue that this was done in view of the Islamic tradition
expecting respect for the other monotheistic religions and others that it was done as a political move to further
extend the separation between the catholic and orthodox church (Arkanis, 1952, p. 236). At this point it is
important to mention that ‘Greek’ is not used in its modern narrow sense as a nationality but to describe the
remaining Christian population from the Byzantine Empire which was locally named as ‘Rum’ or belonging to
the Roman Empire.
During the sixteenth century, with the conquest of the Middle East and North Africa, Muslims began to
outnumber non-Muslims in the empire as a whole. With the growing number of Muslim subjects traditional
Muslim values started to follow the majority’s views and as a result the Ottoman society became more
conservative (Kunt, 1982, pp. 63-65). On the other hand, non-Muslims continued to represent local majorities,
and they constituted an important segment of the population as a whole in many important areas, most
notably the Balkans until the final days of the Empire.
Although this article will only mention ‘Christians’ as a general term it should be noted that Christians were
divided in several religious denominations and geographical provenance. Ortaylı describes this particular millet
set up as belonging to religion and denomination which illustrates itself in the form of the Slavic, Albanian,
Arab, Armenian and Hellenic, geographical elements and Orthodox, Catholic, Protestant religious elements in
the naming of the Christian group. (Ortaylı, 2003, p. 30)

The Jewish Community in the Ottoman Empire
As opposed to the Christian diversity, the Jewish community in the Ottoman Empire was made up mainly by
the expulsed Iberian Jews, the Sephardim, the Karaim (Jews who accept only the written word of the Old
Testament), and the local Jews, the Romaniots with very few Ashkenazi Jews fleeing their own countries in
Europe. The Iberian Jews were the refugees from Spain and Portugal fleeing the Inquisition in 1492. After their
official expulsion from Spain, the Iberian Jews dispersed to various parts of the world such as Portugal, the
Kingdom of Navarre, Provence, North Africa, Italy, and the Ottoman Empire. The last became a haven for the
Sephardic refugees after the European countries closed their doors to them and discriminatory policies were
implemented. Avigdor Levy estimates that the Sephardic migration to the Ottoman Empire which had started
before 1492, accelerated with the addition of the new European expulsions (Avigdor Levy, 1992, p. 4).
The first settlements of Jews from the Iberian Peninsula were in Istanbul, Salonica, Safed and Jerusalem. Both
Salonica and Istanbul were port cities and therefore prime targets for the new immigrants (Avigdor Levy, 1992,
p. 5). Safed and Jerusalem have been pointed out by several scholars as two of the main attractions of the
Ottoman Empire as a new home. That is, its proximity to and later its rule over the Holy Lands meant that the
Jews who wanted to travel to the Holy places would not need special passes (Avigdor Levy, 1992; Lewis, 1984;
Shaw, 1992). This was an attractive novelty because in Spain and some other European countries Jews needed
a special pass in order to travel even within the country's boundaries or in order to settle where they wanted.
In contrast, in the Ottoman Empire they were free to travel and settle anywhere they liked with the permission
to organize their communities according to their own religious laws and traditions (although there have been
exceptions to the rule with the Ottoman resettlement policies called sürgün 'exile', which were implemented
for demographic or economic reasons rather than discriminatory reasons). Added to the lure of social freedom
were the trade facilities the vast empire provided. After all, the new settlers would be at the centre of the
international silk and spice trade routes of the time. Their close family networks soon turned this sort of
operation into a flourishing international trade. The attraction for the host country was the refugees’ economic
utility and because they did not pose a political threat like the Christian citizens who showed their dislike of the
Islamic rule by almost always identifying and siding with Christian Europe's demands and in return asking for
special protection from various European kingdoms, and later on nation states. Moreover, as Lewis points out,
Jews did not compete in the religious context (Lewis, 1984, p. 86).
During the fifteenth and sixteenth centuries the Jews of the Ottoman Empire, which "was among the most
advanced and well-administered states in the world" (Avigdor Levy, 1992, p. 15), prospered financially and
culturally. The considerable economic prosperity resulted in a rich cultural life which made Salonica, Istanbul
and Safed the centres of Jewish intellectual activities of the time. Among other things, the first printing press of
the Ottoman Empire was established in 1493, in Istanbul by the two Nahamias brothers. In 1494 they published
the first book in the Ottoman Empire: Arba'ah Turim (The Four Columns), a code of laws by Rabbi Jacob Ben
Asher (ca.1270-1340) of Toledo (Avigdor Levy, 1992, p. 38).
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The Ottoman Empire started its decline during the 17th century due to several reasons such as the over
expansion of its territories and as a result the problematic administration; the discovery of the New World and
later on the conquest of the Americas which injected new gold into the European market; the new trade routes
shifting the importance of the Mediterranean. When the Ottoman Empire started to lose some of its ports to
the European powers the Greeks and Armenians replaced the Jews as go-betweens, interpreters and later on
as traders in the Ottoman Empire. These events followed by inflation, unrest and the rebellion of some
governors in the periphery led to the steady decline of the Ottoman Empire's central authority and with it its
Jewish subjects who were so closely linked to its economic and social webs. The economic decline of the elite
affected the whole Jewish community. Because of its social structure, the Jewish social institutions such as
schools, hospitals, etc., lost part of their financial support. Spiritual and intellectual decline mirrored the
material decline. From the Muslim point of view, Jews lost their credibility and Greeks and Armenians, with the
additional help of European protection, started to fill the deserted official positions.
By the eighteenth century, when the Tanzimat Reforms started the dispersed Jewish communities in the
Ottoman Empire were converging in the more central urban areas such as Bursa, Istanbul, Salonica, Edirne,
Damascus and Cairo. These reforms were the first attempt to follow the example of the West in the
modernization of the military and the bureaucracy. In particular, France was perceived as an ideal model for
modernization and development because of the continuous contact between the two states since the rule of
Selim II (1789-1807). As a general rule, the reforms aimed at reorganizing and improving the administration,
economy, and society in the empire. They began with the Imperial Edict of the Rose Chamber of 1839 (Hat-ı
Serif-i Gülhane), where the state introduced equal civil and legal rights among its citizens irrespective of
religion. In fact, by 1855 these went as far as compulsory conscription of the religious minorities in the military
service as full-fledged subjects (Lewis, 1961, p. 331). But the non-Muslim minorities continued to avoid military
service by paying a special tax called bedel-i askeriye ‘military service price/cost’. It was not until 1910 that this
special tax was abolished and all male non-Muslim subjects were expected to do their military service along
with their Muslim compatriots (Shaw, 1992, p. 156; Rodrigue, 1990, p. 32).
The Imperial Edict of the Rose Chamber was followed by a second Reform Edict in 1856 (Islahat Fermanı). The
implementation of these two Edicts meant the end of the millet system since the aim was to “integrate the
minorities and neutralize their claims to national independence” (Karpat, 1959, p. 11).
Arising from the ideological discourse of the European Enlightenment the state focused its energy on the
education of the masses. If there were going to be social changes, it had to be through the education of the
future generations. The educational reforms, which started with the Imperial Edict, introduced the idea of a
system of secular education. The American Robert College in Istanbul was founded in 1863 by American
missionaries, followed by the Imperial Lycée of Galatasaray in 1868, as a direct result of these reforms (Levy, J.
and Cohen, 1992, p. 110). In the educational institutions, such as the Imperial School of Medicine, provisions,
similar to the military arrangements, were made for the special religious requirements of the students (Levy, J.
and Cohen, 1992, p. 110). Further on Levy adds:
"Thus, it is important to note that the first organized effort to modernize and transform Ottoman Jewry
through education came from the state; and its main purpose was similar to that which guided the
government's efforts in creating a modern-oriented Muslim elite, namely state service" (ibid., p. 111).

The Alliance and Christian Missionary Activities
The legal and political emancipation of the West, in the post-Enlightenment era, helped by early industrial
capitalism, had transformed Western societies including their Jewish citizens. These latter's embourgeoisement
resulted in their preoccupation with the fate of the less fortunate Eastern Jewry.
Similarly, the Christian missionary activities started based on the view that “western civilization and Christianity
were two aspects of the same gift which they were commissioned to offer to the rest of mankind” (Cragg,
1959, p. 5). The missionaries approach to the Eastern Christian enlightenment was in tandem with the then
fashionable view of the supremacy of the Western culture and values embedded in a discourse of racial and
moral superiority. In other words, not only were they entitled to civilize them but they had a moral duty to do
it.
The concept that the European powers had the right to undertake a ‘collective protectorate’ over Ottoman
Christians was a product of the Paris Conference of 1856.
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“Implicit in this assumption was the seed of another that the European powers also had the right to
direct or supervise the course of Ottoman reforms. These were not reforms as the Ottomans understood
them (which were reforms for all), but administrative and judicial changes specifically directed towards
the benefit of the Christian minorities” (Salt, 1993, p. 44).
The Ottoman Empire was very attractive for the missionary field works with its minority mosaic, in particular,
with Istanbul (Constantinople), once the centre of eastern Christianity and its numerous Christian
denominations.
The relationship between the Ottoman State and the missionaries was at the very least guarded because of the
lack of trust between them. The fact that the missionaries were disseminating controversial information
abroad thus provoking anti-Ottoman, or better still anti-Muslim sentiments was a major setback from the
Ottoman point of view (Deringil, 1993, p. 13).
With the outbreak of the Crimean War (1853-1856), European presence increased in the Middle East and the
issue of minorities' rights in the Ottoman Empire became very important to the West. The European states
negotiated, pressurized the Sublime Porte and obtained the same civil rights reforms applied to the Muslim
citizens for the Christian minorities. In the absence of a Jewish state to defend and protect the Jewish rights,
the Alliance Israélite Universelle (hereafter, the Alliance), a French Jewish organization founded in 1860, took
this task upon themselves. According to Rodrigue "the aim of the organization was to fight persecution and to
bring about the emancipation of the Jews in those countries where it had not been yet achieved" (Rodrigue,
1990, p. XI). Further on he adds that this aim was modeled on "the idealized image of the emancipated
Western Jew" (ibid. p. XII) who would 'regenerate' their Eastern brothers through the mission civilisatrice of the
Alliance. The regeneration was to be transmitted via schooling in the "language of 'civilization' par excellence"
(ibid. p. XIII), namely, French. Similar to the missionary approach, the Alliance's Eurocentric approach to the
East or 'the Orient', common to the period, is clear in their perception of the surrounding mainstream culture.
Until the early nineteenth century the religious establishments held dominant political and social power in each
community they represented. In the case of the Ottoman Jews, the Tanzimat reforms followed by the intrusion
of the Alliance with their modern and secular ideologies were not in the interest of the already established
powerful religious elite. The secular education which was the main interest of the Alliance was in direct
opposition to religious education and authority. The previous restrictions the different religious minorities had
were in a way barriers erected to stop a two-way circulation: no one in, no one out. That is, the special
legislation which had regulated for example, the specific dress code or the protection tax the Jewish
community had to pay was a tool to keep them together inside the parameters of the Jewish faith as much as
to exclude them from the dominant community. Since these discriminatory provisions were not lifethreatening and did not limit movement, one could look upon them as a defense mechanism against the
cultural/religious assimilation into the mainstream community. Thus, the new parameters −the Tanzimat
Reforms and the secular influence of the Alliance − led to conflict among the reformers and traditionalists.
Ortaylı, suggests that since Jews in the Ottoman Empire were not exposed to Western ideas of nationalism at
the same time and force as the Christian minorities they did not develop or were “slow to accept nationalism
as an abstract notion to be applied in practice”. Especially since the Alliance’s ideology was “primarily
assimilationist and antinationalist” (Ortaylı, 1994, p. 528).
Both Ortaylı (1994) and McCarthy (1997) agree upon the fact that the missionaries and the Alliance activities
increased towards the end of the nineteenth century with the major difference that the missionaries focused
on nationalism through education:
“The missionaries nevertheless contributed greatly to the development of nationalism .. .(McCarthy,
2005, p. 69). Missionary schools did make the Christians more literate and more educated, which
cannot but have heightened feelings of superiority. The schools also became a gathering place of
revolutionary nationalists. Students who learned nationalist doctrines and sense of Christian
superiority in the schools and translated them into action. Bulgarian revolutionaries, openly credited
the American Robert College for its place in their successful revolution, and the president of the
college was given a Bulgarian medal “(McCarthy, 1997, p. 206)
The Alliance, albeit with an Orientalist approach, was genuinely interested in the cultural advancement of their
co-religionists. McCarthy (1997, p. 205) mentions the issue of linguistic diversity and its support in the
nationalistic sentiments awakening within the minorities who all spoke different languages. It is important to
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point out that while the Christian minorities’ languages had a specific link to certain national entities, the
Jewish population who spoke mainly a variety of Spanish, namely Judeo-Spanish, did not associate itself with
the existing modern Spanish state itself. Therefore whilst the Christian minorities developed their nationalistic
ideologies the Jewish minority national consciousness developed later with Zionism and even then not in the
same vein.
The beginning of the twentieth century is marked by the Young Turk revolution and the second constitutional
period (1908-1918) (Lewis, 1961, p. 207). On the international scene, it coincides with the surge of Zionist
activities in Europe. That is, Zionism as the claim for an independent Jewish state in the land of Palestine before
World War Two, as opposed to the recent interpretation in the form of support for the State of Israel . In 1897,
at the first Zionist Congress in Basel the aim of the movement was defined as the establishment of a Jewish
state in Palestine for the dispersed Jewish nation. According to Yetkin this movement did not find many
sympathizers among Turkish Jewry who had stayed loyal to their host country for four centuries (Yetkin, 1992,
p. 131). The response of the Turkish community is not very surprising when it is examined in the light of the
Alliance's Enlightenment and emancipation ideology of... dissolving corporate communities and gradually
integrating the Jews into the 'national' life of their respective countries..." (Rodrigue, 1990, p. XI). In other
words, the corporate identity of the minorities had to be pushed back to the private sphere, while the secular
national identity, common to all the citizens was brought to the public centre. The integration of Jews in their
respective countries' ideology was in contradiction to the nationalist Zionist movement's ideology of creating
an independent Jewish state in Palestine. However, both Rodrigue and Benbassa reject the generally upheld
view that Zionism did not have a significant response from Turkish Jewry (Rodrigue, 1990; Benbassa, 1993).
Both agree that the success of Zionist ideology was far-reaching within the lower income classes of Jews in the
Ottoman Empire in response to the failure of the Alliance in reaching their target of rejuvenating and
emancipating these same people. The economically deprived part of the community who could not continue
with their education found instead moral support in Zionist ideology which was offering them the idea of an
egalitarian society in Palestine. Moreover, Zionism offered the young, in particular, a self-respect they lacked, a
positive collective identity compared with the negative stereotype image the Jew had in Turkey. According to
Rodrigue, Turkish Zionism, rather than focusing on emigration to Palestine, concentrated its efforts on a
'cultural revival' which was supported by the concept of a Jewish nation with its own particular language,
namely, Hebrew (Rodrigue, 1990, p. 136).
At another level, while part of the Turkish Jewish community took sides with the Young Turks and the
succeeding Turkish Republic (1923) with the conviction that they would be an accepted part of the Turkish
nation and would be active in the national changes, others saw this process as the disintegration of their own
particular identity and preferred the Zionist stand. Benbassa concludes that, added to the socially displaced and
those opposed to integration, were the disappointed masses who realized that at the end of the day although
equal citizens on paper, they were still discriminated against because of their religious differences. It is the
combination of these factors which allowed Zionist ideology to flourish in the Turkish Jewish community
(Benbassa, 1993).
Notwithstanding the dismal community picture Angin paints in the mid-twentieth century (Angin, n.d., p. 11)
and which is not very different from Kesnin-Bey's approximately a century earlier, the general understanding is
that within a few decades Alliance education had come to fruition. The Turkish Jewish intellectual elite sided
with the Young Turk movement which aimed to establish a united Ottoman-Turkish nation, with equal civil
rights regardless of the ethnic or religious identities of its citizens (Yetkin, 1992, p. 145), following the Western
national paradigm. Despite their general liberal tendencies, the nationalist fervour of the subject people of the
Empire, including the Turks themselves, directed the Young Turks' policies (influenced mainly by the French
enlightenment discourse) towards the Turkification of the non-Turkish Muslims (Lewis, 1961, p. 215). On the
other hand, the non-Muslim minorities were excluded from the new Turkishness especially by Gökalp, the
national writer who gave the theoretical framework of the new Turkish identity (Akçam, 1995, p. 24).
Various claims have been put forward in connection with the role of religious minorities in the Young Turk
movement. According to Lewis, "Ottoman non-Muslims played a small and diminishing role in the movement
and the regimes that grew out of it; foreigners hardly at all" (Lewis, 1961, p. 208). Nevertheless, Yetkin
maintains that because of the similar fate of the Muslim and the Jewish population during the decline of the
Ottoman Empire, that is, the economic and cultural decline in both communities, the Ottoman Jews identified
more with the ideological aims of the Young Turks. Both communities were suspicious of the Christian powers.
The Jews had the distant common memory of the persecution they suffered at the hands of the Christian
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rulers; the Muslims had the fear of the separatist ideologies which were threatening the future of the country.
The self-interest of both communities coincided, in the sense that both had something to gain from the new
national reforms (Yetkin, 1992, p. 167), in contrast with the Christian population which was facing the danger
of losing the protection of the European powers.
The Jewish community, in contrast to the numerically strong, and many areas densely concentrated, Greek
Orthodox and Armenian communities, were practically everywhere throughout the empire as a small minority,
which could not possibly entertain separatist ambitions. Moreover, the Christians, including the small Catholic
and Protestant communities, had strongly committed European patrons in the form of European Christian
states whereas the Ottoman Jews did not have a state from which they could expect some support thus, they
gave themselves hole heartedly to the new Young Turk ideology.
The Jews, like the other segments of the Ottoman society, were caught up between the conflicting forces of
traditionalism and modernity and between the Ottoman patriotism and separatist nationalism. During the
nineteenth century, Ottomanism had visibly been the preferred option for the most politically minded Jews,
and continued to adhere to this idea until the very end of the Ottoman Empire.
“Ottoman Jews convinced that the continued existence of the empire, in which they had on the whole
prospered, offered the best guarantee of security. Salvation, it was argued, lay not in the creation of a
Jewish colony in an obscure corner of the empire, but in a restoration of Ottoman power and
prosperity” (Macfie, 1998, p. 35).
By 1890, the Ottoman Jews, notably those from the Balkans, appear to have gained a degree of political
consciousness, due to the spread of nationalist ideologies in the Ottoman Empire. This eventually led a part of
them to espouse Zionist ideas. Modernization had increased familiarity of growing numbers of Ottoman Jews
with the ideas of political Zionism. Zionism was the only mass movement that could bridge the gap between
tradition and modernity. Within Zionism there were currents that stressed a cultural revival rather than a
political one, and since the establishment of a Jewish state was not an imminent possibility, the contradictions
between Zionism and Ottomanism did not appear unbridgeable (Avigdor Levy, 1994, p. 117).
Zionism, although a national movement, was perceived by Ottoman Turkish intellectuals and officials as
something different. In their mind, the familiar forms of separatist nationalism were those of the Greeks,
Bulgarians, and Armenians, with their underground committees and armed struggle, but the activities of the
Zionist movement, always conducted in diplomatic, political and economic terms. Due to that Zionism did not
elicit significant reaction, on the contrary to what is believed (Ortaylı, 1994, p. 532).
During the last two decades of the Ottoman Empire, the handful of Jews who were involved in general state
politics usually supported mainly Ottomanism, and then Turkish nationalism, acted on a strictly individual basis.
The vast majority of Jews in the Ottoman Empire appears to have remained largely indifferent to any direct
political involvement.
In conclusion, it is possible to argue that the educational movements which were started by the Western
missionaries and the Alliance had a different outcome for the Christian and Jewish communities within the
Ottoman Empire. Whether it was the lack of a linguistic association with a specific country, the demographic
distribution or the lesser of two evils attitude of the Jews, at least at the beginning of the Young Turk
movement they favored the idea of a secular Ottoman state. On the other hand, the Christian population
fuelled by the missionary education disseminating the new nationalistic ideologies aspired for their own
independent states.

Conclusion
Given the two foreign educational interferences, namely the Christian missionary and the Alliance Israelite
Universelle activities, on the Ottoman minorities we suggest that the two communities reacted differently to
the new ideas of nationalism. The Christian minorities supported by other Christian nation states caught on the
idea of having their independent nation states whereas the Jewish community lacked of such support.
Moreover, whilst the Christian missionaries supported separatism and independence for the Ottoman
Christians, the Alliance held the French secular nationalistic ideas and concentrated their efforts on improving
the community’s future and their integration to the Ottoman State.
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Süt Ürünlerinde Coğrafi İşaret Korumalarının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret
Korumaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
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Özet: Bu çalışmanın amacı günümüze kadar Türkiye’de coğrafi işaret tescilli süt ürünlerinin, Avrupa Birliği tarafından coğrafi
işaret tescili yapılmış süt ürünleriyle oransal olarak karşılaştırılması ve Türkiye’de süt ürünleri coğrafi işaret tescilinde
mevcut durumun ortaya konulmasıdır. Coğrafi işaretler; menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilen sınai mülkiyet
haklarıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından bugüne kadar koruma altına alınan süt ürünü sayısı 244’tür. AB tarafından ilk
tescillerin gerçekleştirildiği 21/06/1996 tarihinden günümüze kadar geçen sürede en fazla sayıda koruma altına alınan süt
ürünlerinin Fransa’ya ait olduğu görülmektedir. Nitekim koruma altına alınmış toplam süt ürününün 57’si (%23.36)
Fransa’nın ürünleridir. AB tarafından süt ürünleri koruma altına alınmış önde gelen diğer ülkeler sırasıyla İtalya (54 adet),
İspanya (28 adet), Yunanistan (21 adet), İngiltere (17 adet), Portekiz (15 adet) ve Almanya’dır (10 adet). Türkiye’nin ise
henüz AB tarafından koruma altına alınmış süt ürünü bulunmamaktadır. Oysa Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenmiş 16’sı peynir olmak üzere toplam 19 süt ürünü bulunmaktadır. Coğrafi işaretli
süt ürünlerinin üretici gelirine ve bölgesel kalkınmaya yeterli katkıyı sağlayabilmesi için üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerin
ayırt edici özelliklerine uygun üretim yapmaları, ilgili kurumlar tarafından AB’de tescil işlemlerinin yürütülmesi ve politika
yapıcıların yasal düzenlemelerle coğrafi işaretli ürünlerde etkin bir izlenebilirlik, denetleme ve yönetişim sistemi sağlamaları
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, süt ürünleri, Türkiye, Avrupa Birliği

The Evaluation of Geographical Indication Protections for Dairy Products within the
Framework of Geographical Indication Protections in European Union
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Abstract: The aim of this study is to compare geographical indication protections for dairy products in Turkey with the
registration of geographical indications for dairy products made by the European Union and to demonstrate the current
situation of geographical indication protection of Turkey for dairy products. Geographical indications are industrial property
rights which are protected designation of origin or protected geographical indication. The number of dairy products
protected by the European Union (EU) is 244 until today. It is seen that France has the largest number of geographical
indication protections for dairy products from the period of 21 June 1996 when first geographical indications were
protected throughout the EU until today. The number of total protected dairy products of France are 57 (23.36%). The
other leading countries that have geographical indications dairy products are Italy (54), Spain (28), Greece (21), United
Kingdom (17), Portugal (15), and Germany (10). Turkey has no geographical indication dairy products which are protected
throughout the EU yet. Whereas there are 19 dairy products which are protected throughout Turkish Patent and Trademark
Office in Turkey and 16 of them belong to cheese. In order to provide adequate contribution of geographical indication
dairy products to producer income and regional development, producers should produce geographical indication for dairy
products according to its distinguishing characteristics, relevant institutions and organizations should conduct geographical
indication protection process in the EU, and policy makers should ensure an effective traceability, control and governance
system through legislative regulations.
Key words: Geographical indications, dairy products, Turkey, European Union

GİRİŞ
Coğrafi işaret; belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir
ürünü tanıtıp, gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler; menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilen
sınai mülkiyet haklarıdır. Coğrafi işaretlerde temel amaç sınırları belli bir alanla özdeşleşmiş olan bu ürünlerin
birer marka haline getirilmesiyle birlikte gerek kırsal kalkınmaya destek olmak gerekse coğrafi işaretli ürünlerin
kalitesini koruyarak üreticiye destek olmaktır (Şahin, 2011).
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Tüketiciye sunduğu şeffaflık ile güven yaratan, aynı zamanda geleneğine sahip çıkma bilinci yaratan geleneksel
ürünler, kazandığı katma değer ile gerek üreticisine ve yöreye gerekse de ülkesine ekonomik kazanç
sağlamaktadır. Zengin bir kültür ve iklimsel çeşitliliğe sahip olan Türkiye geleneksel ürünlerin oldukça fazla
olduğu bir ülkedir. Sahip olunan bu değerler, taklit üretimler ve haksız rekabetlere karşı coğrafi işaret ile
korunmaktadır (Başaran, 2017).
Türkiye’de de belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş süt ürünleri
mevcuttur. Bu ürünlerin bazıları için coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmiş olup, bazıları içinse tescil süreci devam
etmektedir. Ancak Türkiye’de süt ürünleri coğrafi işaret tescillerinin Avrupa düzeyinde korunabilmesi için aynı
zamanda AB tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ürünlere sağlanan katma değer artacak,
üreticiler ve bölge halkı küresel düzeyde tanınırlığın sağlayacağı avantaj ile ürünlerinden daha yüksek gelir elde
edebilecektir. Çünkü kültür ve geleneğin, kalite ve güvenilirliğin coğrafi işaretli ürün algısını etkilediği, coğrafi
işaretli ürün algısının da daha fazla fiyat ödeme eğilimini etkilediği belirlenmiştir (Toklu vd, 2016).
Türkiye’de ve AB’de coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmiş süt ürünlerinin mevcut durumunun ortaya konulması;
Türkiye’de bu konuda gelinen noktanın değerlendirilmesi ve yapılması gerekenler konusunda öneriler
sunulması açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı günümüze kadar Türkiye tarafından coğrafi işaret tescili için AB’ye yapılan başvuruların,
Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenmiş süt ürünleri çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Çalışmanın ana materyalini Türk Patent ve Marka Kurumu ile Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma veri
tabanlarından elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır. AB tarafından koruma altına alınan 244 süt ürünü
arasında Türkiye’ye ait süt ürününün bulunmaması oldukça dikkat çekicidir ve Türkiye’de tescili gerçekleştirilmiş
süt ürünlerinin AB’de de koruma altına alınması için gerekli çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin bir
göstergesidir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SÜT ÜRÜNLERİNİN COĞRAFİ İŞARET KORUMALARI
AB tarafından ilk tescillerin gerçekleştirildiği 21/06/1996 tarihinden bugüne kadar geçen sürede en fazla sayıda
koruma altına alınan süt ürünlerinin Fransa’ya ait olduğu görülmektedir. Öyle ki koruma altına alınmış toplam
süt ürünlerinin %23.36’sı (57 adet) Fransız ürünleridir. Bu süt ürünlerinin 54’ü peynirdir. İtalya ise 54 adet süt
ürünü koruma hakkı ile ikinci sırada gelmektedir. İtalya’yı sırasıyla İspanya (28 adet) Yunanistan (21 adet),
İngiltere (17 adet), Portekiz (15 adet) ve Almanya (10 adet) izlemektedir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Ülkelere Göre AB Tarafından Tescil Edilmiş Süt Ürünleri Coğrafi İşaret Korumaları
Ülke
Peynir
Diğer Süt Ürünleri
Toplam
Fransa
54
3
57
İtalya
52
2
54
İspanya
28
28
Yunanistan
21
21
İngiltere
16
1
17
Portekiz
12
3
15
Almanya
9
1
10
Slovakya
8
8
Hollanda
7
7
Avusturya
6
6
Polonya
5
5
Slovenya
4
4
Çekya
3
3
Danimarka
3
3
Litvanya
2
2
Belçika
1
1
İrlanda
1
1
Romanya
1
1
İsveç
1
1
Toplam
234
10
244

%
23,36
22,13
11,48
8,61
6,97
6,15
4,10
3,28
2,87
2,46
2,05
1,64
1,23
1,23
0,82
0,41
0,41
0,41
0,41
100,00

Kaynak: European Commission, 2018.
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AB tarafından koruma altına alınan ve üretildiği alan için önemli gelir kaynağı olan bazı peynir çeşitleri Comté
peyniri (Fransa), Feta peyniri (Yunanistan), Parmigiano Reggiano peyniri (İtalya) ve Queijo Serpa peyniridir
(Portekiz). Oysa 09.12.2000 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescili gerçekleştirilmiş ilk peynir çeşidi
olan Erzincan Tulum peyniri ile Türkiye ile özdeşleşmiş Ezine peynirinin (tescil tarihi 10.04.2007) henüz AB’ye
tescil başvurusu yapılmamıştır.
AB tarafından koruma altına alınan tek süt olan Haymilk’in koruma hakkı (Heumilch) Avusturya’ya aittir.
Haymilk’i diğer sütlerden ayıran özellik geleneksel üretim yöntemi ile elde edilmiş olmasıdır. Çünkü bu sütün
elde edildiği inekler fermente yemlerle beslenmezler ve Haymilk üretiminde genetiği değiştirilmiş hayvanların
ve yemlerin kullanımı yasal düzenlemelerle yasaklanmıştır (European Commission, 2018).
AB tarafından koruma hakkına sahip süt ürünü sayısı fazla olan ülkelerde, özellikle Fransa’da coğrafi işaretli süt
ürünlerinde elde edilen başarıda üreticilerle imalatçılar arasında sağlanan ilişkinin etkisi büyüktür. Bu ülkelerde
ideal bir üretim zinciri sayesinde kaliteli çiğ süt tedarik edebilmek mümkün olmaktadır. Bu durum üreticiler ile
imalatçılar arasındaki ilişkilerin iyi bir şekilde organize edilmesiyle sağlanmaktadır. Ayrıca üreticilerin
örgütlenmesi sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaktadır ve koruma altına alınma sürecinde üretici
birliklerinin coğrafi işaret korumasına hak sahibi oldukları görülmektedir (Kantarcı, 2017). Bunun yanı sıra etkin
bir izleme sistemi ile birlikte coğrafi işaretli ürünlerin tüketiciler açısından güvenilirliği artmaktadır.
AB’de tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescili 1151/2012 sayılı Tüzük ve buna yönelik 668/2014 sayılı Uygulama
Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. 1151/2012 sayı ve 21 Kasım 2012 tarihli tarım ürünleri ve gıda
maddelerine yönelik kalite düzenlemesi isimli AB Tüzüğü ile buna ilişkin 668/2014 sayı ve 13 Haziran 2014
tarihli uygulama yönetmeliği çerçevesinde coğrafi işaret başvuru koşulları belirlenmiştir. Türkiye’den AB’ye
coğrafi işaret tescil başvurularında yaşanan temel sorunlardan biri ürünün ayırt edici özelliklerinin
belirlenmesidir. Bu aşamada ürünün çeşidine göre ayırt edici özelliklerinin ilgili uzmanlar tarafından akademik
çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların oldukça kısıtlı olması AB’ye yapılan başvuru sayısını
etkilemekle birlikte başvuruların kabul edilme sürecini de zorlaştırmaktadır (Rezzi et al., 2005; Galtier, et al.,
2007; Petrakis et al., 2008; Kantarcı, 2017).

TÜRKİYE’DE SÜT ÜRÜNLERİNİN COĞRAFİ İŞARET KORUMALARI
Türkiye’de coğrafi işaret koruması altına alınmış toplam süt ürünü sayısı 19 olup, bu sayı şu ana kadar koruma
altına alınmış toplam 376 ürünün %5.05’ini oluşturmaktadır. Tescilli 19 süt ürününün 16’sı peynirdir. Ayrıca
Türkiye’de coğrafi işaret koruması altına alınmış peynirlerin ikisi (Grana Padano ve Parmigiano Reggiano
(Parmesan Peyniri)) İtalya tarafından, biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tescil ettirilmiştir. Peynir
kategorisinde Erzincan tulum peyniri Türkiye’nin ilk coğrafi işaretine sahip üründür (Çizelge 2).
Çizelge 2. Türkiye’de Coğrafi İşaret Tescili Yapılmış Süt Ürünleri
Antakya Sürkü (Antakya Çökeleği)
Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği)
Antep Peyniri / Gaziantep Peyniri / Antep Sıkma Peyniri
Diyarbakır Örgü Peyniri
Edirne Beyaz Peyniri
Erzurum Civil Peyniri
Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)
Erzincan Tulum Peyniri
Peynir
Ezine Peyniri
Grana Padano
Hellim / Halloumi
Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri
Kars Kaşarı
Malkara Eski Kaşar Peyniri
Parmigiano Reggiano (Parmesan Peyniri)
Yozgat Çanak Peyniri
Afyon Kaymağı
Diğer Süt Ürünleri
Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı)
Tonya Tereyağı
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018a.
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Türkiye’de coğrafi işaret koruması için başvurusu yapılmış süt ürünlerinin sayısı 34’dür. Bu sayı, başvuru
aşamasındaki toplam 405 ürünün %8.40’ını oluşturmaktadır. Yapılan 28 başvuru ile peynir, süt ürünleri
başvuruları arasında en fazla paya (%82.35) sahiptir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Türkiye’de Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu Yapılmış Süt Ürünleri
Antakya Künefelik Peyniri
Bergama Tulum Peyniri
Bolu Keşi
Çankırı Küpecik Peyniri
Deleme Peyniri
Dörtdivan Yağlı Keşi
Eskipazar Peyniri
Ezine Eski Kaşar Peyniri
Ezine İnek Peyniri
Gorgonzola
İspir Kuru Peyniri
İspir Kurun Peyniri
İzmir Tulum Peyniri
Peynir

Kahramanmaraş Keçi Peyniri
Kargı Tulum Peyniri
Kırklareli Beyaz Peyniri
Kırklareli Eski Kaşar Peyniri
Kırklareli Olgunlaştırılmış Beyaz Peyniri
Külek Peyniri
Maraş Parmak Peyniri
Çankırı Küpecik Peyniri
İspir Kuru Peyniri
İspir Kurun Peyniri
İzmir Tulum Peyniri
Şavak Kelle (Teleme) Peyniri
Şavak Salamura Peyniri
Şavak Tulum Peyniri
Van Otlu Peyniri
Bingöl Gazik Kaymağı
İspir Kaymağı

Diğer Süt Ürünleri

Çaycuma Manda Yoğurdu
Ereğli Koyun Yoğurdu
Silifke Yoğurdu
Tarçınlı Yoğurt

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018b.

Son yıllarda coğrafi işaretlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu olumlu gelişmelerin en önemlisi Sınai
Mülkiyet Hakları Kanunu çerçevesinde yaşama geçirilen "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruma"
kanununun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmesidir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de coğrafi işaretle ilgili
yeni bir döneme girilmiştir. Yeni yasa coğrafi işaretin ve geleneksel ürün isimlerinin kullanımının denetimi
konusunda da önemli yenilikler getirmektedir (Md.49). Denetimle ilgili konular 27 Nisan 2017 tarihinde
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yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğinde ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir (Md.45). Yönetmeliğe göre
denetleme tarihlerini de içeren denetim planı, denetim kuruluşu tarafından hazırlanarak üretici ve pazarlayıcılar
üzerinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan tutanaklar tescil sahibine sunulacaktır. Tescile aykırı uygulamaların
bulunması halinde tescil sahibi kurumun gerekli yasal yollara başvurması öngörülmüştür. Denetlemelerle ilgili
en önemli yenilik daha önce 10 yıl olan denetleme süresinin bir yıla indirilmiş olmasıdır (Tekelioğlu, 2017).
Ayrıca diğer önemli gelişmeler Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde Coğrafi İşaretler Dairesi’nin kurulması
ve 10 Ocak 2018 tarihinde coğrafi işaretlerde amblem kullanım zorunluğunun getirilmesidir (YÜCİTA, 2018).

SONUÇ
Türkiye’de çok sayıda yöresel süt ürünü, özellikle peynir çeşidi bulunmaktadır ve bu ürünlerin çoğunun coğrafi
işaret için yüksek potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu süt ürünlerinin 19’u Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenmiş olmasına rağmen şu ana kadar AB’ye coğrafi işaret tescili için
başvurusu yapılmış süt ürünü yoktur. İlgili ürünlerde tescil işlemleri sadece Türkiye kapsamında değil AB
düzeyinde de izlenmeli ve coğrafi işaretli ürünlerden yüksek katma değer elde edebilmek için etkin pazarlama
araçları planlanmalıdır.
Türkiye’de coğrafi işaret tescilli ürünlerden daha yüksek gelir elde edilebilmesinin sadece tescil işlemiyle
mümkün olmadığı ve tescil sürecinden sonra da tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek coğrafi işaretli ürünün
tanınırlığının arttırılması gerektiği bilinmelidir. Oysa bazı kurumlar ürünün tanınırlığından ziyade ürünün
kendileri tarafından tescil ettirilmesini daha fazla önemser durumda görünmektedirler. Nitekim bazı ürünlerde
aynı yörede farklı tarihlerde farklı kurumlar tarafından tescil başvurularının olması bunun bir göstergesidir. Bu
durum Türkiye’de kurumsal olarak coğrafi işarete atfedilen algının değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Coğrafi işaretli süt ürünlerinin ayırt edici özelliklerine uygun olarak üretilmesi etkin bir tedarik zinciri
yönetimiyle mümkündür. Bu nedenle üreticilerle imalatçıların entegre bir şekilde tedarik zincirini iyileştirmeleri
gerekmektedir. Politika yapıcıların ise yasal düzenlemelerle coğrafi işaretli ürünlerde etkin bir izlenebilirlik,
denetleme ve yönetişim sistemi sağlayarak bu tedarik zincirine katkı sağlamaları son derece önemlidir. Ayrıca
ilgili kurumlar tarafından AB’de tescil işlemlerinin yürütülmesi ve tescil işleminin ardından coğrafi işaretli süt
ürünlerinin uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması için festival, fuar vb. tanıtım etkinliklerinin
düzenlenmesi gerekmektedir.
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Mali Olayların İktisadi Yönden Önemi
Doç.Dr.Engin Öner1
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, enginoner@yyu.edu.tr

Özet: Devletin kamu hizmetlerini gerçekleştirmek için vergi, borç, harcama vb. araçlara ihtiyacı vardır. Bunlara maliye
alanında mali olay, iktisatta ise iktisadi olay denilmektedir. Bu araçlar ile çeşitli iktisadi sorunların çözümü veya birtakım
hedeflere ulaşmı sağlanmaya çalışılmaktadır. İktisadi sorunlardan kasıt özellikle enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve
slamflasyon vb. istikrarsızlık halleri olmaktadır. Vergi, borç, harcama ve bütçe politikaları kısaca maliye politikaları ile iktisadi
istikrarı sağlama, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirme ve adil gelir dağılımını sağlama amaçları hedeflenmektedir. Mali
olayların iktisadi yönü, politik ve iktisadi kalkınma yönü, hukuki yönü, sosyo-psikolojik yönü ve idari yönü olmak üzere çeşitli
yön ve etkileri söz konusudur.
Mali olayların iktisadi yön ve sonuçlarını inceleyen alt bilim dalına mali iktisat veya maliye ekonomisi denilip, makro ve
mikro anlamda iki ana gruba ayrılmaktadır. makro (genel) açıdan, vergiler ekonomiden çekilen değerler olduğu için,
ekonomiyi daraltıcı rol oynamaktadır. Harcamalar ekonomiye katıldığı için, genişletici etkisi vardır. Borçlanmaların ekonomi
üzerinde çift yönlü etkisi vardır. Borç alındığında ekonomi üzerinde genişletici etki, geri ödendiğinde faiz yüküyle birlikte
daha fazla daraltıcı etki yapmaktadır. Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri ise vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma, vergi
yansıması, verginin gelir etkisi, verginin ikame etkisi,borcun gelir etkisi ve borcun servet etkisi olarak yedi alt grupta
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: mali olay, makro iktisadi etkiler, mikro iktisadi etkiler.
Abstract: The state needs instruments such as taxes, debts and expenditures to perform its public services. These are
called financial events in the field of finance and economic events in the field of economics. With these instruments, it is
aimed to solve various economic problems or access a set of goals. Economic problems refer especially to situations of
instability such as inflation, deflation, stagflation and slamflation. With policies of taxing, debts, expenditure and budget, in
short, fiscal policies, it is aimed to provide economic stability, facilitate economic growth and achieve fair distribution of
income. There are various effects of financial events in terms of their economic aspects, political and economic development
aspects, legal aspects, socio-psychological aspects and administrative aspects.
While the field of science that investigates the economic aspects and results of financial events is called financial economics
or economics of finance, this is divided into two categories as micro- and macro. As macro data are data that are derived
from the economy in general, they have a narrowing effect on the economy. As expenditures are added to the economy,
they have an expansion effect. Loans have a bidirectional effect on the economy. When someone gets a loan, the expansive
effect on the economy creates a higher extent of a narrowing economy considering the loads on interests. The
Microeconomic Effects of Financial Events are investigated under seven categories as tax evasion, tax shifting, income affect
of tax, substitution effect of tax, income effect of debt and fortune effect of debt.
Key Words: financial event, macroeconomic effects, microeconomic effects.

1. GİRİŞ
Mali olaylar denilince vergi almak, borçlanmaya gitmek, harcamalarda bulunmak, kamu teşebbüslerini
yönetmek, mali sorunları çözmek, fon uygulamaları vs. akla gelmektedir. Devletin kamu hizmetlerini
gerçekleştirmek için vergi, borç, harcama vb. araçlara ihtiyacı vardır. Bunlara maliye alanında mali olay
denirken, iktisatta ise iktisadi olay denilmektedir. Bu araçlar ile devlet çeşitli iktisadi sorunların çözümünü veya
birtakım hedeflere ulaşmayı sağlamaya çalışmaktadır. İktisadi sorunlardan kasıt özellikle enflasyon, deflasyon,
stagflasyon ve slamflasyon denilen istikrarsızlık halleri olmaktadır. Vergi, borç, harcama politikaları kısaca
maliye politikaları ve bütçe politikaları ile iktisadi istikrarı sağlama, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirme ve adil
gelir dağılımını sağlama amaçları hedeflenmektedir. (Öner, 2017: 4-5)
Mali olaylar, kısaca, kamu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının ekonomik değerler
elde etmesi ve bunları kamu hizmetleri için harcamasıdır. Bu tanım çerçevesinde maliye biliminin konusu, kamu
ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerini görmek üzere gelir elde etmek ve bunları harcamak yoluyla toplumun
siyasal kuruluşu olan Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının (belediye, il özel idareleri ve köyler vb.) yaptıkları
başlıca ekonomik işlemlerdir (Erginay, A. 1990: 7).

170

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

2.MALİ OLAYLARIN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ
İnsanların toplum halinde yaşadıkları ve birbirine ihtiyaç gösterdikleri malumdur. Toplum halinde yaşamanın en
modern şekli devlet olup, bu teşkilat bir ülkede yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını (kamu ihtiyaçlarını)
karşılamak üzere kurulmuş, yüksek bir iktidar yetkisine sahip siyasi bir özellik taşımaktadır. Hangi ihtiyaçların
kamu ihtiyacı olduğu ve öncelik sırası yasama organınca belirlenip onaylanarak kamu hizmeti olma niteliğini
kazanmaktadır. Devletin kendisinden beklenen görevleri ve kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için
harcamalarda bulunması ve yeterli gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır. İşte mali olaylar dediğimiz vergi, borç ve
harcama vb. unsurlar bu noktada önem kazanmaktadır. Bugün devlet hizmetlerinin, devlet harcamalarının ve
bu harcamaları finanse eden kaynakların (kamu gelirlerinin ve özellikle vergilerin) hacim, tür ve bileşimi oldukça
değişmiş ve genişlemiş bulunduğundan, günümüzde devlete hem sosyal ihtiyaçlar ve sosyal olaylarla düne göre
daha çok ilgilenme ve hemde bu ihtiyaçları gerçek anlamda kamu yararına düzenleme fonksiyonu ve hakkı
verilmiştir (Devrim, F. 1983: 9).
Devletin faaliyette bulunması para sarfını, harcama yapılmasını gerektirdiğine göre, devletin mali hayatı ilkin
kamu harcamaları ile başlamaktadır. Kamu ihtiyaçlarının tatmini için yapılan kamu harcamalarının
karşılanmasında ise kamu gelirlerine ihtiyaç vardır. Harcama ve gelir devletin mali hayatının birbirinden
ayrılması mümkün olmayan yönleridir (Türk, İ. 1992: 35).
Devletin vazife ve fonksiyonlarının yürümesi için hem para, hem de paradan gayrişeyler (menkul, gayrimenkul
mallar) söz konusu olduğundan, bunların elde edilmesi, kamu hizmetlerine tahsisi ve idareleri gerekli olup,
bunlar birer mali olaydır (Primoğlu, A. 1983: 1).

3.MALİ OLAYLARIN İKTİSADİ YÖNÜ
Mali olayların “ iktisadi yönü (mali iktisat), politik ve iktisadi kalkınma yönü (maliye politikası), hukuki yönü
(vergi hukuku), sosyo-psikolojik yönü (maliye sosyolojisi) ve idari yönü (mali yönetim)” olmak üzere beş yön ve
etkileri söz konusudur. Burada iktisadi yön ve etkiler dikkate alınacaktır.
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından devletin üzerinde önemli sorunlar bulunmakta, iktisadi
kalkınma ve istikrarın sağlanması, işsizliksorununu çözümü, bozulmuş gelir dağılımının düzeltilmesi, bütçe
açıklarının kapatılması ve dış dengenin sağlanması vb. hususlar karşısında; devletin mali araçlarla (borçlanma,
harcama ve vergi vs.) bu sorunların üstesinden ne şekilde gelebileceği, neler yapılabileceğinin bilinmesi için
öncelikle bu mali olayların ve mali araçların etki ve sonuçlarının tespiti son derece önemlidir. (Öner, 2017: 3)
Mali olayların iktisadi yön ve sonuçlarını inceleyen alt bilim dalına mali iktisat denir (Erginay, A. 1990: 12). Mali
olayların iktisadi etkileri iki alt ana başlıkta incelenecektir;

3.1. Mali Olayların Makro İktisadi Etkileri
Özellikle mali olayların ulaştığı boyutlar, devlete önemli bir takım iktisadi ve sosyal fonksiyonlar yüklemiş,
günümüz devletleri “ekonomik ve sosyal refah devleti” görünümü kazanmışlardır. Bu anlam içinde ekonomide
makroekonomi anlayışı ve refah teorisi yönündeki çalışmalara ağırlık verilmiş, maliye ilmi alanında da,
öncekinden çok farklı olarak, kamu hizmetlerinin iktisadi analizi önem kazanmıştır (Devrim, F. 1983: 10).
Mali olaylar, iktisadi olaylardan ayrı düşünülemez. Devletin ve diğer kamu kurumlarının vergi ve benzeri gelirleri
toplaması, bunları bir bütçe disiplini içinde harcaması, denge sağlayıcı unsur olarak borçlanma yapılması,
ekonomiye önemli etkide bulunmaktadır. Devletin vergi tarhı, tahsili, bütçe giderleri, borçlanması, mülk ve
teşebbüslerini yönetmesi maliye ilmi içinde yer alan malİ olaylardır (Özer, İ. 1986: 15).
Mali olaylar içinde önem ve etkileri bakımından “vergi, harcama ve borç” araçları daha detaylı incelendiğinde;
vergilerin makro anlamda ekonomiden çekilen değerler olduğu (Erginay, A. 1990: 12), dolayısıyla ekonomi
üzerinde daraltıcı rol oynadığı görülmektedir. Verginin bu nedenle makro denklemlerde işareti negatiftir. Kamu
harcamaları milli ekonomiye katılan değerlerdir (Erginay, A. 1990: 12). Ekonomi üzerinde genişletici bir etkiye
sahiptir. Dolayısıyla harcamaların İşareti pozitiftir. Borçlanmaların ise ekonomi üzerinde çift yönlü etkisi söz
konusudur. Borç alındığı zaman ekonomi üzerinde genişletici etki, geri ödendiğinde faiz yüküyle birlikte daraltıcı
etki yapmaktadır (Öner, 2017: 11).
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3.2. Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri
Mali olayların mikro bazda iktisadi etkilerini yedi alt başlıkta inceleyebiliriz ( Öner, 2017: 12). Bunlar;
3.2.1. Vergi Kaçakçılığı: Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin yani kanuni
mükelleflerin kasti olarak kanunlara karşı gelerek devleti vergi kaybına uğratmalarına denir. Suçtur ve hukuki
değildir. Vergi kaçakçılığının bir sebep bir de sonuç unsuru vardır. Sebep unsuru kanunlara karşı bilinçli hareket
etmektir. Sonuç unsuru ise devletin vergi kaybına uğramasıdır. Vergi kaçakçılığının mali, iktisadi ve sosyopsikolojik olumsuz etkileri vardır. Mali açıdan devlet vergi kaybına uğrar. İktisadi açıdan haksız rekabete yol açar
Vergi kanunlarına aykırı davranılarak, vergi borcu doğduğu halde; elde edilen gelirin kısmen veya tamamen
kasti gizlenip, vergisinin az ödenilmesi veya hiç ödenilmemesi (vergi kaybına yol açılması) anlamına gelen vergi
kaçakçılığı (Öner, E. 1992: 69); ülkemizde uzun yıllardan beri süregelen enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları,
adaletsiz gelir dağılımı, iktisadi istikrarsızlık vs. gibi sorunların da ana kaynağıdır (Öner, 2017: 128).
Vergi kaçakçılığının başlıca sebepleri içinde; vergi kanunlarının sık sık değişmesi, kanun ve vergilerin çokluğu,
istisna ve muaflıkların fazlalığı, vergi türleri ile vergi af kanunlarının sıklığı kanundan doğan sebepleri; Vergi
inceleme ve denetiminin yetersizliği, vergi idarelerinin yetersizliği, bilgi işlem sistemindekigecikmeler ve
otomasyon ağının yaygınlaştırılamaması ile mükellefle işbirliğinin yeterince sağlanamaması da idari sebepleri;
Mükellefte vergi bilincinin yerleşmemesi, vergi ödemeye bakış farklılıkları da ferdi sebepleri oluşturmaktadır
(Öner, E. 1991: 97).
Vergi kaçırma usullerinin başlıcaları mal alım-satımının veya hizmetin gizlenmesi, giderlerin şişirilmesi, yeniden
değerleme ve amortisman hileleri, beyanname verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması, işe başlamanın
gizlenmesi, haksız olarak götürü usul veya vergi muaflığından yararlanılması ve belgeler üzerinde hile
yapılmasıdır (Öner, E. 1994: 126).
Mali açıdan kamu gelirlerini azaltan vergi kaçakçılığı; iktisadi yönden kalkınma ve istikrarı bozup, enflasyonu
artırmakta ve firmalar arasında haksız rekabete sebep olmaktadır. Şöyleki; vergi, kalkınmada temel unsur olan
yatırımların finansmanında da kullanılırken, vergi kaçakçılığının büyük boyutlarda olması sonucunda, iktisadi
kalkınma için gerekli yatırımların çoğunun yapılması engellenmekte veya bu finansman ihtiyacı mümkün
olduğunca, enflasyonist eğilimli iç ve dış borçlanma veya emisyon gibi araçlarla giderilmeye çalışılmaktadır
(Öner, 2017: 128).
3.2.2. Vergiden Kaçınma: Üzerine vergi konulmuş malın vergisini ödememek niyetiyle satın almaktan
vazgeçilmesine denir. Suç değildir. “Kişinin vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin, vergi doğuran olaya
sebep olmaması suretiyle vergi mükellefiyetinden kurtulmasına vergiden kaçınma denir” (Orhaner, E. 1992:
155). Diğer bir ifadeyle, üzerine vergi konulan ürün veya hizmetin vergisini ödememek niyetiyle satın
alınmasından vazgeçilmeye vergiden kaçınma denir. Örneğin, “bir kişinin vergi kapsamı dışındaki kaynaklardan
kazanç ya da irat elde etmesi, vergi dışı servet unsurlarını edinme çabası, kanun boşluklarından yararlanarak
verginin doğmasına sebep olmaması, yüksek vergi nedeniyle taşıt ya da konut satın almaması vb. gibi”
(Orhaner, E. 1992: 155) durumlar vergiden kaçınmadır.
Vergiden kaçınma halinde, bir vergi suçu söz konusu değildir. Ancak yüksek vergi oranları, kanun boşlukları,
muafiyet ve istisnaların yaygın olarak kullanılması gibi nedenlerle, vergiden kaçınma arttığı zaman, devlet
açısından amaçlanan vergi hasılatı yetersiz kalacak, mali yetersizlik kamu hizmetlerinin de aksamasına neden
olacaktır (Öner, 2017: 129).
3.2.3. Vergi Yansıması: Kişinin ödediği vergiden rahatsızlık duyarak, çeşitli yollardan özellikle fiyat
mekanizmasından faydalanmak suretiyle vergi yükünü üçüncü kişilere aktarması olayına denir. Suçtur. Vergi
yansımasının “ödeme, vurgu (psikolojik baskı), aktarma aşaması, yerleşme aşaması” şeklinde dört aşaması söz
konusudur;
Yansımanın “ileriye doğru (tüketiciye) yansıma, geriye doğru (üreticiye) yansıma, tek dereceli (tek kişi üzerinde)
yansıma, çok dereceli (birden çok kişi üzerinde) yansıma vb. çeşitleri vardır.
Vergi yansımasının talep esnekliğiyle ters orantılı, arz esnekliğiyle doğru orantılı, piyasa türlerine göre farklı
Yansımalı ve konjonktürel Dönemlerde Farklı Yansımalı şartları ortaya çıkmaktadır.
Verginin türü ve mahiyeti (vergi oranının yüksekliği, verginin geniş veya dar kapsamlı olması, dolaylı veya
dolaysız olması), maliyet şartları (sabit maliyet şartları, artan maliyet şartları, azalan maliyet şartları), içinde
faaliyet gösterilen piyasanın farklılığı (tam rekabet piyasası, monopollü rekabet, oligopol, monopol vs.),
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konjonktür dönemleri (kriz, refah, savaş ve ara dönemler), arz ve talep esneklikleri yansımanın derecesini
etkilemektedir. (Öner, 2017: 130).
3.2.4. Verginin Gelir Etkisi: Kişinin ödediği vergi onu daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye sevk ediyorsa
buna verginin gelir etkisi denir. Verginin gelir etkisi düşük gelirlilerde görülür.
3.2.5. Verginin İkame Etkisi: Alınan vergi kişiyi daha az çalışmaya, kendisine daha fazla boş zaman ayırmaya
sevk ediyorsa buna verginin ikame etkisi denir. İkame etkisi yüksek gelirlilerde görülür. Enflasyonla mücadelede
gelir etkisi olumlu, ikame etkisi ise olumsuz etki yapar.
3.2.6. Borcun Gelir Etkisi: Devlete borç veren kişilerin aldıkları faiz nedeniyle kendilerini zenginleşmiş sayarak
harcamalarını arttırmaları durumudur (Kamalak, M. 1985: 87).
3.2.7. Borcun Servet Etkisi: Devlete borç veren kişilerin borç karşılığında aldıkları hazine bonosu, tahvil vb.
kıymetli evraklar dolayısıyla harcamalarını arttırmaları durumuna denir (Kamalak, M. 1985: 87). Gelir ve servet
etkileri enflasyonist eğilim taşımaktadır.

4. SONUÇ
Kamu gelirleri (vergiler, harçlar, resimler, şerefiyeler, parafiskal gelirler, borçlanmalar, mülk ve teşebbüs
gelirleri, para ve vergi cezaları vb.), kamu harcamaları (reel harcamalar, transfer harcamaları,cari harcamalar,
yatırım harcamaları, verimli harcamalar, verimsiz harcamalar vs.), kamu borçlanması ( iç ve dış borçlar, kısa ve
uzun vadeli borçlar, cebri ve ihtiyari borçlar vb.), fon uygulamaları (fon ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk.; Öner, E.
1988), , kamuya ait mülk ve teşebbüslerin idaresi, mali sorunların çözümü vb. (Öner, 2017: 6) şekillerde
saydığımız mali olayların özellikle de vergi, harcama ve borçun genişletici ve / veya daraltıcı etkileri makro
ekonomik hedeflere (iktisadi istikrar, iktisadi kalkınma, gelir dağılımını adaletli hale getirme vs.) ulaşmada ve
çeşitli iktisadi sorunların (enflasyon, deflasyon, işsizlik vb.) çözümünde birer politika aracı olmalarını zorunlu
kılmaktadır. Tüketimi cezalandırıcı, üretimi teşvik edici vergi politikalarının kalkınma ve ihracata yönelik olumlu
etkileri örnek verilebilir. Mikro etkiler de belirttiğimiz vergi kaçakçılığı büyük boyutlu olduğunda kaynak
yetersizliği ve hizmetlerde aksamalara sebep olmak vs. gibi sakıncalar doğmakta, vergi yansımasında haksız
vergi aktarılması vergi adaletsizliğine yol açmakta, borcun gelir ve servet etkileri harcama artışından dolayı
enflasyonist eğilim taşıdıkları için, enflasyonla mücadelede borç politikasının etkinliğini azaltmaktadırlar.
Deflasyonist dönemlerde talebi canlandırma ve harcama artışı önemli olduğu için, bu sorunun çözümünde
olumlu katkı sağlamaktadırlar.
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Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi
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Özet: Ülkemizde uygulanmakta olan vergi politikası; kamu gelirleri ile giderleri arasında denge sağlanmasını, vergi yükünün
adil ve dengeli dağılmasını, ekonomik etkinliğin sağlanmasını, sermaye birikimi ile yatırımların artırılmasını, bölgelerarası
dengesizliğin giderilmesini amaçlamaktadır. Enflasyonla mücadelede kısa vadede talebi kısmaya, uzun vadede arzı artırmaya
yönelik uygulanan vergi politikaları; kalkınmayı desteklemek için verimli yatırımları teşvik etmekte, vergi indirimleri,
muafiyet ve istisnaları ön plana alan uygulamalara yer vermektedir. Ancak bu vergisel amaçların beklenilen ekonomik ve
sosyal sonucu verip vermediği noktasında etkin bir denetim yapılmadığı için bunların yarar veya kayıpları tam olarak
anlaşılamamaktadır. Ülkede süregelen sorunlar, izlenen mali ve ekonomik politikalar ile vergi politikalarının kendi yapısal
sorunları ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki olumsuzluklarını devam ettirmişlerdir. Halbuki istikrarlı bir vergi politikası,
şahıs ve işletmelerin finansman ve yatırım kararlarında daha uzun vadeli bir bakış açısı elde etmelerini ve daha rasyonel
hareket etmelerini teşvik eder. Dolayısıyla, verginin yapısal sorunlarının çözümü ile vergi politikalarında yapılacak ekonomik
amaçlı düzenlemeler; istihdam, ihracat ve yatırım artışı ile istikrarlı kalkınma hedeflerine ulaşılmasında katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: vergi politikaları, ekonomik etkinlik, yapısal sorunlar

Abstract: The present tax policies in Turkey is designed to establish a balance between public revenues and public
expenditures, to provide a just and equal distribution of tax burden, an economic efficiency, capital accumulation, increase
in investments and to solve the problem of interregional inequalities. The tax policies based on reducing the demand in the
short-term and increase the supply in the long-term as a measure of struggle against inflation encourage productive
investments for development, and give priority to practices such as tax discounts, exemption and exceptions. However, due
to the lack of an effective inspection, whether these tax policies have advantages or disadvantages on the economic
improvement is not very much clear. The structural problems of present financial and economic policies are stil going on
and the negative effects of these problems on economic and social life are far more greater than ever. Stable tax policies
will enable private and state sectors to have long term plans in investments and financing, and encourage them to act more
rationally. To solve the structural problems of tax policies and attempts to redesignthe tax policies will provide an increase
in employment, export and investments and thus contribute a stable economic development.
Key Words: tax policies, economic efficiency, the structural problems

1. GİRİŞ
Vergi politikası, devletin ekonomik, sosyal ve mali alanlarda yaptığı faaliyetlere ilişkin düzenlemelerde kullandığı
önemli bir maliye politikası aracıdır. Vergi politikası aynı zamanda ekonomi politikasının da bir aracı olup, temel
makroekonomik amaçlara ulaşmada etkin olarak kullanılmaktadır. Şöyleki; Enflasyonla mücadelede kısa vadede
talebi kısmaya, uzun vadede arzı artırmaya yönelik uygulanan vergi politikaları; kalkınmayı desteklemek için
verimli yatırımları teşvik etmekte, tüketimi cezalandırmakta; deflasyonist ortamlarda talebi, ekonomiyi
canlandırmak için vergi indirimleri, muafiyet ve istisnaları ön plana alan uygulamalara yer vermektedir (Öner,
2002: 179)

2. VERGİ POLİTİKASINDA AMAÇLAR VE HEDEFLER
Anayasamızın 73 üncü maddesinde vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal
amacı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda temel amaç, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici,
kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı ve aynı zamanda makroekonomik politikalarla eşgüdümlü, etkin, verimli ve gönüllü
uyumu artıracak bir vergilendirme sisteminin oluşturulmasıdır (2018 Yılı Bütçe Gerekçesi).
2018-2020 döneminde izlenecek vergi ağırlıklı kamu gelir politikasının, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin
sağlanması hedefi doğrultusunda; ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırıcı, istihdamı ve
yatırımları teşvik edici, vergi tabanını genişletici ve kayıt dışılığı azaltıcı, yurt içi tasarrufları artırıcı, Türkiye’nin
bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasına katkı sağlayıcı şeklinde yürütülmesi amaçlanmış olup, Kamu
mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesi temel amaçtır
(2018 Yılı Bütçe Gerekçesi).
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Ülkemizde uygulanmakta olan vergi politikası ile “kamu gelirleri ile giderleri arasında denge sağlanması, vergi
yükünün adil ve dengeli dağılması, ekonomik etkinliğin sağlanması, sermaye birikimi ve yatırımların artırılması,
bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi” amaçlamakta (Coşkun,1988: 28; Ataç, 1997: 21; Türk, 1988: 273; Kırbaş,
1993: 31; Öner, 2002: 180); bu temel makroekonomik amaçlar doğrultusunda “gelir dağılımındaki
dengesizlikleri ve mükellefler arasında haksız vergilemeyi gidermek, vergi kayıp ve kaçağını önleyebilmek, kamu
harcamalarını sağlam kaynaklarla finanse etmek ve mahalli idareleri kendi öz kaynaklarına kavuşturmak,
ekonomik ve sosyal gelişmeyi, iç tasarruflara dayandırıp, kaynakları verimli kullanmak, tasarruf ve yatırımları
teşvik etmek, israfı cezalandırıp, üretkenliği desteklemek ve enflasyonu aşağılara çekebilmek, ihracata dayalı
kalkınma noktasında ihracatı desteklemek ve artırmak için teşvik tedbirleri uygulamak, ekonomik ve sosyal
politikalar çerçevesinde vergi mevzuatının daha basit ve kolay uygulanabilir hale getirilmesini, vergilemede
istikrar ve öngörülebilirliğin esas olmasını, uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına, enerji
tüketiminde tasarruf sağlanmasına, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi
politikalarını geliştirmek, İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerini
analiz etmek ve sonuca göre gerekli düzenlemeleri yapmak, kurumlar arası işbirliğinin ve veri paylaşımının
artırılmasına, kayıt dışılıkla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaları
sürdürmek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında; ülkemizin finansal piyasalarda rekabet
gücünü artırarak daha fazla finansal işlemin ülkemizde yapılmasını sağlayacak, yatırımcılar ve finansal kurumlar
için belirsizliği giderecek vergisel düzenlemelere gitmek, farklı finans kuruluşları ve sermaye piyasası araçları
arasındaki rekabet eşitliğini bozan vergisel düzenlemeler tespit edilerek gerekli düzenlemeleri yapmak, faizsiz
finans ürünlerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve daha cazip hale getirilmesi için çalışmalar yürütmek,
kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması kapsamında yerel yönetim öz gelirlerinin artırılması ve bu gelirlerin genel
vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapmak vs. gibi hedefler gerçekleştirilmek
istenmektedir (Tekin, 2000: 191; Öner, 2002: 180; IV., V., VI. VE VII. BYKP’ları; 2015 – 2018 Yılları Bütçe
Gerekçeleri ) .

3. VERGİ POLİTİKASI UYGULAMALARININ İKTİSADİ YÖNÜ
Devletlerin ulaşmaya çalıştıkları en önemli hedeflerden birisi de “ekonomik büyümeyi” sağlamaktır. Nihai amaç
da ekonomik kalkınmadır. Devletler, ekonomik kalkınmanın da anahtarı olan ekonomik büyümeyi sağlamak için
çeşitli politikalar izlerler. Bunlardan birisi de vergi indirimleridir. Ekonomik kalkınmada tasarrufların yatırıma
dönüştürülmesi son derece önemlidir. Ancak iç tasarruflar her zaman yeterli olamamaktadır. Bu yüzden
devletler yerli yatırımları ülke içerisinde yönlendirme yanında, yabancı doğrudan ve portföy yatırımlarına
avantaj sağlayarak sıcak parayı ekonomiye çekme düşüncesiyle de vergilerde indirimi bir araç olarak kullanırlar.
Bunlar da vergisel teşvikleri gerekli kılmaktadır (Güngör, 2016: 144).
Vergi teşvik önlemlerinin iktisadi gelişmeye etkisi düşük olup; Türk Vergi Sistemine ilişkin teşviklerin
değerlendirilmesi sonucunda, bu önlemlerin (yatırım indirimi uygulaması, menkul sermaye iratlarının düşük
oranlarda vergilendirilmesi, ihracat teşvikleri ile sermaye piyasasını geliştirme amacına yönelik vergisel
önlemlerin) yeterince etkili olmadığı görülmektedir (Turhan, 1994: 53).
Türkiye’de kısa dönemde dolaysız vergilerin kalkınma süreci üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu ve ilerleyen
süreçlerde (orta ve uzun dönemde) bu etkinin ortadan kalktığı görülmektedir. Uzun dönemde kişi başına düşen
gelir ile dolaylı vergi gelirleri arasında ilişkinin bulunması ise, kalkınma sürecinin dolaylı vergilerin daha ağırlıklı
olduğu bir vergi yapısına şekil verdiğini göstermektedir. Kalkınmanın bir süreç olduğu gerçeğinden yola çıkarak
dolaylı vergilerin önem arz ettiğini belirtmek mümkündür. Son zamanlarda uygulanan vergi politikasının
yukarıda belirtilen sonuçlara benzer bulgular verdiği görülmektedir. Ayrıca, dolaysız vergi oranlarının
düşürülmesi, vergilendirmenin uzun dönem kalkınma üzerindeki olumsuz etkisini kısmen azaltması
beklenmelidir (Eren vd., 2018: 16).
Gelir üzerinden tahsil edilen gelir vergilerinin bir ülke ekonomisinde büyüme ve kalkınmayı sağlaması yapılacak
vergi indirimleri ile yakından bağlantılıdır. Çalışmayı teşvik ederek, üretim ve milli gelirde artışa yol açan vergi
indirimleri doğrudan doğruya GSMH’da artışa yol açar (Demircan, 2003: 113).
Teşvikedici vergi politikaları, temelde vergi sistemini yatırımların karlılığını artıracak tarzda biçimlendirmeye
yöneliktir. Bu tür bir yönlendirme bir yandan yatırım malları üzerindeki vergi yükünü, diğer yandan yatırımların
ileride getireceği gelirden alınacak vergileri azaltarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla vergi politikaları bir ülkedeki
yatırım - istihdam seviyesini belirlemede çok önemli bir unsur olmaktadır (Uluatam, 1988: 30). Örneğin,
istihdamın büyümesi, daha çok yatırımlardaki artışın doğal bir sonucu iken; üretimde sermaye yerine işgücü
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kullanmayı teşvik eden bazı özel vergi tedbirleriyle de istihdamı yatırımlardaki artışın ötesinde büyütmek söz
konusu olabilmektedir. Dolayısıyla teşvik uygulamaları, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi makroekonomik
amaçların yanısıra; bölgesel dengesizlikleri giderme, istihdamı artırma vs. yönüyle de ekonomik – sosyal
amaçlar taşımaktadır.
Bölgesel dengesizlikleri giderme açısından uygulanan teşvik uygulamasından amaç, ağırlıklı olarak bölgelere
yeni yatırımların getirilebilmesidir. Özellikle, firma ve işletmelerin kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım
yapmaları halinde altyapı yetersizliğinden dolayı ortaya çıkabilecek olan ilave maliyetlerin karşılanması önem
kazanmaktadır. Çünkü bu bölgelerde hammadde ve yarı mamul yetersizliği, nitelikli işgücü azlığı, sermayenin
gelişmiş bölgelere göçü vs. gibi sorunlar ön plandadır.
İyi planlanmış ve zamana yayılmış olan vergi indirimleri, genel vergi indirimi ya da teşvik amaçlı sektörel vergi
indirimleri olsun uzun vadede büyüme üzerinde pozitif etki meydana getirecektir (Güngör, 2016: 145).
Yapılacak şey, verilecek teşviklerin yatırımları bu bölgelere çekecek boyutta olması gerektiğidir. Ancak,
ekonomik krizler, faiz oranlarındaki yükseklik ve yukarıda değindiğimiz nedenler teşviklerin ekonomik
koşullardan dolayı yatırımları çekici boyutta olmadığını göstermektedir. Ülkede süregelen sorunlar, izlenen mali
ve ekonomik politikalar ile vergi politikalarının kendi yapısal sorunları ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki
olumsuzluklarını devam ettirmişlerdir.
İktisadi anlamda ülkemizin bilgi, teknoloji ve yenilik üretiminde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını
hedefleyen ve katma değeri yüksek yatırım ve nitelikli istihdamı destekleyen vergi politikalarını geliştirmek; bu
kapsamda Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununu kapsamlı bir şekilde gözden
geçirmek, İşletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü gidermek üzere Katma Değer Vergisi sistemini yeniden
düzenlemek, Vergi mevzuatında yapılacak düzenlemelerle yurt içi tasarrufları yüksek düzeyde tutmak ve
ekonomik sisteme dahil etmek, haksız rekabetin önlenmesi, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması,
ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla
devam etmek, dolayısıyla bu kapsamda vergi tabanını genişleten ve mükellefin vergiye gönüllü uyumunu teşvik
eden vergi politikalarını geliştirmek, işgücü piyasasında işletmelerin ilave istihdam meydana getirmesi ve kayıt
dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel düzenlemeleri yapmak, İmalat sanayinin verimliliğinin ve
rekabet gücünün artırılarak dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmesine yönelik vergi politikaları geliştirmek
(2018 Yılı Bütçe Gerekçesi) kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Verginin ekonomik amacı, ülke ekonomisini geliştirmeye ve büyütmeye yönelik düzenlemeleri yapmak
olduğuna göre; bunun sağlanması için verginin yaygınlaştırılması, belge düzeninin temini, bilgi işlem
sisteminden etkin bir şekilde yararlanılması ve kayıt dışı gelirlerin vergilendirilmesi gereklidir. Vergi numarası
uygulaması kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sisteme alınması ve belge düzeninin temininde önemli bir adımdır.
Ancak, daha da etkinleştirilmesi için yerini vatandaşlık numarası uygulaması almalı; gerçek kişi ile tüzel kişiliğe
sahip kurum ve kuruluşların gelir idaresi, tapu, nüfus, sosyal güvenlik ile ilgili idari birimler ve bankalardaki her
türlü işlemlerinde bu numara kullanılmalıdır.
Vergi teşvikleri yeniden göz önüne alınıp, ihracat ve kalkınma açısından etkili olanlar gündemde tutulmalıdır.
Şirket karlılıklarının daha cazip kılınarak, tasarruflarının artan miktarlarının yatırımlara yönlendirilmesi;
ekonomimizin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması, ihracatın geliştirilmesi açılardan zorunludur.
Vergi politikası istihdamı destekleyici rol oynamalı, mevcut istihdamı sürdürmeyi ve yeni istihdam oluşumunu
destekleyen ek tedbirler öngörmelidir. Çünkü istihdamın artırılması, işsizliğin hafifletilmesi, işsizlere iş
imkanlarının temin edilmesi için ekonomik ve sosyal amaçlı yeni yatırımlara gidilmesi, böylesi yatırımların da
selektif vergi politikası ile desteklenmesi önem arzetmektedir. Ayrıca Türkiye, sanayii destek açısından,
yatırımları ve ihracatı özendirmek ve artırmak için, kamu açıklarını da dikkate alarak, yardım ve teşviklerde daha
seçici davranmalı, kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalı ve turizm sektörünün gelişmesine yönelik teşvik
tedbirlerine iktisat ve özellikle de vergi politikalarında yer vermelidir.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik krizler sonucunda bozulan kamu finansman dengesinin yeniden
sağlanması gereklidir. Bu noktada vergi gelirlerinin artırılması için, hukuki ve idari düzenlemeler yapılmalı, vergi
kanunlarının sade ve anlaşılır olması sağlanmalı, mevzuat temel unsurları ile istikrarlı hale getirilmelidir.
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Abstract: The Balkans is a well-known region of the world and most of the political constructions associated with it carry
particularly heavyweight for the countries located there.
This article discusses the European Union’s capacity of the Western Balkan countries’ full membership potential contrary to
common assumptions of incompatibility between the Balkan and European integration. Using as case studies EUcandidates the paper argues that EU membership aspiration can actually bear significant transformations and adaptations
in the Balkan domestic scenes.
The Trump administration accused that powerfull state of the EU’s Germany has
exploiting the USA with a “grossly undervalued” euro and calling for bilateral discussions with Angela Merkel’s government
over ways to reduce the US trade deficit with Europe’s most powerful economy. It means trade war already began
between two huge economic bloc.
Finally, the supranational and cross-regional project of the EU provides a new way forward and allows the diverse peoples
of the Western Balkans to emphasize their commonness and strengthen their solidarity in spite of their ethnic and religious
differences.
Keywords: Western Balkans,EU, Membership,US-EU conflict.

1.Introduction
Throughout history,the Balkans has been an intersection or a bridge in relations between civilization.It has
been a busy region as it is a passage between Europe and Asia.The Balkans had always been a safety house for
various ethnic and religous groups and it has witnessed a comparatively peaceful coexistence of different
peoples.The Balkan region,which connects the Afro-Eurosia and possesses extreme strategic importance,is still
the main playing field of the global actors.This is evident in the post cold war regional politics and strategy of
the USA and the EU.In this respect,Balkan region which is an area of Orthodox Slavs,Catholics and Muslims has
turned into a battlefield for these big actors of world politics.
After the fall of the Iron Curtain the influence of the EU in the Balkans is evident.However,such an impact varies
from state to state and from nation to nation in the region.For instance,the political and economic impact
reached its peak with the accession of Romania and Bulgaria in the EU structures in 2007 and later Croatia
made substantial progress in the EU accession process and naturally joined the to Union in 2013.
At the same time,in Albania,Kosova,Bosnia and Herzegovina and some other states such as Serbia and
Montenegro ,the impact of the EU is more present in the propaganda and psychological plan,rather than the
economic one.Therefore,the biggest enthusiasts of European integration appear to be the Albanians in
Kosova,Albania and Macedonia.
On the other hand,China is another international factor involved in the Balkans for many decades such as
friendly relationship between Albania’s Enver hoca period and China.
According to an EC 2018 report:the Western Balkans are part of Europe, geographically surrounded by EU
Member States. The peoples of the EU and the region have a common heritage and history and a future
defined by shared opportunities and challenges. The EU has long been strongly engaged in the region. From the
Thessaloniki European Council in 2003, it has supported the future of the region as an integral part of the EU.
Since From the trade wars perspective;nowadays the slow dribble of tariffs and counter-tariffs has rapidly
grown into a full-fledged confrontation between the world’s two greatest economic powers EU and the
USA.Accordingly,the USA Trump government has got the trade war he was clearly itching for, and it’s a much
bigger deal than his spat with the European Union or his bullying of Canada.
The outline of the study is as follows.Section 2 discuss general structure of Western Balkan countries’
membership relations with the EU.Section 3 sets up trade wars between the USA and EU.Finally last section is
conclusion.
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2.The European Union membership period and Western Balkan States.
2.1. The Pre-accession Framework for the Western Balkans
The Balkans is the only multiethnic European peninsula and the Balkan Muslims are today only indigenous
Muslims in Europe.Therefore,what we especially have to be aware of is the fact that the basic characteristic of
Balkan Muslims is that they share a common five hundred year-long history,during which they were,thanks to
the Ottoman Empire.(Mehtic:2008:224)
Since Balkan ethnicities are primarily organized along locally-practiced religious lines, regional monotheistic
religions are seen as the source of the conflicts there. However, even a brief historical examination shows
different patterns, where the people of the region lived in long periods of peace and solidarity while practicing
their separate religious traditions. Significantly, the conflicts occurred when the Balkan people followed nonreligious political processes and ideas which originated outside of the region.(Krıjestorac:2018:241)
Therefore,the EU Commission adopted in February 2018 a strategy under the title of “A credible enlargement
perspective for an enhanced EU engagement with the Western Balkans.” The strategy considers the
enlargement policy “as part and parcel of the larger strategy to strengthen the EU by 2025.”
In the coming years, all Western Balkan countries will have the chance to move forward on their respective
European paths, on the basis of their own merits and at the speed at which they achieve them. Montenegro
and Serbia are the current front-runners in the process and the following subsection illustrates the remaining
milestones on their paths. Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia are making significant
progress on their European path and the Commission is ready to prepare recommendations to open accession
negotiations, on the basis of fulfilled conditions.
Onthe other hand,the Commission will start preparing an Opinion on Bosnia and Herzegovina's Stabilisation
and Association Agreement and to advance on its European path once membership application following
receipt of comprehensive, complete answers to its Questionnaire. With sustained effort and engagement,
Bosnia and Herzegovina could become a candidate for accession. Kosovo has an opportunity for sustainable
progress through implementation of the objective circumstances allow. Kosovo will also benefit considerably
from a definitive normalisation agreement with Serbia. (EC :2018:8)
The European Union for years has been trying to transform the Balkan region ontologically, starting with its
name. Per these efforts, the Balkan region was divided into sub regions. According to this misconceived division
Croatia, Bulgaria, Romania, and Greece are not part of the Balkans anymore, as they are members of the EU.
On the other hand, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, and Macedonia comprise the socalled “Western Balkans” sub-region. Turkey, by its lonesome self, makes up the “Eastern Balkans” region.
It could be said that the EU’s journey for enlargement in the Balkans has travelled from misnomer to misdesign.
While explaining the respective European paths of the “Western Balkan” countries, the above mentioned
strategy describes Montenegro and Serbia as “the current front-runners in the process.” Albania and (in their
biased terminology) “the former Yugoslav Republic of Macedonia” are labelled as countries “making significant
progress on their European path,” for which “the Commission is ready to prepare recommendations to open
accession negotiations.” As to Bosnia-Herzegovina, the strategy declares that the “Commission will start
preparing an Opinion on Bosnia and Herzegovina’s membership application.”
As for Kosovo, the strategy refers to normalization agreement with Serbia and ambiguously states that Kosovo
“has an opportunity for sustainable progress through implementation of the Stabilization and Association
Agreement.”
The Kosova crises and the NATO intervention in 1999 were another warning,urging the EU to pay more
attention and possibly to introduce a more comprehensive approach into the entire region including the
question of its enlargement into EU.(Darion:2008:148)
At the same time, the EU ‘s representetive Mogherini and Hahn stressed the EU’s intention to continue with
the facilitation of dialogue on normalization of relations between Belgrade and Pristina, including on the
achievement of a legally binding agreement. They described this decision as “a step forward today for the
former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania, as well as for the entire Western Balkans region.”
(Tulun:2018) They also declared the Commission’s recommendation that the Council opens accession
negotiations with “the former Yugoslav Republic of Macedonia” and Albania. Additionally, they said the
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European Commission is also working towards an opinion on Bosnia and Herzegovina’s application, while
cooperation with the Kosovo authorities persists on the basis of the Stabilization and Association Agreement.
Specifically after Romania and Bulgaria’s entry to the EU in 2007, the attention of the EU increasingly focused
on the Western Balkans region, a neologism of a term coined to describe the countries of former Yugoslavia
except Albania; in other words, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, the Former Yugoslav
Republic of Macedonia (FYROM), and Albania. Since then, all these countries have been rushing into speeding
up their accession processes to be included in the European club.
Meanwhile,a cartoon by well-known British cartoonist David Perkins captures this atmosphere beautifully. It
shows the tall dark castle of the EU with its gate closed and aged cars around it, each with the insignia of a
Balkan country frantically racing and trying to enter first.
From that point of view, the summit in Sofia, Bulgaria, on May 17,2018 between the EU and the countries of
the Western Balkans, was particularly interesting. It demonstrated how much Brussels sees the Western
Balkans as the next area of its trade and economic expansion, as well as a crucial geostrategic region in its
future policy plans towards Russia. Brussels seems keen to establish a firm presence in an area where the
United States, Russia, China, and Turkey want to become key players as well.
There is also an air of urgency to deal with age-old, unresolved bilateral disputes in order to convert Western
Balkan area of turmoil and political instability into an area of peace, trade, economic investment and western
military might.
The remarks by EU President Donald Tusk indicated the urgency with which the EU sees its involvement in the
area. “We reaffirmed our mutual commitment to the European perspective for the whole region … The EU is
and will remain the most reliable partner of the entire Western Balkans. And in very concrete terms we
discussed how to improve connections with and within the Western Balkans region.”
In this regard,the “concrete terms” were transport links, energy security, digital economy, business climate,
and opportunities for youth. A new perception of “connectivity” among the Western Balkan countries was
added to deal with common security challenges, which include cooperation in stemming illegal migration flow,
and increasing cooperation to counter terrorism and extremism. Also included in the agenda were cooperation
in fighting corruption and organized crime.
Hence, after more than two decades, Greece and the FYROM have been immersed in their first tough prosolution negotiations in the decades-long dispute over the use of the name “Macedonia” by the small Balkan
country, as Greece claims the name can only be used by the Greek geographical district of the same name.
Despite strong reactions in Greece, especially from the Greek Orthodox Church, nationalist circles, and
opposition parties, the Greek government appears to be behind the belief that a solution to the name-problem
would pave the way for further economic and strategic benefits in the region at a time when the Balkans are
about to become a land of multiple opportunities.
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Table 1:Confining conditions in the Balkans

Source:Demetropoulo 2002.

Acoording to the Table 1 above that an attempt to group the confining conditions that exist in the Balkans and
hinder Europenization in accordance with the EU broad membership requirements of liberal democracy rule of
law and market economy.( Demetrpoulou:2002:90)
In sum,in December 2005, the European Council (2005) granted Macedonia candidate status, although it
refrained from indicating when the country would actually begin the membership talks. The other countries —
Albania, Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina — are less advanced on their way to the EU. Albania
signed the SAA with the EU on 12 June 2006. Montenegro started with separate negotiations after the
country’s independence, and successfully signed the agreement on 15 March 2007.(Renner:2009:454)
A last note about Bosnia-Herzegovina: While non-EU members of the Western Balkan countries have more or
less set their schedule towards their entry into the union, Bosnia appears to be the most difficult case.
Relations between its three communities are still problematic and although the country has applied for
membership in 2016, it still has a long way to go. However, since 2010, Bosnian citizens can travel to Europe
without a visa, something Turkey has not yet achieved.(Ferentinou :2018)
Accordingly,the supranational and cross-regional project of the EU provides a new way forward and allows the
diverse peoples of the Balkans to emphasize their commonness and strengthen their solidarity in spite of their
ethnic and religious differences.(Krıjestorac:2018:254)
With the EU-orientation and initial enthusiasm having given place to disappointment and frustration, the
double offer of institutionalisation and of eventual accession is made as a strong incentive that can keep the
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Western Balkan states in the EU orbit. However, a whole set of questions emerge concerning the
Europeanization capacity of the Balkan states, the democratic character and the effectiveness of the promotion
of the specific Europeanization model by the EU, the intermediate period up to accession that seems extremely
remote (if not impossible) if realise according to current practice, and the place of the Balkans in Europe.
(Demetrpoulou:2002:102)
Meanwhile ,nowadays,the EU also maintains cyber dialogues with Japan,S.Korea and India and cyber is being
integrated into enlargement and neighborhood relations,as is the case of the Western Balkans.For instance,the
European Commission has recently adopted six flagship initiatives for the W.Balkans which is included the
development of cyber capabilities and the the intensification of cooperation.(Barrinha:2018:29)
In the Western Balkans, however, the prospect of EU membership is de facto dependent on the state of the
European Union and its further enlargement strategy. The countries of the Western Balkans are thus left
without a clear timetable for membership, but can — with an asymmetrical EU–third state relationship — more
flexibly choose from a pool of rules and regulations in various policy fields and are left only with the negative
externalities of being outside the market, territory and functions of the EU. (Renner:2009:462 )
Last but not least, joining the EU is a choice. It needs political and societal consensus and the support of the
hearts and minds of the people. There can be no ambiguity by leaders about where the Western Balkans
belong and the direction in which they are heading. This is necessary to secure and sustain the support of their
own and of EU citizens, and must be reflected in leaders’ communications and outreach to citizens.
(EC:2018:3)

2.2 The Energy aquis adoption through regional integration in the Western Balkans
In energy policy, the European Community and nine of the states or territories in south-east Europe — Croatia,
Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria and UNMIK on behalf of
Kosovo signed a multilateral treaty in October 2005 establishing an Energy Community.
The signatory states committed themselves to establishing the legal framework for an integrated and
liberalized energy market in their countries and to adopting the relevant EU acquis communautaire on energy,
environment, renewables and competition (European Commission 2005).
We take a closer look at the adoption process in Serbia to demonstrate the domestic effect of this regional EU
strategy. In July 2004, the Serbian Parliament adopted a new energy law (No. 84/2004). Eight days later, it
came into force and provided the legal basis for the liberalization of the Serbian energy sector in accordance
with EU electricity and gas directives. The law covers the sectors of electricity, oil, natural gas and district
heating. Corresponding secondary legislation for electricity and natural gas was subsequently put in place.
Additionally, on 23 May 2005 the Serbian Parliament voted for a new energy development strategy as basis of
its energy policy until 2015.(Rennes:2009:460)
The other motivation to take part in the Energy Community and reform the energy sector was the prospect of
urgently needed financial assistance for the energy sector from the EU and other international organizations
well before an eventual membership. Due to international isolation, underinvestment, mismanagement and
the corruption of the Milosevic era, the energy sector was left overstaffed, indebted and rundown, with an
urgent demand for reforms.For example, between 1991 and 1995 only around $US300 million was invested
into the electricity network. That was less than a fifth of the investment in the period between 1981 and 1985
(Palairet 2001, 910). Additionally, after the violent conflicts of the 1990s and the NATO bombings of Serbia in
1999, much of the energy infrastructure was destroyed.
On the other hand, eliminating the subsidies particularly affected the lower income groups of the general
population through higher energy prices. In order to reach cost-reflective tariffs in electricity, for example, a
tariff increase of 60–70 per cent was necessary. As long as the social system was not reformed, however, any
tariff increases hurt the poor and contributed to fuel poverty. Despite these domestic oppositions, however,
political pressure from the European Commission and short-term financial incentives were stronger and
generated the political motivation for rule adoption in the Serbian energy sector.
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3.Towards Trade Wars Between the USA and the EU vs.Turkey’s position
The natural effect of trade is to bringabout peace .Two nations which trade together render themselves
reciprocally dependent; for if one has an interest in buying, the other has an interest in selling; and all unions
are based upon mutual needs. (Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1758).
Bilateral trade, because it increases the opportunity cost of bilateral war, deters bilateral war. Multilateral
trade openness, because it reduces this opportunity cost with any given country, weakens the incentive to
make concessions during negotiations to avert escalation and therefore increases the probability of war
between any given pair of country. From this point of view, an increase in trade between two countries pacifies
relations between those but increases the probability of conflict with third countries. (Martin:2008:894)
According to the Alesina and Spolaore’s (2005, 2006) study the link between conﬂicts, defence spending, and
the number of countries. Their model aims to explain how a decrease in international conﬂicts can be
associated with an increase in localized conﬂicts between a highe rnumber ofsmaller countries. Their ex
planation is the following: When international conﬂicts become less frequent, the advantages of large
countries (in terms of provision of public and defence goods) weaken so that countries split and the number of
countries increases. This itself leads to an increase in the number of (localized) conﬂicts. In our paper, the
number and size of countries are exogenous but trade and the probability of escalation to war are endogenous.
Since its inception in 1995, more than 312 disputes have been raised under the WTO Dispute Settlement
System. Despite the obvious success of this system, several shortcomings call for a revision under the auspices
of the Doha Development Round. With a computable general equilibrium model we analyze the four most
prominent trade disputes between the EU and the USA, which we call ‘‘mini trade wars:’’ the Hormones, the
Bananas, the Foreign Sales Corporations and the Steel cases. The economic analysis revealed several flaws and
peculiarities: As a rule, retaliatory tariffs are detrimental to welfare of the retaliating country and amount to
‘‘shooting oneself in the foot.’’ Trade wars can only be won by large countries. (Breuss:2004:275)
Recently, the increasing radical right and populist movements taking place in the two sides of the Atlantic have
paved the way for a critical period, which would likely to have deep negative impacts in the relations between
Europe and the USA. In both sides, there has been escalation of concerns about the discrimination against
foreigners, migrants and especially Muslims. In the current period, President Trump have serious criticisms
against the EU, its lack of enough European contribution to the NATO and to European attitudes’ towards the
trade. (Dinç:2018:76)
On the other hand,European integration has not been immune to the shifting tides in the international system.
Some of the major challenges facing the EU are the rise of the radical right in elections over the last few years,
the US’s changing international role, a trend towards isolationism, the refugee problem, and in particular the
deepening divisions within the EU over this issue. The US’ waning commitment to multilateralism and the
resulting breakdown in transatlantic relations has forced the EU to reconsider its role in the international
system and how it should shape its future by using its own resources, especially when it comes to
security.(Çelik:2018)
From Turkey’s point of view,however an interesting “stipulation” of this urgency by the EU and NATO to accept
the Western Balkan countries in their camp, is their demand to work fast on finding solutions to their bilateral
disputes.Accordingly,this chain of crisis with the U.S. should push Turkey to re-calibrate its foreign policy with
the objective of re-alignment with the EU. This might perhaps constitute a new and right beginning for future
reconciliation between Ankara and Brussels.
Accordinly,Turkey is now trying to deal with all these problems produced by the Trump administration within
its own capacity. The Iranian sanctions will likely hurt Turkey which supplies around half of its oil from Iran. It’s
a great concern for several Turkish companies which found opportunities to do business in the neighboring
country especially after the lifting of embargoes.
Therefore,Turkey, like many European countries, had already announced that the U.S. decision to quit the
agreement was wrong and it will not abide by unilateral sanctions. President Erdoğan earlier informed about a
four-way summit to take place in Istanbul on Sept. 7 with the participation of Russian, French and German
leaders.
This upcoming period is surely very important, but two things should be well tailored: It should not look like
anti-U.S. gathering especially in light of the Iranian sanctions. Secondly, Turkey should better concentrate to
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find a common language with European countries rather than with Russia when it comes to issues concerning
Trump’s foreign policy moves.
At the same time,countries like Russia, Iran and China who have been immediate targets of the Trump
administration have long been in an effort to break the dollar-dominated trade in the world. They seem to be
joined by prominent European countries, like France whose President Emmanuelle Macron announced that
Europe could no longer rely on the U.S. for its security.
This is because Trump saddened his European friends with the trade war and their contributions to the NATO.
We have seen that it is not possible to be strong enough against Trump’s attack with the help of just Iran,
Russia, and China. The support phone calls of German Chancellor Angela Merkel and French President
Emmanuel Macron as well as Treasury and Finance Minister Berat Albayrak’s statement of appreciation to
Germany’s stance have softened the environment. But still the mere utterance of words does not lead to an
improvement in Turkey-EU relations. Some steps need to be taken.
In sum,the possible future course of the relationship between Europe and the USA in the new period after the
election of Donald trump to the Presidency is also being examined. We once again witness an era of divergence
in the relations similar to the one after the end of the Cold War. There are serious criticisms by Trump towards
the European Union due to lack of enough European contribution to the NATO and to European attitudes’
towards the trade. On the other hand, Europe -which grows increasingly wary of Russian intent- is anxious
about a US-Russian warming of relations which would work against the European interest. After the emphasis
on the critical issues, there are also some explorations about how the two sides might choose to behave to
avoid a serious rupture in these globally important relations. (Dinç:2018:41)

Conclusion
The election of Donald Trump as president of the United States has led to consecutive impacts on the world’s
political and economic order, sparking fresh global and regional instabilities. The world was not safe before
Trump, but it risks being in much more danger due to his reckless, arrogant and selfish policies.
For instance,the threat of Brexit to Germany’s export industry is dwarfed by President Trump’s offensive trade
policy.Perhaps decisive factor is the unpredictable international situation:Trump’s trade policy sanctions
against the EU .(See.Bulmer .2018)
We had hit rock bottom regarding relations with the EU. Now we have entered a period to improve relations
again. The lifting of the state of emergency has positively affected Turkey’s image in the eyes of the EU. And
U.S. President Donald Trump’s attack, to which we have been exposed just during this period, has reminded us
of how much the EU is important and how irreplaceable Turkey is to the EU.
The freedom of speech, supremacy of law, separation of powers and such fundamental political criteria that
constitute the backbone of European norms and values cannot be put aside by any European capital for the
sake of “battling” or “opposing in alliance” the Trump aggression. Turkey and most other European capitals’
policy on Iran are very much similar. European capitals and Turkey almost have identical sensitivities on Syria.
Finally,after the Western Balkans were tormented by ethnic conflicts stemming from the fall of Yugoslavia, the
European Union’s integration process produced an interim stability. Today, while the EU struggles with its own
political and economic problems, great power competition, fueling of ethnic conflicts and escalating border
disputes are on the horizon in the Balkans. This nonsense is going to go on for a long time, and everybody will
end up at least slightly poorer, but it probably won’t bring on the Second Great Recession. It may, however,
start the Second Cold War.
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Özet: Ekonomik krizler iktisatta mevcut teorilerin sorgulanmasına ve yeni paradigma arayışlarına neden

olmaktadır. Yenilik arayışlarının sonucu olarak iktisat biliminin kapsamında, içeriğinde ve kullanılan
metodolojisinde genişleme ve değişim meydana gelmiştir. Bu değişim içerik kaymalarını etkileyerek iktisatta
mevcut olan ortodoks- heterodoks iktisat ayrımına geleneksel ve yeni heterodoks iktisat ayrımını da eklemiştir.
Ortodoks iktisat ile kast edilen iktisadın kendini tüketim, bölüşüm, büyüme, istikrar gibi konularla sınırlaması
iken heterodoks iktisatta ekonomide ve toplumda değişiklik yaratan etkiler incelenmiştir. Yeni heterodoks
iktisat ise özellikle diğer bilimlerin emperyalist etkisinde kalarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel heterodoks
görüşler Kurumsalcı okul, Marksist iktisat, Avusturya okulu, Post Keynesyenler olarak kabul edilir iken yeni
heterodoks görüşler ise fizik, biyoloji, matematik, bilgisayar bilimi, nöroloji, psikoloji bilimlerinden etkilenerek
ortaya çıkan davranışsal iktisat, deneysel iktisat, evrimsel iktisat, nöroiktisat ve kompleksite iktisadıdır.
Çalışmada iktisattaki yeni gelişmeler diğer bilimlerle ilişkileri ele alınarak incelenmiş ve sonuç bölümünde yeni
heterodoks iktisatta ortak noktalar gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Heterodoks iktisat, neoklasik iktisat, evrimci iktisat.

1. GİRİŞ
İktisat bir yandan borç krizi, dışsallıklar, enflasyon gibi sosyal problemlerle ilgilenip bu tip sorunları çözmeye
çalışırken bir yandan da bilim olmasının bir sonucu olarak diğer bilimsel alanlardaki gelişmeleri de yakından
takip etmektedir. Uzun yıllar geleneksel iktisat yaklaşımı olarak kabul edilen Neo-Klasik iktisat temellerini
Newton fiziğinin denge yaklaşımından almaktadır. Doğal işsizlik oranı, doğal çıktı düzeyi, doğal faiz oranı
kavramları dengenin karşılığı olarak kullanılır. Ekonomi uzun, orta ve kısa dönem olarak ayrılır. Kısa dönemde
dengeden sapma durumu gerçekleşe bile bu orta veya uzun dönemde piyasaya müdahale olmadan ekonominin
tekrar denge düzeyine geleceği savunulur. Bu görüşün savunulması krizlerin ekonomi için geçici bir durum
olduğunun da kabul edilmesidir. Bu yaklaşımının yaşanan krizlere ve iktisattaki diğer olumsuz durumlara
çözümsüz kalması iktisadın denge yaklaşımının sorgulamasına ve iktisatçıları yeni alternatifler üretmeye itmiştir.
İktisatta son zamanlarda ortaya çıkan bu yeni akımlarda özündeki bu iki yapıyı da kullanır. Diğer bilimlerdeki
gelişmeleri yakından takip eder, bu bilimlerde ortaya çıkan son gelişmelerden faydalanarak ürettikleri teori ve
politikalarla kriz, enflasyon gibi durumlara çözüm bulmaya çalışırlar. Ortaya çıktığı zamandan beri birçok
bilimden etkilenmiş olan iktisat, özellikle son zamanlarda başta fizik, matematik, biyoloji, psikoloji, sosyoloji,
bilgisayar bilimdeki gelişmelerden etkilenir. Günümüzde iktisat ve diğer bilimler arasındaki ilişkide iktisat diğer
bilimleri yoğun etkisi altında kalmaktadır öyle ki iktisatta sıkça kullanılan kalibrasyon, patika bağımlılığı, kaos,
fraktallar, zaman tutarsızlığı, sınırlı rasyonellik, yapay sinir ağları, topoloji gibi kavramlar özellikle fizik, biyoloji,
matematik ve bilgisayar biliminin kavram, teknik ve yöntemleridir. İktisat böylelikle diğer bilimlerdeki
gelişmeleri yansıtır hale gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak iktisadın tanımını genişletmekte ve
değiştirmektedir.
Meydana gelen bu değişimle iktisatta Ortodoks - Heterodoks okullarda değişimler meydana gelmiştir.
Heterodoks iktisatta kendi içinde geleneksel ve yeni heterodoks iktisat olarak ikiye ayrılmıştır.

2. ANA AKIM İKTİSAT ANLAYIŞI: NEO-KLASİK İKTİSAT
Neo-klasik okul dar açıdan incelediğimizde tarihsel olarak 1870’lerden 1920’lere kadar hakimiyetini sürdüren
özellikle klasik okulun emek-değer teorisini eleştirerek ve birçok iktisadi faktörü de marjinal yasalara dayalı
olarak açıklamasıyla iktisadi düşüncede köklü değişiklikler yaparken bir yandan da liberal düşünceye sıkı sıkı
tutunarak klasik okulla ideolojik bağlarını koparmamıştır. 1929 kriziyle birlikte iktisatta Keynes’in düşünceleri
hakim olurken neo-klasik iktisat tarihsel olarak dönemini tamamlamıştır lakin analitik açıdan döneminin bittiğini
söylemek güçtür (Kazgan, 2014:118).
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Neo-klasik iktisat temel varsayımları ışığında incelendiğinde veri zamanda kaynaklar etkin dağılır. Modellere
zaman unsuru dahil edilmeden zamansız modeller oluşturulur böylelikle modeller statik yapıdadır. Bireyler
rasyonel kabul edilir. Böylelikle bireylerin tek amaçları faydalarını ya da karlarını maksimize etmektir. Azalan
marjinal fayda ilkesi geçerlidir. Ulaşılacak nihai hedef dengedir.

3. HETERODOKS İKTİSAT VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Ortodoks iktisat, genel olarak kabul edilmiş haliyle, insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan kaynakların ortaya
çıkardığı sorunları araştırma programı olarak seçmiş ve böylece kendini üretim, tüketim, bölüşüm, büyüme
konuları ile sınırlamıştır (Savaş, 2007:13). Heterodoks iktisat ise iktisat biliminin sınırlarını genişletmeye çalışmış,
iktisada sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, tarih gibi bilimlerden aktarma yapmaya çalışmıştır (Savaş, 2007:14).
Heterodoks ekonominin ilk ortaya çıkışı 1960’ların sonlarında Neo-klasik Ortodoks teoriye karşı olarak ortaya
çıkmıştır. Bu yaklaşıma heterodoks isminin verilmesinin nedeni ise Hetero çoğulculuk ya da farklı türlerin
içerilmesi anlamları taşımaktadır ve monizm karşıtı olarak kullanılmaktadır (Garnett, 2011:2).
Heterodoks ekonomide ana akım iktisada çeşitli alternatif yollara sahip ekonomik teoriler ve iktisadi düşünce
topluluklarından bahsedilir. 1970’lerde ve 1980’lerde heterodoks iktisadın paradigma olarak inşa edilmeye
başladığı zamanlarda ana akım olmayan okullar Neo-klasik ekonomiye tek bir alternatif teori geliştirmeye
çabaladılar.1990’larda ise heterodoks iktisatta çoğulculuk hakimdi. 1990’lara gelindiğinde ana akımın karşısında
olan birçok teorik yaklaşım popüler olmaya başlamıştır. Avusturya okulu, ekolojik ekonomi, feminist ekonomi,
kurumsal-evrimci okul, Marksist-radikal okul, post-Keynesyen okul. Heterodoks iktisatta tek bir yaklaşıma bağlı
kalınmadan çeşitli teorik yaklaşımlar ele alınıp, teoriler geliştirilebilirdi.
Sonuç olarak, Heterodoks okullar arasında herhangi bir rekabet olmaksızın heterodoks teoriler çoğulcu fikirleri
benimserler. Bu yüzden heterodoks iktisatta, heterodoks okulların birbirinden etkilenerek çeşitli analitik ve
felsefik çalışmayı içi içe bulmamız mümkündür (Garnett, 2011:3).
Son yıllarda iktisatta ana akım iktisadın önemi kaybetmeye başlayıp yerini alternatif görüşlerin alması iktisadın
dönüşüm yaşamasına sebep olmuş iktisatta çoğulcu yaklaşımlar hakim olmuştur. İktisatta meydana gelen bu
değişim ana akım iktisadın sınırların değişmesine de neden olmuştur. İktisatta son zamanlarda meydana gelen
değişmeler sayesinde Ortodoks ve Heterodoks kabul edilen görüşlerde de değişiklikler meydana gelmiştir. Ana
akım iktisat ile Neo-klasik iktisat eşleştirmesinin de sonunu getirmiştir.
Ana akım iktisatta çoğulcu yaklaşımlar hakim olmaya başlamıştır. Ana akım mikro ekonomide Newtoncu
mekanik yaklaşıma dayanan denge temelli uygulamalar yerini 1980’lerden beri oyun teorik yaklaşımlara
bırakmıştır. Oyun teorik yaklaşımlarda Newton’un mekanik dengesi yerine Nash’ın stratejik ilişkilere dayalı
dengesi kabul edilir (Davis, 2011:56).
Heterodoks iktisatta rasyonel-bireyci ve denge yaklaşımı yerine kurumlar-tarihsel arka plan ve sosyal yapı ön
plana çıkar. İktisatta ortaya çıkan bu çoğulculuk ya da ana akım iktisatta yaşanan bu bölünmeler, neo klasik
iktisadın ana akım içerindeki eski önemini kaybetmesiyle birlikte farklı yaklaşımlar iktisatta önem kazanmaya
başlamıştır. İktisatta yeni gelişmelerle birlikte öne çıkan heterodoks akımlar Evrimsel iktisat, Davranışsal İktisat,
Deneysel iktisat, Nöroiktisat ve Kompleksite iktisadıdır.

3.1 Evrimsel İktisat
İktisat evrim arasındaki ilk ilişki Darwin’in nüfus ilgili çalışmalarından ötürü Malthus’tan etkilenmesidir. Malthus
Nüfus Üzerine İnceleme adlı eserinde; savaş, salgın hastalıklar, kıtlık gibi olumsuz durumların nüfus artışını
sınırlandırdığından bahseder. 19. yy. İngiltere’de nüfus oranı gittikçe artmakta ama buna karşın yiyecek
kaynakları kısıtlıydı. Malthus böyle giderse insanlar arasında yiyecek mücadelesinin başlayacağını ve güçlü
bireyler karşısında güçsüz bireyler yok olacağından bahseder. Darwin; Malthus’un bu teorisi sayesinde evrimsel
değişimin temel niteliğini yakalayarak evrime bilimsel bir gömlek giydirir (Potts, 2003:4).
İktisatta evrimden bahsederken; iktisadi evrim ile kast edilenin bilginin nasıl değiştiği ve yayıldığıdır. (Potts,
2003:6).Evrimin iktisada uygulanmasında evrimin üç temel unsuruna (değişim, seçilim, kalıtım) dayanarak
iktisadın geçirdiği süreç ve değişimler açıklanmaya çalışılır.
Neo-klasik iktisatta büyümeyi sağlayan marjinal faydadır. Teknoloji ve yeniliği dışsal değişkenler olarak kabul
eder bu yüzden onun getirdiği değişimleri de inceleme dışı kabul eder. Evrimci iktisat dinamik modellerle
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ilgilenirken; neo-klasik iktisat statik modellerle ilgilenir. Neo-klasik iktisat “Walras Dengesini” temel alır. Walras
dengesi geleneksel iktisadın adeta “Magna Carta”sı gibidir (Hodgson, 2011:299).
Kültür, Neo-Klasik iktisadın herhangi bir iktisadi olayı incelerken analiz dışı bıraktığı ancak evrimci iktisadın
üzerinde durduğu noktalardan biridir. Evrimsel iktisat için kültürün önemli bir yeri vardır. Kültür evrimsel
değişimin itici gücünü oluşturur. Evrimci iktisatçılara göre ekonomi kompleks örüntülerin içinde evrilerek
değişen kültüre ait bir yapıdır. Değişen kültürel yapı insanların ekonomik ve sosyal ilişkilerinde nasıl davranması
gerektiğini de belirlemektedir. 1980’lerde Nelson ve Winter’ın “Ekonomik Değişimin Evrimci Teorisi”nin (An
Evolutionary Theory of Economic Change) yayınlanmasıyla modern evrimci iktisat dalgası başladı. Modern
evrimci iktisatta yenilik itici güç olması ana akım iktisadın reddettiği yenilik, belirsizlik, sürpriz ile ilgili
açıklamaları ön plana çıkarır. Nelson ve Winter’ın bu kitabından sonra yenilikle ilgili görüşlerinden dolayı
Schumpeter tekrar ön plana çıkmıştır
Çağdaş evrimci iktisat beş önemli özellik üzerinde durulur (Hodgson, 2011:303) :
1- Değişim hem niceliksel hem de teknoloji, organizasyon, ekonominin yapısı gibi niteliksel yapıları da içerir.
2- Ekonomik değişimin en önemli nedeni yeniliktir. Yeniliğin ve yaratıcılığın çeşitliliği çağdaş evrimci ekonominin
merkezidir.
3- Evrimci ekonomistler ekonomik sistemlerin kompleks yapısından bahseder. Yenilik ve kompleks yapıların
birlikte olması tersinemez evrimci değişime sebep olur.
4- İktisadi ajanların sınırlı kapasiteye sahiptir. Kompleks, belirsiz ve değişen dünyada ajanlar muhtemelen neyin
meydana geleceğini ya da ne olacağını tamamen bilinemez. Bu durum H. Simon tarafından “sınırlı rasyonellik”
olarak adlandırılır.
5- Kendiliğinden düzen kavramı ön plana çıkar. Kendiliğinden düzen kavramının ön plana çıkmasıyla birlikte bu
kavramı literatüre kazandıran Hayek’te ön plana çıktı.

3.2 Davranışsal İktisat
Avrupa’da 1789-1848 yılları arasında ilk olarak İngiltere’de yaşanan Sanayi Devrimi ile iktisadi yapıyı sonrasında
yaşanan Fransız Devrimi ile de siyasal yapıyı değiştirmiştir. Siyasal olan ile iktisadi olanın ayrılması sosyal
bilimleri de önemli biçimde etkilemiştir. 19. yy.’a kadar siyasal ve iktisadi yapı tarihsel ve kurumsal bir bütünlük
içinde birbirlerini karşılıklı etkileyen yapılar olarak ele alınıyordu. Ancak yaşanan iki devrimle birlikte sosyal
bilimler birbirinden kopmuş ve piyasa, devlet, toplum ayrı bilim dallarının inceleme alanı olmaya başlamıştır. Bu
ayrışmadan en çok iktisat bilimi etkilenmiştir (Özveren ve Özçelik, 2015:19). İktisat bilimi diğer sosyal
bilimlerden farklı olarak fen bilimlerine öykünerek bilimsel olmanın olmazsa olmaz ön koşulu olarak
matematiksel modeller kurmaya çalışmıştır. İktisat bu yolda tarihsel açıklamalardan kopuk, sosyal, siyasi ve
kültürel dünyadan ayrışmış mekanik bir dünya yaratmıştır. Bu dünyanın gereklerinden biri de rasyonel bireydir.
Standart iktisat yaklaşımında birey anlayışının temelleri faydacı felsefenin kökleri olan hedonizme(hazcılık)
dayanır. Hedonizmde birey acıdan kaçıp hazza ulaşmaya çabalar, bireyin eylemlerinin tek amacı en yüksek haz
düzeyine ulaşmaktır. Böylelikle geleneksel iktisat bireyin kararlarını zevk ve acıya indirgeyerek hesaplamıştır
(Dumludağ ve Ruben, 2015:37). Rasyonel birey; kendisi, diğer insanlar ve kurumlarla ilgili tam, kesin, maliyetsiz
bilgiye sahip, tek amacının bireysel çıkarlarını maksimize etmek olduğu bir dünyada yaşar (Akdere ve Boyacı,
2015:108).
Davranışsal iktisadın Herbert Simon’un çalışmaları öncülük eder. Simon’un sınırlı rasyonaliteyle ilgili yaptığı
çalışmalarda standart iktisat yaklaşımının yapı taşını oluşturan rasyonel bireye karşı çıkılmış ve alternatif bir
iktisat yaklaşımı oluşturulmaya çalışılmıştır (Heukelom, 2011:22).
Simon’ın öncülüğünde yapılan bu çalışmalar geleneksel davranışsal iktisat olarak adlandırılır. Modern
davranışsal iktisat Kahneman ve Tversky öncülüğünde yapılan çalışmalardır. Kahneman ve Tversky
çalışmalarında özellikle standart iktisadın beklenen fayda teorisini eleştirerek beklenti teorisi geliştirmişlerdir
(Heukolom, 2011:25).
Geleneksel davranışsal iktisat: Çalışmalarda psikolojik faktörlerin teknoloji sayesinde daha da kolay anlaşılıp,
yorumlanması sağlanmıştır. Sınırlı rasyonelite ve tatmin olma duygusunun bir arada kullanılarak oluşturulan
bilgisayar modellemeleri araçtır. Kompütasyonel kompleks teoriler, non-lineer dinamikler, algoritmik olasılık
teorileridir bu alanın başlıca kullandığı çalışma türleridir.
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Modern davranışsal iktisat: İktisadi ajanların tercih kısıtı altında ve psikolojik etkilerinde dahil olduğu fayda
maksimizasyon problemleriyle ilgilenirler. Ortodoks ekonomik teori, oyun teorisi, matematiksel finans teorisi,
deneysel iktisat, nöroiktisat, sübjektif olasılık teorileridir.

3.3 Deneysel İktisat
Deneysel yöntem bilgiye ulaşmada ana kaynaklarından biri olmasına rağmen her bilim dalında kabulü ve
gelişimi aynı hızda olmamıştır. İlk önce fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimlerinde kullanılmıştır. Sosyal
bilimlerde ise kullanımı ilk olarak 19. yy.’da psikolojide olmuştur. 1897’de Wilhem Wundt tarafından Leipzig
laboratuvarının kurulmasıyla psikoloji deneyli laboratuvara geçiş yapmıştır. Psikoloji ile kıyaslandığında iktisatta
deney 20.yy. ortalarına kadar kabul edilmemiştir (Basılgan;2013:62).
Deneysel iktisat tanım olarak kontrollü bir ortamda iktisadi ajanlar arasındaki ilişkiler incelenip, toplanan veriler
ışığında analizlerde bulunulan iktisadın alt dalıdır (Villeval, 2007:4).
Deneysel iktisat metodolojik olarak üç yöntem kullanılır. Laboratuvar deneyleri, saha deneyleri ve çevrimiçi
deneyler.
Deneysel iktisatta yapılan çalışmaları organizasyon düzeyinde ve bireysel karar verme düzeyinde deneyeler
olarak ikiye ayırabiliriz.
Organizasyon düzeyinde önemli deneyler, deneysel iktisadın babası olarak kabul edilen Vernon Smith’e aittir.
Bireysel karar verme üzerine yapılan deneylere baktığımızda 1931 yılında hem deneysel iktisadın çıkış noktası
sayılan hem de bireysel karar verme alnında ilk önemli çalıma kabul edilen psikolog L. Thurstone tarafından
yapılan çalışmadır (Akın ve Urhan, 2009:2). Çalışmada deneklere varsayıma dayalı seçimler sunarak kayıtsızlık
eğrilerini tahmin etmeye çalışmıştır. Çalışmanın Journal of Social Psychology’de yayınlaması bizlere deneysel
iktisadın çıkış noktası hakkında bilgi vermektedir (Akın ve Urhan, 2009:4). Bu alanda önemli çalışmalar
Kahneman ve Tversky’nin bireysel seçimlere psikolojik faktörleri dahil ederek yaptıkları çalışmalardır.

3.4 Nöroiktisat
Davranışsal iktisadın tamamlayıcısı bir diğer alan ise nöroiktisattır. Nöroiktisadın davranışsal ve deneysel
iktisattan farkı ise, iktisatta karar alma süreçlerini davranışsal açıdan incelemesine ilaveten bu süreci nöro
bilimden gelen yöntemlerde desteklemesidir (Artan ve Demirel, 2016:20).
Nöroiktisat tanım olarak, nörobiliminin ölçüm tekniklerini kullanarak iktisadi kararların sinirsel temellerinin
anlaşılmasını sağlayan disiplinler arası yeni bir alandır (Zak, 2004:1738). Disiplinler arası bir alanla kast edilen
psikoloji, siniri bilimden faydalanıyor olmasıdır. Psikoloji ile iktisat ilişkisini davranışsal iktisatta gördüğümüze
göre nöroiktisat davranışsal iktisada sinir biliminin eklenmesidir (Eren, 2011:42). Nöroiktisadın gelişmesinde
birbirinden farklı üç akımdan beslenmiştir. Davranışsal iktisat, kompütasyonel öğrenme teorisi ve fonksiyonel
nöroanotomi.dir.
Nöroiktisat alanında yapılan deneylerde şu sıra takip edilir (Vallee, 2007) :
1- Rasyonaliteyle ilgili bir oyun modeli kurulur ve deneklerin rasyonel davrandığı takdirde nasıl bir davranışta
bulunacaklarına dayalı olarak tahmin yürütülür.
2- Kurulan oyun modeli test edilir ve deneklerin kurulan modele uygun davranıp davranmadığı kontrol edilir.
3- Yapılan seçimlere bağlı olarak deneklerin davranışla ilgili beyin bölümleri tespit edilir.
4- Sonuç olarak deneklerin modele neden uygun davrandıkları ya da davranmadıkları açıklanmaya çalışılır.

3.5 Kompleksite İktisadı
Kompleksite iktisadının nasıl ortaya çıktığını anlamak için öncelikle kaos kavramının tanımındaki değişmeye
değinmek gerekir.
Kaos kelimesi kozmos kelimesinin tam zıddı olarak kullanılır. Kozmos mutlak düzen anlamına gelirken kaos ise
mutlak kargaşa mutlak düzensizlik anlamında kullanılır.
Kaosun anlamını fizik bilimindeki değişmelere göre ikiye ayrılır (Canan, 2016:175).
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Birinci tanım da kaos; evrende meydana gelen bazı durumların matematiksel denklemlerle modellenip
öngörülemeyecek denli karmaşık ve rastgele kuvvetlerin etkisi altında olduğunu ifade eder. Bu tanım Newton,
Descartes ve Galileo’nun fikirlerinin öncülüğünü yaptığı Klasik Fizik anlayışının etkisi altındadır. Klasik fizikte ise
determinizm ön plandadır yani her şey belirli ve tahmin edilebilir olduğu görüşüdür aynı zamanda Klasik fizik
anlayışına göre bütünü parçalara ayırarak inceleyebiliriz ve bu incelenen parçalar zaman içinde hareketleri
düzenli, tersinir ve öngörülebilirdir. İkinci tanım ise; Einsten’ın görecelik kavramı ve Max Planck’ın kuantum
teorisiyle gelişmiştir. İkinci kaos tanımına göre; görünürde düzensiz ve öngörülemez olarak sınıflandırılabilecek
birçok sistem ve davranışın, aslında üst düzeyde matematiksel bir düzene sahip olduğudur.
Kaos tanımındaki bu değişmelerle birlikte kompleksite için önemli bir gelişme de hava tahmincisi Lorenz’in
yaptığı çalışmalar sonucu tesadüfen keşfettikleridir. 1971 yılında Lorenz hava tahmini yapmak için çeşitli hava
olaylarını bazı kodlara ve rakamlara indirgemiştir. Lorenz bir hesaplamasında 0,506127 aldığı başlangıç değerini
ikinci hesaplamasında 0,506 olarak aldı. İki başlangıç değeri arasında binde birlik bir fark olmasına rağmen elde
edilen sonuç rakamları oldukça farklıydı (Canan, 2016:120). Lorenz’in dikkatini çeken ve kaosun ikinci tanımının
kavranmasına yardımcı olan durum ise başlangıç koşullarına hassasiyet durumudur. Lorenz 1972 yılında
yayınladığı makalesinin (Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?) başlığından
dolayı bu durum “kelebek etkisi” olarak anılmaya başladı.
Bununla birlikte Kompleksite iktisadı için önemli olan bir durum da fraktal geometrinin ortaya çıkmasıdır.
Fraktal geometri 2000 yıldan beri bilimde hakim olan Öklid geometrisinden oldukça farklıdır. Öklid geometrisin
de sonlu bir alan ve sonlu bir kenar sayısıyla şekiller gerçeğin soyutlanmasından ibarettir. Örneğin doğadaki
şekilleri Öklid geometrisiyle ifade etmeye çalıştığımızda tam küre şeklinde bir elma ya da tam üçgen şeklinde bir
ağaçtan bahsetmemiz gerekir ancak gerçekte evren Öklid geometrisindeki gibi kısıtlı, tekdüze ve sıradan değildir
(Eren, 2011:39).
Kompleksite ve kaos arasındaki ilişkisi incelendiğinde Kompleksite Kaostan sonra ortaya çıkan gelişmelerdir
özellikle kaosun ikinci tanımından sonra gelişmiştir çünkü fizikteki gelişmelerle beraber görülmüştür ki evrende
karmaşık, düzensiz gibi görünen ilişkiler aslında yüksek matematiksel düzene sahiptir. Kompleksite kaos ve
düzenin ortasında kalmaktadır (Eren vd., 2011:128).
Kaos ve Kompleksitenin ortak olan bazı özellikleri mevcuttur (Eren, 2012:11):
1- Doğrusal olmama
2- İndirgenemezlik
3- Evrenselliktir
Kompleksite’nin Türkçe anlamı karmaşıklık(TDK),karmaşıklık ise; içinde aynı cinsten birçok öğe bulunan,
birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşma durumu olarak tanımlanır. Ancak bu tanım tam olarak Kompleksite
kavramını karşılamakta da yetersiz kalmaktadır. Bir olguyu kompleks yapan çok fazla parçaya sahip olması veya
karmaşık bir yapısının olması değil bu parçaların birbiriyle olan ilişkisinden dolayıdır. Bütünün toplamdan farklı
olması bu durumu ifade eden bir açıklamadır. (Şahin vd., 2017:34) Ana yapı olarak birbirine benzer birçok canlıcansız varlık olabilir ancak bunları daha detaylı incelediğimizde aslında detaylarda çok büyük farklar görülür.
Bunun temel nedeni bir varlığın oluşmasında ya da bir olayın ortaya çıkmasına neden olan parçalar birbiriyle
karşılıklı karmaşık bir yapıda etkileşim içindedirler ve bu o duruma bir o kadar özel ve kaotiktir. İlk bakışta
kompleks olaylar rastlantısal olaylar ile karıştırılabilir lakin rastlantısal olaylar gerçekten rastlantısaldır
öngörülebilir herhangi bir durumları yoktur, kompleks olaylar ise gerçekten öngörülebilir ancak bu özellikleri
kolayca anlaşılmaz. (Taleb, 2015:145)
Bir sistemin kompleks olmasına neden olan üç özelliği vardır (Şahin vd., 2017:34):
1- Kendiliğinden organizasyon, belirim ve adaptasyon
Kompleksite iktisadına en önemli katkı “Santa-Fe Enstitüsü” tarafından yapılmıştır. 1987’de başlayan
konferansta fizik ve iktisatçılar biraraya gelelerek çalışmalar yapmaya başladılar bu toplantıların amacı
Enstitü’nde başkanı olan B.Arthur’un söylediği üzere doğrudan ekonomiyi değiştirmek değil, ekonomiyi
tartışmak, değerlendirmek ve mevcut sorunlara olan yetersizliğe çözüm bulmaktı. Bu toplantılar sonucu esas
olarak şunlarda karar kılınmıştır;
1- İktisatta “denge” konusunda kırılmalar meydana geliyor. Çoklu denge, dengesizlik konuları gündeme
gelmiştir.
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2- Homojen birey anlayışını ve bireylerin herhangi bir iktisadi karar alırken tek amacının fayda maksimizasyonu
sağlamak olmasını eleştiriliyor. Araştırmalar sonucu bireyler fayda maksimizasyonu yerine akla uygun tercihler
yapmaktadır.
3- Bireylerin tercihlerinde “akla uygun” tercihler yapması da analitik olarak çözümler daha bir karmaşık hale
gelir, analitik çözümler yetersiz kalmıştır çünkü ajanlar karar alırken esas olarak fayda maksimizasyonu
gözetmedikleri için ajanlara göre tercihler farklılaşmaktadır.
Kompleksite iktisadı:
1- Bütün toplamdan farklıdır
2- Herhangi bir global kontrole ihtiyaç duymayan kendiliğinden organize olan bir yapıdır Smith’in görünmez eli,
Hayek’in kendiliğinden düzeni en iyi şekilde açıklamaktadır.
3- Doğrusal olmama (non-lineerlik) özelliği gösterir.
4- Pozitif geri bildirime sahiptir.
5- Tersinemezlik özelliği içerir.
6- Çatallaşma görülür.
7- Öğrenen ve adapte olan heterojen bireyler vardır.

4. SONUÇ
İktisatttaki gelişmeler, diğer bilimlerdeki gelişmelerden bağımsız değildir. Yeni heterodoks iktisadın ortaya
çıkmasında diğer bilimlerin özel bir yeri vardır. Yeni heterodoks iktisadın ortak noktalarına şunlardır:
Neo-klasik iktisadın zamansız zaman modelleri terk edilmiştir. Zaman veri olmaktan çıkmıştır böylelikle
modellerde zaman incelenir hale gelmiştir. Deneysel, nöroiktisat gibi alanlarda laboratuar ortamında kısıtlı
somut zamanlı modeller kurulmuştur. Kompleksite iktisadında ise bilgisayar ortamında kısıtlı yapay zamana
dayalı modeller kurulmuştur.
Yeni iktisat yaklaşımlarında faydacılıktan neo-klasik iktisat yaklaşımında olduğu kadar bahsedilmez. Yeni
teorilerde faydacılık kavramı eski teorilerdeki kadar önem taşımaz.
Marjinalizm kavramı da yeni iktisat yaklaşımlarında önemini kaybedenler arasındadır. Yeni yaklaşımlarda fraktal
geometriden, oyun teorik yaklaşımlardan çokça bahsedilir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte iktisat modellerinin
simülasyonunun kurulması da iktisat bilimine yeni açılımlar sağlamıştır.
Rasyonellik kavramında eklektik bir süreç gerçekleşmiştir. Herbert Simon’un sınırlı rasyonellik kavramıyla
reddedilen tam rasyonellik yaklaşımı modern davranışsal iktisatla birlikte bazı temel teorilerde geçerli olduysa
da Neo-klasik iktisatta olduğu kadar önem taşımaz. Modern davranışsal iktisatla birlikte rasyonellik kavramının
yanında sınırlı rasyonellik kavramı da kullanılmaya başlanmıştır.
Birey ele alış biçiminde de önemli değişimler meydana gelmiştir. Bireyler sosyal-kurumsal yapıdan hem
etkilenen hem de bu yapıyı etkileyendir. Bireyler kolektif bilinç taşırlar. Kolektif bilinç; bir grubun (dini, milli,
siyasi olabilir) tüm üyeleri tarafından paylaşılan düşünce ve davranışlardır. Kolektif bilinç bireyin karar verirken
bağımsız düşünmediğinin de göstergesidir, birey ait olduğu gruba karşı sorumludur.
Yöntemsel olarak bireycilik yeterli görülmemeye başlanmıştır.
Denge kavramı sorgulanmaya başlanmıştır. Neo-klasik iktisatta varılması gereken tek nokta olan denge yeni
iktisat yaklaşımlarında dengenin var olup olmadığı, nihai bir son mu yoksa ekonomide ortaya çıkan sıradan bir
durum mu olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştır.
İktisatta ortaya çıkan bu yeni yaklaşımlar birbirinden etkilenip birbirini destekler durumdadır. Ortaya çıkan yeni
yaklaşımlarda çoğulculuk söz konusudur.
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Profesyonel Çalışma Hayatında Yer Almanın Bireylerin Çatışma Yönetim
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Özet: Bireyler kişisel boyutta olduğu gibi örgütsel boyutta da pek çok kişi ile ilişki kurmaktadır. Bireysel ilişiklerde yaşanan
çatışmalarda kişilerin duygusal bağlılıkları tamir edici bir görev görmektedir. Örgütsel ilişkilerde yaşanan çatışmalarda ise
duygusal bağlılığın etkisi azalmaktadır. Bireysel ilişiklerinde kişiler iletişimde bulunacakları kişileri ve ilişkilerinin düzeyini
belirleme imkanına sahip iken örgütlerde böyle bir imkan çoğu zaman elde edilememektedir. Farklı özelliklere, deneyimlere,
yaşanmışlıklara sahip pek çok birey bir işletmede ortak bir amaca hizmet etmektedirler. Farklılıkların çeşitliliği de çatışma
yaşanması olasılığını etkilemektedir. Her türlü insan ilişkisinde yaşanması muhtemel ve hatta kaçınılmaz olan çatışmanın
yönetilmesi örgütsel anlamda hayati bir öneme sahiptir. İşletmeler çatışmanın verebileceği zararı en aza indirmeye
çabalarken diğer taraftan çatışmanın işletmeye sağlayabileceği yararları keşfetmeye çalışmaktadırlar. Modern işletme
teorileri ile beraber çatışmanın varlığı olağan karşılanmak ile beraber her zaman negatif bir etki yaratmadığı da
düşünülmektedir. Örgütlerin gelişmesine katkı sağladığı düşünülen fonksiyonel çatışmalar ile örgütlerde yenilikçiliğin,
yaratıcılığın artacağı düşünülmektedir. Çatışmanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek ve olumsuz etkilerinden
sakınabilmek bireylerin çatışma yönetimi konusunda sergiledikleri tutum ile ilişkilidir.
Araştırmada üniversitede öğrenci olan bireyler ile çalışma hayatının içerisinde yer alan kişilerin çatışma yönetimi tarzları
arasındaki ilişkinin ve farklılıkların neler olduğu ile ilgili sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İpsala
Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler ve kamu sektöründe çalışmakta olan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada
elde edilen veriler SPSS 22 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Bireylerin profesyonel iş hayatında yer almadan önceki ve
sonraki çatışma yönetimi tutumları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin iş deneyimlerinin çatışma yönetimi
tarzları üzerindeki etkisi ile ilgili sonuçlara ulaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çatışma Yönetimi, Çatışma Yönetimi Stratejisi, Çalışma hayatı.

The Impact of University and Professional Working Life on Conflict Management
Strategies
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Abstract: Individuals develop relationships with many people at the organizational dimension as in the case of individual
dimension. The emotional commitments of individuals perform a repairing role in the conflicts experienced in personal
relations. The effect of emotional commitment, though, decreases in the conflicts experienced in organizational relations.
While individuals have the opportunity to determine people that they will be in contact with and their relationship levels,
such an opportunity is not usually obtained in organizations. Many individuals with different characteristics and experiences
serve a common purpose in organizations. The diversity of differences also affects the likelihood of experiencing conflicts.
The management of potential and even inevitable conflicts in all types of human relations has a vital importance in
organizational sense. Businesses struggle to minimize the damage that a conflict can cause while on the other hand trying
to discover the benefits that a conflict can provide to companies. By modern management theories the existence of a
conflict is considered as normal and it is also believed that a conflict does not always have a negative effect. It is accepted
that innovations and creativity will increase in organizations with functional conflicts that are supposed to contribute to the
development of organizations. Being able to benefit from the positive effects of a conflict and avoid its negative impacts are
related to the strategy that the individuals have developed about conflict management.
In this research the results concerning the structure of the conflict management strategies of university students and those
involved in the working life were reached. It has been explored what is the relationship and the differences between the
conflict management strategies that students and employees have. Two different samples were applied in the study. The
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first sample consists of students who are studying at Ipsala Vocational School and the other sample comprises individuals
working in a company that serves in the information sector. The data obtained in the study were examined by factor
analysis and divided into five dimensions. As a result of the research, it is aimed to reach the conclusions about the effect of
work experiences of individuals on conflict management strategies.
Keywords: Conflict management, factor analysis, conflict management strategy, working life.

1. GİRİŞ
Kişiler günlerinin büyük bir kısmını çalışma hayatının içerisinde geçirmektedirler. Çalışma kavramı sosyal hayatta
önemli bir kavram olarak yer almaktadır. Çalışma kelimesi eski Yunanlılar ve Romalarda “acı”, “yorgunluk” ve
“zahmet” ifadeleri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın, verilen emeğin karşılığında elde edilen
ücret ise katlanılanların karşılığı olarak ifade edilmektedir (Ören ve Yüksel: 2012: 37). Zamanla çalışma emek
verip karşılığında ücret elde etmekten çok daha derin anlamlar ifade eder hale gelmiştir. Çalışma ortamı kişinin
en uzun vadeli bulunduğu sosyal ortamı oluşturmakta ve çalışma arkadaşları da herkesten çok ilişkide
bulunduğu ve bulunmak zorunda olduğu kişiler olmaktadır. Eğer birey sevdiği işi huzurlu olduğu bir ortamda
yapıyor ise çalışmak zahmet anlamından giderek uzaklaşmaktadır. Konfüçyüs’un “Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir
gün bile çalışmış sayılmazsınız” sözü durumu en güzel özetleyen ifadelerden biridir. Birey çalıştığı işi seviyorsa,
çalışmak birey için bir zevk haline dönüşmektedir.
Çalışma hayatı yapılan iş ile beraber işin yapıldığı iş ortakları, partnerler, astlar, üstler, müşteriler ile bir bütün
oluşturmaktadır. Sosyal ilişkilerin durumu çalışma ortamını ve dolayısıyla bireyin tatminini etkilemektedir.
Çalışma hayatı paydaşların menfaatlerinin çakıştığı bir ortamdır. Menfaatlerin çatışması ise çatışma ortamının
doğmasına neden olabilir. İş hayatındaki çatışmaların sebebi sadece rasyonel sebeplere bağlı olmayabilir.
Çalışma hayatınızın dışında sınırlı iletişimde olmayı tercih edeceğiniz biri ile işiniz gereği çok sık görüşmek
durumunda kalabilirsiniz. Bu durum da çalışanlar arasındaki çatışmaların artmasına neden olabilir. Bireyler
çalışma hayatlarının dışındaki bireyler ile de çatışmalar yaşamaktadır. Ancak birey informal ilişkilerinde
hayatında yer alan kişilere karşı duygusal bağlar hissetmektedir. Sevgi, bağlılık, sadakat gibi duygular hissetmesi
çatışmaların kısa süreli olmasını ve yıkıcı etkisinin azalmasını sağlayabilmektedir.
Çalışma hayatı bireyi etkilediği gibi, çalışma ortamı da bireyin davranışlarından etkilenmektedir. Çatışma
stratejisi olarak bireyin nasıl bir tutum sergilediği yöneticiler ve işverenler açısından önemlidir. Yöneticilerin ve
işverenlerin çatışmaya yönelik bakış açısı zamanla farklılaşmıştır. Klasik yaklaşım teorilerinin düşünürleri
çatışmayı örgüte tamamıyla zarar veren bir süreç olarak ifade etmiştir. Çatışma ortamının mümkün olan en kısa
sürede ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Neo-klasik yaklaşımı düşünürleri ise çatışma
kavramını olağanüstü ve kaçınılması gereken bir kavram olduğu fikrine karşı çıkmışlardır. Çatışmanın insanın var
olduğu ortamda olmasının çok doğal olduğu görüşünü savunmuştur. Modern yönetim yaklaşımı ile beraber
çatışmanın her zaman olumsuz bir anlam ifade etmediği görüşü savunulmuştur. Çatışmanın ortadan kaldırılması
değil, yönetilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir (Bakan vd. 2-3). Modern görüş ile beraber kişilerin çatışma
yönetimine yönelik stratejileri önem kazanmıştır. Kişiler karşılarındaki kişilere göre farklı çatışma stratejileri
benimseyebilmektedirler. Çatışma stratejilerinden bazıları bütünleştirme, kaçınma, uzlaşma ve uyma olarak
sıralanabilir ( Özgan, 2006: 78-79).
Çalışma hayatı ve öğrencilik hayatı birbirinden farklı deneyimlerin yaşandığı süreçlerdir. Bu çalışmada bireylerin
çalışma hayatında bulunmaları veya öğrenci olmaları durumlarının kişilerin çatışma yönetim stratejilerine olan
etkisi incelenecektir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Sosyal hayatın içinde yer alan her bireyin diğer bireyler ile çatışma olasılığı vardır. Çatışmanın sosyal hayata bu
kadar yoğun yaşanan bir kavram olması konunun pek çok araştırmaya konu olmasını sağlamıştır. Kavram pek
çok kavram ile ilişkilendirilmiştir. Akçakaya’ ya göre çatışma yönetiminin örgütlerde yaşanması kaçınılmazdır.
Ve çatışma yönetiminin başarısı örgütteki bireylerin niteliklerine bağlıdır. Çatışmalar için hazırlıklı olan, iletişimin
kuvvetli olduğu, güven duygusunun ve sadakatin hissedildiği örgütlerde çatışma yönetimi başarılı bir şekilde
yönetilmektedir (Akçakaya, 2003: 18-19). Aksoy ve Kaplan’ ın konaklama işletmeleri üzerinde gerçekleştirdikleri
araştırma sonucuna göre departmanlar arasındaki çatışmaların nedenleri: terfiinin adil olarak yapılmaması, işin
yapılış şeklini etkileyebilecek kararlarda iş görenin görüşlerinin alınmaması, işin yapılabilmesi için diğer
bölümlerden gelecek olan bir belgenin, ürünün veya bilginin gecikmesi, aşırı iş yükü ve yorucu iş temposu,
sorumluluklar ile sahip olunan yetki arasında bir dengesizliğin bulunması olarak belirlenmiştir ( Aksoy ve Kaplan,
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2005: 151-152). Aktaş ve Kılınç’ ın beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında
otel yöneticilerinin çatışma ve çatışma yönetimi ile ilgili net bir tavır sergileyemedikleri ortaya konmuştur.
Ayrıca araştırma sonuçlarına göre çatışma çalışanların zihninde tamamıyla olumsuz bir algı yaratmaktadır.
Araştırma ile çatışmanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için çalışanların çatışma yönetimi ile ilgili
bilgilendirmelerinin gerekliliği sonucu elde edilmiştir (Aktaş ve Kılınç, 2007: 85). Aslan’ ın hastane çalışanları
üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre bireysel ve kurumsal iletişim, yetki ve sorumluluk
denkliğinin olmayışı çatışma sebebi olarak görülmektedir. Araştırma sonuçlarında genç çalışanlarda görev
tanımındaki eksikliklerin, kararlara katılım eksikliğinin, çalışanların takdir edilmesindeki eksikliğin, iş
doyumundaki yetersizliğin, gelir yetersizliğinin, hizmet içi eğitim eksikliğinin daha yüksek düzeyde çatışmaya
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Büyük yaş grubunda yer alan çalışanların memnuniyet düzeylerinin yüksek
beklentilerinin düşük olması uzun dönem aynı yerde çalışmanın yarattığı alışkanlık ve ait oldukları X
jenerasyonun üyeleri olmaları ile ilişkilendirilebilir (Aslan, 2004: 605-611). Asunakutlu ve Safran’ ın kültürel
farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre dil faktörü kültürel çatışmaların
en önemli nedeni olarak belirlenmiştir. Gross ve Guerro’ nun öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmanın
sonuçlarına göre çatışmaların başarı ile yönetilebilmesi için bireylerin bütünleştirici çatışma stratejisini başarılı
olarak yönetmesi gerekmektedir (Gross ve Guerro, 2000: 200). Ohbuchı, Fukushıma ve Tedeschı tarafından
öğrenciler üzerinde yapılan bir diğer araştırmada kültürel değerlerin çatışma yönetimi ile olan ilişkisi
incelenmiştir. Araştırma sonuçları literatürdeki pek çok çalışma ile tutarlılık göstermektedir. Araştırma
sonucunda kişilerarası çatışmalardaki çatışma stratejilerinin kültürel faktörlerden yoğun olarak etkilendiği
sonucuna ulaşılmıştır. Amerikalı ve Japon bireylerin yer aldığı araştırmada kollektivist özellikler gösteren
Japonların çatışmalarda kaçınma stratejisini uyguladığı görülmüştür. Amerikalı bireyler ise daha iddialı ve
kendini savunmaya alan stratejiler benimsemektedirler (Ohbuchı, Fukushıma ve Tedeschı, 1999: 68). Morris vd.
yaptığı araştırma sonuçları da kültürel farklılığın çatışma stratejilerinde farklılığa neden olduğu sonucunu
desteklemektedir (Morris vd., 1998: 741). Literatürde pek çok araştırmada demografik özelliklerin çatışma
yönetimine etkisi ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Ayan ve Yavuz’ un araştırma sonuçlarına göre yaş ve mesleki
deneyim bireylerin çatışma stratejileri üzerinde etkili olmaktadır. Araştırmada demografik özelliklerden cinsiyet,
öğrenim durumu, medeni durum, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumunun çatışma stratejisi üzerinde etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Şahin tarafından ilköğretim okulu yöneticilerinin üzerinde gerçekleştirilen
araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri arasında pozitif yönlü
güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Şahin, 2010: 139). Ünlü ve arkadaşlarının alt kültürü temsil edebilecek bir birey
üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre popülerleşme aşamasında alt kültür temsilcisinin
çatışma yönetme stratejisi olarak hükmetme stratejisini benimsediği sonucuna ulaşılmıştır (Ünlü ve Ark., 2018:
18). Göl ve arkadaşlarının sağlık kurumlarında hizmet veren çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırma
sonuçlarına göre çalışanlar çatışma stratejisi olarak uyma stratejisini seçmektedir (Göl ve Ark., 2017: 120).
Alanyazın incelediğinde demografik özellikler ile ilgili genel bir yargıya varılabilecek sonuçlara ulaşılamamıştır.
Farklı araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre birbirinden farklı demografik özelliklerin çatışma stratejileri
belirlemede etkili olabilmektedir (Ayan ve Yavuz, 2018: 756). Çatışma yönetimi kavramı geniş bir alanyazına
sahiptir. İnsanlığın varlığından beri varlığından söz edebileceğimiz çatışma kavramı geçmiş dönemlerde üzerinde
yoğun olarak çalışılan bir konu olmak ile beraber güncel olarak da araştırma konusu olarak yer almaktadır.
Yaşanan teknolojik, ekonomik, politik, doğal pek çok gelişme bireylerde hatta kuşaklarda değişiklik
yaratmaktadır. Bu değişimden pek çok sosyal ilişki gibi çatışmalarda etkilenmektedir. Bu nedenlerden dolayı
çatışma yönetimi literatürde güncelliğini koruyan bir konu olarak yer alması beklenmektedir.
Bu araştırma ile literatürde çatışma yönetimi ile ilgili araştırmalarda üzerinde yoğunlaşılmamış bir kavram
üzerinde durulacaktır. Bireylerin hayatlarının farklı rollerini oynadıkları dönemlerde çatışma yönetiminde
izledikleri stratejilerdeki değişiklerin tespiti araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

3. ARAŞTIRMA
3.1. Araştırma Amacı ve Önemi
Çatışma, kelime anlamıyla olumsuz algı yaratan bir kavram olarak ifade edilebilir ancak bireylerin ve örgütlerin
eksiklerini görmesini, gelişmesini ve yenilenmesini de sağlayabilmektedir.
Bu çalışma, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 yılları arasında öğrenim gören
öğrencilerinin ve kamu sektöründe hizmet veren bir işletmenin büro çalışanlarının çatışma yönetimi
stratejilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
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3.2. Yöntem
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve kamu sektöründe hizmet veren bir işletme
çalışanları ile ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmaya katılan kişilerin çatışma yönetimi davranışlarını beş
boyutta inceleyen Özgan (2006) tarafından geliştirilen çatışma yönetimi stratejileri ölçeği kullanılarak anket
uygulanmıştır. Kullanılan ölçek, Gümüşeli tarafından 1994 yılında Türkçe’ye uyarlanan ROCI II (Rahim Örgütsel
Çatışma Ölçeği)’nden türetilmiştir. ROCI II ölçeği, çatışma yönetimi araştırmalarında halen sıklıkla
kullanılmaktadır (Yıldızoğlu 2013; Aslantaş&Özkan 2012; Baykal&Kovancı 2008; Özgan 2006; Antonioni 1998).
Anket formun ilk kısmı demografik özellikleri, ikinci kısmında ise çatışma yönetimi stratejileri ölçek soruları yer
almaktadır.
Araştırmada basit rastgele örneklem yöntemiyle iki ayrı örneklem kullanılmıştır. İlk örneklem, Trakya
Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda önlisans düzeyinde öğrenim gören 54 birinci sınıf, 54 ikinci sınıf
öğrencisi olma üzere toplam 108 öğrencinden oluşmaktadır. İkinci örneklem ise kamu sektöründe hizmet veren
bir işletmenin 41 büro çalışanını kapsamaktadır. İlk örneklem için örnek sayısı yeterli olarak değerlendirilebilir.
Faktör analizi için örneklem sayısı 100’den az olmamalıdır (Hatcher, 1994). Ancak ikinci örneklem için örnek
büyüklüğü zayıftır. Bunun nedeni işletmenin büro çalışan sayısının 41 ile sınırlı olmasıdır.
Anket çalışması, toplam 41 sorudan oluşmaktadır ve ters soru içermemektedir. Anket çalışmasında, 1’den 5’ e
kadar sınıflanan ((1) Hiçbir zaman, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sık sık, (5) Her zaman) likert ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek bütünleştirme, kaçınma, uzlaşma, hükmetme ve uyma olarak adlandırılan beş boyuttan oluşmaktadır.
Ölçeğin Cronbach’ın Alfası katsayısı ilk örneklem için 0.904, ikinci örneklem için 0.899 olarak bulunmuştur.
Cronbach’ın Alfa katsayısı 0.60 ve üzerinde olması ölçeğin “güvenilir” olduğunu ifade ettiğinden (Alpar, 2012:
458) ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Cronbach Alfa katsayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Ölçekler

Cronbach Alfa (α)
katsayıları

İfade Sayısı

Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği (Örneklem 1)

41

.904

Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği (Örneklem 2)

41

.899

3.3. Bulgular
Araştırmada çatışma yönetimi stratejilerine ilişkin görüşler cinsiyet değişkenine göre t-testi ile analiz edilmiştir.
Her iki örneklem için de sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda yer alan 1. örneklem öğrencileri, 2.
örneklem ise kamu sektöründe hizmet veren çalışanları temsil etmektedir.
Tablo 2: İki Örneklemin T testi Sonuçları
Çatışma
Stratejileri

Yönetimi

Bütünleştirme
Kaçınma
Uzlaşma
Hükmetme
Uyma

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Frekans
(1)
39
69
39
69
39
69
39
69
39
69

Frekans
(2)

Ortalama
(1)

Ortalama
(2)

13

3,55

4,05

29
13
29
13
29
13
29
13
29

3,66
3,73
3,73
3,09
3,19
4,23
3,99
3,56
3,59

3,91
2,98
3,11
3,66
3,69
3,08
3,34
3,44
3,52

p (1)

p (2)

0,409

0,522

0,986

0,548

0,411

0,878

0,081

0,231

0,811

0,745

Tablo 2 incelendiğinde her iki örneklemde de çatışma yönetimi stratejileri ölçeğinin alt boyutlarında cinsiyet
açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Başka bir deyişle öğrenim hayatındaki öğrenciler ve profesyonel
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hayattaki çalışanlar cinsiyete göre değerlendirildiğinde bütünleştirme, kaçınma, uzlaşma, hükmetme ve uyma
boyutlarında benzer tutumlar sergilemektedir. Ayrıca ölçeğin tüm boyutlarında iki örneklemde de ortalamalar
ortalama üstünde ilgili tutumları benimsediklerini ifade etmektedir.
Araştırmada yer alan diğer demografik özellikler incelendiğinde öğrenci ya da çalışan olma durumunun çatışma
stratejilerine etki etmediği görülmüştür. Örneklemelerin gelir, yaş, yetişme döneminde en uzun süreli yer (köy,
büyükşehir vb.) incelendiğinde bireylerin çatışma yönetimlerim stratejilerinin bu değişkenlerden etkilenmediği
sonucuna varılmıştır.
Araştırmada açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde elde edilen sonuçlara göre ölçeğin 5
faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler bütünleştirme, kaçınma, uzlaşma, hükmetme ve
uyma olarak ifade edilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre beş faktörlü yapı içerisinde toplam varyansın
51.56’sı açıklanabilmektedir.
Tablo 3: KMO ve Barlett Test Sonuçları
KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Değeri.

,768
2276,434
820
,000

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Testi

Tablo 3, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı örnekleme ilişkin sonuçları içermektedir. Faktör analizinin
öncelikli şartı değişkenler arasında korelasyon olmasıdır. Barlett küresellik testi 0,00<0,05 olduğundan
değişkenler arasında yeterli düzeyde ilişki olduğu söylenebilir. Faktör analizi için örneklem yeterliliğini ölçmek
için kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testinin sonucu ise 0,768 olarak bulunmuştur. 0 ile 1 arasında değer
alan KMO değerinin 0,5’in altında olmaması örneklem yeterliliğinin kabul edilebilir olduğunu ifade etmektedir
(Yurtkoru vd., 2016).
Profesyonel çalışma hayatındaki çalışanların yer aldığı örneklemde Barlett küresellik testi 0,00<0,05 olduğundan
değişkenler arasında yeterli düzeyde ilişki belirlenmiştir. Ancak KMO değeri 0,117 olduğu için bu örneklemin
faktör analizine uygun olmadığı ifade edilebilir.
Bir değişkenin analizde yer alan diğer değişkenler ile paylaştığı varyans miktarı ortak varyans olarak
adlandırılmakta ve özdeğeri 1’in üzerinde olan bileşenler toplam varyans miktarını açıklamaktadır. Araştırmanın
toplam varyansının açıklayıcılığı Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Toplam Varyansın Açıklayıcılığı

Component
1
2
3
4
5

Total
9,879
4,814
2,874
1,919
1,657

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
24,095
24,095
11,740
35,835
7,010
42,845
4,679
47,525
4,041
51,566

Extraction Sums of Squared
Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadingsa
% of
Cumulative
Total Variance
%
Total
9,879
24,095
24,095
7,807
4,814
11,740
35,835
7,438
2,874
7,010
42,845
5,331
1,919
4,679
47,525
3,216
1,657
4,041
51,566
2,599

Araştırmada faktör yük değerleri 0,40’ın altında olan sorular ve binişik madde olarak adlandırılan birden fazla
faktörde 0,10’dan az farklılığı olan soru maddeleri analizden çıkarılmıştır. Toplam 41 sorudan oluşan ölçekte
çıkarılan sorulardan sonra 34 soru ile analiz çalışması tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda faktörleri oluşturan
soru grupları Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5: Faktörleri Oluşturan Soru Grupları
Bütünleştirme
Kaçınma
S18
S6
S27
S7
S29
S14

Uzlaşma
S3
S4
S8

Hükmetme
S2
S9
S16

Uyma
S1
S25
S38
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S32
S35
S37
S41

S19
S21
S24
S26
S28
S33
S39
S40
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S10
S12
S15
S17
S34

S31

Faktör analizi sonucuna göre ölçek 34 sorudan oluşmaktadır. Sonuçta tüm bu faktörler ışığında çatışma yönetim
stratejilerine ilişkin ortaya çıkan yapı ilgili literatürle tutarlılık göstermektedir (Özgan, 2006).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, çatışma yönetimi konusu öğrenciler ve profesyonel çalışanlar üzerinden araştırılmıştır. İki ayrı
örneklem seçilmesinde amaç öğrenci ve çalışan olma durumunun bireylerin tutumlarını değiştirip
değiştirmediğini belirlemektir. Araştırma sonucunda bireylerin öğrenci ya da çalışan olmalarının çatışma
stratejilerine etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneklemlerin demografik özellikleri dikkate alınarak
gerçekleştirilen analizler sonucunda da çatışma stratejilerin belirlenmesinde öğrenci olmanın ya da çalışma
hayatında yer almanın çatışma stratejisi belirlemede etkili olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Literatürde
çatışma için strateji olarak nitelendirilen çok sayıda alt boyut yer almaktadır. Bu araştırmada çatışma stratejisi
olarak bütünleştirme, kaçıma, uzlaşma hükmetme ve uyma alt boyutlarının yer aldığı bir ölçme aracı
kullanılmıştır.
Çatışma stratejileri bireysel ve örgütsel boyuttaki sosyal ilişkiler için önemli bir kavramdır. Çatışmanın olumlu
yönlerinin keşfedilmesi ve yönetilecek bir kavram olduğu ile ilgili görüşler konunun pek çok araştırmaya konu
olmasını sağlamıştır. Araştırma sonuçlarında bireylerin çatışma stratejisi olarak tüm stratejileri yüksek düzeyde
benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum bireylerin çatışma stratejisi seçerken içinde bulundukları
duruma göre farklı stratejiler benimsedikleri sonucuna ulaşılmasını sağlayabilir. Nicel bir araştırma tekniği
kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, örneklemdeki bireylerin çatışma stratejilerini belirlerken hangi durumda
hangi stratejiyi kullandıklarını öğrenmeye yönelik bir çalışma ile derinleştirilebilir. Sosyal ilişkiler çok fazla sayıda
değişkenden etkilenmektedir. Sosyal ilişkiler yapısı ile ilgili sonuçlara ulaşmak için konu üzerinde farklı
değişkenler dikkate alınarak araştırmaların genişletilmesi gerekmektedir.
Araştırma sonucunda elde edilen ortalamalar incelendiğinde öğrencilere ait örneklemdeki bireylerin
hükmetme, kamu sektöründe çalışan bireylerin ise bütünleştirme stratejilerinde daha yüksek ortalamaya sahip
oldukları gözlenmektedir.
Bu sonuç öğrencilerin zorunlu beraberliklerinin sınırlı olduğu öğrencilik
dönemlerinde, bireysel ilişkilerinde hükmetme stratejini yoğun olarak kullandığı sonucuna ulaşılmasına neden
olabilir. Örgütsel çevrede yer alan, çalışma hayatındaki bireylerin ise iş ortamındaki başarı ve huzur için
bütünleştirme stratejini benimsemeye meyilli oldukları sonucuna ulaşılabilir. Araştırma örneklemi genişletilerek
veya değiştirilerek elde edilen sonuçların tutarlılığı ile ilgili sonuçlar ulaşılabilir.

KAYNAKÇA
Akçakaya M., (2003). “Çatışma Yönetimi ve Örgüt Verimliliğine Etkisi”. Kamu-İş Dergisi, 7 (2), 2-27.
Aksoy A., Kaplan M., (2005). Konaklama İşletmelerinde Departmanlar Arası Çatışmanın Analizi ve Bir Uygulama. Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, (1), 133-154.
Aktaş H., Kılınç T., (2007). “TUROB Üyesi Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımları İle Bireyler Arası
Çatışma Yönetim Tarzları İlişkisi”, Yönetim Dergisi, 18 (58), 76-87.
Antonioni, D. (1998). Relationship Between The Big Five Personality Factors And Conflict Management Styles. The
International Journal of Conflict Management, 9 (4), 336-355.
Aslan Ş., (2004). “Hastanelerde Örgütsel Çatışma: Teori ve Örnek Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (11), 599-617.
Aslantaş, İ. Ve Özkan, M. (2012). Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı – yıkıcı olmaları ile öğretim liderliği arasındaki
ilişki, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 230-240.
Asunakutlu T., Safran B., (2004). “Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma”. Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, 6 (1), 26-49.
Ayan B., Yavuz E. (2018). Örgütsel Çatışma ve Yönetim: Kamu Örgütlerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10
(1), 745-762.

198

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Bakan, İ., Eyitmiş, A. M., Erşahan, B., Doğan, I. F., & Bulunmaz, G. Banka (2018). Çalışanlarının İş Tatmin Ve Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri ile Çatışma Tür Ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması.
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/ismailbalkanbankacalisanlari.pdf, Erişim Tarihi: 07.10.2018.
Baykal, K. ve Kovacı, A. (2008). Yönetici ve Astlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir araştırma, Havacılık ve
Uzay Teknolojileri Dergisi, 3 (3), 21-38.
Göl, E., Arslankılıç Ç., Anıl Göl L. (2017). Sağlık Kurumlarında Yaşanan Çatışmaların Çözüm Yöntemleri. Ekonomi, İşletme ve
Yönetim Dergisi, 1 (2), 97-124.
Gross M.A., Guerro L.K., (2000). “Managing Conflict Appropriately And Effectively: An Application Of The Competence
Model To Rahim’s Organizational Conflict Styles”, The International Journal Of Conflict Management, 11 (3), 200-226.
Gümüşeli, A. İ (1994). İzmir İli Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Biçimleri. Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Morris M. W. , Williams K. Y., Leung K., Larrick R., Mendoza M. T., Bhatnagar D., Li, J., Kondo M., L. L., Hu J. C. (1998).
Conflict Management Style: Accounting for Cross-National Differences, Journal Of International Business Studies, 29 (4),
729-748.
Ohbuchi K. I., Fukushima O. Ve Tedeschi J. T. (1999). Cultural Values In Conflıct Management Goal Orientation, Goal
Attainment, And Tactical Decision. Journal Of Cross-Cultural Psychology, (30) 1, 51-71.
Ören, K. & Yüksel, H. (2012). Geçmişten günümüze çalışma hayatı. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1(1), 34-59.
Özgan, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. T.C. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.
Şahin, A. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişiler Arası İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki
İlişki. Milli Eğitim, 125-145.
Ünlü S., Ünügür N. A., Kır B. (2018). Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği.
Selçuk İletişim, 11 (2), 5-20.
Yıldızoğlu, H. (2013). Okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleriye çatışma yönetimi stili tercihleri arasındaki ilişki,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Yurtkoru, E. S, Çinko, M. ve Durmuş, B. (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Beta Basım Yayım, İstanbul.

199

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018
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Özet: Mesleki eğitim, genç nesilleri işgücü piyasasına hazırlayan ve ülke ekonomileri açısından büyük önemi olan bir işleve
sahiptir. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemi tam anlaşılamamıştır. Küreselleşme, artan uluslararası
rekabet, gelişen ve hızla değişen teknolojiyle birlikte ülke ekonomileri de dönüşümler yaşamaktadır. İşgücü piyasalarının da
teknolojik değişim ve dönüşüme hızla uyum sağlayarak bu ivmeyi yakalamaları gerekmektedir. Dolayısıyla piyasadaki
işgücünün niteliği büyük önem taşımaktadır. Ekonominin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirme işlevi eğitim kurumlarına
bırakılmıştır. Mesleki eğitim kurumları; bilgi ve teknolojiyi takip etme, eğitim programları ve okul altyapılarıyla yaşanan
dönüşüme uyum sağlama sürecine girmiştir. Teoride bunları dile getirmek mümkünken uygulamaya bakıldığında söz konusu
durumun kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Eğitim politikaları, ülke ekonomisi, kaynak kullanımı ve benzeri birçok nedenden
ötürü uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu araştırmanın amacı mesleki yükseköğretimde karşılaşılan sorunların neler
olduğunu, staj uygulamalarında yaşanan aksaklıkları ve meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarının işgücü piyasasında
karşılaştıkları engelleri belirleyebilmektir. Denizli’de 5418 öğrencisi, aktif 10 bölümü ve bu bölümlerde 26’sı aktif 1’i yarı
aktif olmak üzere toplam 27 programı bulunan bir MYO’da 7 bölüm başkanı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yarı
yapılandırmış form kullanılan görüşmeler 13-20 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir ve ortalama 35 dakika
sürmüştür. Araştırma bulguları; eğitim, stajlar, işgücü piyasası ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi kapsamında
değerlendirilmiştir. Mesleki eğitime yönelik yapılan planlamaların birçoğunun gerçekleştirilememiş olması, konunun
taraflarının gerekli özeni göstermediğini veya önemsemediğini düşündürmektedir. Yıllardır planlanan üniversite sanayi
işbirliği istenen düzeyden uzaktır. Staj eğitimleri ile ilgili farklı uygulamalar bulunmakla birlikte, elde edilen çıktılarda büyük
farklılıklar görülmemektir. Sınavsız geçiş sistemiyle birlikte öğrenci kalitesi, bunun bir sonucu olarak alınan eğitimin niteliği
düşmüştür. Katılımcılar, sınavsız geçişle gelen öğrencilerin daha başarısız olduğunu ve okulu bırakma eğilimi gösterdiklerini
ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Mesleki yükseköğretim, Nitel araştırma, Eğitim

Problems Encountered in Vocational Training and A Field Study on the Suggestions
for Solutions
Abstract: Vocational training has a great role in preparing young generations for labor market and is of critical importance
for countries’ economies. However, its value has not been fully understood in Turkey, as in many countries. Together with
globalization, increasing international competition, developing and rapidly changing technology, countries’ economies have
also been evolving. Labor markets need to keep up with the technological changes and evolutions and maintain a certain
pace of progress. Therefore, the quality of labor in the market is of great importance. The mission of raising the qualified
workforce the economy needs has been given to educational institutions. Vocational training institutions have been in the
process of following information and technology and adapting to transformations occurring as a result of educational
programs and school infrastructure. While it is possible to mention these theoretically, it seems that the situation is not
that much easy practically. Some problems are encountered in practice because of several reasons such as education
policies, country economy, and resource use and so on. The aim of this study is to determine the troubles encountered in
vocational higher education, the problems in internship training and the obstacles that graduates of vocational schools (VS)
have in labor market. In depth interviews were conducted with 7 department heads in a Vocational School, in Denizli, with a
total of 5418 students, 10 active departments and 27 programs, 26 of which are active and 1 semi-active. The interviews
consisting of semi-structured forms took place between 13 and 20 March 2017 and lasted for an average of 35 minutes.
Research findings were evaluated in the scope of enhancing education, internships, labor market and vocational education.
The fact that a majority of the plans for vocational training could not be achieved suggests that the relevant authorities do
not pay the necessary attention or show care. The cooperation between university and industry, which has been planned
for years, is far from the desired level. While there are different applications for internship training, no significant
differences are seen in the outputs obtained. Together with the open admission system, in which students enroll university
without taking an exam, student quality, and as a result of this the quality of education decreased. The participants stated
that students who registered without any exam system are less successful and show a tendency to drop out of the school.
Keywords: Vocational education, Vocational higher education, Qualitative research, Education
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1. GİRİŞ
Mesleki eğitim, bireylere belirlenmiş standartlar çerçevesinde belirli bir mesleğe yönelik olarak bilgi ve beceri
kazandıran bir süreçtir (Gökbulut, 2011: 20). El becerisi ve uygulamalar yoluyla meslek kazandırılan bireyler,
sanayi ve hizmet sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılarlar (Şahin ve Fındık, 2008: 66). Mesleki eğitim
ekonominin ihtiyacı olan genç işgücünü yetiştirmek amacıyla oluşturulan bir sistem olmasına karşın politikalar
oluşturulurken göz ardı edilmiş ve genel akademik eğitimin gölgesinde kalmıştır (OECD, 2010: 9).
Türkiye’de mesleki eğitime yönelik ilk adım 1911 yılında “Kondüktör Fen Mektebi”nin kurulmasıyla atılmıştır.
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan okulun müfredatı, Paris’te bulunan “Ecol De Conducteur”den
esinlenerek oluşturulmuştur1 (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018). Okulun adı 1922 yılında “Nafia Fen Mektebi”
olarak değiştirilmiş ve eğitim süresi de ortaokuldan sonra 2 yıl olarak belirlenmiştir (Ceylan ve Erbir, 2015: 100).
Öğrenim süresi zamanla 3 yıla çıkarılan Nafia Fen Mektebi 1937 yılında kapatılarak yerine teknik okul
kurulmuştur. Günümüzde ise Yıldız Teknik Üniversitesi adıyla eğitim vermeye devam etmektedir (Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2018).
Türkiye’de çıraklık eğitimi ve mesleki ortaöğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na; mesleki yükseköğretim
kurumları ise Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 4 Kasım 1981 tarihinde
“yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile
eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları” düzenlemek
amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu2 çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 1981). Bu Kanuna göre yükseköğretim;
milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin
tümüdür (Madde 3). Söz konusu Kanun çerçevesinde, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren
yükseköğretim kurumları olarak yüksekokullar oluşturulmuştur.
Mesleki eğitimle amaçlanan işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir.
Kalkınma planları ve hükümet programlarında meslek okulları ve sanayi işbirliğinin önemi sürekli vurgulanmış
ve söz konusu işbirliğinin sağlanmasına ilişkin planlamalar yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Mesleki
ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğünün sağlanması ve işbirliğinin
geliştirilmesi, meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitim alması planlanmıştır. Mesleki ve teknik
eğitimin iş hayatıyla işbirliğini sağlamak için modeller geliştirilmesi, yeni ve hızla gelişen mesleklerin istihdam ve
eğitim açısından değerlendirilip desteklenmesi hedeflenmiştir. Eğitim programlarının gözden geçirilip işgücü
piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmesi, mesleki orta ve yükseköğretimde program
bütünlüğünün sağlanması ve uygulamaların artırılması, özel sektörle iş birliği sağlanarak organize sanayi
bölgelerinde ara eleman ihtiyacını karşılayacak mekanizmaların geliştirilmesi planlanmıştır. Ancak bugün
gelinen noktada mesleki ve teknik eğitim veren okullar ekonominin ihtiyacı olan ara işgücünü
karşılayamamaktadır ve eğitim programları işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyum içinde değildir.
Türkiye’de işverenlerin aradıkları niteliklere sahip işçiler bulamamaları işsizliğin nedenlerinden biri olarak öne
sürülmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin istenilen düzeyde sağlanamaması işsizliği etkileyen unsur olarak
kabul edilmektedir (Küçükgöksel ve Akpınar, 2016: 2). Dolayısıyla mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve sanayi ile
işbirliğinin sağlanması işsizliği düşürebileceği gibi ülke ekonomisi açısından da pozitif bir ivmenin yakalanmasını
sağlayabilecektir.
Türkiye’de mesleki eğitimin bir çok sorun alanı olduğu kabul edilmekle birlikte üzerinde mutabakat sağlanmış
bazı sorunlar şöyledir: Sınavsız geçiş nedeniyle eğitim ve öğrenci kalitesinin düşmesi (Karacan ve Karacan ,
2004:173; Alkan vd., 2014: 136; Ceylan ve Erbir, 2015: 101); stajların süresi ve uygulamada yaşanan aksaklıklar
(İstanbul Ticaret Odası, 2008: 117; Kaya, 2014: 350; Ceylan ve Erbir, 2015: 105); derslik, atölye, laboratuar, ders
araç-gereçlerinin yetersizliği (İstanbul Ticaret Odası, 2008: 36; Alkan vd., 2014: 136; Kaya, 2014: 350) ve öğretim
elemanlarının nitelik ve nicelikleri (İstanbul Ticaret Odası, 2008: 120; Alkan vd., 2014: 136; Ceylan ve Erbir,
2015: 101; Küçükgöksel ve Akpınar, 2016: 15).
Bu araştırmanın amacı mesleki yükseköğretimde karşılaşılan sorunların neler olduğunu, staj uygulamalarında
yaşanan aksaklıkları ve meslek yüksekokulu mezunlarının işgücü piyasasında karşılaştıkları engelleri
1(http://www.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TEM%C4%B0Z/TAR%C4%B0H%C3%87E/1,
08.10.2018).

E.T.:

2 (http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf, E.T.: 08.10.2018).
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belirleyebilmektir. Bu doğrultuda Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda bölüm başkanları ile
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Eğitim sürecinde ve stajlarda yaşanan aksaklıklar; mezunların işgücü
piyasasında karşılaştıkları sorunlar ve mesleki eğitimin daha iyi bir seviyeye çıkarılmasının nasıl sağlanabileceği
üzerinde durulmuştur.

2. YÖNTEM
Araştırmanın alanını Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun bölüm başkanları oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında Denizli Teknik Bilimler MYO’nun bölüm başkanlarından 7’si ile görüşme
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk ve en önemli sınırlılığı, araştırmaya ayrılan sürenin kısıtlı olmasıdır. Bunun
yanı sıra görüşme gerçekleştirilmesi planlanan akademisyenlerin ders yoğunluğu veya programlarının uygun
olmayışı ve bazı akademisyenlere ulaşılamamış olması araştırmanın diğer sınırlılıklarıdır.
Araştırmada bir nitel araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde
toplam 16 sorudan oluşan yarı yapılandırmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar
form üzerine not edilerek kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler 13-20 Mart 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir ve her bir görüşme ortalama 35 dakika sürmüştür. Katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak
mesleki eğitimin durumu, öğrencilerin niteliği, okulun altyapısının eğitime elverişliliği, MYO mezunlarının işgücü
piyasasında nasıl algılandığı, mezunların yaşadığı sorunlarla ilgili analizler yapılmıştır. Katılımcılardan yapılan
alıntılar katılımcıların ifade ettiği gibi aktarılmış ve katılımcılar K1, K2,..,K7 biçiminde kodlanmıştır.

3. BULGULAR
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak Denizli Meslek
Yüksekokulu adıyla kurulmuştur ve eğitime Tekstil ve Makine Programları ile başlamıştır. 1992’de Pamukkale
Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Pamukkale Üniversitesi bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.
20 Şubat 2012 tarihinde Denizli Meslek Yüksekokulu’nun ikiye ayrılması ile birlikte Denizli Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Okulun aktif 10 bölümü bulunmaktadır ve bu bölümlerde 26’sı aktif 1’i yarı
aktif olmak üzere toplam 27 program mevcuttur.
Okulun toplam öğrenci sayısı Mart 2017 itibarıyla 5418’dir 3. Kız öğrencilerin sayısı 1505 (%27.77) erkek
öğrencilerin sayısı 3913’tür. Öğrenci sayılarının programlar ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; Elektrik,
Makine, Elektronik, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv gibi programların erkek öğrenciler; Moda Tasarımı,
Geleneksel El Sanatları, Grafik, Giyim Üretim Teknolojisi programlarının da kız öğrenciler tarafından yoğun
olarak tercih edildiği görülmektedir.
Katılımcılara; öğrenci sayıları, bölüm müfredatı ve bölümün(okulun) eğitim için gerekli altyapısı ile ilgili sorular
yöneltilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların öğrenciler ile ilgili izlenimleri de aktarılmıştır. Katılımcıların birçoğu
gelen öğrenci sayılarında bir azalma olmadığını ifade etmiştir. Hatta bazı programların kontenjanları artırılmıştır.
Ancak bazı bölümlerde öğrenci sayılarının azalmakta olduğunu gözlemleyen K7, söz konusu durumu şöyle
açıklamıştır:
“Mesleki eğitime özellikle uygulamalı bilimlere öğrenci gelmiyor. Endüstri Meslek Lisesinde
özellikle atölye çalışması olan bölümleri öğrenci tercih etmiyor. Genelde masa başı iş olan
bölümleri istiyorlar. Aynı şekilde Otomotiv, Tekstil bölümleri de mesela bundan dolayı öğrenci
kaybına uğruyor. Öğrenciler atölye koşullarında gürültülü tozun toprağın içinde olan bölümleri
tercih etmek istemiyorlar. Ondan dolayı da Meslek Lisesinden bize öğrenci gelme sayısı az. Öyle
olunca da bizde yeteri kadar öğrenci çok fazla gelmiyor. Bizde ağırlıklı olarak sınavsız geçişle
gelenler var.” K7
İlerleyen dönemde verilen eğitimin zor gelmesi ya da beceri gerektirmesi gibi sebeplerden okulu bırakan
öğrencilerin olduğu ifade edilmiştir.
“Bölüm derslerinin beceri gerektirmesi ve bu beceriye sahip olmadan el sanatları bölümünü seçip
gelen öğrenciler derslerde başarılı olamadıkları için bu bölümü bitiremeyeceklerine
inanmalarından dolayı, maddi imkânsızlıklardan dolayı ve yanlış tercihten dolayı.” K6
3 Öğrenci sayıları ve bölümlere dağılımına ilişkin bilgiler 14.03.2017 tarihinde okulun öğrenci işleri biriminden

alınmıştır.
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“Muhtemelen başarıdan yani başaramayacaklarını düşündüklerinden ayrılıyorlar. Gelen öğrenci
seviyesi her geçen yıl biraz daha düşüyor. Seviyesi düşünce bırakma oranı da ona paralel artıyor.
Bırakanların birçoğu sınavsız geçişle gelenler.” K2
Katılımcılar bölüm müfredatlarının güncel tutulmaya çalışıldığını; özellikle işgücü piyasasının ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak düzenlemeler yapıldığını dile getirmişlerdir. Öğrencinin bir dönemini işbaşı eğitimde
geçirmesi için "3+1" olarak ifade edilen uygulamanın hazırlıklarının tamamlandığını ifade etmişlerdir.
“Biz bunları ideale yakın hale getirdik. Teorikle uygulamalı sayımız hemen hemen şeye uygun
sanayinin istediğine çok uygun. Sürekli ders güncellemeleri yapıyoruz zaten sanayinin istediği
yönde. Türkiye’de ilk defa özel bi ders açtık zaten. Araç muayenesi ve mevzuatı diye bi ders.
Türkiye’de ilk defa, sadece bizde var. Ağır vasıtalar ve iş makineleri dersi Türkiye’de sadece bizde
var.” K1
“2009 dan beri iki kere revize ettik. İhtiyaca cevap verecek şekilde iyileştirdik. Önümüzdeki yıldan
itibaren yeni bir modele geçmeyi hedefliyoruz. Üç dönem teorik ve pratik okulda bir dönemi de
sanayide endüstride.” K2
“Bölüm müfredatı çeşitli veriler göz önünde tutularak hazırlanmış olmasına rağmen çağa ayak
uydurması açısından bir takım değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Tespit etmiş olduğumuz
eksiklikleri gidermek için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır. Bölüm müfredatında
yapmak istediğimiz değişiklikler de işgücü piyasasına yönelik olacaktır. Bu tür eksik derslerimizi
müfredatımıza ekleyeceğiz.”K6
“Gelen öğrencilerin seviyesi düşük olduğu için bazı temel dersleri lisede almaları gerekiyoken biz
onları burda tekrar ettiğimiz için dersler sıkışıyo. Öğrencilere kısa zamanda daha fazla bilgi
aktarmak için ders sayısı zorunlu olarak fazla. Öğrenciler bilgisayar bilmiyor. Mesela meslek
liselerine yatırımı çok fazla yaptı devlet laboratuar anlamında ama bu laboratuarlarda ne
öğretiyolar çok merak ediyorum. Mesela AutoCAD programı diyelim bizim için önemli bi program
ama AutoCAD bilen öğrenci sayısı sıfır. Bu sadece bizim bölüm için değil diğer bölümlerde de aynı
şikayetler var. Mesela temel ofis programlarını bile öğrenciler bilmiyo kullanmayı.” K7
Okulun (bölümlerin) altyapısı(laboratuar, atölye, araç-gereç) ile ilgili imkanlar bölümlere göre farklılık
göstermekle birlikte genel olarak yetersizdir. Öğrenci artışıyla beraber fiziki imkanlar daha da yetersiz kalmıştır.
2000 yılında deprem riski raporu verilen okul binasının yerine yenisinin yapılması uzun yıllardır planlanmakla
birlikte henüz bir adım atılmamıştır. Yeni bina yapılacağı için yeni araç-gereç gönderilmediğini ifade eden
katılımcılar, bazı ders gereçleri için de yeterli alanın bulunmadığını belirtmişlerdir.
“Laboratuar, atölye imkanları yetersiz. Bütçe yok bina yok laboratuarlar için. Almanya’dan bi
makine geldi. Makineyi koyup kullanabileceğimiz bi alan yok.” K3
“Kesinlikle yeterli değil. Okulumuzun fiziki yapısı standartların çok altında yani sonuçta biz
yerleşke dışındayız yani. Fiziki olarak bina doğal afetlere dayanıksız dolayısıyla risk her zaman var.
Aslında üniversite yönetimi burada bizi tutmakla risk alıyor. Kesinlikle bilgisayarlar yenilenmiyor.”
K4
“Yeterli değil. Burası bir otomotiv üreten il olmadığı için ben mesela geldiğimde öğrencilerin
kullanımı için kendim araba aldım. Sonra bi de öğrencilerle ortak XXX aldık. Kendi aramızda para
toplayarak. Eski model araçlarla eğitim yapıyoruz son model araçlar elimizde olmadığı için. Çok
yetersiz diyemem kendimiz çözdük. Çok yeterli de değil ortadayız yani.” K1
“Yok yeterli değil yani ne denebilir ona derecelendirirsek kısmen yeterli diyebiliriz. Bizim
laboratuarımız var. Orda mobilya üretimi ile ilgili bütün temel şeyler ama bunun dışında bizim
bilgisayar laboratuarımız da var ama mesela farklı kullanımlar için laboratuarlarımız eksik.” K7
“Bazı bölümlerimizin altyapıları aşağı yukarı tam, Kimya bunlardan biri ama fiziksel alan açısında
yetersiz yani geniş laboratuarlarımız yok. Laboratuarlar sağlık açısından çok yeterli günün
şartlarına cevap verecek bir yeterlilikte değil ama Kimya bölümlerinin diğer altyapı ihtiyaçları
tamamlanmış durumda. Fakat diğer bölümlerde durumlar işte söylediğimiz gibi yani hiç altyapısı
olmayan bölümlerimiz var. Bu sene döner sermayeyi aktif hale geçirdik. Bundan sonra belki
bölümlerin iş yaparak kendi altyapılarını tamamlamalarına daha kolay imkan tanımış olacağız.
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Piyasaya iş yapıyoruz. Ordan ücret alıyoruz. Alınan ücretin bir kısmı işi yapan öğretim elemanına
bir kısmı da okula kalıyor. Ama dediğim gibi daha henüz Ocak ayında başladık. Çok yeni.” K2
Öğrencilerin eğitim seviyelerine ilişkin katılımcıların yaptıkları genel değerlendirme; sınavsız geçişle gelen
öğrencilerin teorik derslerde daha başarısız olduğudur. Okulu bırakma tercihinin daha çok sınavsız geçişle gelen
öğrencilerde görüldüğünü ifade eden katılımcılar bu öğrencilerin uygulamada daha başarılı olduklarını, bunun
da meslek lisesinden aldıkları uygulamalı eğitimden kaynaklandığını belirtmişlerdir.
Eğitim seviyesi düşük öğrencilerin dersleri dinlemedikleri gibi sınıf ders düzenini de bozmaya çalıştıklarını ifade
eden K5, gelen öğrencilerin ancak %50’si ile eğitimin devam edebildiğini ve geri kalan kısmın dersi anlama ve
algılamada sorunlar yaşadığını belirtmiştir.
“Biz oraya toplumun en alt kesiminden öğrenci alıyoruz. Hem kültür olarak sorunumuz var hem
eğitim sorunumuz var. Doğal olarak o çocukların yarıdan fazlası buraya geldiğinde uyum
sağlayamıyor. Sıkıştırdığın zaman uyum sağlayamıyor çünkü alışmış; rahatlığa alışılmış bi sistem
var. Çünkü en alt basamaktan öğrenci alıyoruz. İyi öğrencileri liseye alıyoruz. Kötü öğrencileri
meslek lisesine alıyoruz ama bu teknik eleman. Her şeyimizi sunduğumuz ya da teslim ettiğimiz bi
grup. Elektriğimi ona teslim ediyorum, otomobilimi ona teslim ediyorum, her şeyimi ona teslim
ediyorum. Şimdi bu adamın daha zeki olması gerekmez mi?” K5
Denizli Teknik Bilimler MYO’da her programda 30 veya 36 iş günü zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
Katılımcılara öğrencilerin staj yapabileceği işyeri sayılarının yeterli olup olmadığına, staj yapılan işyerlerinin
altyapısına, staj veren kişilerin niteliklerine ve stajlarla ilgili karşılaşılan sorunların neler olduğuna dair sorular
yönetilmiştir. Bölümden bölüme farklılık göstermekle birlikte; katılımcılar, ciddi sorunların yaşanmadığını ifade
etmişlerdir.
Staj yapılabilecek işyerlerinin sayısı Geleneksel El Sanatları (GES) bölümü öğrencileri için yetersizdir. Bilgisayar
Programcılığı öğrencileri içinse staj şartlarını sağlayan işyerlerinin sayısı yetersizdir.
“Staj şartlarına göre yeterli değil. Staj yönetmeliğine göre staj yapılacak yerde mühendis
bulunması gerekiyor ancak yeterli değil. Öğrencilerimizi bilgi işlem bölümleri olan kamu kurumları
ve Teknokent’teki bilgisayar şirketlerine yönlendiriyoruz.” K4
“Denizli içerisinde yeterli. Memleketlerinde de yapabiliyorlar.” K3
“Staj için herhangi bir yer sınırlaması olmadığı için bulundukları illerde yani Türkiye’nin her
tarafında staj yapabiliyorlar. Bugüne kadar stajla ilgili çok büyük bir problem yaşanmadı.
Genellikle staj yeri bulunuyor.” K2
Staj eğitimi veren işyerlerinin altyapısı GES ve Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri için yetersizdir. Diğer
katılımcılarda işyerlerinin altyapısının genel olarak yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler stajlarını
başka şehirlerde de yapabildikleri için tam bir kontrolün de olmadığını ifade etmişlerdir.
“Bölümümüz açısından özellikle Denizli’de yeterli işyeri ve altyapısı bulunmamaktadır.” K6
“Yeterli değil. Bizim mezun öğrenciden beklentilerimizi karşılaması anlamında yeterli değil.” K7
“Düşünmüyorum. Ar-Ge bölümlerinin olmaması, stajer öğrenciye bakış açısı sadece ondan fayda
sağlamak olarak düşünüyorlar.” K4
“Bunu stajdan önce danışman sorgulayarak yeterliyse yani onunla ilgili. Yetersiz yerlere staja
göndermiyoruz tabi. Yani öğrenci geliyor diyor falanca fabrikada staj yapmak istiyorum. Fabrika
nerde? Şurda. Kaç eleman çalışıyor? Kaç tane sizin üzerinizde mühendis var veya ilgili alanda 4
yıllık mezununuz var? O sorgulandıktan sonra staj yapabileceğine karar veriyoruz. Örneğin çok
büyük bi iş yeri var. Farz edelim çimento fabrikası. Öğrenci burda staj yapmak istiyor fakat o iş
yerinde bizim kimya teknikerinin üstünde bi kimya bilgisine sahip eleman yoksa kimya mühendisi
veya kimyager yoksa biz orda staj yapmasına müsaade etmiyoruz.” K2
“Bizde mühendis, tekniker, teknisyen bulunma zorunluluğu olmadığından yani ustası da varsa biz
oraya da gönderiyoruz. Çünkü araç tamirhanelerinde mühendis, tekniker bulundurma zorunluluğu
olmadığı için olmayan yerlere de gönderiyoruz mesleği öğrensinler diye. Usta-çırak ilişkisiyle gittiği
için bizim için sorun değil.” K1
Staj eğitimi veren kişilerin nitelikleri ile ilgili olarak katılımcıların görüşleri şöyledir:
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“Değil. Staj yapılan yerler kamu kurumlarıysa öğrencilerimize bilgi aktarımında bulunamıyorlar.
Mühendis vb. sayıları yetersiz olduğu için. Özel şirketlerde ise çoğunlukla öğrencilerimizin
gelişmesi onlar için önemli değil. Tanıdıklar aracılığıyla falan olduğu için stajlar, akrabalar falan.”
K4
“Genellikle evet. Çok öğrencimiz var. 250-300 öğrenci olduğu için.” K3
“Gidip göremiyoruz yani sadece diploması var mı yok mu diye soruyoruz. İşyerinde mühendis var
mı var o zaman diyoruz ki bizim teknikerimizi eğitebilecek bir diploma var ama yeterliliği
konusunu bizim sorgulama şansımız yok.” K2
Stajlarla ilgili sık karşılaşılan iki sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki stajlarda öğrencilere eğitim verilmeyip
başka işler yaptırılması diğeri ise, stajlara ilişkin bir denetimin yapılamamasıdır.
“Staj yerinde öğrencilerimize uygun görevler verilmemesi.” K6
“Stajlarda yanlış yerlerde, gereksiz işlerde çalıştırılıyor öğrenciler.” K3
“Stajın denetimi doğrudan bizler tarafından yapılmadığı için insiyatifi tamamiyle öğrenciye ve staj
yaptığı kuruma bırakıyoruz. Öğrenci kendisini geliştirmek istiyorsa şartları zorluyor. Genellikle
stajlarda devamla ilgili sıkıntı yok. Staj yönetmeliği bize öyle bi yetki vermemiş gidin denetleyin
falan demiyor.” K4
“Çok sağlıklı kontrol edebildiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü örneğin çocuk memleketine gitti.
Memleketi farz edelim Kars. Ben buradan oraya nasıl bilgi alabilirim. İş yerine bi telefon açıyorum
orda mı orda ha o zaman mesele yok. Yani görmediğimiz için alttaki verilen bilgileri doğru kabul
ederek o şekilde hareket ediyoruz. Fakat bunun kontrolü için danışman hocalarımız stajları teslim
eden öğrencileri küçük bi mülakata alıyorlar. Yani deftere yazdınız ama kafaya ne yazdınız sorusu
var. Bu çocuğun stajı naylon staj mı yoksa gerçek staj mı yaptığını, yapıp yapmadığını anlamada
hocaya yardımcı oluyor. Bi kısım stajlar iptal ediliyor. Eğer tatmin edici bilgi alınamamışsa.” K2
“Çocukların yaşı itibariyle biraz gururlarını kırıcı şeyler oluyor yani yerleri süpürme, ayak işi
yaptırma, yük taşıma, ağır taşıyamayacakları yükleri taşıtma, mesai dışı çalıştırma. Mesela ondan
dolayı nitelik arıyoruz özellikle. Stajlar bizde denetlenmiyor. Üniversitenin genelinde olan bir
sorun. Bununla ilgili üniversitenin yani stajın denetlenmesi için hocanın yetkilendirmesi ve bunun
bir karşılığının olmamasından da oluyor. Genelde bu yakın çevrede olanlara biz gidiyoruz ama
onun dışında şehir dışında yapanlarla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. AKTS’nin yüksek olmasıyla
ilgili bi sıkıntımız var. 9 AKTS ve bunu ders programının içine koymak doğru değil. 9 AKTS staja
ders vermekle bahar döneminde birinci sınıfta özellikle 9 AKTS’lik anlatacağınız ders azaltmak
demektir. Bu da güz dönemine ve 2.sınıftaki derslere yoğunluk olarak dönüyor aslına bakarsanız.
Mesela 9 AKTS bizde 3 tane ders demek. E şimdi 3 tane dersi ben diğer dönemlerden alıp buraya
koyabilirim.” K7
Katılımcılara MYO mezunlarının işgücü piyasasına geçişi ile ilgili olarak çeşitli sorular yönetilmiştir; iş bulmada
yaşadıkları zorluklar, hangi bölüm mezunlarının daha rahat(kolay/çabuk) iş bulabildiği, işgücü piyasasında nasıl
algılandıkları ve işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunların neler olduğu araştırılmıştır. Katılımcılar mezunların
iş bulmada zorluk yaşamadıkları ama eğitim aldıkları alandan farklı işlerde çalışanlar olduğunu ifade etmiştir.
“Gerçekten çalışmak niyetinde olan mezun öğrencilerimiz genellikle halk eğitim merkezlerinde
usta öğreticilik yapmaktadır.” K6
“Genellikle rahat buluyorlar. Genelde iş bulmada ücret, çalışma koşulları da etkili. Elektrikçi olarak
ya da güvenlik daha cazip geliyor.” K3
“Mezun olmadan çalışmaya başlayanlar %20’nin üzerinde özellikle ikinci öğretimde. Normal
öğretimlerde derslerden dolayı çok değil ama ikinci öğretimlerde %20’ye yakın. Asgari ücret
alanlar var part-time çalışanlar var daha aza alıyorlar ama. Kendi mezunlarımızdan
yerleştirdiklerimiz var 3-4 tane, 2000 liranın üzerinde maaş alıyorlar.” K1
“Bizim zorluk yaşama durumu var yani şöyle var. Yine aynı durumdan kaynaklanıyor. Bizim
sektörümüzde işçi elemanla tekniker arasındaki o farkı daha piyasadaki insanlar çok kavramadı.
Bilmiyolar. Bu nedenle de nitelikli elemanı adam atölyede kendisine işçi olarak kullanmak istiyor.
Öğrencilerde bu anlamda seçici olduğu için nitelikli iş bulma problemimiz var. Yoksa iş bulmayla
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ilgili sıkıntımız yok. Bizim sektörümüzde eleman olarak acayip şekilde açık var. İş bulma ile ilgili bi
problem yok ama öğrenciyi tatmin edecek maaş ve öğrenciyi tatmin edecek iş biçimi anlamında
sorunlu. Mesela bizim sektörümüzde insanlar işletme sahipleri üç kişinin yapacağı işi bi tane
adama yüklerler. Türkiye’nin genel yapısıdır o. Adam aynı zamanda müşterilerden ölçü almaya
gider, aynı zamanda makinenin arkasında çalışır aynı zamanda servis şoförlüğü yapar işçileri
toplar bilmem ne. Hepsini yapar ama para vermeye gelince asgari ücreti bile gram gram verir
yani.” K7
“İş bulmada zorluk yaşamıyolar da tabi ki istedikleri işi, çok mutlu oldukları işi hepsi buluyor
diyemeyiz. Bazı işyerleri ücret açısından tatmin edici ücret vermiyorlar. Bazı işyerlerinin çalışma
şartları zor. Bu şekilde yine bizimle irtibat halinde olan öğrencilerimiz var. İş talebi gelirse
haberimiz olsun iş yerimizi değiştirmek istiyoruz diyenler oluyor. Mezun olup da hiç çalışmayan
öğrenci yani yok gibi diyelim.” K2
“Genelde yaşıyorlar. İş ilişkilerini öğrenimleri süresince kurabilirlerse sorun yaşamıyorlar. Mezun
olduktan sonra iş bulmada sıkıntı yaşıyorlar. İş bulamayınca bizden destek istiyorlar. Farklı
alanlarda çalışanlar oluyor. Şirketler çocuklarımızı asgari ücretin altında çalıştırmaya çalışıyorlar.
Adına deneme süreci diyolar.” K4
“Hangi bölüm mezunları daha kolay(rahat/çabuk) iş bulabiliyor?” sorusunun cevapları çeşitlilik göstermekle
birlikte genel olarak Elektrik, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik programlarından
mezun olan öğrencilerin daha rahat iş bulabildiğini veya kendi işlerini kurduğunu söylemek mümkündür.
Geleneksel El Sanatları, Moda Tasarımı ve Tekstil programları mezunlarının diğer programlara kıyasla iş
bulmakta zorluklar yaşadıkları ifade edilmiştir.
“Son yıllarda Grafik. Daha kolay iş bulabiliyo demeyelim de kendi işini kurabiliyo. Burda en zayıf El
Sanatları kalıyor galiba. Moda Tasarımı bi de. Çünkü tekstilde ciddi sorun var. O altın dönem
dediğimiz 1995-2005 bitti. Tekstil bitince okulda bitti.” K5
“Otomotiv, Makine, Elektrik. Aslında çalışmak isteyen herkes iş bulabilir de biraz problem çalışmak
istenmemelerinde, iş beğenmiyolar. İşgücü piyasasında öyle bi sıkıntı var insanlar iş beğenmiyo.
Az çalışıp çok para kazanma eğilimi var genelde insanlarda.” K1
“Her bölüm için ayrı ayrı incelemek lazım. Makineye çok ihtiyaç var. Elektrik öğrencilerinin
birçoğu. Mezun olan öğrencilerimizin birçoğu alanına uygun işte çalışıyor diyebiliriz.” K2
“Şu andaki durumda en rahat iş bulma potansiyeli olan Elektrik. Onun dışında Elektronikte var. Bu
bölümlerin ayrı bi özelliği var. Mesela Makine, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar programları temel
bilim olarak geçiyo teknik bilimler ve bunların her sektörde iş imkanı var. Mesela bi Elektrikçi
tekstil sektöründe de çalışabilir ordaki fabrikada ihtiyaç vardır. Mobilya sektöründe de çalışabilir
ordaki fabrikada da ihtiyaç vardır. O nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulma alanı çok
daha geniş. Ama benim mesela öğrencim Mobilyadan mezun olan sadece mobilya sektöründe
çalışabilir. Tekstil sektöründe bir iş bulma şansı yok. Hakeza mesela Kimya. Kimya da aynı şekilde
sektörü biraz daha geniştir.” K7
“Bence lise düzeyinden farklı algılanmıyo. Onlara tekniker ara eleman gözüyle bakmıyolar. İş
piyasası ucuz işgücü derdinde. Bana göre, yetişmiş eleman, ara eleman, mühendis ve benzerleri
onlar için çok önemli değil. Çünkü kurumsal değiller.” K4
“Birçoğu yetersiz olduğundan şikayet yani nasıl diyelim tam istedikleri tipte eleman
yetiştiremediğimizden dolayı iş vermiyorlar. Onun için de bütün programlarımızda mümkün olursa
3+1’e geçmeyi düşünüyoruz. Böylece sanayinin istediği elemanı hem kendileri hazırlayacaklar hem
de biz büyük bi yükten kurtulmuş olacağız.” K2
“Meslek Yüksekokulu öğrencileri Meslek Lisesi ile aynı düzeyde algılanıyo. Yani bi Teknik Lise
mezunuyla aynı görülüyor, üniversite öğrencisi mantığıyla bakılmıyor.” K7
“Meslek yüksekokulları çok geniş olduğu için teknik bilimler ayrı, sosyal bilimler ayrı şeyler
gerektiriyor. Bi sekreterlik bölümüyle, yönetici asistanlığı bölümü ile otomotiv bölümü farklı şeyler
istiyor. Çok farklı. O bölümün istediği farklı benimki farklı. Bizimki için baktığımızda otomotiv
sektörü özellikle Alman menşeli firmalar servis sorumlusu olmak için en az meslek yüksekokulu
şartı getiriyorlar. Bundan dolayı bizim için çok olumlu. Çünkü bazı firmalarda meslek yüksekokulu
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şartı getiriyor yani orda çalışmak için. Mesela bizim mezunumuz araç muayene istasyonlarında
amir yardımcısı olarak başlayabiliyor. O yüzden bizim için işgücü piyasasında çok olumlu ama bu
çocuk aynı zamanda sıradan bi tamircinin yanında çalışmaya giderse orda diploması değil becerisi
önemli. Becerin var mı yok mu onu sorucaklar. Bu söylediğimin kritik tarafı şu aynı zamanda
mesela sınavla öğrenci alıcaz ya bu sefer gelenler ne olacak? Anahtar tutacak teknik beceri sıfır
insanlarla mı karşılaşıcam ya da bunlara 4 yarıyılda eğitim verip veremeyeceğimi ben bilmiyorum
şu anda. Şimdi ki öğrenciler mezun olduktan sonra iki yılda bir tekniker yetiştirmek teknik olarak
mümkün değil.” K1
İşgücü piyasasına ilişkin bulguların incelendiği bu bölümde son olarak ele alınacak bulgular MYO mezunlarının
işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunlarla ilgilidir. MYO mezunları ücret düzeyi düşük, çalışma saatleri uzun
işlerde çalışmaktadırlar. Katılımcılar, mezunların farklı alanlarda çalıştığını ve birçoğunun masa başı iş istediğini
dile getirmişlerdir. Mezunlar asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde ücret karşılığı çalışmaktadırlar.
Bununla birlikte daha iyi işlerde daha yüksek ücret düzeyinde çalışanlar bulunduğu da belirtilmiştir.
“Maaş düşüklüğünden şikayetçiler, iş saatlerinin uzun olmasından şikayetçiler. Onların istedikleri
masa başı olsun ama öyle bi hayat yok. Gidecek özel sektöre. İyi para kazanmak istiyorlar ama
Mühendislik mezunları zaten 1500-2000 lira ile başlıyor. Bizde şimdi farklı öğrenciler de var yaşları
biraz büyük mesela. Alternatif Enerji Kaynakları bölümünde bir öğrenci Denizli’nin en büyük güneş
enerjisi sistemleri onun. Eğitimini de almak için gelmiş. 3500-4000 lira ile çalıştıracak ama yetişmiş
adam yok. Kimya bölümünde biri vardı burda. İngilizcesi çok iyiydi. Uluslararası bi firma eleman
arıyormuş; Kimya mezunu, dili iyi, bilgisayar kullanabilen. O gitti mesela şimdi ayda 10 bin lira
alıyor. Piyasada çok ihtiyaç var özellikle A** arıyor mesela ihtiyaçları var ama piyasada yetişmiş
adam yok. Kalıp ustası piyasada aranıyor yok. 6000-7000 lira maaşla CNC operatörü aranıyor
yok.” K3
“İş bulmada sıkıntı yaşıyorlar. İş dünyası ile eğitim öğretim arasındaki uyumsuzluk nedeniyle sorun
yaşıyorlar. Ekonomik beklentileri ile ilgili de sorun yaşıyorlar. Kendi eğitimde gördükleri ile orda
uyguladıkları aslında çok farklı şeyler.” K4
“Ücret birinci derecede önemli sorun. Bir de işte tekniker oldukları için her işe gönderiliyorlar
maalesef. Piyasa mühendis yerine de çalıştırıyor. İşçi yerine de çalıştırıyor. Asgari ücretin biraz
üstünde çalıştırılıyorlar. Yani çok iyi ücret alan bikaç kişi var ama onlar geneli temsil etmez.” K2
“Bi kere çalışma ortamı ile ilgili bi düzensizlik var. Maaşla ilgili bi düzensizlik var. Maaşı
zamanında alamama mesela büyük bi problem. Maaşı çalışma gücüne göre yeterli miktarda maaş
alamamak var. Sosyal haklar anlamında sorunlar var. Sigorta primleri ile ilgili sorunları var. İş
güvenliği anlamında sıkıntı var. Meslek hastalığı ile ilgili sorunlar var.” K7
“Tam olarak bir meslek tanımları ve sorumlulukları olmadığı için yetkilendirme sorunu yaşıyorlar.”
K6
“...Diplomalar sıfır bence diplomanın hiç bi önemi yok. Önemli olan sizin ne yapabildiğiniz.
Çocuğun kendini geliştirene kadar hem karşı tarafa hem kendine süre vermiyorlar. İlk başta gider
gitmez maaş pazarlığı yapan bi çalışanı hiç kimse işe almak istemez. Önce onu 2 ay 3 ay
deneyecek. Firmayı görmesi lazım. Bunu beklemeden de bi öğrenci maaş pazarlığı yapıyorsa tabi
ki işe alınmaz. Maaş pazarlığı yapmadan kendi becerisini gösterirse mesela şu anda bizim halen
çalışan belki 15-20 tane öğrencimiz var, çok iyi maaş alıyorlar ama ilk başta onlar da sıkıntı
çekiyolar tabi ki.” K1
Bireyin aldığı eğitimin niteliği işgücü piyasasına girişini ve aldığı ücret düzeyini etkileyebilmektedir. Mesleki
eğitimin kalitesinin ve mezun olan öğrencinin niteliğinin artırılması için neler yapılabileceğine ilişkin
katılımcıların görüşleri şöyledir:
“Ben YÖK’e şunu teklif etmiştim. Uzman okullar şeyini açalım. Burda bizim yürütücü sektörümüz
tekstil ama tekstilin her boyutu. Biz tekstil meslek yüksekokulu gibi hareket edelim. Tamamen
uzmanlaşmış işte tasarımıyla, konfeksiyonuyla, dokuması, örgüsü yani bütün boyaması her şeyiyle
yani uzman okul. Biz ne yapabiliriz onlara destek program olarak? İşte Grafik Tasarımı devreye
girebilir. Elektrik devreye girebilir çünkü elektriksel donanım mecburen; Kimya devreye girebilir
boyama için. Geriye kalan programları bize vermeyin. Gitsin başka bir yere verilsin bunlar. Makine
bölümünü mesela Konya’ya gitsin versin ya da İzmir’e gitsin mesela Mobilya versin, yoğun olarak
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bi mobilya sektörü var. Ankara’ya Mobilya versin, İnegöl’e Mobilya versin, Bolu’ya Mobilya versin.
O zaman atölye donanımını yani kaynakların kullanımını her yere parça vereceğine bir yere versin.
Kaynak kullanımı ile ilgili sorunumuz var. Baştan değeri koymamız lazım. Çok fazla eleman değil
nitelikli eleman yetiştirmemiz lazım. Şimdi 40 öğrenci alıyoruz biz onun 20’sini boşa harcıyoruz.
Niye o zaman her yere aynı okulu açıyorsunuz ki? Biz hocayı da verimsiz kullanıyoruz.” K5
“Meslek Yüksekokulları Türkiye’nin 2.sınıf okulları belki de 3.sınıf. Yani kampüs dahili ve kampüs
dışı mesela. Di mi şu anda biz kampüste değiliz? Niye kampüste değiliz? Belki de öğrencilerimiz
istenmiyor kampüse. Meslek Yüksekokullarına tamamen ayrımcı davrandıklarını kesinlikle
söyleyebilirim. Şu oturduğumuz binanın deprem riski olduğu 2000 yılında tespit edilmiş. Hala bi
bina yapamadık ve hala birinci sırada değil. Üniversitenin bütçesinde birinci sıraya çıkamadık ve
öğrenci sayımız 5500 kayıtlı öğrencimiz var. Peki bu kadar öğrenci acaba almamız gerekiyor mu?
Altyapısını tamamlamadan bu kadar bölüm açılmalı mı? ...Biz insan yetiştiriyoruz yani birbiriyle
örtüşen şeyler değil. Okulu açmadan önce bölümü programı açmadan önce altyapısı ve bütçesi
eğer yoksa böyle bişey yapılmasının çok çok yanlış olduğunu bizzat yaşayarak görüyoruz.
İhtiyaçlar değişiyor, teknoloji gelişiyor hatta bizim ürettiğimiz şeylerin de değişmesi lazım. Örneğin
burası tekstil kenti ama tekstil hala geleneksel tekstil. Biz tekstilin diğer katma değeri yüksek olan
kısımlarına bi türlü geçemiyoruz.” K2
“Alman eğitim sistemini komple model alsak başka bi şey yapmaya gerek yok bence. Çünkü orda
çocuklar mesleki yeterlilikleri önceden belirleniyo. Önce meslekler tanıtılıyo meslekler sevdiriliyo.
Ortaokulun sonuna kadar herkes hangi mesleğe gideceğine karar veriyor. Almanya ve İsviçre
özellikle eğitim modelleri o alanda çok değerli benim için. Herkes KPSS ye girip devlet memuru
olma derdinde, herkes yani %90’dan fazladır. Yani bu sistem niye o zaman bu çocuklar buraya
geliyo ki? Herkes üniversite okuyup 25 yaşına kadar üniversite mezunu olup asgari ücretle
çalışacaksa, niye üniversite okuyolar ki? Üniversiteler meslek edindirme kurslarına dönmüş
vaziyette. Diplomanın hiç bi anlamı yok.” K1
“Mesleki eğitime yönlendirilen çocukların daha başarılı olması yani burda şunu demek istiyorum.
Liseden başarılı çocukları seçeceksin şey çocukları değil. Sınavsız geçişin kaldırılması lazım. Belirli
bi düzeyin üstünde çocuklar gelmesi lazım ki matematik, mantık yeteneği olan çocukları
yönlendirmek lazım. Mesleki eğitim istihdam alanı olduğunda önem kazanır. Diğer durumda
doldur boşaltan öte gitmez. Çok fazla sayıda meslek yüksekokulu gerekli değildir. Meslek
yüksekokulları üretim olan toplumlarda üretim kademlerinde çok önemli rol oynar. Çocuk çok
küçük yaşta buna yönlendirilir ama hem ülkede üretim alanları yok hem de 800 küsur tane meslek
yüksekokulu yapıyorsunuz. Çok yanlış. Arz taleple doğru orantılı olması gerekir. Tabi işsiz kalır
çocuklar yani.” K4
“Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına yönlendirilmesi gerekiyo. Çünkü mesleki eğitim 4 yıllık
lisansta başlamaz. Bizde yapılan yanlış politikalardan birisi mesleki eğitimle ilgili karar vericiler
lisanstaki 4 yıllıktaki Mühendislik bölümlerinin hocalarıdır ama bununla ilgili işin karar verici
mekanizmasında olması gerekenler aslına bakarsınız Meslek Lisesindekiler ve Meslek
Yüksekokulundakiler olması lazım. Türkiye’de şu an en büyük problem ara eleman dedikleri
nitelikli eleman teknik elemandır ve onu sağlayacak olan da Mühendislik bölümleri değildir Meslek
Yüksekokullarıdır. Bir fabrikada 100 kişinin çalıştığı bir fabrikada 1 tane mühendis yeterlidir ama
bunun altında organizasyonda görevlendirme anlamında çalışacak olan en az 10 tane Meslek
Yüksekokulu öğrencisi ve teknikere ihtiyaç vardır. O nedenle Türkiye’de yapılması gereken şey
öğrencilerin Meslek Yüksekokulundan meslek edinebilmelerinin avantajlarının sağlanması lazım.
Yönlendirmenin de buna göre yapılması lazım.” K7
“Öncelikle devlet politikası olarak mesleki eğitimin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Yeterli alt
yapı imkânları sağlanmalıdır. Uygulamaya dönük eğitimler verdiğimiz için iş piyasasının
gerisinden, 20 yıl öncesinin imkânları ile eğitim vermeye devam etmek hem öğrenciler hem de
işveren piyasası açısından yeterli değildir.” K6
“Öncelikle Meslek Liselerine iyi öğrenci gelmesi lazım. Sınavla gelecek öğrenci. MYO’ların
kalitesinin artırılması lazım. Müfredat ve altyapının düzenlenmesi lazım.” K3
“Her ilçede neden meslek yüksekokulu var? Ben Meslek Yüksekokullarının ilçelerde olmasına
karşıyım. Çünkü yükseköğrenim aynı zamanda kültürlenme yeridir. Tiyatroyla, sinemayla, insan
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ilişkileriyle, kütüphaneyle. Bir ilçede bunların hangisine ulaşabilirsiniz? Her ilçede Muhasebe her
ilçede Pazarlama var. Bu kadar muhasebeciyi ne yapıcaksın sen? Bende de olsun bende de olsun
diyosun da niye sende de olmak zorunda ki? Üniversitelerin ilçeleri kalkındırmak gibi bi rolü mü
var? Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacı nedir? Meslek Yüksekokulları bu insan kaynağı ihtiyacının
ne kadarını karşılıyor ya da ne kadarı fazla. Böyle bi analiz yapılmış mı? Yapılmamış. Mesela
Devlet Planlama orda niye durur? Yani bir insan kaynağı analizi yapmamız gerekiyo. Bizim hangi
alanlarda elemana ihtiyacımız daha çok?” K5
“Bunun yolu endüstrinin istediği yani işgücü piyasasının istediği elemanı yetiştirmekle olur. İşgücü
piyasasının istediği elemanı eğitip yetiştirmek için de sanayi üniversite işbirliği şart. Bizden ne
istediklerini bilmeden biz tekniker yetiştiriyoruz. Bize göre çok iyi yapıyoruz ama onların kullanım
alanları öyle olmayınca ne yapıyorlar bizim işimize yaramıyor diyorlar. Dolayısıyla bu şehirde daha
çok yerel zaten öğrencilerimizin büyük bir kısmı bu civarın öğrencileri. Hangi okul olursa olsun
buraya yakın bölgelerden. Dolayısıyla mezun oldukları zaman bu bölgede çalışacaklar. Bu sebeple
de bu bölgenin endüstrisini iyi tanıması ve buna göre hazırlanması gerekiyor öğrencinin ki hem
açıkta kalmasın hem de çalıştığı kuruma bi katkıyı yapabilsin. O bahsettiğimiz şeyinde anahtarının
3+1 olduğunu düşünüyoruz.” K2
Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ya da sektöre göre uzman okullar oluşturulması yerine hemen her ilçeye
MYO kurularak; okul ve program sayısının artırılması ve bununla birlikte meslek lisesi mezunlarına ilgili alandaki
MYO’lara sınavsız geçiş sağlanması MYO mezunlarının niteliklerini düşürmüştür. Başarısız öğrencilerin mesleki
ve teknik eğitime yönlendirilmesi nitelik düzeyini düşürdüğü gibi kaynak israfına da neden olmuştur. Sınavsız
geçişle gelen öğrenciler teknik derslerde başarısız olduğu için birçoğu eğitimini tamamlamadan okuldan
ayrılmıştır.
Katılımcılara göre mesleki eğitimin kalitesini ve mezunların niteliğini artırmak başarılı öğrencilerin mesleki ve
teknik eğitime yönlendirilmesi, sektörel olarak uzman kabul edilecek okulların oluşturulması, işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına göre program müfredatlarının oluşturulması, staj imkânlarının geliştirilip staj süresinin uzatılması,
okullar tam donanımlı hale getirilip ona göre program açılıp öğrenci alınması gerekmektedir. Kalkınma
planlarında, hükümet programlarında sürekli dile getirilen okul-sanayi iş birliğinin sağlanabilmesi için özel
sektörün katkısının artırılması; özel sektörün staj eğitim imkânlarını iyileştirmesi gerekmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Küreselleşmenin getirdiği artan rekabetle birlikte iyi yetişmiş işgücü önemini daha da artırmıştır. Sürekli değişen
ve gelişen teknoloji daha donanımlı, yetenekli ve uzman işgücünü gerektirmektedir. Gelinen duruma
bakıldığında insansız üretimin eşiğinde olunduğunu söyleyebilmek mümkündür. Dolayısıyla bu üretim
sisteminin ihtiyacı olan işgücünü yetiştirebilmek kritik öneme sahiptir. Yıllar boyu yapılan planlamaların
birçoğunun gerçekleştirilememiş olması, konunun taraflarının gerekli özeni göstermediğini veya
önemsemediğini düşündürmektedir. Benzer bulgulara ulaşan Alkan vd. (2014), işletmelerin staj konusunda
ilgisiz ve isteksiz olduğunu öne sürmektedir. Yıllardır planlanan üniversite sanayi işbirliği istenen düzeyden
uzaktır. Staj eğitimleri ile ilgili farklı uygulamalar bulunmakla birlikte, elde edilen çıktılarda büyük farklılıklar
görülmemektir.
Sınavsız geçiş sistemiyle birlikte öğrenci kalitesi, bunun bir sonucu olarak alınan eğitimin niteliği düşmüştür.
Katılımcılar, sınavsız geçişle gelen öğrencilerin daha başarısız olduğunu ve okulu bırakma eğilimi gösterdiklerini
ifade etmişlerdir. Eker’in (2003) MYO’larda görev yapan öğretim görevlileri ile yaptığı çalışmada da benzer
sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcılar sınavsız geçişle gelen öğrencilerin temel derslerde daha başarısız olduğunu
ve bu öğrencilerin eğitim kalitesini düşürdüğünü ifade etmişlerdir (Eker, 2003’den aktardan Türkiye
Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, 2014: 37). Benzer bir sonuç Arslanoğlu (2006: 94)’nun çalışmasında da elde
edilmiştir. Arslanoğlu Orta Anadolu Bölgesi evrenindeki Meslek Yüksekokullarında bulunan 2483 öğrenci ve 150
öğretim görevlisi ile yaptığı araştırmada sınavsız geçiş sisteminin etkili bir uygulama olmadığını tespit etmiştir.
Sınavsız Geçiş Projesi’nin başarısız olmasının nedeni Meslek Liselerinden gelen öğrencilerin niteliklerinin düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Genel kanı ortaöğretim kurumlarına geçiş için uygulanan sınavlarda daha alt
sıralarda yer alan öğrencilerin Meslek Liselerine gitmesi ve bu başarısız öğrencilerin bir şekilde mezun olup
MYO’lara geçtiği yönündedir. Dolayısıyla gelen öğrenci başarısız olduğundan verilen eğitimin niteliği de düşük
olmaktadır.Sınavsız geçişin kaldırılması doğru bir uygulama olmakla birlikte bu uygulamanın altyapısının hazır
olmadığı düşünülmektedir. Çünkü Meslek Lisesi öğrencilerinin başarı seviyesi oldukça düşük olduğundan birçok
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programın kontenjanlarının boş kalması olasıdır. Söz konusu durum önemli ölçüde kaynak israfına neden
olabilir. Ayrıca Meslek Lisesi mezunu olmayan öğrencilerin uygulama derslerinde sorunlar yaşaması olasıdır. Bu
düşünüldüğünde de okulların müfredatlarda ve fiziki ve teknik altyapıda dönüşümlere gitmesi gerekli olabilir.
Stajlarda öğrencilere “ayak işi” yaptırılmakta ve eğitim alan öğrenciden çok emeği sömürülen işçi gibi
kullanılmaktadır. Stajların denetimi yapılmamaktadır ve farklı şehirlerde staj yapma imkânı da vardır. Dolayısıyla
öğrencinin staj yapıp yapmadığını bilmek mümkün olamamaktadır. MYO mezunları kendi alanlarında iş
bulmakta sorun yaşamaktadırlar. Bununla birlikte farklı alanlarda çalışmak isteyen mezunlar da bulunmaktadır.
Masa başı iş aramakta veya güvenlik görevlisi olarak çalışmak istemektedirler. Bu durumun kendi alanlarındaki
işlerin daha ağır olması ve uzun çalışma saatleri gerektirmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca iş
tanımlarının dışındaki işlerde de çalıştırılmaktadırlar. Tekniker değil de işçi gibi görülmekte ve niteliklerinin
altındaki işlerde çalıştırılmak istenmektedirler.
Mesleki eğitimine yönelik yapılacak düzenlemeler kısa ve uzun vadeli olarak ele alınıp; kritik alanlara ilişkin
düzenlemelere öncelik verilebilir. Kısa vadede stajlar ve işgücü piyasasındaki durumun daha iyi bir seviyeye
gelmesi taraflarla görüşmeler gerçekleştirilerek ve çeşitli yaptırımlar konarak sağlanabilir.Türkiye’nin
demografik yapısı göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik eğitim
reformları gerçekleştirilebilir. Gelişen teknoloji ve değişen üretim süreçleri dikkate alınarak işgücünü
hazırlayacak okullar, teorik ve pratik ders içerikleri, öğrenci seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler
yapılabilir.
Bunların yanı sıra MYO’ların sayısı azaltılmalı ve mezunları işsiz olan programlar kapatılmalıdır. Mevcut
programların kontenjanları düşürülmelidir. İllerde sektörlerin dağılımı, işyeri sayısı göz önünde bulundurularak;
sektörün ihtiyacı olan bölümler açılmalıdır. Kaynakların etkin kullanımı adına MYO programlarının ve
programların lisans eğitimi olan bölümlerin – örneğin Otomotiv Teknolojisi programı ile Otomotiv Mühendisliği
ya da Kimya Teknolojisi programı ile Kimya bölümü - laboratuar, atölye, fiziki alan, malzeme gibi unsurları ortak
kullanabilmesi sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA
Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., Şahin, M. (2014). Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı
Çözüm Önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , Cilt: 4, Sayı:3, 133-140.
Arslanoğlu, B. (2006) Meslek Yüksekokullarında Sınavsız Geçişle Birlikte Ortaya Çıkan Sorunlar, (Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ceylan, H., Erbir, M. A. (2015). Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Electronic
Journal of Vocational Colleges Sayı: Mayıs, 99-106.
Gökbulut, E. (2011) Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlarından Mezun Olan Öğrencilerin İşgücü Piyasasındaki
Durumlarının Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
İstanbul Ticaret Odası. (2008). Meslek Yüksek Okulları Araştırması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
Karacan, S., Karacan, E. (2004). Meslek Yüksekokullarında (MYO) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma:Kalite ve
Verimlilik İçin İş Yerleri – MYO İşbirliğinin Gereği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 168184.
Kaya, A. (2014). Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Cilt: 33, Sayı:2, 349-356.
Küçükgöksel, N. Ç., Akpınar, T. (2016). İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler. Tekirdağ
SMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:6, 1-18.
Organisation for Economic Co-operation and Development (2010). Learning for Jobs, 2010, Paris,
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/learning-for-jobs_9789264087460-en#page1
(10.10.2018).
Şahin, İ., & Fındık, T. (2008). Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 3, 65-86.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. (2014). Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu. Ankara:
Kalkınma Bakanlığı.
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete (1981). Ankara. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf (08.10.2018).
Yıldız
Teknik
Üniversitesi
(2017).
Tarihçe
İstanbul.
http://www.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TEM%C4%B0Z/TAR%C4%B0H%C3%87E/1 (08.10.2018).

210

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Organizational Structure in Turkish Agriculture and Cooperatives
Prof.Dr. Hasan VURAL1
1

The University of Uludağ, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Bursa/Turkey,
hvural@uludag.edu.tr

Abstract: Cooperatization is the product of the demand to act planned and organized by benefiting from the power that is
the result of acting as one. Thus, the strength of agricultural organizations is possible when the producers have the
necessary knowledge about the benefits of this activity. European Union (EU) countries are at the forefront of countries
where agricultural organizations are most developed. In EU, agricultural cooperatives have an important place in the
development of policies for agriculture, and nearly 50% of agro-based industry is directed by these cooperatives. Even
though there are many organizations that practice in agriculture such as cooperatives, chambers of agriculture, unions,
foundations and associations in Turkey, these organizations don’t have a strong structure where farmers can follow
innovations, be in cooperation and protect their rights. Even though there are 13 437 agricultural cooperatives that have
more than 3.5 million farmers as partners, agricultural cooperatives are still not at a desired level.
Keywords: cooperatives, agriculture, rural organization, Turkey

1. INTRODUCTION
To a question such as “What is the role of organization and cooperatives in Turkish agriculture?” can be
answered by considering the past like this: during the foundation period of the Turkish Republic in the
integration of agriculture, industry and trade especially agricultural credit and agricultural sales cooperatives
have taken on important missions and had important roles in the increase and diversification of agricultural
production. For example while technical data to the rural areas have been related by “Agricultural Extension
Service”, agricultural inputs and the credits that are needed to finance these has been directed to the farmers
through “Agricultural Credit Cooperatives” in coordination with Turkish Agricultural Bank which had been a
agricultural and cooperatives back then. Thus quality and the quantity of agricultural production have been
increased. Main agricultural products that had been produced with these efforts have been collected from
different parts of the country through “Agricultural Sales Cooperatives” and have been processed and
marketed. In the 1950’s with the cooperation of sugar beet producer cooperatives and Turkish Sugar Company
sugar production have been improved, agricultural imports have been reduced on a large scale and agricultural
exports have been improved. In 1960’s “Village Development Cooperatives” which are the first version of
today’s Agricultural Development Cooperatives, have emerged. The Turkish farmer got acquainted with
"cooperative theory" with these cooperatives more closely. Even though In the last quarter century economy
policies have weakened the cooperatives in agriculture, cooperatives still have the level to set motion to
important potential. For example in 2011 Marmara Union have been the first in the export of table olives, and
in the export of raisins Tariş Grape Union have been second. The potential for success in Turkey for being
successful is high. As long as the necessary role in the applied economic policies is made available to them.
Cooperatives can be defined as individuals coming together with other individuals who has the same goals in
order to reach the goals that individuals alone cannot achieve through combining their labor and capital and
to ensure a power unity using mutual assistance and democratic management principles (Rehber, 2014). Cooperatives are currently being managed as private companies with limited liability in E.U. countries.
Cooperatives are not only economical but also social institutions. Social purpose is one of the important
elements of cooperatives.

2.TURKISH COOPERATIVES IN THE REPUBLICAN PERIOD
Cooperatives in their real sense in Turkey started after the foundation of The Republic. After the Turkish
Republic has been established Mustafa Kemal Atatürk has emphasized the importance of cooperatives by
saying “Building cooperatives, is combining intelligence and talents and material and spiritual forces”. In 1924
by the issue of law no 498 “The Law on Agricultural Unions” it has been ensured that unions could perform the
duties of credit and sales cooperatives. Mustafa Kemal Atatürk, in order to disseminate cooperatives have
joined the Civil Servant Consumption Cooperative in 1927. Also founded an agricultural credit cooperative in
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Tekir village of İçel County with surrounding farmers in 1936. The cooperative that still continues its activities
still is known as “Atatürk Tekir Agricultural Credit Cooperative”.
A new law was enacted in 1929 as “law no 1470 Agricultural Credit Cooperatives Law” because law no 498 has
not been applied as well as it could have been. According to this law; in order to fulfil short term production
inputs needs such as workers' wages, seed fertilizer, conservation medicine, and small farming tools and yoked
animals agricultural credit cooperatives have been founded in villages, counties and cities. With the
improvement of agricultural credits and sales law no’s 2834 and 2836 have been enacted. And cooperatives for
industries other than agriculture has also been founded. In 1925 Shoemakers Crafts Cooperatives in İstanbul
and in 1927 Civil Servant Consumption Cooperative and in 1934 Ankara Bahçelievler Construction Cooperatives
in Ankara have been established. In 1951 Artisans Guarantee Cooperatives have been started to be founded.
And in 1956 all the cooperatives except agricultural credit and sales cooperatives have been taken under the
purview of law no 6762 Turkish Trade Law.
Cooperatization is the product of the demand to act planned and organized by benefiting from the power that
is the result of acting as one. Thus, the strength of agricultural organizations is possible when the producers
have the necessary knowledge about the benefits of this activity. European Union (EU) countries are at the
forefront of countries where agricultural organizations are most developed. In EU, agricultural cooperatives
have an important place in the development of policies for agriculture, and nearly 50% of agro-based industry
is directed by these cooperatives
There are about 3.9 million farm holdings in Turkey. The majority are small holders who are unable to take
advantage of economies of scale and often lack the financial resources such as credits and interest-free loans
to make their small holdings profitable. Furthermore, they are more vulnerable to unfavorable weather
conditions (also to climate change) due to weaknesses in their production practices. Some cooperatives have
been established voluntarily by the small farmers primarily to overcome the difficulties faced due to the limited
land and resources including finance, in order to have more bargaining power and better access to markets and
cost efficient input supply through cooperatives.
The main point emerging in various definitions is; Cooperative is the union created by the individuals aiming to
achieve a certain commercial-economic objective. In practice, modern cooperatives do not apply all of these
principles at once. In Turkey, according to 2011 data, there are 84 232 cooperatives comprising 26 different
types. These are under the mandate of 3 ministries: i) Ministry of Customs and Trade (MoCT); ii)Ministry of
Food Agriculture and Livestock (MFAL), iii) Ministry of Environment and UrbanPlanning (MoEUP) [1].
According to Staatz [2]; " Cooperatives are companies owned by their customers and at least some of the
following principles. "
•

Net income should be distributed according to the customer relationship.

•

Democratic control (one vote for each partner)

•

Limited interest rate on capital

•

Limited share of ownership

•

Open membership

•

Cash sale

•

Membership training

•

Political and religious neutrality

•

Excessive risk acceptance

•

Sales at market price

Cooperatives-ism is based on two basic principles: 1-Volunteerism, 2-Proportion.
Participants in cooperatives are common at risk. How will this share? The issue is the rate of participation and
utilization of the initiative. Members, cooperatives that are joint ventures, should fund this basis and
participate in their costs and losses.
- Cooperatives should not be profit targets; Members should bring services to cost.
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- Profit in companies, in cooperatives; Net income, net savings, net earnings.
- At least the care of the funds of the cooperative should be taken care of in the fund.

3. ORGANIZATION IN AGRICULTURE AND COOPERATIVES
Although the Western cooperative paradigm distinguishes between: i) production cooperatives; ii) service
cooperatives, and iii) consumer cooperatives, this classification is not fully applicable to Turkey. The system in
place regarding classification, legal framework and re The complexity with agricultural cooperatives starts with
the classification.
Cooperatives in general, according to the study areas; Non-agricultural (urban) cooperatives and agricultural
(rural) cooperatives.

3.1. Non-Agricultural Cooperatives
Non-agricultural cooperatives are organizations established to meet the needs of their partners and to ensure
solidarity. These cooperatives try to meet their needs easily and cheaper with the small savings of their
partners and credit facilities from the state. Cooperatives entering this group are Consumption Cooperatives,
Housing Cooperatives, Tradesmen Credit Cooperatives and Non-Agricultural Service Cooperatives.
The general name of the cooperatives established outside the field of agriculture and the production of workrelated services is the Non-Agricultural Service Cooperatives, which include the following cooperative types:
Transport Cooperatives, Little Art Cooperatives, Pharmacist Cooperatives, Business Site (Small Industrial Sites)
Construction Cooperatives, Tourism Cooperatives [3].

3.2. Agricultural Cooperatives
Today, in Turkey, there are 84.232 cooperatives operating in the field of duty and responsibility of Ministry of
Customs and Trade, Ministry of Food, Agriculture and Livestock and Ministry of Environment and Urbanization
in many sectors other than agriculture and agriculture, the total number of which is 8.109.225.
Cooperatives in Turkey are in the areas of responsibility of Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ministry
of Environment and Urbanization and Ministry of Customs and Trade according to their field of activity. The
legal regulations concerning which ministries are responsible for cooperatives are as follows:
• Cooperative types under the duties and responsibilities of the Ministry of Customs and Trade, Ministry of
Industry and Trade, dated 08.06.2011 and numbered 27958, Official Gazette dated 640, "Decree on the
Organization and Duties of the Ministry of Customs and Trade"
• The types of cooperatives that are under the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock,
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, dated 08.06.2011 and numbered 27958, Official Gazette, numbered
639 "Decree on the Organization and Duties of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock" ,
• Types of cooperatives under the responsibility of the Ministry of Environment and Urbanization Ministry of
Public Works and Settlement, Ministry of Public Works and Settlement dated 07.07.2011 and number 27984
Official Gazette has been determined by Law No. 644 on "Organization and Duties of the Ministry of
Environment and Urbanization".
In terms of cooperatives legislation in Turkey, cooperatives; Cooperatives subject to Law No. 1163 on
Cooperatives and Cooperatives subject to Special Laws can be subject to a dual separation.
-Cooperatives subject to the Law No. 1163 on Cooperatives
-Cooperatives subject to private law

4. ORGANIZATION IN TURKISH AGRICULTURE
Organization in Turkish agriculture; Public organization, producer organization and civil society organization.
The organization of the state in the agricultural sector, which is being tried to be explained here by public
organization. Producer organization refers to the professional and economic organization of the producer.
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5. FORMS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
The complexity with agricultural cooperatives starts with the classification. The Cooperative Law No. 1163 that
was issued in 1969 [4] and considered as the overarching legislation distinguishes 4 types of agricultural
cooperatives under the jurisdiction of MFAL:
i. Agricultural Development
ii. Irrigation
iii. Fisheries
iv. Sugar Beet GrowersProduction, marketing, processing, etc.
The basis for the above classification is vague and ambiguous. Effectively, these are all service cooperatives
purchasing inputs and equipment (e.g. seed, seedling, milking machines, etc.); providing specialized services
(e.g. veterinary services, cold storage facility). for fisheries, farmer training and extension) and as well as
processing (e.g. rice cleaning and grading, olive processing). The following are the issues related to the services
that the cooperatives, which are important subsidiary organizations in their functioning, make to the
producers.
Table 1: Agricultural cooperative types in Turkey

Law of cooperatives
1163, 3476
1581, 5330
4572

Ministry of Customs and Trade

Ministry of Food, Agriculture and Livestock

Responsible Ministry

Cooperatives
Cooperative Type

Primary
coops
number

Primary coops
Partner number

8.173

Cooperative Union Number

Cooperative
Union Number

Central

Union
Number

Partner
Coops
Number

Central
Union
Number

Part.
Coop..Numb.

842.563

82

4.939

4

77

2.497

295.984

13

733

1

10

522

29.972

14

202

1

12

31

1.638.981

1

31

0

0

1.767

1.082.978

16

1.767

1

16

6.Agricultural Sales
Cooperatives

332

602.248

17

332

0

0

7.Tobacco
Cooperatives

66

23.414

0

0

0

0

37

2.886

0

0

0

0

9.Independent
Agricultural
Sales
Cooperat.

22

2.245

0

0

0

0

TOPLAM

13.437

4.521.271

143

7.994

7

115

1. Agricultural
Development
Cooperatives
2.Irrigation
Cooperatives
3.Fisheries
Cooperatives
4. Sugar Beet
Growers’
Cooperatives
5.Agricultural Credit
Cooperatives

Sales

8.Fresh
vegetable
fruit cooperatives

Resource: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem
Planı 2012–2016, s. 24. ) [5]
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5.1. Agricultural Development Cooperatives
The category named “Agricultural Development Cooperatives (ADC)” includes various village cooperatives
specialized in specific areas with a rather clearly defined focus, at least at the time of their establishment e.g.
forestry, olive production, seedling production, dairy, fruit production, depending on their site-specific,
regional socio-economic and agroecological characteristics. Within time, changing socio-economic
circumstances in the country compelled these single purpose cooperatives to diversify. The services provided
to the partners of agricultural development cooperatives in our country are very diverse. Other services
provided to the partners of the Agricultural Development Cooperatives are as follows: fuel oil dealers to meet
the fuel needs of their partners, transportation services such as sales, marketing and transportation of the
products to be produced on their farms, to undertake transportation services in order to eliminate the problem
of transportation and to take measures against agricultural diseases in a positive way

5.2. Agricultural Credit Cooperatives (ACC)
Agricultural credit cooperatives are established to collect deposits, to provide loans, to reduce interest rates, to
make proposals for credits to their shareholders, and to use the credits in production. An ACC is a large multipurpose integrated service organization. Its market consists of credit, inputs, consumables, insurance services,
marketing services, production and miscellaneous farm services. ACCs function in both the production,
processing and selling end of the goods and services ([6], [7] )- [8]).
First credit cooperative was established in 1935 as an independent entity based on Law no. 2836. It has since
evolved into a multipurpose credit and general agricultural services agent. Until 1972 ACCs formally remained a
government-sponsored entity operating under the general auspices and funding provisions of the Agriculture
Bank of Turkey. The ACCs used to act as financial intermediaries for the state Agricultural Bank (ZB) and
extended 27 credits to the farmers. In 1972, due to the scope of existing legislation becoming insufficient, the
need for a new and more comprehensive law became apparent. Therefore, Law No.1581 that emulated the
German Raiffeisen Cooperatives enacted and replaced Law No. 2836.

5.3. Agricultural Sales Cooperatives
There are several Agricultural Sales Cooperatives aimed at producers to evaluate their products more easily
and profitably. Their origin dates back to 1914 when the fig producers came together and established the
“Aydın Fig Producers Company” to break the monopoly in fig marketing. In 1935, the Law No. 2834 came into
effect that set up the foundation for today’s ASCs [13]. As of 2011, there are 322 primary cooperatives having
602.248 members operates under the Union of Agricultural Sales Cooperatives (ASCUs). They are active in 23
sub-sectors including grapes, 32 olive and olive oil, cotton, peanut, fig, citrus, rose, apricot, oil seeds and silk
cocoon. Four ASCUs are among the 500 largest businesses in Turkey ([6]-[9]). The information on the some
Agricultural Sales Cooperatives in the department is summarized below:

5.3.1. Kozabirlik
After the declaration of the Republic, with the law numbered 859 in 1926, seed production, silkworm care and
nutrition related matters in Turkey were legally guaranteed. The first cooperatives were established in Bursa,
Bilecik and Adapazarı in 1940 in order to protect and increase the production of cocoons in our country. Later
on, these cooperatives united and, on May 11, 1940, Bursa Koza Agricultural Sales Cooperative Association
(Kozabirlik).
Kozabirlik Seed Production Establishment was established in 1963. In this operation, we have produced
polihibrid silkworm seed which is resistant to diseases of domestic rape silkworm growing in our country and
has high productivity per box. In this sense, our country is one of the few countries in the world that can
produce its own seed. Koza Agricultural Sales Cooperatives Association (Kozabirlik), located in the province of
Bursa, is in operation with the objective of marketing the products grown in common producers in the best way
and increasing production. At the beginning of the activities of Kozabirlik are to provide input to its partners, to
produce silkworm eggs, to buy raw silk, to sell raw silk, to export silk filet and the goods of increase in
attraction at the bending factory.
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5.3.2. Olive Agriculture Sales Cooperatives
There are 4 of the 8 Agricultural Sales Cooperatives affiliated to the Marmara Olive Agriculture Sales
Cooperatives Association (Marmarabirlik) established in order to better market the olives produced in the
province of Bursa, and 3 in the province of Balıkesir.
-MARMARABIRLIK (Association of Marmara Olive Agriculture Sales Cooperatives)
Marmarabirlik is a Union of Agricultural Sales Cooperatives established in 1954 by the olive producers of the
region in mutual assistance and solidarity in order to grow the best quality table olives of the world and to
market them on better conditions. Marmarabirlik is the largest olive enterprise in the world, originally founded
by the cooperation of Gemlik, Mudanya, and Erdek Cooperatives and growing and developing in the process
and attaining a world brand status. Nowadays Marmarabirlik is in Bursa province; Gemlik (1942), Mudanya
(1951), Orhangazi (1955) and İznik (1970), some cooperatives are located in Balıkesir province; Kooperatives of
Erdek (1952), Edincik (1976) and Marmara Island (1988) cover 8 cooperatives including Mürefte (1986)
Cooperative in Tekirdağ province [10] .
Marmarabirlik is a black olive with the table brine in our country;
- Regulatory and pricing, - Directing and organizing market formation,
- An indispensable institution for sector and country economy, fulfilling the tasks of leading role in informing
and innovating [11].
Marmarabirlik is one of the important table olive exporters and plays an important role in the arrangement of
the table brine black olive market grown in the region in favor of producers. In addition, by adjusting the
product purchase prices and sales prices determined during the campaign periods, the products are offered to
the consumers at the most appropriate prices. The most important function is to evaluate the olives belonging
to the producer partners. In addition, Marmarabirlik, Turkey established a large olive producer, which directs
the table olive black olive market and Turkish olive cultivation [12].

5.3.3. Sugar Beetle Cooperatives
These were established in 1951 to provide agricultural inputs (seed, fertilizer, machinery and equipment,
pesticides) and information to sugar beet growers to increase productivity [7]. In doing these, the cooperatives
coordinate and collaborate with the sugar factories, closely. There are 299 shops owned by 31 primary
cooperatives scattered in the country. This cooperative also aims to sell durable goods to beet crop producers
as well as agricultural machinery, equipment and chemical fertilizers. The cooperative that invested in line with
the priorities specified by the Sugar Factories Inc. of Turkey has achieved a more independent management
with the establishment of the upper organization (PANKOBIRLIK) in 1972 [14] .

5.3.4. Fisheries Cooperatives (FCs)
These are also service cooperatives) [7]. Their main objectives are: i) to include production of variety of fishery
products (including fish farming), fishing, marketing and storage, ii) regulate and manage the hunting activities
of the members.
The priorities and expectation of the members are:
• Sea related cooperatives: i) simplification of the current legislation; ii) reducing the number of actors in
decision making, inspection/control and iii) better collaboration with MOFAL; iv) to be able issue professional
fishermen licenses directly as opposed to through MOFAL as current practice. Their expectation is to increase
their capital to invest for fleet improvement and cold storage.
• Inland related cooperatives: i) to be a strong pressure group to stop pollution in the lakes; ii) to have shared
responsibility/authority in decision making for fishing seasons and stocks, and iii) to issue professional
fisherman license, as above.

5.4. Irrigation Cooperatives
Irrigation Cooperatives are an organization established with the aim of raising agricultural land and increasing
agricultural production. With the establishment of these cooperatives, the aim is to increase the productivity of
agricultural areas. Raising awareness of members for drip irrigation methods with previously used irrigation
methods is one of the important activities of irrigation cooperatives in the department. The purpose of these
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cooperatives is to service agricultural water to farmers and make investments for related infrastructure
including land leveling, on-farm irrigation and drainage systems or operate and maintain existing systems or
keep them operational and maintained.

6. CONCLUSIONS
In Turkey there are some problems on cooperative sector. Those are important orderly as follows. Especially
financial problems, not having the awareness about organizations and low educational levels in agriculture
prevents the development of cooperatives and in a sense, makes them dependent on public. However
autonomous and independent producer cooperatives in developed countries are effective in agricultural policy
determination. Cooperatives went a step beyond and strengthened themselves economically by completing
their horizontal integration, creating upper organizations in the form of federations and confederations
(regional and central unions) in many countries, and diversifying their activities by vertical integration.
Awareness, Perception:
1. Inadequate or inadequate recognition of cooperatives
2. The lack of social awareness in city and Turkey in terms of cooperatives
3. Not knowing too much about the partners of the cooperatives and the contributions of the economy to
society
4. Encouragement of cooperatives without knowing the good aspects of cooperatives
5. Negative perception of cooperatives in society
6. The partners do not prefer to do business with their own cooperatives due to lack of membership in the
cooperatives
7. Not enough ownership of partners' cooperatives
8. Personal expectations are in front of enterprise expectations
9. Not knowing that cooperatives are one of the company types
10. Not knowing the tax advantages of cooperatives
11. Inadequacy of publicity of cooperatives
12. Do not place as many as cooperatives, programs and public spots in the press organs
Education Inadequacy:
1. The level of education of partners and managers is not in the desired level
2. The co-operative board members do not have a high level of education and should not be judged
3. Human resources problems
Financial Issues
1. Capital shortage
2. Lack of strong capital structures
3. They should not get much reputation in the market due to the low capital
4. Problems accessing financial resources
5. To the detriment of the competitiveness of the concept of competition
6. Inadequate state support for cooperatives
Audit Problem:
1. Inadequacy of both internal audit and external audit
2. Partners not taking an active role in auditing
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Professional Management:
1. No professional managers
2. The lack of understanding of corporate governance
3. Adoption of the appropriate work principle
Partnership Issues:
1. As stated in the main contracts of some cooperatives, the cooperatives can not
2. Decision mechanism in cooperatives is slow
Non-Business Activities:
1. Lack of authority to carry out activities that are deemed important outside the business line
Joint Business Culture:
1. Lack of collaborative cultures
2. The Turkish people do not know where to go with collective work and sharing and common gain.
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Abstract: The purpose of this study was to determine energy equivalents of inputs and output in tomato production in
Bursa province. The data in this study were collected from tomato farms in Bursa province, Karacabey and
Mustafakemalpasa district. Questionnaires were administered through face-to-face interview in 2011-2012. The results of
the study show that diesel have the highest rate of energy equivalency of all the inputs used in tomato production at
60,07%. The energy equivalent rate of electricity is 4,26% and the energy equivalent rate of water is 0,87%. The energy
equivalent rates for human power, machinery, chemicals and water for irrigation were determined to be low in tomato
production. According to the output/input ratio calculated, the energy ratio is 1,50 in tomato production in the research
area. This ratio implies that the inputs used in tomato production have not been used effectively. Ineffective use of these
resources also causes environmental problems.
Key words: Tomato production, energy ratio, energy input, Turkey

Introduction
Historically, the agricultural sector has been Turkey’s largest employer and a major contributor to the country’s
Gross Domestic Product (GDP), its exports and its rural development. Turkey is an important producer and
th

exporter of agricultural commodities on world markets and is estimated to be the world’s 7 largest
agricultural producer. Although, agriculture has been declining in importance compared with the industrial and
service sectors, it nonetheless continues to play a fundamental role in Turkish society, employing
approximately a quarter of the workforce and generating most of the income and employment in rural areas
(Vural and Karasu, 2007).
23.7% of total country's population live in rural areas. The share of agriculture is 5%, industry is 2%, services is
50% in active population (2009). Export value amounted 31.9 billion Tukish Liras of agriculture and agro-based
industry which contribute to the economy. And its share is 31 % in the total export (TUİK, 2011). In the same
year, the total agricultural imports amounted to 6.5 billion Turkish Liras. But since 2007, Turkey's agricultural
foreign trade balance is negative, this clearly shows that Turkey is a net importer country.
Turkey’s climatic and geographical conditions permit a wide range of farming activities. Thus, Turkey is largely
self-sufficient in foodstuffs. Turkey has a total land area of 78 million hectares with approximately 40 million
hectares of agricultural land. Roughly 55% of Turkey’s agricultural lands are devoted to arable crops (of which
approximately 11% is fallow land and 24% irrigated); 38% to permanent meadows and pastures and 8% to
permanent crops (Anonymous, 2011a).
Agricultural production, particularly crop production, has grown rapidly over the past two decades in Turkey.
The main crops produced are cereals (wheat, barley and maize), other crops (sugar beet, cotton, potato and
tobacco), vegetables, fruits and other perennial crops (apples, citrus fruit, grape, fig, hazelnut, olive and tea).
Turkey plays a major role among the countries that produce cereals. Of Turkey’s cropland 75% are devoted to
cereal production (Anonymous, 2010).
The province of Bursa in Turkey is one of the rare agricultural regions because of its climate and soil conditions.
But there are its production and marketing problems. In particular within the framework of harmonization with
the EU, there is a requirement to complete the deficiencies as soon as possible. There is a need for significant
investments in terms of marketing and administrative regulations in addition to the need for the planning of
agricultural production in the province of Bursa. Producers should be encouraged to be organized to reduce
their problems. In addition informations of production technique and marketing opportunities of producers
should be improved. Misuse of agricultural land should not be allowed.
Bursa province that holds an important place in agricultural of our country presents an important role in terms
of agricultural production and marketing although there are larger areas within the total agricultural areas.
Bursa province area is 1.081.945 hectare and 40 % of this area is 429.323 hectare on which carrying out
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agricultural activity (Anonymous, 2011b). 40% of Turkey's olive production, 28% of its peach production, 80% of
its black fig production, 19% of its strawberry production, %11 of its tomato production, 15% of its pepper
production, 50% of its pea production are produced in Bursa where there are different product pattern and
polyculture farming (Anonymous, 2010). Bursa with 3.1 billion TL agricultural income is one of the leading
provinces of Turkey. Agriculture taking a place in the EU harmonization process increases the importance of
Bursa's agriculture.
Bursa is an important center of agricultural industry as well as developing agricultural production. Bursa has a
very important position throughout country. 26 % of Turkey's fruit juice production, 61% its frozen food
production, 64% its canned production are produced in Bursa (TUİK, 2011).
Traditional or low energy farming is being substituted by modern or energy intensive farming
wherever feasible to meet growing demand for agricultural products, particularly food (De et al., 2001).
Recently, cropping pattern, farm activities and level of technology defined the energy requirements. Energy
needs are not only increasing in the agricultural sector, but in all sectors involving human activities. There is a
great need to balance the use and availability of energy especially in the agricultural sector, in a manner that
does not affect production adversely (Singh, et al., 1999).
A large amount of fossil fuel energy is used in modern agriculture. From an ecological perspective, the fossil
fuel energy used in industrial products such as chemical fertilisers and herbicides makes agricultural inefficient.
Agricultural practices take into account must energy efficiency to implement low input management and to
reduce the environmental impact (Nihei, 2001).
Turkey’s energy consumption in agriculture has increased year by year, but more intensive energy use has
resulted in some important health and environmental problems (Tipi et al., 2009). Thus, efficient use of energy
input has become important in terms of sustainable farming (Çetin and Vardar, 2008) . Energy output/input
analysis is usually performed to measure the degree of energy efficiency and is used for environmental studies.
In Turkey, many researchers have conducted energy output/input analysis (Yaldız et al., 1993). Some of the
benefits to be obtained by energy output/input analysis can be summarised as follows: by energy output/ input
analysis, the effectiveness of the energy used in production will be determined by utilising this information, the
wasteful expenditures and environmental damages due to excessive energy usage (fertilisers, pesticides, etc)
will be prevented.
In terms of tomato yield, Turkey is in fifth position after the U.S.A, France, Brazil, China and Argentina (3306,58
kg/da) (table 1). In the province of Bursa which has the capability of growing many different crops, tomato
production is also given importance. In Bursa province 6.91% of the agricultural areas have been reserved for
field crops production (Anonymous, 2011b). The tomato production in Bursa province is 1 065 tones
(Anonymous, 2010).
One of the aims of this research is to determine the inputs used in the production of tomato in Bursa province
and the energy equivalents of these inputs. Accordingly, the equivalency of energy is calculated for tomato.
Another purpose of this research is to calculate the output/input ratio for tomato and to determine the energy
efficiency of these inputs within the framework of this ratio.

Materials and Methods
The data for this research were obtained from surveys conducted at the farms that cultivate tomato in
Karacabey and Mustafakemalpasa district, Bursa province, in 2011-2012. Ninety farms that produce tomato
were interviewed face to face. A simple random sampling method was used to determine the volume of the
survey. The formula of the simple random sampling method is as follows (Vural, 2012):

N* s² * t²
n= ------------------------------

(1)

(N―1)d² + s² * t²
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In equation 1; n = the volume of sample, s = the standard deviation, t = the t value of the 95% confidence
interval (1.96), N = the number of farms belonging to the sampling frame
In this research, the amount of inputs used in tomato production (chemical agents, lime, fertilisers, fuel,
electricity, irrigation water, manpower, machinery power) was used to calculate the energy equivalents.
Table 2 shows the energy equivalents of the inputs and outputs used in agricultural production. The input
quantities for this research were calculated per da. These data were then multiplied by the coefficient of
energy equivalent. Previous studies are used as a reference for the determination of the coefficients of the
energy equivalent. These references can be seen in Table 2. The energy equivalents of the inputs are shown in
megajoules (MJ). For example 1 litre of diesel fuel is equivalent to 56.31 MJ of energy (Table 2). The total input
equivalent is calculated by adding all the energy equivalents (MJ) of inputs.
The energy output/input ratio and energy efficiency coefficients are calculated to determine the effectiveness
of the energy use in tomato production. To calculate these coefficients, the following formulas (2, 3)were used
(Mandal et al., 2002, Singh et al., 1997):

The amount of energy (Output) (MJ / da)
Output / Input Ratio = ---------------------------------------------------

(2)

The amount of energy (Input) (MJ / da)

Tomato Production (Kg / da)
Energy Efficiency = ------------------------------------------------------

(3)

The amount of energy(Input) (MJ / da)
The energy of the inputs used in production can be examined as four types: direct, indirect, renewable and
non-renewable. While indirect energy covers fertilisers, pesticides and machinery, direct energy covers labour,
fuel and electricity. Non-renewable energy source includes fuel, chemical fertilisers, pesticides, electricity and
the machinery power. Renewable energy includes labour (Yılmaz et al., 2005).
An increase in the output/input ratio indicates an improvement in energy use efficiency, while a decrease
indicates the opposite. Changes in efficiency can be both short and long term, and they will often reflect
changes in technology, government policies, weather patterns and farm management practices. By evaluating
the ratios carefully, it is possible to determine trends in the energy efficiency of agricultural production and to
explain these trends by attributing each change to various occurrences within the industry.

Results and Discussion
In the area studied, the average farm size was 103.90 da, and 34.46% of the lands were reserved for tomato
production. Of the total land area, 75,23% was irrigated, and the average number of tractors per farm was
1.12. The average number of family members in the surveyed farms was 5.90; 52.44% of whom were male and
47.56% female.
All of the agricultural machines used in the research area for tomato production were powered by tractor. No
animals were used in the research area for tomato production. The weighted average revealed that 529,24 h of
human labour and 2,10 h of machinery power were needed per da of tomato production in the research area
(Table 3). Of the total human labour, 0,003% was used for field preparation (tillage and furrow); 10,79% was
used for spuding, fertilisation, chemical control, harvest, loading and transport and 89,21% was used for
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harvesting. Of the total machinery usage, 28,57% was for furrow and 71,43% for tillage, fertilisation, chemical
control and transportation.
The amount of fertilisers used for tomato production was 59 kg/ da. The ratio of nitrogen (N), phosphorus
(P2O5) and potassium (K) used were 84,90%, 7,96% and 7,14%, respectively. The research results showed that
3

0.58 kg/da pesticides, 64 lt/da diesel, 71 kWh/ da electric and 83 m /da water were used for tomato
production in the research area (Table 3).
The average size of the farms researched is 3,58 ha. When Table 3 is examined, 7,82 kg of nitrogen, 3,90 kg of
3

phosphorus, 3,96 kg of potassium, 64,00 litres of diesel fuel, 83 m of water, 0,58 kg of chemicals, 529,24 hours
of human labour, 2,10 h machinery labour are used in tomato cultivation. The average tomato yield of the
surveyed farms is 4722 kg/da. The energy equivalent of this value was calculated as 8971,80 MJ.
In Table 3, the ratios, in terms of the energy equivalency, of the inputs used in tomato production were
determined as follows: pesticides 2,09%, human labour 20,29%, machinery 2,27%, fertilisers 10,15%, diesel
60,07% , electricity 4,26% and water 0,87% . It can be stated that the highest energy input is diesel. According
to the energy equivalents of the inputs and output of tomato production, the energy output/input ratio in
tomato is calculated as 1,50. The energy efficiency coefficient which shows the amount of product obtained
from equivalent to the amount of energy used per unit area was calculated as 0.79.
The inputs used in tomato production are shown in Table 4 as direct, indirect, renewable and non-renewable
energy. The ratios of direct and indirect energy sources are very different, and the ratios of renewable and nonrenewable energy are seen to be quite different from each other compared with direct energy. The direct
energy input was higher in tomato production. The ratio of renewable energy, including human labour, is low in
the total energy used (20,29%). Renewable energy sources are inexhaustible, and they don’t damage the
nature. In the surveyed farms, 78,84% of the energy sources used for tomato production are non- renewable.
Non-renewable energy resources are limited and have a high probability of depletion. Many of these nonrenewable energy sources can cause harm to the environment.

Conclusion
This research aims to calculate energy use per hectare in the production of tomato in Bursa Province,
Karacabey and Mustafakemalpasa district. The yield of tomato in the surveyed farms is 4722 kg/da. A total of
5999,56 MJ of energy was consumed for the production of tomato per da. Most of this energy input (60,07%) is
provided by diesel. The energy input/output ratio in tomato was calculated as 1,50. In other studies conducted
for some vegetables, the output/input coefficients have been calculated as 1.26 for greenhouse tomato, 0.76
for greenhouse cucumber, 0.99 for greenhouse pepper, 0.61 for eggplant (Ozkan et al., 2004a), 3.11 for
cabbage, 2.41 for onion, 2.15 for potato, 3.21 for cabbage and 4.8 for carrot (Maff, 2000). The output/input
coefficients for some fruits have been calculated as 1.24 and 1.31 for apricot (Esengun et al.,2007), 1.25 for
orange, 1.06 for lemon, 0,76 for maize (Vural and Efecan, 2012) and 1.17 for tangerine (Ozkan et al., 2004b).
The output/input ratio of tomato production is low, which indicates the inputs are not used effectively. This
ineffective use can cause some problems. The use of pesticides, fertilisers and diesel causes environmental
damage and the waste of inputs. Therefore, farmers must be specifically trained for the effective use of inputs
in tomato production. The cultivation of tomato varieties with high yield will help increase the energy
output/input ratio.
According to the results of this research, the use of renewable energy is very low, indicating tomato production
depends mainly on fossil fuels. Continually rising fossil fuel prices have necessitated the more efficient use of
diesel, chemicals and fertilisers for tomato production. The efficient use of energy helps achieve increased
productivity and contributes to the economics, profitability and competitiveness of agricultural sustainability in
rural living. Energy management should be considered an important field in terms of the efficient, sustainable
and economical use of energy.
As stated in the introduction, the production of tomato is increasing in Turkey. Therefore, policies to promote
the production of tomato should be implemented first. The greatest responsibility belongs to policy makers
and the Ministry of Agriculture. To increase tomato production, technical staff must help farmers with relevant
agricultural extension activites. Special policies should be implemented to reduce the negative effects of
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energy inputs on environmental pollution and global warming. Policies must aim to improve energy use
efficiency.
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Table1. Tomato production and yield in the most prominent tomato-producing countries (2010)
Countries
Production (tonnes)
Area Harvested (ha)
Yield (Hg/da)
Argentina
697900
16800
415417
Brazil
4114310
67992
605117
China
47116084
924735
509509
France
587586
5978
982914
India
12433200
634400
195984
Indonesia
891616
61154
145798
Mexico
2997640
98189
305293
Turkey
10052000
304000
330658
United States of America
12858700
158590
810814
World (Total)
151699405
4412757
343775
Resource: FAO 2010. Fao Database, http://faostat.fao.org.

Table 2. Energy equivalents of inputs and outputs in agricultural production

Inputs

Unit

Energy Equivalent Coefficient

Resources

1. Pesticides
Fungicides

Kg

216,00

Pathak ve Binning, 1985

2. Labour

Hour

2,30

3. Mechanizations

Hour

64,80

Singh, 2002

Nitrogen

Kg

66,14

Shrestha,1998

Phosphorus

Kg

12,44

Shrestha,1998

Potassium

Kg

11,15

Shrestha,1998

Manure

tonne

5.Diesel

Lt

Electricity

Kwh

3,60

Ozkan et al., 2004a

Irrigation water

M³

0,63

Yaldiz et al., 1993

Kg/da

1,90

Singh et al., 1997

Yaldiz et al., 1993

4.Fertilisers

303,10

Yaldiz et al., 1993

56,31

Singh, 2002

Output
Tomato

Table 3. Physical inputs and energy equivalents that are used in the tomato production

Inputs

The amount of
input/da

Coefficient of the
energy equivalent
(mJ/unit)

Energy
equivalent
(mJ/da)

Chemicals(kg)
Herbicides
Fungicides
Labor human(hour)
Tillage
Tillage
Furrow
Fertilisation
Chemical control
Irrigation
Spuding
Harvesting

0,58
0,22
0,36
529,24
0,30
0,40
0,60
0,20
0,20
0.50
54,00
472,14

216
216
216
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

125,28
47,52
77,76
1217,25
0,69
0,92
1,38
0,46
0,46
1,15
124,20
1085,92

Ratio
2,09

20,29
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Loading
Transportation
Machinery(hour)
Tillage
Tillage
Furrow
Fertilisation
Chemical Control
Transportation
Fertilisers
Nitrogen(kg)
Phosporus(kg)
Potassium(kg)
Diesel(lt)
Electricity(Kwh)
Water(m3)
Total Energy(MJ)
Yield(kg/da)
Output/Input rate of
energy
Energy efficiency(kg/MJ)
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0,40
0,50
2,10
0,30
0,50
0,60
0,20
0,20
0,30
59,00
7,82
3,90
3,96
64
71
83

2,3
2,3
64,8
64,8
64,8
64,8
64,8
64,8
64,8

4722

1,9

66,14
12,44
11,15
56,31
3,60
0,63

Table 4. Energy consumption for tomato production of energy sources.
(MJ/da)
Direct Energy¹
5076,69
Indirect Energy²
870,58
Renewable Energy³
1217,25
Non- Renewable Energy4
4730,02
Total Energy
5999,56

0,92
1,15
136,08
19,44
32,40
38,88
12,96
12,96
19,44
609,22
517,21
48,52
43,49
3603,84
255,60
52,29
5999,56
8971,80

2,27

10,15

60,07
4,26
0,87
100

1,50
0,79
%
84,62
14,51
20,29
78,84
100,00

1Includes labour, diesel and electric power.
2Includes chemicals, fertilisers, pesticides and machinery.
3Includes labour.
4Includes diesel, electricity, chemicals, fertilisers, pesticides and machinery.
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Abstract: Disturbances in the agricultural structure in Turkey also affects the marketing organization of red meat and meat
products as in all agricultural products. Monthly fluctuations between mutton and beef marketing margins from 2003 to
2013 were analyzed by making Lee and Strazicicih (2003) two undulating minimum LM unit root test. This study analyzed
the marketing margin as a factor affecting the production and marketing of red meat. It appears that the results showed
stability in the beef marketing margin between the years 2003-2013 series. During this period, there seems to be a
structural break in the 11th month of 2010. It is seen that there are stable marketing margins of mutton between the
mentioned years. It has been concluded that there were two structural breaks including in the 8th month of 2007 and the
11th month of 2009. It has been concluded that usually a marketing system arises where high marketing margin is seen,
with long marketing channels where there are many intermediaries and inadequate marketing services.
Keywords: red meat, marketing margin, unit root test, agricultural marketing.

1. Introduction
Turkey has a very favorable structure for livestock breeding in terms of its natural resources and ecological
conditions. However, over the years, a decline has been experienced in this sector. As a result of this situation,
while the number of animals has decreased, products prices have risen, people have began to consume less
animal products (Vural and Fidan 2007).
Today, the protection of community health care increases the importance of adequate and balanced nutrition
each passing day. 40% of the consumed amount of protein for healthy diet must be of animal origin. However,
only 29% of the protein consumed per capita in our country is obtained from animal products (Gündüz, 2006).
The reason of this low rate arises from the fact that native breeds which have low production yields abound
in Turkey, nutrition, lack of shelter conditions, animal product production is at an insufficient level due to the
absence of a specific livestock breeding policies at the national level (Dağdemir 2003).
In our country, red meat prices are formed in an oligopson market where a sector of many small and
unorganized producers faces the buyers who especially act together about price (Çiçek and Sakarya, 2006).
Usually a marketing system arises where high marketing margin is seen, with long marketing channels where
there are many intermediaries and inadequate marketing services.
As it is seen in the explanations, deficiencies in the structure of red meat marketing,causing a rise in the
marketing margin, have made people consume fewer animal products. In this study, red meat marketing
structure and fluctuations in annual marketing margin have been examined by unit root test analysis and
establishing an economic model.
In this study, the red meat marketing structure is examined in Turkey, and we will attempt to provide some
recommendations. In addition, fluctuations of the marketing margin based on the producer and consumer
prices will be examined by establishing an econometric model with a unit root test analysis.

2. Materials and Methods
The data used in this study has been compiled from price data of 132 months, starting from January 2003
including the December 2013. In the study, mutton producer and consumer prices and beef producer and
consumer prices have been used. The data has been obtained from the Turkey Statistical Institute(TSI) statistics
by way of real prices in 2003. In the study, an analysis of the interaction of red meat marketing margin by years
has been aimed.
Since mutton and beef consumption is much more compared to other red meat sources in our country,
mutton and beef marketing margin has been examined in the study. For this purpose, marketing margin time
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series have been used based on monthly mutton and beef producer and consumer prices, obtained from TSI,
in our country between the years of 2003-2013. In order to determine the interactions between the years, unit
root test method with multiple structural breaks, which was developed by Lee and Strazicich (2003) who
revealed a structural break in the cointegration analysis, has been used.
Lee and Strazicicih (2003) suggests the two break unit root test that implies the trend stagnation in alternative
hypotheses. This test is based on the Langrange multipliers (LM) unit root test proposed by Schmidt and Phillips
(1992). Lee and Strazicicih test takes into consideration the A, B and C defined in Perron (1989). The data
generating process is as follows;
=

+ ,

=β

+

(1)

Here,
is a vector of exogenous variables and ~ iid N (0,
). The two structural breaks in Lee and
Strazicicih (2003) may be considered as such; for Model A t ≥
+1, on condition that
=1, others are zero (
j= 1,2), it allows two break in level defined with
= [1, t,
,
]. Here
is the period when the break
occurred. The Model C contains the two break in level and trend defined with
= [1, t,
,
,
] . Here for t ≥
+1,
= t’. Others are zero in this case ( j= 1,2). It should be noted that data
generation process breaks are null(β =1) and includes a manner consistent with the alternative (β <1)
hypothesis.
For example, depending on the value of the β for the Model A;
:

=

+

:

=

+ +

+

+
+

(2)
+

(3)

null and alternative hypothesis are involved. Here
and
are stationary error terms. Providing j= 1,2, for t ≥
+1,
= 1 and others are zero. In addition, d =(d1 , d2) . For Model C,
terms are added to equation (2),
terms are added to equation (3). According to the LM principle, two break LM unit root test statistic can
be obtained with the following regression (Selen and Eryiğit, 2009):

∆

=

+φ

+

3. Red Meat Production
Although the source of red meat in our country consists of cattle, water buffalo, sheep, goats, water buffalo,
camel meat, the meat of cattle considered as bovine, sheep and goat considered as ovine constitutes the most
produced and consumed. Beef constitutes a large part, such as 83%, of meat production in our country. This is
followed by sheep meat share of 13.8% (Table 1).
Table 1. Number of animals slaughtered and the resulting red meat amount in Turkey
Number of animals
Meat Production
Slaughtered (head)
(head)
(tons)
Cattle
12.386.337
2.571.765
644.906
Water Buffalo
97.632
7.255
1.615
Sheep
25.031.565
5.479.546
107.076
Goat
7.277.953
1.254.092
23.318
Camel
1.290
50
16
TOTAL
44.794.777
9.312.708
776.931

Share of Meat
Production (%)
83,0
0,2
13,8
3,0
0,0
100

Source: Kırmızı Et Sektör Analizi, 2013
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Index

Sheep

Index

2000**

10.761

100,0

28 492

100,0

2001

10.548

98,0

26 972

94,7

2002

9.803

91,1

25 173

88,4

2003

9.788

91,0

25 431

89,3

2004

10.069

93,6

25 201

88,4

2005

10.526

97,8

25 304

88,8

2006

10.871

101,0

25 616

89,9

2007

11.036

102,6

25 462

89,4

2008

10.859

100,9

23 974

84,1

2009

10.724

99,0

21749,0

76,0

2010

13.370

124,0

23090,0

81,0

2011

12.386

115,0

25031,0

87,0

2012

13.915

129,0

27425,0

96,0

2013

14.415

134,0

29284,0

102,0

** Based on 2000
Source:www.turkstat.gov.tr

4. Red Meat Consumption
The amount of meat consumed per capita is regarded as an important indicator in the determination of
nutritional and developmental level of a country. Considering the Table 3 below, while the amount of red meat
consumed per capita in the United States is of 31 kg, in the EU 20 kg, it is 13kg in our country.
Table 3. Red meat consumption for per person in Tukey, the US, the EU (kg)
Product (Kg/person)

Turkey

US

EU

Red Meat

13

31

20

Pork

-

23

23

Source: Kırmızı Et Sektör Analizi, 2013

5. Red Meat Marketing Structure
In marketing operations, theoretically, by producers and consumers, in other words, supply and demand
encountering, price is formed at a certain balance point and exchange process takes place . As it is in every
product, also in red meat market, the product price and the marketing margin is one of the most important
elements that affect marketing.

6. Price Formation Stages in Red Meat
Since red meat prices in Turkey are formed in oligopson market structure which is the kind of market where
there are many sellers and few buyers, decisions of each buyer on price and quantity in the market affect the
other buyers. If firms do not have an agreement between themselves, they embark on so intense a competition
that it may lead to a drop in their profits.
In a traditional marketing system, markets can be grouped into three basic groups as producer, wholesalers
and retailers. Number of intermediaries can go up to five. One of the most important causes of the long chain
stems from the fact that livestock breeding businesses are small and scattered. In this case, the income of the
producer falls and the consumers are forced to pay higher prices.
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6.1. Producer Level Pricing:
Producers constitute the first ring in meat marketing chain. Marketing channels as follows;
Producer- Consumer
Producer- Butcher - Consumer
Producer- Market - Consumer
Producer- Butcher - Market - Consumer
Producer- Drover - Market- Consumer
Producer- Drover - Butcher - Consumer
Producer- Drover - Meat And Milk Board - Consumer
Producer- Meat And Milk Board - Dealer Store - Consumer
Producer- Drover - Meat And Milk Board - Dealer Store - Consumer (Sakarya et al., 2000).

6.2. Wholesaler Level Pricing:
The wholesale market is a market where the product is taken by collectors and sold to other buyers, such as
packing plants, wholesalers.
Wholesaler stage is an important link in the marketing chain in meat and meat product prices.
•

Wholesalers have established dominion over retailers in various aspects. Therefore, they can make
changes both in the price of carcass weight delivered and the number of carcasses. (Sakarya et al., 2000).

In the price paid by the consumer, the share of the wholesaler is approximately 38%.

6.3. Retailer Level Pricing:
Consumer outlets that enable products purchased from the wholesale market or other intermediaries to bring
to the consumers, in other words, where the product is purchased by the end user, constitute the retailer
market. Retail meat sales in our country are performed by butchers, shopping centers, large grocery stores
(super-hypermarkets).
As described, long marketing channels in the red meat sector exist and marketing services are insufficient. This
situation leads to the formation of high marketing margins. According to the beef and mutton marketing
margin calculations in 2013; marketing margin in beef was estimated to be 35%, in mutton, it was estimated
to be 25% (Table 4).
Table 4. Sheep and beef producer prices, retail prices, marketing margins and marketing margins in 2013
Product
Producer price
Retail price
Marketing margins
Marketing margins (%)
Cattle Meat ( kg/TL )

16,79

25,97

9,17

35

Sheep Meat( kg/TL )

19,38

25,76

6,38

25

(base year is 2003, 2003=100)
Source:www.turkstat.gov.tr

7. Research Results
When the test results in Table 5 are examined, it is seen that there was no stagnation in the beef marketing
margin series between the years 2003-2013. In this period, a structural break is observed in the 11th month of
2010. Yet, if we look at the table values, the mutton marketing margin between the mentioned years appear
to be static. There are two structural breaks in the 8th month of 2007 and 11th month of 2009.
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Table 5. Result of Lee ve Strazicich Unit Root Test
Series

Model

Delay

In(dnm)

C

8

In(kynm)

C

2

Date of
breaks
2010:11
2007:8
2009:11

λ

t-statistic

0,7
0,4
0,6

-4,5

5% critical
value
-4,51

-5,8

-5,67

(dnm: cattle meat margin, kynm: sheep meat margins)

Graph 1. Cattle meat marketing margin between 2003 and 2013

Graph 2. Sheep meat marketing margin between 2003 and 2013

Although meat prices were stable during the course of 2003-2009, as a negative impact of the drought in 2006,
a rapid increase in fodder prices was observed following 2007. When our annual 50 million tonnes of animal
fodder needs are taken into consideration, despite the subsidy given to production, there is still a considerable
amount, 14.3 million tons, of deficit in quality raw fodder.
As is seen, the increase in meat prices in recent years stems from the inability to manage the increase in fodder
prices in 2007. In other words, the lack of a regulatory structure and a long-term policy in the livestock market
has led to this result. Market failure has not been managed. By increasing meat supply, the increase in meat
prices has been tried to be temporarily blocked. However, as a result of lack of policy, the number of animals
have reduced, price increases have been observed, due to supply shortages, since the end of 2009.
Gradual decrease in the number of animals as a result of the rapid increase in fodder prices led to meat crisis
and meat prices increasing greatly in the following years.
Due to the lack of policies to control the increase in fodder prices in previous years, it began to be allowed to
import meat in 2010.
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8. Results
There are a number of problems related to the marketing of red meat in our country. The most important of
these is the fact that livestock businesses are many, small, scattered and non-specialized and the organization
is at an inadequate level. This situation results in a marketing system where long marketing channels with
numerous intermediaries exist, some marketing services are insufficient and high marketing margin is seen.
According to the 2013 data, marketing margin in beef was determined to be 35%, in mutton, it was
determined to be 25% in Turkey.
When marketing margins are reviewed annually, it has been observed that, based on the results of the analysis,
drought occurred in 2006 reflected on meat prices in 2007, and thus increasing the marketing margins. When
the marketing margin of beef and mutton between 2003-2013 is examined, it has been concluded that there
was no stagnation in the beef marketing margin series, the mutton marketing margin between the mentioned
years was static.
In the field of livestock breeding, it has to be ensured that the use of marketing tools and technologies become
widespread. In our country, it is necessary to become organized with production and consumption
cooperatives. In addition, continuous and serious support policies in the form of market guarantees or support
price to encourage production and to ensure price stability are needed. This can only be possible by raising the
level of producer organizations. Furthermore, contract breeding should be encouraged in improving the
marketing organization.
Some innovations, in order to make the sector attractive for producers, are required. It is necessary to increase
production, for the producers to adopt new technologies, to improve fodder resources, to improve the care
and feeding conditions. Changes to reduce costs, to change the prices in a significant way in slaughter and meat
marketing are required to be done.
In order not to be disadvantaged in competition both in domestic and in foreign markets, it is required to
increase publishing efforts by strengthening the cooperation between livestock businesses, ministries
involved, universities and trade associations. In addition, depending on the the changing conditions of livestock
businesses, the company scale and marketing aims, the appropriate marketing tools are required to be
selected and implemented.
There was a lack of producer organizations from the beginning of the marketing problems in the olive market,
and having a structuremediated one increased the marketing margin over this period. To minimize the
marketing channels (to reduce the number of agents), the most important channels, cooperative purchases
and the number of franchises in the producer-consumer line must be replicated. Exchanges should be
developed and new ways to increase sales’ demand and supply should be explored and implemented.
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Türkiye’de Bağımsız Denetçilik: Bugünü ve Geleceği
Havva ARABACI¹
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Özet: Bağımsız denetim gerek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) gerekse 660 Sayılı Kararname uyarınca Kamu Gözetimi
Kurumu’nca (KGK) yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarınca, KGK’nın belirlediği esaslar
çerçevesinde, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Bağımsız denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı kanuna göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumu
tarafından yetkilendirilen kişidir. 6102 Sayılı Kanuna göre bağımsız denetçiler KGK tarafından belirlenecek 3568 Sayılı
Kanuna göre meslek mensupları arasından seçilecektir.
Bağımsız denetçinin temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş bildirmektir. Bunun
yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması, kanunsuz işleri tespit etmek ve işletme hayatının gelecekte de
süreklilik göstereceğini tespit ederek bu bağlamda mali durumun da yeterli derecede güvence altında olduğunu belirlemek
gibi tali sorumlulukları da vardır.
Bağımsız denetçiler; Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavirler (YMM) – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), SPK
tarafından kabul edilmiş dış denetim şirketleri, Bankalar Bağımsız Denetçileridir.
Türkiye’de 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Yasası ile serbest
muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere, denetim yapma yetkisi tanımıştır. Ayrıca yeminli mali müşavirlere
tasdik yapma yetkisi vermiştir. Doğal olarak bu Kanun, denetim yapacak meslek mensuplarını da tanımlamaktadır.
Bu çalışma ile Türkiye’de bağımsız denetçiliğin gelişimi açıklanamaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız denetim, bağımsız denetçiler, Kamu Gözetimi Kurumu.

Independent Auditor in Turkey: Its today and future
Abstract: Independent audit is carried out in accordance with the requirements and ethics of auditing profession within the
framework of the principles determined by the Public Oversight Authority (POA) and it is also performed by independent
auditors and independent auditing firms authorized by the Public Oversight Authority (POA) pursuant to the Turkish
Commercial Code No. 6102 and the Decree no. 660.
The independent auditor is the person authorized by the public oversight accounting auditing standards authority to
conduct independent audits and this person shall be elected from among the members of the profession who have
received the certified public accountant under the Law no. 3568. According to the Law No. 6102, independent auditors shall
be determined by the Public Oversight Authority and shall be selected among the members of the profession according to
the Law no. 3568.
The main responsibility of the independent auditor is to examine the financial statements and to express an opinion on
their accuracy. In addition to this, there are also secondary responsibilities such as finding errors and tricks in the financial
statements, identifying the unlawful works and in this context, confirm that the financial situation is sufficiently secured by
determining that business life will continue in the future.
Accredited Chartered Accountants (Certified Public Accountants) - Independent Accountant and Financial Advisors (IAFA),
external audit companies and Banks approved by the Free Market Board(FMB) can be listed as independent auditors.
The public accountants and the certified public accountants are authorized to conduct audits with the Professional Act No.
3568 which entered into force in the Official Gazette on 06.13.1989 in Turkey. It is also authorized to certify sworn financial
advisers. Naturally, this law also defines the professional who will conduct audits.
This study attempts to explain the development of independent auditors in Turkey.
Key Words: Independent audit, independent auditors, Public Oversight Authority.
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1. Giriş
Bağımsız denetim kavramı, ticaret hukukumuzda ilk defa 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı
Kanun’da yer almıştır. Avrupa Birliği (AB)’ye uyum çerçevesinde 02/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu, 25’inci ve 27’nci maddelerine
dayanılarak hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve 26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Bağımsız denetimlerin tüm kontrolü, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’na aittir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
(KHK) kendisine verilen Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini
benimsemiştir. Bu tercih esasen ülkemizin AB adaylık sürecinin de bir gereği olup, 6102 Sayılı TTK’da da aynen
kabul görmüştür. Bununla birlikte, 26/12/2012 tarihli Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Türkiye Denetim
Standartları, 660 Sayılı KHK uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız
denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu
alana ilişkin diğer düzenlemeler olarak tanımlanmıştır (KGK, 2017).
660 Sayılı KHK ile kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip, Başbakanlıkla ilişkili Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Bağımsız denetimlerin tüm kontrolü bu kurula aittir.
Bu kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu,
şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.
b) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları
almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları
düzenlemeler hakkında onay vermek.
c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe
Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu,
güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da
gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim
standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.
ç) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu
şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde
ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine
sürekli olarak açık tutmak.
d) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca
yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek.
e) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim
kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.
f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve
soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara
yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak.
g) Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle işbirliği yapmak, mütekabiliyet
esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve
denetçilerini listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet
sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.
ğ) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin
artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
h) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli
kararları almak.
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ı) Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan
diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu
kuruluşlara üye olmak.
i) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla ilgili
konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli
yayınlarda bulunmak.
j) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek,
insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında
öneride bulunmak.
k) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara
bağlamak.
l) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.
m) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
n) Başkanın önerisi üzerine, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarını atamak.
o) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.
ö) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
Bağımsız denetim gerek 6102 Sayılı TTK gerekse 660 Sayılı KHK uyarınca KGK tarafından yetkilendirilmiş
bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarınca, KGK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde, denetçilik
mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

2. Türkiye’de Bağımsız Denetçilik
Bağımsız denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı kanuna göre yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından kamu gözetimi muhasebe denetim
standartları kurumu tarafından yetkilendirilen kişidir. 6102 Sayılı TTK’ya göre bağımsız denetçiler KGK
tarafından belirlenecek 3568 Sayılı Kanuna göre meslek mensupları arasından seçilecektir.
Bağımsız
denetçiler;
- Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavirler (YMM) – Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM)
SPK
Tarafından
kabul
edilmiş
dış
denetim
şirketleri
- Bankalar Bağımsız Denetçileridir.
Bağımsız denetçinin temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş
bildirmektir. Bunun yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması, kanunsuz işleri tespit etmek ve
işletme hayatının gelecekte de süreklilik göstereceğini tespit ederek bu bağlamda mali durumun da yeterli
derecede güvence altında olduğunu belirlemek gibi tali sorumlulukları da vardır.
13 Haziran 1989 tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren ve Türkiye’de muhasebe
mesleğinin örgütlenmesini sağlayan 3568 sayılı kanun ile meslek unvanı SM, SMMM ve YMM olarak
belirlenmiştir. SM, mevcut serbest muhasebecilerin hakları korunarak, 2008 yılında kaldırılmıştır. Muhasebe
mesleğinin örgütlenmesi sonucunda bugün tüm bağımsız muhasebe denetiminde kabul görmüş SMMM ve
YMM şeklinde iki unvan söz konusudur.
3568 Sayılı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. maddesine göre;
A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço,
kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve
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benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali
müşavir denir.
B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu: (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında
Kanunun 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli mali
müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak
olamazlar.
Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır (3568 Sayılı, md. 4):
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) (Değişik: 10/7/2008-5786/2 md.) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak. (2)
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.
Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır (3568 Sayılı, md. 5):
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim
veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı
yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans
seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış
olmak.
b) (Değişik: 10/7/2008-5786/3 md.) En az üç yıl staj yapmış olmak.
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. (Değişik ikinci paragraf: 10/7/2008-5786/3 md.)
Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli
mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı
aranmaz.
d) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. B) (Mülga: 10/7/2008-5786/3 md.)
3568 Sayılı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 6. maddesine göre;
(Değişik: 10/7/2008-5786/4 md.) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci
mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş
sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp
başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler,
staj süresinden sayılır. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan
hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır. Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden
sayılır.
a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen
süreleri,
b) 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca
Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim
elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili
olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
c) 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak
çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,

235

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

d) 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin
bu hizmetlerde geçen süreleri,
e) 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev
yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen
süreleri,
f) 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,
g) Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,
h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik
sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında geçen süreleri,
ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci
derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu
bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir
veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj
dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını
kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,
i) Bu Kanunun 5. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya
araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri.
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır. Sınav Komisyonu 7 üyeden
oluşur. Üyelerin 2'si Maliye Bakanlığını temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday
arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir. Sınav
komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimler
dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar
süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır (md. 7).
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 9. maddesine göre;
Yeminli Mali Müşavir olabilmek için:
a) En az 1O yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak, şartları aranır.
Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve
kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe
birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali
denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali
müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak
çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu
yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen
süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. (Ek cümle: 10/7/2008-5786/5
md.) Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı
olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında
geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. (Değişik son fıkra: 10/7/2008-5786/5 md.) Kanunları uyarınca vergi
inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten
itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli
mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır (Değişik son
fıkra: 10/7/2008-5786/5 md).
Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların,
sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet
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süreleri dikkate alınmaz. Devlette uzman olarak çalışanlar için sınav koşulu aranmıyordu. 2008 yılında kanunda
yapılan değişiklikle herkes için sınav koşulu getirilmiştir.
Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret
Mahkemesinde yemin ederler (Md. 11).
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe
bürolarına ortak olamazlar.
Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve
beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve
hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri
belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları
ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz
edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir (Md. 12).
Sermaye Piyasası’na yönelik bağımsız denetim ile ilgili ilk yasal düzenlemenin, Sermaye Piyasasındaki Bağımsız
Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik ile 1987 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasal düzenleme, Türkiye’de
bağımsız muhasebe denetlemesine ait ilk düzenlemelerden olduğu için önem taşımakta olup bağımsız
denetleme esaslarının o zamanın anlayışı çerçevesinde ileri düzeyde bir anlayışa sahip olduğu dikkati
çekmektedir. Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (2006), 17 eki bulunan, 44
maddeden oluşan geniş bir yasal düzenlemedir. Türkiye’de bugün bağımsız muhasebe denetiminin sermaye
piyasasına dönük nitelik taşıyan uygulaması halen bu yasal düzenleme ile yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası’na dönük denetimin Türkiye’de ilk çağdaş bağımsız muhasebe denetim ilkelerini içerdiği
anlaşılmaktadır. Rapor standartları belirlenmiş ve mali tabloların denetiminde Uluslararası Muhasebe
Standartları’nın uygulanması benimsenmiştir. Rapor standartlarında olumlu görüş bildiren, şartlı görüş bildiren,
olumsuz görüş bildiren ve görüş bildirmekten kaçınan rapor türleri Sermaye Piyasası’na dönük denetim ile
gündeme gelmiş ve öteki bağımsız denetleme alanlarında (Maliye Bakanlığına dönük vergisel amaçlı denetim
dışında) da uygulanmaya başlanmıştır (Güvemli, 2011:175).
Sermaye piyasalarında bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşların ve bu kuruluşlarda ortak olacak
veya yönetici ve denetçi olarak görev alacakların sağlaması gereken şartlar ve yetkilendirilmek üzere Kurula
yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgeler Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ”in İkinci Kısmı'nın 2, 3 ve 4'üncü bölümlerinde yer almaktadır.
Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yürütülecek bağımsız denetim çalışmalarının, 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 14 ve 36’ıncı maddeleri uyarınca, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde yapılması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ’in 1, 2 ve 3’üncü kısımları, halen yürürlükte bulunmaktadır.
Seri: X, No: 22, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inde (Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, (Seri: X, No: 22), Resmi Gazete No: 27890, Resmi Gazete Tarihi:
30/03/2011.):
a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetimle görevlendirdiği her kıdemdeki
denetim elemanlarını,
b) Bağımsız denetim: İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer
finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence
sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim
standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler
üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
c) Bağımsız denetim kuruluşu: Bu Tebliğde belirtilen şartları taşıyan ve Kanun uyarınca sermaye piyasasında
bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşları,
ç) Bağımsız denetim standartları: Yapılacak bağımsız denetimlerin ve sonuçlarının sermaye piyasası mevzuatı
yönünden geçerli olabilmesi için bu Tebliğ ile belirlenen bağımsız denetim ilke, esas ve kurallarını,
d) Finansal raporlama/muhasebe standartları: Kurul tarafından belirlenerek yayımlanan finansal raporlama
ilke, esas ve kurallarını,
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e) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar dahil bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve
özsermaye değişim tablosunu,
f) İnceleme (Sınırlı bağımsız denetim): Ara dönem finansal tablolarının Kurulca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) ve analitik
inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
g) İşletme: İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
görenler dahil, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin
düzenlemeleri kapsamında konsolidasyona dahil edilen işletmeler ile bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi
teşebbüs ve iştirak niteliğindeki diğer işletmeleri, ğ) Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununu,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, ı) Liste: Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesini,
i) Müşteri: Bağımsız denetim yaptırmak üzere, bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme imzalamış olan
işletmeleri, j) Ortaklık: Kanunda tanımlanan ihraçcıları ve halka açık anonim ortaklıkları,
k) Sermaye piyasası kurumları: Kanunda tanımlanan kurumları,
l) Yönetici: Bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür,
genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan bağımsız denetçileri,
m) Denetim programı (Ek. Seri: X, No: 25 sayılı Tebliğ ile): Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında her bir
denetim alanı için uygulanması düşünülen denetim işlemlerini çalışma kağıtlarıyla ilişkilendirerek, kalemler
itibariyle çeşit, tarih ve süre ile görevlendirilen elemanlar bakımından ayrıntılı olarak belirlendiği dokümanı,
ifade eder.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun da kendi denetim kadroları yardımı ile denetim yapmaktadır. Sermaye Piyasası’na
Yönelik Bağımsız Denetimin Usul ve Esasları şöyledir: Bağımsız denetimi yürüten ekibin sorumlusu olan ortak
baş denetçi, mesleki standartlara, yasal düzenlemelere uygun iş yapılmasını, bağımsız denetim kuruluşunun
kalite kontrol yöntemlerinin kullanımını, gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenlenmesini, denetimde
kalitenin önemini göz önünde tutar ve etik kurallar olarak dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik, titizlik,
güvenirlik ilkelerine dikkat eder.
Bankacılıkla ilgili bağımsız denetimin amacı başlangıçta mevduat sahiplerinin haklarının korunması olarak
saptanmıştır. 1999’dan önce bankacılık kesimi, başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere T.C. Merkez Bankası ve
öteki kamu kuruluşları tarafından denetleniyordu. 1999 yılı sonlarında Bankalar Kanunu’na yapılan eklenti ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun oluşturulmuştur. BDDK oluşturulması ile bankacılık kesiminin
tek elden denetimi sağlanmıştır. Ülkemizde bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu
otorite Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. BDDK, 1999 yılında 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile
kurulmuş ve Başbakanlığa bağlı bağımsız bir kurumdur. 2005 Yılında yeniden hazırlanarak yürürlüğe konulan
ve bugün de geçerliliğini sürdüren Bankalar Kanunu’nda BDDK’nın görevleri, finansal piyasalarda güven ve
istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin
hak ve menfaatlerinin korunması biçiminde sıralanmaktadır.
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 24 Temmuz 2007 tarih ve 26592 sayılı
nüshasında yayımlanmıştır.
1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir
(Md. 1). "(4) Bağımsız denetim faaliyetleri Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler, diğer ilgili düzenlemeler ile
uluslararası denetim standartları dikkate alınarak gerçekleştirilir." Yetkili denetim kuruluşları, ortakları ve
bağımsız denetçileri, 3568 Sayılı Kanun ve TÜRMOB tarafından belirlenen ilkeler ile uluslararası denetim
standartlarında benimsenen meslek ilkelerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük asgari olarak, yetkili
denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin faaliyetlerini yürütürken gösterecekleri mesleki özen ve titizlik
ile bağımsızlıklarına, doğruluk ve tarafsızlıklarına, gizliliğe, mesleki şüpheciliğe, mesleki itibarın
zedelenmemesine ve mesleki yeterliliğin kazanılmasına ve korunmasına dair tüm sorumlulukları kapsar."
(Md.2.).
Aynı Yönetmeliğin 15. maddesi başlığıyla birlikte "Yetkilendirilecek kuruluşun ortakları ile bağımsız denetçilerinde
aranan şartlar” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (md. 6).
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1) Yetkilendirilecek kuruluşun ortakları ile bağımsız denetçilerinin;
a) 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca denetim yetkisi almış, ilgili meslek odasına kayıtlı serbest muhasebeci
mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını haiz ya da 3568 Sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen
mütekabiliyet esaslarına ve diğer hükümlere uygun olarak yabancı ülkelerde bağımsız denetim yapma yetkisi
sağlayan belge sahibi olmaları,
b) Başka bir bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme kuruluşunda ortaklığının bulunmaması,
yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, denetçi, yönetici olmaması veya bağımsız denetim, derecelendirme veya
değerleme faaliyeti ile iştigal eden personel olarak görev yapmaması,
c) Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen niteliği haiz olmaları,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim, değerleme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş
kuruluşlarda yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,
d) Mesleki faaliyetleri dışında ticari faaliyetinin bulunmaması,
e) Hakkında diğer yetkili kurumlar tarafından yapılan bir disiplin kovuşturması sonucunda bağımsız denetim
yapmalarını engelleyecek nitelikte ceza almamış olması şarttır.
2) Yetkilendirilecek kuruluşun tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şarttır.
3) Yetkilendirilecek kuruluşun bağımsız denetçilerinin 17. maddede belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve
bağımsızlığı ortadan kaldıran ilişkilerinin ortaya çıkması halinde bağımsız denetimden çekileceklerini taahhüt
etmeleri şarttır."
Aynı Yönetmeliğin 18. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (Md. 9).
14 ve 15. maddelerde sayılan koşulları taşıyan ve 16. maddede belirtilen belgelerle yazılı başvuruda bulunan
bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip oldukları kanaatine
varılması halinde bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilir."

Sonuç
Bağımsız denetim kavramı, ticaret hukukumuzda ilk defa 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı
Kanun’da yer almıştır. 02/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 660 Sayılı KHK ile kamu tüzel kişiliğini
haiz ve idari özerkliğe sahip, Başbakanlıkla ilişkili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
kurulmuştur.. 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu, 25’inci ve 27’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve 26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bağımsız
denetimlerin tüm kontrolü bu kurula aittir
Bağımsız denetim gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse 660 sayılı Kararname KGK tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarınca, KGK’nın belirlediği esaslar
çerçevesinde, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Bağımsız denetçiler; Yetkilendirilmiş YMM ve SMMM, SPK Tarafından kabul edilmiş dış denetim şirketleri,
Bankalar Bağımsız Denetçileri’dir.
Türkiye’de muhasebe mesleğinin örgütlenmesini sağlayan 3568 Sayılı kanun 13 Haziran 1989 tarih ve 20194
saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile meslek unvanı SM, SMMM ve YMM olarak
belirlenmiştir. SM, mevcut serbest muhasebecilerin hakları korunarak, 2008 yılında kaldırılmıştır. Bağımsız
muhasebe denetiminde kabul görmüş SMMM ve YMM şeklinde iki unvan söz konusudur. Denetim yetkilerine
ilaveten, Yeminli Mali Müşavir’in, kişi ve kuruluşlara ait mali tabloların ve beyannamelerin mevzuata, muhasebe
ilke ve standartlara uygunluğu ile mali tablolarda yer alan hesapların denetimdeki standartlara uygun olarak
denetlendiği tasdik yetkisi de söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun da kendi denetim kadroları yardımı ile denetim yapmaktadır. Seri: X, No: 22,
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inde, bağımsız denetçi, bağımsız denetim
kuruluşlarının bağımsız denetimle görevlendirdiği her kıdemdeki denetim elemanları; Bu Tebliğde belirtilen
şartları taşıyan ve Kanun uyarınca sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşları, bağımsız
denetim kuruluşu olarak açıklanmıştır.
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Ülkemizde bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu otorite Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’dur. BDDK, 1999 yılında 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile kurulmuş ve Başbakanlığa bağlı
bağımsız bir kurumdur. 2005 Yılında yeniden hazırlanarak yürürlüğe konulan ve bugün de geçerliliğini sürdüren
Bankalar Kanunu’nda BDDK’nın görevleri açıklanmıştır. 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmeliğin 5 madesinde yetkilendirilecek kuruluşun ortakları ile bağımsız denetçiler açıklanmıştır.
Bağımsız denetçinin temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş
bildirmektir. Bunun yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması, kanunsuz işleri tespit etmek ve
işletme hayatının gelecekte de süreklilik göstereceğini tespit ederek bu bağlamda mali durumun da yeterli
derecede güvence altında olduğunu belirlemek gibi tali sorumlulukları da vardır.
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Türkiye’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı İktisat Politikalarının Reel Döviz Kurları
– Dış Ticaret Hadleri İlişkisi Açısından Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Huriye Gonca DİLER1
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İktisat, hgdiler@aku.edu.tr

Özet: Dış ticarette uluslararası rekabet gücü bir ülke ekonomisi için önemlidir. Rekabet gücünü belirleyen göstergelerin etkin
yönetilmesi de iktisat politikasının başarısını yansıtmaktadır. Bu sebeple dış ticarette rekabet gücünün belirleyicilerinin
doğru tespit edilmesi ve belirleyiciler arasındaki ilişkinin araştırılması gerekmektedir. Çalışmada Türkiye’deki reel döviz
kurları ve dış ticaret hadleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Zaman serisi analiziyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve
genel dış ticaret hadlerinin aylık verileri kullanılmıştır. Değişkenlere ait veriler, 2003-2012 dönemine ait aylık verileri
kapsamaktadır. Bu dönemin seçilmesinin nedeni, Türkiye’de yaşanan 2001 ekonomik krizinden sonra uygulanan iktisat
politikalarının ilk on yıllık sürecinde çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Değişkenler arasındaki
ilişki, Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Değişenlerin durağanlık sınamalarına göre, en uygun yöntemin
Toda-Yamamoto nedensellik testi olduğu ortaya çıkmıştır. Nedensellik testi sonucunda, Türkiye’de reel döviz kurları ile dış
ticaret hadleri arasında uzun dönemli istikrarlı bir ilişki tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü,
dış ticaret hadlerinden reel döviz kurlarına doğrudur. Türkiye’de dış ticaret hadlerindeki bir hareket, reel döviz kurlarına etki
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Dış Ticaret Hadleri, Toda-Yamamoto Nedensellik
Abstract: International competitive power in foreign trade is important for a country's economy. Effective management of
the indicators determining the competitive power reflects the success of its economic policy. Therefore, it is necessary to
specify the determinants of the competitive power in foreign trade and to examine the relation between the determinants.
In this research study, real exchange rates and external terms of trade in Turkey were analyzed. By means of time-series
analysis, monthly data of ICP-based real effective exchange rate and general external terms of trade were used. The data of
the variables comprised the monthly data of the 2003-2012 period. The reason to prefer this period was to examine the
relation between the variables of the study in the first decade of the economy policies implemented after the 2001
economic crisis. The relation between the variables was examined via Toda-Yamamoto causality test. According to the
stationarity tests of the variables, it become ensue that the most appropriate method was the Toda-Yamamoto causality
test. As the result of the causality test, a long-term and stable relation was determined between the real exchange rates
and external terms of trade. The direction of the causality relation between the variables was from external terms of trade
to real exchange rates. A change in external terms of trade influences real exchange rates in Turkey.
Keywords: Real Exchange Rates, Foreign Trade Rates, Toda-Yamamoto Causality

1. GİRİŞ
Ülkelerin uluslararası rekabetinin en önemli belirleyicileri, dış ticaret hadleri ve reel döviz kurudur. Dış ticaret
hadlerinde yaşanacak bir olumsuzluk ithalata konu olan malların fiyatlarının yükselmesi, ihracata konu olan
malların fiyatlarının ise düşmesi anlamına gelmektedir. Öte yandan, reel döviz kuru da uluslararası fiyatlarda
rekabet ölçütü olarak görülmektedir. Dolayısıyla reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasında oluşabilecek
ilişkinin incelenmesi gerekmektedir.
Dış ticaret haddi kavramı, ilk kez Ricardo ve Mill tarafından ortaya atılmıştır (Kumbaracıbaşı, 1973: 78). Marshall
(1965) dış ticaret haddi kavramını ‘mübadele’ oranı, Pigou (1965) ‘reel mübadele oranı’, Taussig (1966) ise
‘trampa ticaret hadleri’ olarak tanımlamaktadırlar. Hicks dış ticaret haddi kavramını ‘genellikle bir ihracat
ünitesinin ithalat ünitesine karşılık değiştirildiği oran’ tanımını yapmıştır (Barda ve Alkin, 1973: 85).
Dış ticaret haddi kavramının, özellikle tarım sektöründe ve hammadde üretiminde ‘azalan verimler kanunu’nun
geçerli olduğu kalkınmakta olan ülkeler lehine hareket eden bir yapısının olduğu düşünülmektedir
(Kumbaracıbası, 1973: 78). Bu duruma karsı görüş bildiren Rostow (1967) ise, artan gelirin gıda maddeleri
tüketimine ayrılan kısmının oransal olarak düşeceğini ortaya koyan Engel Kanunu’nun isleyişi neticesinde
tarımsal ürünlere ve hammaddelere olan talep miktarının hem oransal olarak düşeceğini, hem de gelir ve fiyat
esnekliklerinin katı olması sebebiyle dış ticaret haddinin hammadde ihracatçısı olan ülkelerde aleyhte
gelişeceğini savunmuştur. Buna karşılık sanayi malları üreten ve ihraç eden ülkelerde ise durumun tam tersi
olacağı ifade edilmektedir. Çünkü dünya piyasasında tarımsal mamüllerin fiyatları sanayi mallarının fiyatlarına
oranla daha yavaş artma eğilimi göstermektedir (Kumbaracıbası, 1973: 79).
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Döviz kuru ise bir ülkenin ulusal para biriminin diğer ülkenin ulusal para birimi cinsinden değeridir (Kadıoğlu,
Kotan ve Şahinbeyoğlu, 2001: 11). Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden değeri olan nominal döviz
kurunun ülkeler arasında yaşanan enflasyon farklılıklarını göz önüne alarak hesaplanması şekli ise reel döviz
kuru olarak tanımlanmaktadır (Ünsal, 2003: s.114) (Kıpıcı ve Kesriyeli, 1997: 1). Ülke içi enflasyon oranında bir
düşüş olması halinde, reel döviz kuru değer kazanacaktır. Öte yandan ülke içi enflasyon oranı yükseldiğinde ise,
reel döviz kuru değer kaybedecektir.
Eğer bir ekonomide reel döviz kurunda artış gerçekleşiyorsa, o ekonomide reel bir devalüasyon
gerçekleşmektedir (Karluk, 1999: 541). Yani yurtdışında üretilen malların fiyatları, yurt içinde üretilen malların
fiyatlarından daha yüksek demektir. Nilsson (1999), teorik amaçlı çalışmaların tamamına yakınının reel döviz
kurunu, ticarete konu olmayan ve ticarete konu olan malların göreceli fiyatlarının oranı seklinde tanımladığını
ifade etmektedir.
Reel döviz kuru, ticarete konu olan malların yurtiçi üretim maliyetini gösterir. Reel döviz kurunda meydana
gelen bir artış, ticarete konu olan malların yurtiçi üretim maliyetini göreceli olarak arttırır. Diğer koşulların
değişmediği varsayıldığında, reel döviz kurunda meydana gelen bu artış, ülkenin uluslararası rekabet gücünün
azaldığını ifade eder. Dolayısıyla artık ülke ticarete konu olan malları eskiye oranla daha düşük bir etkinlik
düzeyinde üretmektedir. Öte yandan, reel döviz kurunda oluşacak bir düşüş de, ülkenin rekabet gücünün
arttığını gösterecektir.
Reel döviz kurunu bu şekilde tanımlamanın temel avantajı, kaynakların ticarete konu olan ve olmayan malları
üreten sektörler arasında dağılımının gösterilmesidir (Corden, 1994:14). Yani reel döviz kurunda meydana
gelecek bir düşüş, ticarete konu olan malların üretimindeki karlılığı göreceli olarak arttıracak ve kaynakları
ticarete konu olmayan malların üretildiği sektörlerden ticarete konu olan malların üretildiği sektörlere
kaydıracaktır.
Reel döviz kuru, iç ve dış dengeyi etkileyen ithalat tarifeleri, ihracat vergileri, diğer vergi ve sübvansiyonlar,
kamu harcamalarının bileşimi, reel faiz oranları, sermaye kontrolleri, uluslararası fiyatlar, teknolojik gelişmeler
gibi değerlerin ve ayrıca sayılan bu değerlerin sadece cari değişkenlerinin değil, değerlerin beklentilerinin de bir
fonksiyonudur (Edwards, 1989: 16-17).
Reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, dış ticaretteki dengeyi sağlamak için
uygulanacak döviz kuru politikalarının başarılı olması için önemlidir. Çeşitli zamanlarda döviz kuru ayarlamaları
gerçekleştirilerek, dış ticarette dengenin sağlanması gereklidir. Dış ticaret dengesinin sağlanmasında kullanılan
döviz kuru politika araçlarının etkin olup olmadığını belirlemek amacıyla reel döviz kurunun dış ticaret hadleri
ile ilişkisi araştırılmalıdır.
Değişkenler arasındaki ilişkisinin analizinde öncelikle zaman serilerinin durağan olup olmadığının incelenmesi
gerekmektedir. Bu nedenle değişkenlere ait verilere durağanlık testi uygulanarak serilerin durağan olup
olmadığı tespit edilecektir. Durağanlık testi sonuçlarına göre değişkenler arasında ilişki, nedensellik analizi
kullanarak belirlenecektir.
Bu çalışma, yukarıda sözü edilen noktaları göz önüne alarak Türkiye’de 2003–2012 dönemine ait aylık verileri
kullanarak reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılması amacıyla
hazırlanmıştır. İncelenen dönemde Türkiye’de reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri değişkenleri arasında
nedensellik ilişkisinin araştırılmasında Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Toda Yamamoto
nedensellik testi, değişkenlerin durağanlık düzeylerini dikkate almadan nedensellik analizi yaptığı için bu test
tercih edilmiştir. Belirtilen dönemde reel döviz kuru ve dış ticaret hadleri arasındaki ilişkinin araştırılması,
Türkiye’nin dış kaynaklı yaşadığı krizlerden nasıl etkilendiğini göstermek açısından literatüre katkı sağlayacaktır.
Ayrıca dış ticaret açıklarının kapatılmasında uygulanılacak etkili politika önerilerinin ortaya konulmasına da
yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür incelemesi yapılmıştır. Üçüncü
bölümde, veri seti ve metodoloji hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmada elde edilen ampirik
bulgular yorumlanarak değişkenler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde
edilen ekonometrik bulgular doğrultusunda reel döviz kurları ve dış ticaret hadleri değişkenleri arasındaki
ilişkinin genel bir değerlendirmesi yapılarak politika önerilerine yer verilmiştir.
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2. LİTERATÜR TARAMASI
Zengin ve Terzi (1995), nominal döviz kuru, ihracat, ithalat ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi farklı
dönemler üzerine Engle-Granger koentegrasyon ile Granger koentegrasyon testi yapmış ve değişkenler arasında
kısa veya uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı sonucuna varmıştır.
Baldemir ve Gökalp (1999), 1980-1997 yıllarını içine alan periyotta nominal döviz kuru ile dış ticaret hadleri
arasında bir ilişkiyi yıllık veriler kullanarak eşbütünleşme testi ile araştırmışlardır. Belirtilen dönemde nominal
döviz kuru ve dış ticaret hadleri arasında Granger nedenselliğin var olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu durum,
nominal döviz kurlarında ortaya çıkan bir yükselişin dış ticaret hadlerini olumsuz yönde etkilediği anlamına
gelmektedir.
Zengin (2000), 1990 yılından sonra reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi zaman serileri
arasında oluşabilecek bir ilişkiyi VAR methodundan faydalanarak incelemiş, reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi
ve ithalat fiyat endeksi arasında çift taraflı nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, ihracat ve ithalat fiyatları reel döviz kuruna doğrudan tesir ederken, reel döviz kuru ithalat
fiyat endeksine doğrudan, ihracat fiyat endeksine ise ithalat fiyat endeksi yardımıyla tesir etmektedir.
Sivri ile Usta (2001), 1994-2000 zaman aralığında Türkiye’de reel döviz kuru, ihracat ve ithalat arasında
oluşabilecek ilişkiyi VAR methodundan faydalanarak incelemeye almışlardır. Analiz sonuçları, reel döviz kuru,
ihracat ve ithalat fiyatları arasında herhangi bir şekilde nedensellik bağının olmadığını, varyans ayrıştırmaları
methoduna göre ise ihracat ve ithalat değişkenlerinin değerlerinin tahmin hata varyansını ifade etmede reel
döviz kuru ile bir ilgisinin olmadığını, etki-tepki fonksiyonları da reel döviz kurunda ortaya çıkabilecek bir
standart hatalık beklenmedik ihracat ve ithalat reaksiyonunun bilinmez olduğunu belirtmiştir.
Karagöz ve Doğan (2005), 1995 (Ocak)-2004(Haziran) dönemi aylık verilerle ihracat ve ithalat değişkenlerinin
döviz kuru ile olan ilişkisini regresyon analizi ile araştırmıştır. 2001 yılındaki devalüasyon haricinde döviz kuru ile
ihracat ve ithalat değişkenlerinin her biri ile ekonometrik bir ilişki kurulamamıştır.
Yamak ve Korkmaz (2005), reel döviz kuru değişimlerinin Türk dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini farklı mal
grupları dikkate alarak 1995:1-2004:4 dönemini kapsayan bir veri seti ile modern zaman serisi teknikleri
kullanmışlardır. Belirtilen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmazken, kısa dönemde reel döviz
kuru ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, sermaye malları ticareti yönünde gerçekleşmiştir.
Barışık ve Demircioğlu (2006), 1980-1989-3, 1989-4, ve 1999 dönemi için kur, ihracat ve ithalat değişkenleri ile
VAR modeline dayalı varyans ayrıştırması yapmişlardır. Reel döviz kurundan ithalata ve ihracata güçlü ilişki
bulunurken, ihracatın ve ithalatın kura etkisinin zayıf olduğu ortaya çıkmıştır.
Gül ve Ekinci (2006), Türkiye’de reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik
testi kullanılarak araştırmışlardır. Reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat arasında nedensellik ilişkisini, ihracat ve
ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü olarak ortaya koymuşlardır.
Yılmaz ve Kaya (2007), reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişki, 1990:1–2004:6 dönemi için aylık
veriler kullanılarak Granger nedensellik, varyans ayrımlaştırma ve etki-tepki fonksiyonları ile yorumlanmıştır.
Varyans ayrımlaştırma ve etki-tepki fonksiyonlarına ait bulgular, reel kurdaki bir değişmenin dış ticaret dengesi
üzerinde anlamlı bir etki yapmadığını ortaya çıkarmıştır.
Kızıltan ve Ciğerlioğlu (2008), Türkiye’deki reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme
analiziyle 1982-2005 dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, reel döviz
kurundan dış ticaret dengesine bir ilişki bulunmazken, ithalat ile ihracat arasında ilişkiye rastlanmıştır.
Alptekin (2009), reel döviz kuru - dış ticaret arasında meydana gelebilecek münasebeti 1992:1 – 2009:1
periyodu aylık verilerinden faydalanarak VAR modeli ve Granger Nedensellik, Etki Tepki, Varyans Ayrıştırma
analiz yöntemlerine göre araştırmıştır. Granger nedensellik analizi, kısa periyotta belirtilen değişkenler arasında
herhangi bir ilişkinin oluşmadığını ortaya koymuştur.
Aktaş (2010), reel döviz kurlarıyla ithalat ve ihracat arasındaki ilişkileri, 1989:Q1-2008:Q4 dönemine ait üç aylık
verileri kullanılarak VAR analizi araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre reel kurdaki herhangi bir değişme dış
ticaret dengesi üzerinde anlamlı bir etki oluşturmamaktadır.
Karaçor ve Gerçeker (2012), Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi VAR Modeli,
Koentegrasyon Analizi, Hata Düzeltme Modeli yöntemlerini kullanarak 2003: 1 – 2010: 12 dönemini kapsayan
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aylık verilerle incelemiştir. Reel döviz kurları ile dış ticaret hacmi arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur.
Reel döviz kurlarından dış ticaret hacmine kısa ve uzun dönemde bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkarken, dış
ticaret hacminden reel döviz kurlarına ise kısa dönemde bir nedensellik bulunduğu tespit edilmiştir.
Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), 2003:01-2011:09 döneminde Türkiye’nin ithalat ve ihracatı ile reel döviz kuru
arasındaki nedensellik ilişkisini, kaldıraçlı bootstrap yöntemini MWALD testi kullanarak incelemişlerdir. Döviz
kurunun ithalat ve ihracat üzerinde, ithalat ve ihracatın da döviz kuru üzerinde nedensellik etkisine
ulaşılamamıştır.
Tapşın ve Karabulut (2013), Türkiye’de 1980-2011 yılları için Reel döviz kuru, İthalat ve İhracat değişkenleri
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, Toda ve Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda,
ithalat değişkeninden ihracat değişkenine doğru ve reel döviz kuru endeksinden ithalat değişkenine doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Reel döviz kuru ve dış ticaret hadleri arasındaki ilişkiyi araştıran yabancı literatürdeki çalışmalar da mevcuttur.
Tablo 1: Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri Arasındaki İlişkiyi Araştıran Yabancı Literatür Çalışmaları
Yazar
İncelenen Ülke
Dönem
Yöntem
Analiz Sonucu
Cooper
20 Gelismekte
Karşılaştırmalı
(1971)
Olan Ülke
1959-1966
İstatistiki Analiz
İlişki yok.
Nisan
Koch 1973 Zaman Serisi Bağimsiz
Rosensweig
Aralık
Testleri,
(1992)
A.B.D.
1988
Granger Testleri
İlişki yok.
1969:3Koentegrasyon
Koya - Orden
Yeni Zelanda
1990:2
Testi, Granger
(1994)
Avusturalya
2. ve 3.Çeyrek
Nedensellik Analizi
İlişki var.
Alse 1973 Koentegrasyon
Oskooee
1988:1
Testi, Granger
(1995)
25 Ülke
(1. Çeyrek)
Nedensellik Testi
İlişki yok.
Amano Norden
(1995)

Kanada

1974 -1990

7 OECD Ülkesi
75 Gelişmekte
Olan Ülke

1970 -1980

1990-2000

Coudert-CouhardeMignon
(2008)

İngiltere
52 Emtia
İhracatçısı Ülke
16 Petrol
İhracatçısı Ülke

Duasa (2009)

Malezya

1999-2006

Dash -Narasimhan
(2011)
Kodongo -Ojah
(2013)

Hindistan
9 büyük Afrika
Ülkesi

Sweidan (2013)

Ürdün

In-Menon
(1996)
Broda
(2002)
Hwaug ve Lee
(2005)

1973-1996

1980-2007

1993 (2. Çeyrek)2004 (4. Çeyrek)
1993-2009

1976-2009

Granger
Koentegrasyon Testi,
Hata Düzeltme Modeli
KoentegrasyonTesti,
Hata Düzeltme
Modeli, Granger
Nedensellik Testi
Panel VAR
İki Değişkenli GARCH
Modeli

Panel Eşbütünleşme
Analizi
Vektör Hata Düzeltme
Modeli
Johansen–Juselius
Eşbütünleşme, Hata
Düzeltme Modeli
Panel VAR
Bound Testi
Eşbütünleşme, Hata
Düzeltme Modeli

İlişki var.

İlişki var.
İlişki var.
İlişki var.
İlişki var.
(Emtia fiyatları-Reel
Döviz Kurları)
İlişki var.

İlişki var.
İlişki var.

İlişki var.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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3. METODOLOJİ VE VERİ SETİ
Reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde, öncelikle değişkenlere ait serilerin
durağan olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Analize konu olan değişkenlerin durağanlık durumlarının
araştırılması için genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) birim kök testinden
faydalanılacaktır.
Dickey ve Fuller (1981), zaman serilerinin durağanlığının incelenmesinde çok yaygın olarak kullanılan bir
durağanlık testidir. ADF testi, aşağıda şöyle yer almaktadır.

X t =  +  t +  X t -1 +

k

  i X t -1 +  t

i =1

 X t = X t - X t -1
t: Trend Değişkeni
Var (  t ) =

2
t

 t : Stokastik Hata Terimi  t hata terimi için; E (  t ) = 0
cov (  t ,

 t -s ) = 0

s0

Zaman serisi değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi araştırmalarında kullanılan bir analiz şekli de TodaYamamoto nedensellik analizidir. Bu analiz, zaman serileri arasındaki durağanlık düzeylerinin aynı olma ve
değişkenler arası koentegrasyon şartını gerçekleştirmeden nedensellik ilişkisinin araştırıldığı bir analiz
yöntemidir. Mavrotas ve Kelly (2001) Toda-Yamamoto nedensellik analizinin, değişkenlerin farklı düzeylerinde
standart bir VAR modeline uygun olduğunu ve zaman serilerinin bütünleşme derecelerinin hatalı belirlenebilme
ihtimalinden kaynaklanan risklerini de minimuma indirdiğini ifade etmektedir.
Analizin uygulaması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, zaman serisi değişkenlerinin maksimum
entegrasyon mertebesinin (d) ve gecikme uzunluğunun (k) tayin edilmesini ihtiva eder. VAR yönteminin müsait
gecikme yapısının tayin edilmesi için Akaike minimum Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion
(AIC), Schwarz Criterion (SC) ve Hannan-Quin (HQ) ölçütlerinden yararlanılmaktadır (Awokuse, 2003).
VAR (k)’nın seçimi ve entegrasyon mertebesinin (dmax) tayin edilmesiyle, p = (k+dmax) gecikmelerinin toplamı
ile VAR modeli tahmin edilebilir. İkinci bölümde, ilk k VAR katsayı matrisine (tüm gecikmiş katsayılara uygulama
yapmadan) Granger nedensellik testine sonuç çıkarmak için standard Wald testi uygulanarak
= 0 ve
=0
hipotezleri sınanmaktadır (Awokuse, 2003).
VAR modeline dayalı Toda-Yamamoto nedensellik testinin dış ticaret hadlerinden reel döviz kurlarına doğru
nedensellik ilişkisini gösteren model aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir.
k

log dtht =  0 +  1i log dtht −i +
i =1

d max



j = k +1

2j

k

d max

i =1

j = k +1

log dtht − j +  1i log rdkt −i +



2j

log rdkt − j + 1t

(1)

Reel döviz kurlarından dış ticaret hadlerine doğru olan nedensellik modeli de aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir.
k

log rdkt =  0 +   1 i log rdkt −i +
i =1

d max



j = k +1

2j

k

d max

i =1

j = k +1

log rdkt − j +  1 i log dtht −i +



2j

log dtht − j +  2t

(2)

Çalışmada Türkiye için 2003-2012 dönemi aylık dış ticaret hadleri ve reel efektif döviz kurları değişkenlerine ait
zaman serisi verileri kullanılmıştır. Ekonometrik analiz yapılırken, değişkenlerin logaritmaları alınmış ve aylık
seriler olması nedeniyle de mevsimsellikten arındırılmıştır. İncelenen döneminin 2003 yılından başlayıp 2012’ye
kadar olmasının nedeni, Merkez Bankası’nın ve TÜİK’in (2003=100) baz yılı uygulamasının değişkenlerin
ekonometrik analizinin yapılabilmesi için bu tarihler arasında bulunmasıdır. Çalışmanın uygulama kısmındaki
ekonometrik analizler için E-views 9.1 paket programından yararlanılmıştır.
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Tablo 2: Veri seti
Değişken Adı
Dış Ticaret Hadleri
Reel Efektif Döviz Kuru
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Sembol
DTH
RDK

Kaynak
TÜİK
TCMB

4. AMPİRİK SONUÇLAR
4.1. Birim Kök Testi Sonuçları
Çalışmadaki değişkenlerin durağanlık sınamaları ADF birim kök testi ile yapılmıştır. ADF birim kök testinin
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’deki seriler, DTH ve RDK değişkenleri için birim kökün bulunduğuna dair
sıfır hipotezi reddedilir yani bu değişkenlerin sabit-trendli seviye değerinde durağan olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları
ADF Test istatistiği
Değişken
(Sabitli ve Trendli)
lnDTH
-3.974938 (5)
lnRDK
-10.64781 (0)

Sonuç
I (0)
I (0)

*Optimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre hesaplanmıştır ve parantez içinde verilmiştir.
**MacKinnon kritik değerleri; %1 düzeyinde -4,040532, %5 düzeyinde -3,449716, %10 düzeyinde -3,150127

Bu çalışma için gecikme sayısı tayin edilirken Akaike (AIC), Schwarz Bayesian (SBC) ve Hannan-Quinn (HQC) bilgi
kriterleri esas alınmıştır. SBC ve HQC bilgi kriterlerine göre optimal gecikme uzunluğu, 1’dir. SBC ve HQC bilgi
kriterlerinin seçilmesinin nedeni, modelin en küçük kritik değerini oluşturan gecikme uzunluğunu belirlemesidir.
Tablo 4’de maksimum gecikme uzunluğunun belirlenmesine ilişkin veriler verilmiştir.
Tablo 4. Maksimum Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikme Sayısı
(m)
AIC
0
-1.047484
1
-3.180494
2
-3.167422
3
-3.196189*
4
-3.169835
5
-3.137377

SBC
-0.998939
-3.034860*
-2.924699
-2.856376
-2.732933
-2.603386

* Maksimum gecikme uzunluğunu sağlayan en küçük kritik değer

4.2. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Çalışmadaki literatür incelemesinde genel olarak Granger nedensellik testi kullanıldığı tespit edilmiştir.
Literatüre katkı sağlamak açısından farklı bir nedensellik analizi kullanılarak değişkenler arasında bir ilişki olup
olmadığını belirlemek gerekmektedir. Bu nedenle Toda-Yamamoto nedensellik analizi, değişkenlerin durağanlık
düzeylerini dikkate almadığı ve koentegrasyon sınamasına gerek kalmadan analiz yaptığı için tercih edilmiştir.
(1) numaralı denklemdeki
= 0 ve (2) numaralı denklemdeki
= 0 hipotezleri MWald testi ile analiz edilmiş
ve değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Dış ticaret hadlerini temsil eden
lnDTH’den reel döviz kurlarını temsil eden lnRDK’ya %5 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisi ortaya çıkarken,
reel döviz kurlarından (lnRDK) dış ticaret hadlerine (lnDTH) doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığını sonucu
bulunmuştur. Yani = 0 hipotezi kabul edilirken,
= 0 hipotezi reddedilmiştir.
Buradan hareketle reel döviz kurlarında meydana gelebilecek bir değişikliğin dış ticaret hadlerini etkilemediği,
dış ticaret hadlerindeki bir değişikliğin reel döviz kurlarına etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 5’de TodaYamamoto nedensellik testinin sonuçları verilmiştir.

Tablo 5. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
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MWald Test İstatistikleri
Bağımlı Değişken

lnDTH

lnDTH

_

lnRDK

6.687604
(0.0353)

*Tabloda verilen istatistikler,

lnRDK
0.029897
(0,9852)
-

Nedensellik Yönü
lnRDK

lnDTH

lnDTH

lnRDK

değerleridir. Parantez içindeki değerler ise P-olasılık değerleridir.

5. SONUÇ
Ülkeler için önemli makroekonomik değişkenlerden olan dış ticaret hadleri ile reel döviz kurları arasındaki ilişki,
iktisat literatüründe sıkça tartışılan konularından birisidir. Dış ticaret hadlerini etkileyen makro ekonomik
değişkenlerin tespiti, ödemeler bilançosunda meydana gelen dengesizliklerin gerekli politika değişiklikleri ile
düzeltilebilmesinde yol gösterici olabilmektedir.
Makroekonomik değişkenlerden biri olan dış ticaret hadleri ile reel döviz kurları arasındaki ilişki, teoride ve pek
çok ampirik çalışmada ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fakat bu değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığı
konusunda net bir fikir birliği oluşmamıştır. Literatürde yapılmış olan birçok çalışma, bu iki değişken arasında
pozitif ilişkinin varlığını ortaya çıkarırken, değişkenler arasında ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalara da
rastlanmaktadır. Özellikle Türkiye’de belirtilen değişkenler arasındaki durumu araştıran literatür çalışmalarında
benzer ekonometrik yöntemler kullanılmıştır. Bu çalışma, incelendiği dönem ve kullanılan ekonometrik analiz ile
diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.
Çalışmamızda, Türkiye’de 2003-2012 dönemi aylık verileriyle dış ticaret hadleri ve reel döviz kurları arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, Toda Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir.
Toda-Yamamoto nedensellik analizinin sonuçlarına göre incelenen dönemde dış ticaret hadlerinden reel döviz
kurlarına doğru bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkmıştır. Önceki çalışmaların sonuçlarının aksine Türkiye’de dış
ticaret hadlerinden reel döviz kurlarına doğru bir ilişkinin bulunması, çalışmanın özgünlüğünü ortaya
koymaktadır.
Çalışmada ulaşılan sonuçlar, Türkiye’de belirtilen dönemde reel döviz kurlarının dış ticaret hadlerinin
belirlenmesinde etkili olmadığını gösterirken, dış ticaret hadlerinin reel döviz kurlarının oluşmasında etkili
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani dış ticaret hadlerinde bir değişiklik yaşandığında reel döviz kurları da bu
değişikliğe göre yeniden belirlenmektedir. Türkiye ekonomisi açısından makro dengelerin sağlanabilmesi için
kur politikasına yön verirken dış ticaret politikasının da etkisinin olduğu düşünülmelidir. Dış ticaret hadlerini
ülke lehine çevirecek politikalar, reel kurları da etkileyerek ekonomik büyümeye sürdürülebilirlik sağlayacaktır.
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Abstract: This paper scrutinises the state of small and medium enterprises (SMEs) in the European and the U.S. unregulated
stock markets and compares the performances of both markets, using the weekly adjusted closing index prices of Euronext
all share index, NYSE AMEX Composite Index, and the OTCM ADR Index for the 2013-2017 period or 261 observations each.
ADF, EGARCH, and ARCH tests have been performed on the collected time series data, to measure and forecast index prices
volatility, risk and return. The results obtained from the tests and analysis show a high level of price volatility in some
periods, but a permanent effect of shocks has not been observed in the long term for all the analyzed indexes. It is also seen
that negative shocks cause more volatility than positive shocks. However, an overall result has shown that the Euronext all
share index, despite slight declines, displays an upward trend and relatively higher returns with less risk, than the NYSE
AMEX Composite Index, and the OTCM ADR Index; reflecting the better performance of the unregulated European market,
compared to its U.S. counterparts.
JEL Classification: M130, G1, C120, C220
Keywords: Small and Medium Enterprises, Stock markets, Initial Public offering, index prices, financial risk and return.

1. INTRODUCTION
Consider as a key driver of innovation, a source of job creation and growth in all economies, although a
significant amount of reports and studies have been conducted regarding SMEs in the American, the Asian, the
European unregulated stock markets and elsewhere (Hall, 2007; OICV IOSCO 2015; Bremus, 2015; Kiškis, Limba
and Gulevičiūtė, 2016; Kentaro, 2016 and others). Studies comparing SMEs’ unregulated stock markets
performances with one another, locally or internationally are scarce. Therefore, this study bridges the gap, by
identifying the stock markets specially designed for SMEs, by highlighting the conditions under which they are
listed in term of IPO (Initial Public Offering) requirements in the European and the U.S unregulated stock
markets; then, based on index prices, accesses their performances throughout the measurement of volatility,
risk and return. EGARCH-M and ARCH LM models were also applied to evaluate the asymmetrical impacts of
positive and negative shocks on volatility.
For our analysis, weekly adjusted closing stock prices of the major pan-European unregulated stock market
(Euronext All-Share index) and the weekly adjusted closing prices of the two main American unregulated
markets (NYSE AMEX Composite index and the OTC ADR index) were adopted. It must be noted that
subordinate questions such as,” what the respective definitions of SMEs in Europe and the U.S. are” as well as
“what the stock markets specially designed for SMEs in the two blocs are” have been asked to support the
development of this study.
Even if none of the two markets should be regarded or considered superior to the other, as both have their
strengths and weaknesses, this research gives insight to investors looking for investment opportunities, and
SMEs managers seeking financing sources. The remainder of the paper is organized as follows. The first section
highlights the theoretical framework of the study. The second section presents the data and methodology used
in our analysis. And the last two sections discuss the results and provide a conclusion.
In this section, we present an overview of SMEs on the two sides of the Atlantic. We begin with SMEs financing
difficulties, then discussed the pros and cons of an IPO, and finally investigate the impacts of SMEs on both
economies.
SMEs financing difficulties appear to be one of the most recurrent economics debates; that fact has been
aggravated by the outbreak of the 2008 financial crisis, that has knocked down the world economy, making
banks intensify regulations on credit granting; investors becoming tougher on their required guarantees and
conditions to finance projects (Wehinger, 2013; Udell, 2015; Akala, 2017); likewise, loan rejections increased
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2.5 times since 2008, compared to 2004 from 6.1% to 16.3% (Sannajust, 2014). According to the International
Finance Corporation (IFC), to satisfy SMEs formal demands around the world, credit had to increase between
the U.S $900 to $1 100 billion in 2011 (Alvarez de la Campa, 2013). In brief, financial institutions have revised
their credit requirements upward. Thus, unlike large businesses, SMEs find themselves in increasingly complex
and arduous situation, regarding financing from external sources, due to the credit crunch caused by the
economic downturns.
With regard to the financing difficulties encountered by SMEs, one of the other alternatives available is stock
markets (Gupta & Saini, 2016). Besides being an alternative, most enterprises start as small private business
and at some point, in their growth strategy, decide to go public, to allow the enterprises share to become more
liquid (Chemmanur & Fulghieri, 1999). The decision of going public, confers to the shares comprising the capital
of a company, several advantages, compared to those of an unlisted company, which source of financing is
more often guaranteed by auto-financing, bank credit lines, leasing, bank loans or one large investor
(institutional investor, venture capitalist, crowdfunding, or angel) reported the European Central Bank (ECB) in
2017. Similarly, the periodic dissemination of information related to the evolution, the prospects of a listed
company, guarantees the interests of minority shareholders that can also facilitate the mergers and acquisition
(M&A) process (Chod and Lyandres, 2008). Because it increases the company’s visibility, improves information
availability to external agents, and as a result, increases public awareness of the company and its products
(Stoughton, Wong, et al., 2001). An IPO makes it possible to call external investors to carry out projects that
companies can’t undertake on their own, due to the lack of financial means, or the will to finance alone
because of the risk factor. Therefore, an IPO will allow spreading the risk and significantly minimize its effects.
A listed company’s evolution is followed and analyzed by financial analysts and investors; that market
surveillance puts pressure on managers and encourages them to manage the company in the best way to avoid
sanctions or decline in shares prices (Bharat and Dittmar 2010). An IPO is, therefore, a powerful tool for
companies seeking funding for development. Notwithstanding these numerous IPO advantages, the European
Commission (EC) survey on the access to finance of enterprises in 2014, and the European Saving and Retail
Banking Group (ESRB) report in 2016, have shown that banks remain the main source of finance for SMEs 69%
in the U.S. and 60% in the EU. And this may be due to the facts that an IPO may cause a loss of managerial
autonomy (Boot et al., 2006), reduction or loss of private benefits, related to capital ownership (Zingales,
1995). The public disclosure of financial information by a listed company can damage its competitiveness in the
market, in favor of their competitor (Farre-Mensa, 2010). Therefore, companies are incited not to disclose all
strategic information, in order to limit competition. However, the retention of valuable information can also be
interpreted by the investor as a bad news signal (Pozniak and Guillemette, 2013). In fact, the listing of
companies shares, entails significant and different costs, such as admission fees, underwriting fees, annual
fees, recurrent costs of production, and the cost of information disclosure to the market (financial reports in
accordance with the regulatory standards, time spent by the manager to make those information available,
financial communication… etc.) (Pagano, 1993).
However, the root factor of interest and devotion of economists toward SMEs is essentially due to their large
contribution to the economic growth. In 2015, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
reported that “SMEs make up over 99% of the total number of businesses…They are responsible for large
contribution to value added and employment in the countries where they operate”; according to EC, “SMEs
represent 99.8% off all enterprises in the non-financial business sector accounting for 67% of the total in the
European Union (EU).” In 2016, the U.S. Small Business Administration (SBA), indicated that SMEs represent
99.7% of all U.S. businesses, and offer 48% of employment. Similarly, from the database of companies subject
to VAT (Delporte, 2017), in 2015 there were 869662 businesses in Belgium, of which 863165 (99.25%) SMEs,
generated nearly 70% of jobs, and 62.3% of value added in the private sector.

2. THEORETICAL FRAMEWORK
To conduct our analysis, it is necessary to precisely define the meaning of SMEs and display their IPO conditions
respectively, in the European and the U.S. stock markets. The factors determining whether an enterprise is an
SME or not in Europe are:
•

Staff headcount

•

Either turnover or balance sheet total
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Enterprises Category
Staff Headcount
Medium-sized
< 250
Small
< 50
Micro
< 10
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Turnover
≤ € 50 million
≤ € 10 million
≤ € 2 million

Balance Sheet Total
≤ € 43 million
≤ € 10 million
≤ € 2 million

Source: EC ( 2005:5) EC
This table presents enterprises categories with their classification criteria under the EU recommendations.

The EC (2005:5) categorized SMEs as enterprises whose employees are fewer than 250, that have an annual
turnover not exceeding € 50 million, and an annual balance sheet not exceeding € 43 million.
However, in the U.S. the definition varies by sector based on the North American Industry Classification System
(NAICS). The U.S. SBA provides a list of business size standards, matched to the NAICS codes. In manufacturing,
for instance, an SME is defined as a business having 500 employees or less, but in a wholesale trade business it
is 100 employees or less, and up to 250 employees for businesses involved in mining or silver. To facilitate and
allowed a consistent general classification of SMEs, the U.S. International Trade Commission (USITC, 2010)
defined SMEs as “firms that employ fewer than 500 employees.” It follows from the foregoing information that,
the European definition of SMEs is not universal; the definition widely varies according to countries policies,
companies’ revenues, number of employees, capital, turnover, market position, etc. In China, for instance,
SMEs are defined as “different form of enterprises under different ownership that are established within the
People’s Republic of China that meet the social needs and create more job opportunities and comply with the
industrial policy of the state” (World Trade Organization, 2014).

2.1. The European and the U.S. Stock Markets Specially Designed for SMEs and their IPO
Requirements
Capital raising or credit granting are more often SMEs daunting challenge, especially in their early age (Start-up
phase). In Europe SMEs access to finance went from 16% in 2009 to 7% in 2017, with the three most important
sources of financing being: credit line (suitable for 53% of SMEs), leasing (for 48% of SMEs) and Stock Market
(for only 12 % of SMEs) is considered to be among the less percentage of SMEs source of financing compare to
large companies (ECB, 2017).
Stock markets aim to provide SMEs with a platform to raise fund. Some research has stressed the existence of
separate markets specially designed for SMEs (Canada, Denmark, Germany, Italy, Poland, Spain, etc.) with less
stringent requirement than the main stock market; a few other studies reported that there are no separate
markets for SMEs and large firms in countries like Greece, Hungary, Romania, Slovenia …etc (OICU-IOSCO final
report 2015).
Generally, enterprises go public through two types of stock markets. Either on a regulated market where
securities are traded in a safe, standardized, faster and publicly transparent manner (large companies use
those market to raise fund and trade their securities); or unregulated market where enterprises don’t need to
comply with the stringent listing requirement imposed in regulated markets, or when companies do not want
to pay the high cost of being listed in those markets. Unregulated marked basically allow SMEs and Start-ups to
trade their securities with less cost and less obligation to allow them to focus on their main business activities.
However, fewer regulations also mean less public transparency, and therefore very risky.

2.2. Unregulated Stock Markets in Europe
The Alternative Investment Market (AIM)
The Alternative Investment Market was launched on 19th June 1995, in the UK, by the most reputed stock
market in Europe: the London Stock Exchange, to help SMEs grow and raise the capital they need for
expansion. AIM complies with the national law as well as some EC regulations, and issue-specific notes for each
listed company (AIM rules for companies 2018). It has financed over 3600 companies across the world since
1995. AIM has become in recent decades, a reference and a model of stock markets, dedicated to SMEs and
start-ups seeking for financial resources. There are three indexes maintained by the FTSE Group to measure
AIM Group performances: the FTSE AIM UK 50 index, the FTSE AIM 100 index and the FTSE AIM All-Share index.
With the same objectives of supporting SMEs, AIM Italia was created in 2010.
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Table 2: The LSE and the AIM listing criteria
Conditions for admission

AIM

LSE main list

Floating capital

No minimum

Require a minimum of 25% shares
owned by the public

Financial information

No history required

3 Years

No

75%

No

Yes

Sufficient working capital

Yes

Yes

Market capitalization

No minimum

required £700000

Profitability

No
Nomad required during the IPO and
after
Admission documents under the
responsibility of the Nomad

No

% of entity activities
supported by income
Control over the majority of
assets of the entity (3 years)

Role of the advisors
Admission documents

A sponsor
Admission documents reviewed by
the UKLA

Source: London Stock Exchange https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/requirements-joining-aim
This table summarises enterprises listing criteria in the LSE and the AIM.

As an ongoing principle of financial disclosure, AIM enterprises should provide a half-yearly report and account,
any delay or default is subjected to suspension. Depending on the market capitalization, the admission fee for
AIM may vary from £7057 to £79601, and the annual fee for each company is £ 5899.

Euronext NV
Created in 2000, Euronext NV is the European regulated stock exchange market, which becomes the largest in
continental Europe with 1300 issuers, representing €3.6 trillion market capitalization. Euronext NV daily cash
average transaction volume peaked at €7.783 million (December 2017), reaching a new yearly volume record
of €18.524 million (Euronext, Dec. 2017). Euronext NV is located in Amsterdam where the headquarter is
located, Brussels, London, Lisbon, and Paris. It is the main trading center of the Euro-zone and its main listing
indexes are CAC 40, PSI 20, AEX 20, BEL 20, etc.
Euronext NV accounts unregulated markets:

Alternext (Euronext Growth):
Inspired by AIM, a new stock market, dedicated to SMEs at the European level, was created in 2005. Alternext,
which became Euronext Growth in June 2017, was created by Euronext Paris and latterly joined by Euronext
Brussels in 2006, Euronext Amsterdam and Euronext Lisbon in 2011, to help SMEs of the Euro-zone raise funds,
as it is becoming more expensive and harder for enterprises to access the Euronext NV. Euronext Growth all
share Index (ALASI or ALASN) illustrates the performances of all the companies listed on Euronext growth.
Enternext, created in 2013 as a branch of Alternext, is a pan-European program launched to boost SMEs
equities and to give the tech sector impetus particularly.

The Free Market (Euronext Access)
The Free Market (Brussels, Lisbon, and Paris), which also become Euronext Access in June 2017, is a market
particularly suitable for SMEs, wishing to increase their visibility and reputation through stock markets, with
less listing requirement compared to Alternext. With the same goals, a new compartment of Euronext Access
called Euronext Access+ has also been designed to finance start-ups and fast-growing SMEs.
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Table 3: Euronext Listing requirements
MAIN ELIGIBILITY CRITERIA
Euronext European Regulated
Markets
Free float

Minimum of 25% of share capital
or 5% if this represents at least
EUR 5 million

Alternext
(Euronext Growth)

Free Markets
(Euronext Access)

EUR 2.5 million (public offer)

Not Applicable (N/A)

EUR2.5 million (private placement within one
year with a minimum of three investors)
Track record

Three years financial statements

EUR 2.5 million (on another market)

Two years of financial
statements
recommended

At least two years financial statements
Accounting
standards

Prospectus /
Information
Document

IFRS or equivalent accounting
standards (including US, Canada,
China, and Japan)

EEA Company: IFRS or national GAAP

Optional IFRS or
national accounting
standards

Prospectus approved by
Competent Authority

Non-EEA Company: IFRS or equivalent
accounting standards (in case of a public
offer) and IFRS, equivalent accounting
standards (including US, Canada, China, and
Japan) or national accounting standards with
reconciliation table (in case of private
placement or direct listing)

Prospectus approved
by the Regulator in
case of a public offer

Source: Euronext https://www.euronext.com/fr/node/18959
This table summarises enterprises listing criteria in the Euronext regulated and unregulated markets.

Table 4: Ongoing Requirements
Euronext European
Regulated Markets
Audited annual and
Financial
semiannual financial
Reporting
statements Price sensitive
information
Multiple threshold
Declaration
declarations: Multiples of
5% of voting rights
Insider List
Yes
Declaration of
Manager
Yes
Transactions

Alternext Euronext Growth

Free Markets (Euronext
Access)

Limited number of threshold
declarations: 25, 30, 50, 75
and 95% of voting rights

No reporting of periodic
obligations Price sensitive
information
No reporting of major
holdings

Yes

Yes

Yes

Yes

Source: Euronext listing http://www.ban.be/Data/Documents/qlj3p286/28/Presentatie_VVDessel_2016.pdf
This table summarises enterprises ongoing listing requirements in the Euronext unregulated market.

There is also a Capital Market Union (CMU), which is a plan launched by the European Union commission to
unlock, mobilize and diversify the funding channels available to SMEs in Europe, strengthen the capacity of EU
capital markets, and facilitate cross-border investment by 2019.
Beside the pan-European stock markets, there are national stock markets design for the promotion of SMEs,
such as Deutsche Börse Group of Germany, MAB stock market (the Spanish AIM) of Spain, Alternative Market
in Greece, as described by the MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) of the EU, operates on the
main market as a multilateral trading facility, the Irish Enterprise Exchange (launched by the ISE: the Irish Stock
Exchange) of Ireland; Bern eXchange (BX) of Switzerland, OPEX stock exchange of Portugal, First North
(Stockholm, Iceland and Helsinki), etc.
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2.3. Unregulated Stock Markets in the U.S.
The two-renowned national regulated stock markets in the U.S. are the NYSE and NASDAQ (began trading over
the counter since 1971 till its exchange has grown to become the second largest regulated exchange market in
the world after NYSE).

NYSE America
Formerly known as the American Stock Exchange (AMEX), NYSE Alternext U.S. In 2008 after integrating the
European Alternext and lately NYSE America in 2016, with 10% of all security trade in the U.S., NYSE America is
the third largest stock market by trading volume, after the NYSE & NASDAQ; it is a branch of the NYSE. NYSE
America is known to have flexible listing rules for U.S. small-cap companies, including foreign companies,
mostly Canadian companies. The NYSE America’s main indexes are XFI (NYSE American composite for financial
subsector), XHL (NYSE American composite healthcare subsector), XID (NYSE American composite industrial
subsector), XNA (NYSE American composite natural resources subsector), and XIT (NYSE American composite
technology subsector). However, for a quick overall movement of the NYSE American market, the XAX index is
used.
Table 5: NYSE America IPO listing standards
standard 1
standard 2

standard 3

standard 4a

standard 4b

Pre-Tax Income

$750000

n/a

n/a

n/a

n/a

Market Cap

n/a

n/a

$50 MM

$75 MM

n/a

Total Assets And Total
Revenue

n/a

n/a

n/a

n/a

$75 MM

Market Value Of Public
Float

$3 MM

$15 MM

$15 MM

20 MM

$20 MM

Stockholders’ Equity

$4 MM

$4 MM

$4 MM

n/a

n/a

Minimum Price

$3

$3

$2

$3

$3

Operating History

2 YEARS

Source: New York Stock Exchange
This table summarises enterprises listing criteria in the NYSE America

And one of the following:
Table 6: NYSE America IPO options
Public Share Holders
Public Float
Daily Trading Volume

Option 1
800
50000
n/a

Option 2
400
1000000
n/a

Option 3
400
500000
200 Shares

Source: New York Stock Exchange
This table summarises enterprises ongoing listing requirements in the NYSE America.

OTC Markets Group
The U.S. unregulated stock markets or OTC (Over-The-Counter) Markets Group, which has its headquarter in
New York City, is the market where securities are traded between two parties, without the supervision of an
organized exchange market. The security price is not necessarily published for the public. With the total
security of $ US 15.2 billion, 10347 of shares and a market volume of $ US 2.2 billion, OTCQX, OTCQB, and Pink
companies represent 95% of the trade volume of the OTC market group. Apart from OTCQX which has rules
including financial requirement, OTCQB and Pink Markets can include distressed, speculative as well as highquality companies.
OTCQX: In the OTC market group, though they seem very similar, the OTCQX listing criteria is divided into 2
groups (the U.S. local companies, and international companies). It has two tiers of the U.S. companies’
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quotation: OTCQX U.S. & OTCQX U.S Premier, and another two tiers: OTCQX International & OTCQX
International Premier. To be traded on that market, companies must be registered with the U.S. security
exchange commission (SEC), follow the best practice of corporate governance, demonstrate compliance with
U.S. security law, undergo an audit and qualitative review by the OTC market group, and disclose financial
information. SMEs can upgrade from OTCQB to OTCQX if they meet the above-mentioned requirements.
OTCQB is a market for SMEs that are not yet qualified for the OTCQX market, due to the fact that they are in
the early stage of their development. To be traded on OTCQB market, companies must not be bankrupted,
undergo an annual audit by the U.S. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) auditor, comply with
the $0.01 (one penny) bid price requirement, pay a one-time application fee of $2500, and an annual fee of $10
000 per year. Pink companies that comply with the OTCQB requirements are allowed to upgrade from Pink to
OTCQB.
Pink OTC Market is a market with less or none financial requirement, no reporting standards, and its quoted
enterprises are not required to register with the SEC. Therefore, it is very difficult for investors to find current
and reliable information about those enterprises, which classifies the Pink market among the riskiest
investment. Pink OTC market or OTC Link is a member of the Financial Industry Regulation Authority (FINRA),
registered with SEC as a broker-dealer and as an alternative trading system.
Table 7: OTCQX, OTCQB, and OTC Link markets eligibility & requirements
OTCQX
Be listed on a Qualified Foreign
Exchange or be an SEC Reporting
Company

ELIGIBILITY
REQUIREMENT

REPORTING
REQUIREMENT

Not be a Shell Company or BlankCheck Company
Not be subject to any Bankruptcy or
reorganization proceedings

OTCQB
U.S. companies must have audited
annual financials by a PCAOB auditor.
(Regulation A Companies are exempt
from the initial requirement)
Minimum bid price of $0.01
Not be in bankruptcy

Submit a Letter of Introduction from
an OTCQX Sponsor

International companies must be
listed on a Qualified Foreign
Exchange (or SEC Reporting) and
submit a Letter of Introduction from
an approved OTCQB Sponsor

SEC Reporting Standard

SEC Reporting Standard

Regulation A Reporting Standard

Regulation A Reporting Standard

Alternative Reporting Standard
Audited annual financials by PCAOB
Timely disclosure of material news
releases

U.S. Bank Reporting Standard
International Reporting Standard
Alternative Reporting Standard
Timely disclosure of material news

CORPORATE
REQUIREMENT

FEE

Have a board of directors that
includes at least 2 Independent
Directors
Have an Audit Committee, a majority
of the members of which are
Independent Directors, and
Conduct annual shareholders’
meetings and make annual financial
reports available to its shareholders
at least 15 calendar days prior to such
meetings.
Application Fee: Non-refundable fee
of $1000 U.S.

PINK

Have a board of directors that
includes at least two Independent
Directors
Have an Audit Committee, a majority
of the members of which are
Independent Directors

Application Fee: $2500

N/A

based on the level
of disclosure and
public
information made
available by the
company either
through the SEC
or posted on OTC
market

N/A

Application Fee:
$500 U.S.
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Annual Fee: $1000

Annual Fee: $10000 per year
($12000 effective January 1, 2018)

refer to table 5

Non-SEC Reporting Companies:
Disclosure must be posted for the
prior two years

FINANCIAL
STANDARD

Annual Fee:
$4200 U.S.

N/A

SEC-Reporting Companies: Must be
current in all periodic reporting
requirements on EDGAR

Sources: OTC Markets. This table summarises enterprises listing criteria in the OTC Markets Group

Despite some slight differences, unregulated markets have in common, conditions of introduction and listing
lightened, compared to the regulated market, especially in terms of eligibility (capital size, profitability, floating,
etc.) listing fees, and financial disclosure. In the U.S. IPOs have helped several SMEs to become giant (Amazon,
E-bay, Yahoo, etc.). However, since the subprime crisis, the listed companies in stock exchange markets have
been decreasing (81%), and the SMEs IPO book runners’ number has decreased from 162 in 1994 to 31 in 2014,
while it has seen substantial growth in Europe and Asia (Weild and Kim, 2015).

DATA AND METHODOLOGY
For the purpose of this study, this paper used the weekly adjusted closing historical index prices data of
Euronext Growth All share index (ALASN), which is the biggest international unregulated stock market on
continental Europe designed for SMEs, NYSE AMEX Composite Index (XAX) and OTCM ADR Index (OTCDR) from
January 1st, 2013 to December 31st, 2017 or 261 observations. The weekly index prices have been retrieved
from www.investing.com. After calculating the average weekly return, the variance and the standard deviation
of each index, Augmented Dickey-Fuller (1979, 1981) Test or Unit Root Test have been applied.
High returns mean high risk for financial investments. The Capital Asset Pricing Model explains the risk and
returns relationship (Teynor, 1961-1962; Linter, 1965; Mossin, 1966; and Sharp, 1972). The standard GARCH
model does not include the relationship between risk and return. The study that added it was done in 1987 by
Engle, Lilien and Robins Engle. The model is called ARCH-M and GARCH-M. In ARCH-M and GARCH-M models,
conditional variance is added to standard ARCH and GARCH models.

RESULTS
Table 8: ALASN, NYSE Amex and OTC ADR summary statistics
Average return ALASN
0.262% Correlation
Average return XAC
0.063% Correl. ALASN,XAC
Average return OTCDR
0.129% Correl. ALASN,OTCDR

Std dev ALASN

0.0159

Std dev XAC

0.0194

Std dev OTCDR

0.0175

r
0.2416
0.3605

These tables present the summary statistics results from the analysis of the collected data including the average returns,
the standard deviation, and the correlation shows.

From the average returns and the standard deviations, ALASN displays a higher return with less risk, compare
to NYSE Amex and OTC ADR, and from the correlation coefficients. A very weak uphill (positive) linear
relationship is observed between the indexes.
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Figure 1: ALASN, NYSE AMEX, and OTCM ADR index prices

This figure shows the price trends of ALASN, NYSE AMEX, and OTC ADR from 2013 to 2017.

The logarithmic chart of the Euronext All Share, despite a slight decline, shows an upward trend compare to its
counterpart NYSE Amex and OTC ADR, which despite showing some upward trend in the last recent years,
suffer from serious fluctuations in previous years. This indeed shows better results of Euronext All Share,
compare to NYSE Amex and OTC ADR. However, we can see a slight decline in all the three index prices around
2014, which may be caused by the unprecedented drop in oil prices, that has blown a wave of panic on all stock
markets (Mead & Stiger, 2015).
Figure 2: ALASN, NYSE AMEX, and OTCM ADR indexes Returns

This figure shows the return trends of ALASN, NYSE AMEX, and OTC ADR from 2013 to 2017
Figure 3: ALASN, NYSE AMEX, and OTCM ADR indexes volatilities

This figure shows the volatility trends of ALASN, NYSE AMEX, and OTC ADR from 2013 to 2017

Econometrically, the upward trend reflects that the time series is not stationary in expectancy, and similarly,
the persistent fluctuations show that it is not a stationary invariance. The ADF test was applied to test the
stationarity of the return.

Table 9: ADF Test
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EURONEXT

NYSE AMEX

OTCM ADR

Critical Value

-6.742

-4.712

-6.571

Selected lag length2

3

13

6

Prob3

0.0000***

0.0001***

0.0000***

H0: Series has a unit root
Significance:

***0.01

**0.05

*0.1

1: Intercept model
2: (Automatic - based on t-statistic, lagpval=0.1, maxlag=15)
3: MacKinnon (1996) one-sided p-values.
This table presents the ADF test results of the ALASN, NYSE AMEX, and OTCM ADR indexes. Lag Length: Selected lag length;
H0: Series has a unit root; Prob. (p. value). 1: Intercept model 2: (Automatic - based on t-statistic, lag p. val=0.1, max lag
=15) 3: MacKinnon (1996) one-sided p-values.*, **, and *** indicate the statistical significance at the 1 0, 5, and 1 percent
level of significance, respectively.

ADF results show that all series are stationary at a level as all critical values are negative and the p.values are
less than 0.05. For that reason, subsequent processes will include the Autoregressive Moving Average (ARMA)
modeling rather than the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) modeling. The EGARCH-M model
and ARCH LM test results of the series are shown in the table below. When the model was constructed, GARCH
(1,1) model was used with reference to Hansen and Lunde’s 2001 study.
Table 10: EGARCH-M and ARCH LM tests
EURONEXT

NYSE AMEX

Parameters
Critical values
0
-8.763
-3.332
1
0.3607
2.293
γ
-0.3200
-2.490
1
-0.0241
-0.0078
Significance: ***0.01 ** 0.05 *0.1
ARCH-LM(1)
F- statistic
0.0608
Prob. F(1,257)
Obs*RProb.
SQUARE
0.0613
Chi.Square(1)
H0: Model does not have ARCH effect

Prob.
0.0009***
0.0218**
0.0128**
0.9381

0.8054
0.8045

OTCM ADR

0
1

γ

Parameters

Critical values

Prob.

-0.6463
-0.0819

-2.052
-2.144

0.0402**
0.032**

-0.2630
-3.999
1
0.9148
23.128
Significance: ***0.01 ** 0.05 *0.1

Parameters
Critical values
-1.035
-2.195
0.0105
0.1297
γ
-0.1993
-2.841
1
0.8715
14.990
Significance: ***0.01 ** 0.05 *0.1
0
1

ARCH-LM(1)
F- statistic
1.114
Prob. F(1,248)
Obs*RProb.
SQUARE
1.118
Chi.Square(1)
H0: Model does not have ARCH effect
ARCH-LM(1)
F-statistic
1.835
Prob. F(1,248)
Obs*RProb.
SQUARE
1.836
Chi.Square(1)
HO: Model does not have ARCH effect

Prob.
0.0282**
0.8969
0.0450***
0.0000***

0.2922
0.2903

0.1768
0.1754

0.0001***
0.0000***

These tables present the EGARCH-M and ARCH LM test results of the ALASN, NYSE AMEX, and OTCM ADR indexes. α
parameter represents a magnitude effect or the symmetric effect of the model, the “GARCH” effect; β measures the
persistence in conditional volatility irrespective of anything happening in the market. The γ parameter measures the
asymmetry or the leverage effect, the parameter of importance so that the EGARCH model allows for testing of
asymmetries. If γ = 0 , then the model is symmetric. When γ < 0 , then positive shocks ( good news) generate less volatility
than negative shocks ( bad news). When γ > 0 , it implies that positive innovations are more destabilizing than negative
innovations. The F-statistic is an omitted variable test for the joint significance of all lagged squared residuals. The Obs*Rsquared statistic is Engle’s LM test statistic, computed as the number of observations times the from the test regression.
Prob. Chi.Square(1)or "goodness of fit" statistic tests how likely it is that an observed distribution is due to chance. *, **,
and *** indicate the statistical significance at the 1 0, 5, and 1 percent level of significance, respectively.

From the EGARCH-M modeling results, no ARCH effect was observed. However, high volatility has been
observed in some periods, but the existence of permanent effects has not been observed in the long term.
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All γ coefficients in the models are significant and negative. In that case, we can say that the effects of positive
and negative shocks on volatility are asymmetric, and there is the leverage effect. Negative shocks cause more
volatility than positive shocks.

CONCLUSION
We investigated the state of SMEs in the two sides of the Atlantic, in order to compare the performances of
both the unregulated European market, using the Euronext all share index, and the U.S. unregulated market,
using the NYSE AMEX Composite Index and OTCM ADR Index.
Our theoretical study has displayed the existence of a various unregulated stock market for SMEs in Europe and
the U.S. with diversified listing conditions, but much more lightened, compared to principal regulated stock
markets. However, the decision to go public is presented and analyzed as the result of a cost-benefit
comparison. SMEs’ keen interest in the stock market in recent years, results from the combination of a set of
factors, including the IPO conditions, specificity, and types of stock markets. With regard to all the advantages
of an IPO, a stock market is still not a privileged source of financing for SMEs. SMEs’ access to finance could be
improved, if decision makers in SMEs could separate management from ownership, lock off family succession
and control, and hire professional staff to lead enterprises (Al Barrak A. M., 2005). Arguably, as the backbone of
the economy, SMEs IPO could improve, if policymakers could pay more attention to SMEs, in establishing
policies and accompanying measures, susceptible to facilitate SMEs access to funds for their efficient growth,
prepare clear guideline to protect and foster fair competition, and thereby indirectly provide employment and
undoubtedly enhance a sustained economic growth and welfare.
The overall empirical results revealed that the Euronext all share index reflects a better result of the
unregulated European market, compared to its U.S. counterparts. Likewise, the annual report of European
SMEs 2014/2015 demonstrated that EU has a larger number of SMEs (more than 22 million) and post a higher
level of SMEs employment more than the U.S (the number of SMEs per Million GDP: EU = 1.65 and U.S = 1.5).
However, after China, the U.S. is the second most attractive market for SMEs with a GDP per capita of $51 749
U.S (UNESCO, 2014; OCDE, 2015).
The non-inclusion of all the unregulated stock markets indexes prices of the two areas, coupled with a limited
duration of time, is a fundamental limitation for this study. However, this study opted for 2013 as a starting
point, due to our desire to eliminate the 2008 global financial crisis’ effects. The result could also have been
influenced by the poor performance of the U.S. unregulated market index prices, after the recovery from the
subprime crisis. For an overall comparison of the two markets, this study can be extended to the main listing
stock markets.
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Abstract: The literature contains abundant studies empirically and theoretically discussing the factors affecting level of
inflation prevailing in a particular country. One of these factors is the usage of information and communication technology
(ICT) which is represented by different indicators (e.g., computer use, internet use, cellular phone subscription, fixed broad
band etc.) in empirical analyses. In this study we investigate the role of internet use on inflation by using five distinct
inflation indicators and our sample is constituted by an unbalanced data for OECD countries. It is hypothesized that an
increase in internet use will help to reduce inflation. Estimation results gathered from multivariate panel regression
analyses support our hypothesis. According to the results, there is a statistically significant negative association between
internet use and inflation in all models utilizing five different proxies for inflation except one model. Since the finding
remains valid almost in all models, we can say that our results are robust with respect to different measure of inflation.
Key Words: Internet Use, Inflation, OECD Countries, Panel Study.

1. INTRODUCTION
Internet technology is an efficient tool that transfers information more quickly, cheaper and simultaneously to
many recipients. It therefore seems an important supporter to groups engaged in promoting economic growth
(Kenny, 2003: 100). This is because digital technologies have accelerated economic connections between
businesses, people, and governments. In this regard, we expect that economic activities around the world
appear more intensive through easier communication and information when an increase in the number of
internet use becomes (World Bank Group, 2016: 2). In addition to a growth-promoting feature by providing
easier information transfer of the internet, it promotes competition in the markets because it provides easy
entry from domestic and foreign areas to markets to sell their goods and services to customers. Thus, market
environment will become much more competitive and have lower prices due to an increase in the internet use
(Goel and Hsieh, 2002: 222-223).
After focusing for the theoretical relationship between internet and selected economic variables, such as
economic growth and inflation, we can look at growing empirical literature of internet. It is a natural process
that there is the large empirical literature about the impacts of internet because one of the most important
digital indicators is internet. For example, Vu (2011) focus the hypothesis whether internet use as a source of
economic growth in the information age has positive effect for 102 countries in the 1996-2005 period. The
results suggest that an increase in internet use results significantly in an increase in economic growth (see also
Gurgul and Lach, 2014). Some papers recommend that in addition to impact of internet use on economic
growth in the existing literature, it has the effect on trade openness. For instance, Meijers (2014) argued that
internet use contributes trade openness through accelerating mobility in trade among countries using annual
time series macro data for 162 countries for the period 1990-2008. Their estimated results confirm that
internet use has a positive and significant effect on trade openness (see also Freund and Weinhold, 2000). Also,
Choi (2003) examines a sample of 14 home and 53 host countries and find a positive and statistically significant
relationship between internet and foreign direct investment.
According to our knowledge, the only related paper empirically analyzing the relationship between internet
and inflation is the study of Yi and Choi (2005), including 207 countries. Compared to previous literature, in this
paper, the multivariate fixed and random effect models for establishing the relationship between variables are
employed by applying to an unbalanced panel data set covering 22 OECD countries and the period 1995-2015.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 describes the data and model specification. Section 3
presents the empirical results and discussion. Section 4 concludes this paper with some policy implications.

261

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

2. DATA AND MODEL SPECIFICATION
2.1. The Data
In the present paper, we present empirically the results of an investigation of internet-inflation relationship
based on econometric techniques of the multivariate fixed and random effect models applied to an unbalanced
panel data set using yearly observations covering 22 OECD countries and the period 1995-2015. In addition, we
will include three control variables, which are used by many papers in literature, to check the robustness of
results in our models. We hypothesize that an increase in internet penetration will help to reduce inflation
level.
In our models, inflation is taken as the dependent variable. In this regard, the present paper employs five
different inflation indicators to analyze the validity of our hypothesis. The list of dependent variables is also
shown with their definitions, and data sources in Table 1 below. In this context, the inflation variables
employed in our analyses are that INFLATION1 is annual percentage change of consumer prices, INFLATION2 is
expressed as the annual percentage change in the GDP deflator, INFLATION3 is identified GDP deflator as a base
year varied by country, INFLATION4 is measured wholesale price index and INFLATION5 is calculated as
consumer price index. All inflation data is collected from WDI.
Table 1: List of Dependent Variables
Variables
Definition
INFLATION1
Consumer prices (annual %)
INFLATION2
GDP deflator (annual %)
GDP deflator (base year varies by country)(logarithmic growth
INFLATION3
rate is used)
Wholesale price index (2010=100)(logarithmic growth rate is
INFLATION4
used)
Consumer price index (2010=100)(logarithmic growth rate is
INFLATION5
used)

Data Source
WDI
WDI
WDI
WDI
WDI

The following section will discuss the relationships between independent variables and inflation rate with
explanations of expected signs. In this context, the independent variables employed in models are INTERNET,
UNEMPLOYMENT, MONEYGROWTH and ENERGYUSE. All inflation data is collected from WDI. The definition
and data sources of these independent variables are depicted in Table 2 below.
Table 2: List of Independent Variables
Variables
Definition
INTERNET
The numbers of internet users per 100 people
Total unemployment rate as a percent of the total labor force (modeled ILO
UNEMPLOYMENT
estimate)
MONEYGROWTH
Annual growth rate of broad money (%)
ENERGYUSE
Energy use (kg of oil equivalent) per $1,000 GDP (constant 2011 PPP)

Source
WDI
WDI
WDI
WDI

To control for the effect of internet use of a country on inflation, we used the number of internet users per 100
people of each country in our models (INTERNET). The data collected to measure INTERNET are from annual
indices provided by WDI. Internet use per 100 people has been included many papers in the literature to
analyze the effects of internet on different variables (Choi and Yi, 2009; Koyuncu and Unver, 2017; Faisal et al.,
2018). The expected sign between internet usage and inflation is always negative, because we theoretically
expect the result that the higher values of internet usage in a country provide more knowledge spillover and
thus productive environment that causes less inflation rate in an economy due to diminishing transaction costs.
Thus, we expect a negative sign between the variables (see also Yi and Choi, 2005).
UNEMPLOYMENT variable implies total unemployment rate as a percent of the total labor force.
Unemployment rate is an important determinant of inflation rate in a country. The hypothesis about the
inverse relationship between unemployment and inflation in the literature has two different explanations.
First, in recovery period, most markets need input of labour because they could not satisfy aggregate demand.
This process could increase labour costs through the higher wages and so increases in prices. Therefore, the
macroeconomic consequence of this whole scenario will be an accelerated inflation. Second, in full
employment period, there exists a growing demand for production resources, especially labor input, while
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there are the limited resources in the economy. The result of this process is also an accelerated inflation
because growth in wages is more than the growth in productivity. For this reason, assuming full employment,
we can see that the higher aggregate demand or the lower unemployment level leads to the higher prices,
which has also resulted in the higher inflation (Alisa, 2015: 90). As a result, we expect there being a negative
coefficient for the UNEMPLOYMENT variable.
As seen in the Table 2 above, MONEYGROWTH is another independent variable that is measured by the annual
growth rate of broad money. The coefficient of MONEYGROWTH variable is expected to have a positive sign
because if money supply increases more than money demand, inflation rate should technically rise to equate
money supply and demand (Fitzgerald, 1999: 2). Thus, we expect that money supply growth will be positively
associated with inflation rate.
ENERGYUSE stands for the demand-side in our models and an increase in energy demand by a rise in energy
consumption will lead to inflation by decreasing consumer purchasing power in a country (see also Bekhet and
bt Othman, 2011: 234). According to this perspective, we therefore expect a positive relationship between
energy use level and inflation level.

2.2. The Model Specification
To investigate the association between INTERNET and INFLATION level in OECD countries, we hypothesize that
the countries with higher INTERNET level face lower level of inflation rate. In this context, the functional
specification of models in this paper can be depicted as:
INFLATION = F (INTERNET, UNEMPLOYMENT, MONEYGROWTH, ENERGYUSE)
For that purpose, the following multivariate fixed effect model (FEM) is constructed;
INFLATIONit = β0i + β1INTERNETit + β2UNEMPLOYMENTit + β3MONEYGROWTHit + β4ENERGYUSEit + uit
and the following multivariate random effect models (REM) is constructed;
INFLATIONit = β0 + β1INTERNETit + β2UNEMPLOYMENTit + β3 MONEYGROWTHit + β4 ENERGYUSEit + τi+ uit
where:
it = observation value in the i-th country at time t for specific variable
β0 = the intercept term
β0i = the intercept term representing country specific effects
τi = is a stochastic term, which is constant through the time and characterizes the country specific factors not
considered in the regression
uit = disturbance term of the model.

3. EMPIRICAL RESULTS
The empirical results are represented in Table 3 below for five separate dependent variables, including
INFLATION1 and INFLATION2, INFLATION3, INFLATION4 and INFLATION5. Thus, we reported estimation results for
five different models within Table 3 for five inflation variables. In addition, all analyses in table employ
Hausman test method for deciding between fixed and random effects at the 1 percent level of significance.
In this regard, when looking at Table 3, it represents the results of two separate groups of independent
variables by classifying as INTERNET and control variables from literature in the light of determinants of
inflation. On the other hand, UNEMPLOYMENT, MONEYGROWTH and ENERGYUSE variables identified as
control variables are used to see how robust our analysis results are in Table 3 while INTERNET variable is
individually included in all models. According to our estimation results for INTERNET variable, as we expect, our
estimates are negative and statistically significant at the 1 percent level in Model 1, 2, 3 and 5, excluding Model
4. Also, the coefficients of UNEMPLOYMENT variable in all models, as anticipated, are significant and negatively
associated with inflation level. Unlike the results of UNEMPLOYMENT variable, the link between
MONEYGROWTH and INFLATION variables is statistically insignificant in all models. Finally, we estimate that the
coefficients on ENERGYUSE variable are positive and statistically significant in Model 1, 2, 3 and 5 while Model
4 has a positive but insignificant coefficient.
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Table 3: Multivariate Estimation Results for INFLATION Dependent Variables
INFLATION1
(Model 1)
7.512032

INFLATION2
(Model 2)
10.38573

INFLATION3
(Model 3)
0.079501

INFLATION4
(Model 4)
0.064426

INFLATION5
(Model 5)
0.055939

2.976727

3.514777

0.024434

0.04025

0.022991

0.012

0.0033

0.0012

0.1104

0.0155

INTERNET

-0.050139

-0.054591

-0.000412

-0.000196

-0.000384

Std. Error

0.016484

0.019464

0.000135

0.000198

0.000127

0.0025

0.0053

0.0025

0.323

0.0028

UNEMPLOYMENT

-1.08664

-1.253473

-0.009811

-0.008201

-0.008675

Std. Error

0.200765

0.237054

0.001648

0.001786

0.001544

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

MONEYGROWTH

0.000517

0.000574

3.12E-06

1.10E-05

2.90E-06

Std. Error

0.001597

0.001886

1.31E-05

1.40E-05

1.22E-05

0.7465

0.7612

0.8118

0.4293

0.8117

ENERGYUSE

0.051868

0.042

0.000379

0.000343

0.000473

Std. Error

0.017481

0.02064

0.000143

0.000246

0.000133

0.0032

0.0426

0.0086

0.1637

0.0004

Num. of Obs.

389

389

389

353

375

Num. of Countries

22

22

22

21

22

R-square

0.508653

0.439357

0.496846

0.453664

0.542485

F-statistic

15.03141

11.37885

14.33797

11.34846

16.55268

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

17.051185

15.264064

18.911662

18.381132

21.643225

0.0019

0.0042

0.0008

0.001

0.0002

FEM

FEM

FEM

FEM

FEM

Dependent Var. =>
C
Std. Error
Prob.

Prob.

Prob.

Prob.

Prob.

Prob (F-statistic)
Hausman Statistics
Prob (Hausman-Stat.)
Selected Model

4. CONCLUSION
The aim of present paper is to examine empirically the impact of internet use on inflation level of a country.
We employ internet use as a proxy variable for usage of information and communication technologies in a
society. In addition to internet use, we use three more control variables (i.e., UNEMPLOYMENT,
MONEYGROWTH and ENERGYUSE) utilized by the majority of the existing literature analyzing determinants of
inflation because this allows us to check the robustness of empirical results in our models. On the other hand,
we include five separate inflation indicators as dependent variable in our models. In this regard, this paper tries
to find static relationship between the variables for an unbalanced panel data set of 22 OECD countries for the
years between 1995 and 2015 by using multivariate fixed and random effect model structures and deciding
between them base upon Hausman test.
The analysis results of the paper show that higher internet use leads to lower inflation rate in the case of OECD
countries. This confirms the presence of the relationship between internet use and inflation rate. Moreover,
this negative finding is valid in four out of five distinct multivariate models. In regard to control variables,
UNEMPLOYMENT variable is significant and negatively related to inflation rate in all models. On the other hand,
the impact of MONEYGROWTH variable is positive but it is statistically insignificant in all models. Finally, as
explained by literature, the coefficient of ENERGYUSE variable is positively linked with inflation indicators and it
is statistically significant, excluding the model in which dependent variable is INFLATION 4. Also, our results are
robust in the sense that our primary finding do not alter no matter which proxy is used for inflation in our
models analyzing the relationship between internet penetration and inflation, excluding INFLATION 4 model.
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In terms of policy implication we can say that countries aiming to lower inflation level in their economies
should invest more on ICT technologies and support policies making the access to internet easy and cheap in
order to realize widespread usage of internet in their societies.
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Özet: Küreselleşme olgusuyla, uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden avantaj sağlanmaktadır. Fakat
bunun yanında; toplumlarda ekonomik sorunlarla birlikte sosyal sorunlar da gündeme gelmektedir. Ortaya çıkan sosyal
sorunlar ile mücadele, öncelikle devletin görevi olarak kabul edilmekle birlikte, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin de
sürece katkıda bulunmaları beklenmektedir. Özellikle sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam, sosyal hizmetler
alanlarındaki kamu hizmetlerini kapsayan sosyal politika; toplumsal refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla devlet
tarafından uygulanan politikaların bütününü oluşturmaktadır.
Bütün ülkelerin ve hükümetlerin en temel problemlerinden birisinin işsizlik oranları olduğu düşünüldüğünde, bu probleme
en etkin çözümler arasında girişimcilik uygulamaları yer almaktadır. Ülkelerin ekonomik kaynaklarındaki verimlilik
süreçlerinde girişimciler önemli rol üstlenmektedir. Sınırlı olan kamusal kaynakların ve hizmetlerin sınırsız ihtiyaçlar
karşısında ekonomik verimliliğini sağlamak oldukça zordur. Ekonomik verimliliğin sağlanması ancak tam istihdamı
hedefleyen ve yoksulluğun azalmasını sağlayacak istihdam politikalarıyla mümkün olmaktadır. Bu noktada girişimcilik
yaklaşımıyla şekillenecek sosyal politika araçlarıyla kişilerin işgücü piyasalarında yer almaları sağlanacaktır. Böylece tam
istihdama ulaşma hedefinde büyük ilerleme görülecektir. Sosyal politika hizmetleri arasında yer alan istihdam sorununa
ilişkin çözümü girişimcilik yaklaşımıyla gerçekleştirme hedefi; bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hem “hayat boyu öğrenme”
kapsamındaki eğitim-danışmanlık desteğiyle, hem de karşılıksız kredi (hibe) gibi mali destek boyutuyla sağlanabilir.
Bu çalışma, girişimcilik olgusuyla sosyal politika sorunlarına yönelik oluşturulabilecek çözümlerin analizini içermektedir. Bu
çerçevede ilk bölümde sosyal politika kavramı genel olarak ele alınmaktadır. İkinci bölümde girişimcilik olgusunun gelişimi
ve önemi açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ise sosyal politika sorunlarına çözüm arayışında, özellikle girişimcilik alanındaki
gelişmeler çerçevesinde istihdam yaratılması konusunda toplumdaki değişim ve gelişim süreci incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Girişimcilik, İstihdam

GİRİŞ
Günümüzde, çevresel şartlardan etkilenen ve çok fazla karşılaşılan sosyal sorunlar; yoksulluk, işsizlik, suç ve
şiddet sorunları, engellilik sorunları, gecekondulaşma, göç, açlık, çevre sorunları, sağlık, eğitim ve aile
kurumlarıyla ilgili sorunlar olmak üzere çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada sosyal politika
sorunlarına çözüm noktasında kamunun önceliği tartışılmazdır. Çünkü kamu otoritesi, sosyal politika
sorunlarının çözümü noktasında koordinasyonun sağlanmasında önemli bir rol üstlenebilmekte, denetim
yapabilmekte, sosyal sorunlara yönelik duyarlılığı arttırabilmekte ve ayrıca girişimcilik noktasında büyük ve
önde gelen kuruluşları ikna edebilmektedir.
Özellikle işsizlikle mücadelede istihdam yaratmaya yönelik politikalar arasında yer alan iş kurmaya yardımcı
programlar girişimcilik olgusunun uygulamalardaki önemini ortaya koymaktadır. Bu noktada bazı kamu kurum
ve kuruluşlarınca sağlanan eğitim-danışmanlık ve mali destek programlarının genel amacı; ekonomik
kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması
ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal
dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; özellikle istihdam sorununa ilişkin sosyal bir denge
unsuru oluşturan girişimcilerin çeşitli kuruluşlarca desteklenmesine bağlıdır. Bu destekler; işletme kuruluş
desteği, uygulamalı girişimcilik eğitimi, iş planı ödülü, yatırım destekleri, tarımsal destekler gibi birçok faaliyet
konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında artan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) için bazı kurumların
destekleriyle de birlikte, ekonomik kalkınma ve verimlilik artışı sağlanmakta, KOBİ’lerin esnek oluşumları
sayesinde ekonomik krizlerden etkilenme oranı azalmakta, ekonomide girişimci ruh ve hareketlilik sağlanmakta,
yenilik yaratma ve beraberinde istihdam artışı oluşmakta, toplumsal alanda fayda gelişmekte, teknolojiden
yararlanma ve yenilikler artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de küçük ve orta
büyüklükteki girişimlerin büyüklük grubuna göre temel göstergelerinde KOBİ’ler, 2014 yılında toplam girişim
sayısının yüzde 99,8’ini oluşturması, KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal düzenin belkemiği sayılmasını doğrular
niteliktedir. KOBİ’ler ülke ekonomileri içinde özellikle toplam istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve
krediler içindeki paylarında önemli boyutlara ulaşmaktadır.
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Bu çalışmada, öncelikli olarak sosyal politika genel hatlarıyla irdelenerek, Türkiye’den ve dünyadan örneklerle
ele alınmıştır. Daha sonra, girişimcilik olgusunun gelişimi ve önemi açıklanmıştır. Son bölümde ise sosyal
politika sorunlarına çözüm arayışında, özellikle girişimcilik alanındaki gelişmeler çerçevesinde istihdam
yaratılması süreci incelenmiştir.

1.SOSYAL POLİTİKA
Sosyal politika, Sanayi Devrimi uygulamalarının bir sonucu olarak bilimsel alanda kendini göstermektedir. Sosyal
politika, ekonomik, sosyal düzenin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan önlemler bütününü oluşturmaktadır.
Sosyal politikanın kapsamı, faaliyet alanı ve zaman dilimi nedeniyle farklı tanımlarının bulunması, tek bir
tanımın yapılmasını zorlaştırmıştır. Bu durum sosyal politikanın diğer kavramlarla ilişkilendirilmesinde sorunlar
doğurmaktadır. Söz konusu tanımların geçmişten günümüze sürekli olarak ve temelden değişmesi de önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Sorunlar, sosyal politikanın tanımlanmasındaki zorluğun yanında,
uygulamadaki farklılıklardan da kaynaklanmaktadır. Birbirine benzer sosyo-kültürel yaklaşımlara sahip olan
ülkeler arasında bile sosyal politika uygulamalarında farklılıklar görülmektedir. Örneğin Anglo-Sakson
kültüründe sosyal politika; eğitim, sağlık, kişisel soysal hizmetler, sosyal güvenlik ve konut hizmetlerinin
bütüncül bir şekilde sağlanmasını kapsayan uygulamaları içermektedir. Hizmetlerin karşılanmasındaki etkinlik
ve verimlilik, hizmetlerin kim tarafından karşılandığı ve hizmet sağlayanların sorumlu olduğu kimseler sosyal
politikanın temel uygulama alanını oluşturmaktadır. Kıta Avrupası’nda ise sosyal politika kavramı genellikle,
emek piyasasına ilişkin kurumlar ve bağları kapsamında özellikle işçi haklarında ve sosyal ortaklar arasındaki
uyum çerçevesinde yoğunlaşmaktadır (Özaydın, 2008: 165).
Sosyal politikaya ilişkin tanım ve kavramsallaştırma şu şekilde özetlenebilir (Koray, 2000: 8-9):
Sosyal politika;
-Büyük oranla devlete ait bir politikadır.
-Devletin; hem toplumsal sınıflar ve çıkarlar arasında ortak bir payda arayışından, hem de bütün toplumun
çıkarlarının gözetilmesine dayanan hizmetleri sağlama amacından dolayı ortaya çıkmaktadır.
-Demokratik-siyasal hakların geniş bir kapsam oluşturması ve insan haklarına ekonomik-sosyal nitelikler
eklenmesinde, işçi sınıfının mücadelesi gibi etkenler bulunmaktadır.
-Başlangıçta işçi sınıfının sorunlarına yönelik oluşmuş olsa da, zamanla toplumun farklı kesimlerinde yaşanan
çeşitli sorunlara da yoğunlaşmakta ve bütün toplumun sosyal gelişiminin, yaşam koşullarının düzenli hale
gelmesini hedefleyen bir “vatandaşlık hakkı” olmuştur.
Günümüzde küreselleşen dünyada ulus, toplum, vatandaşlık gibi olgular ve sosyal ilişkiler anlamsal açıdan
değişime maruz kalsa da, hem toplumsal hem de küresel alanda insanlığın dinamizmini, bütüncül yaklaşımlarla
oluşan sosyal ve küresel politikalar ya da küreselleşen sosyal politikanın uyumu belirlemektedir (Koray, 2000:
7).
Sosyal politikanın daha iyi anlaşılması için sosyal sorun ve sosyal grup kavramının anlaşılması ve sosyal
politikanın amaçlarının bilinmesi gerekir.

1.1.Sosyal Sorun ve Sosyal Grup Kavramı
Sosyal sorunlar toplumsal alandaki şartlara bağlı olarak gelişen ve toplumun geneline etki eden, toplumsal
yargılarla uyuşmayan ve önlenebilmesi için toplumsal güç ve metotların işleyişini gerektiren durumları ifade
etmektedir (Yılmaz, Göçen ve Yardımcı, 2017: 139). Sosyal sorunlar bireysel tecrübelerin çok daha ötesinde
kamusal alanda var olmaktadır. Sosyal sorunların unsurları, ortaya çıktığı koşullar, algılar, yargılar, çözümler
toplumdan topluma farklılık göstermektedir (Alcock, May ve Rowlingson, 2011: 50).
Günümüzde, çevresel şartlardan etkilenen ve sıklıkla karşılaşılan sosyal sorunlar; yoksulluk, işsizlik, suç ve şiddet
sorunları, engellilik sorunları, gecekondulaşma, göç, açlık, çevre sorunları, sağlık, eğitim ve aile kurumlarıyla ilgili
sorunlar olmak üzere çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır (Yılmaz vd., 2017: 139).
Sosyal politika, toplumsal alandaki sorunlarla mücadelede ve yaşanan sorunların etkisinin azalmasını sağlamak
amacıyla birtakım çözüm sistemleri geliştiren bir olgu olarak ifade edilmektedir. Sosyal politikayı tanımlamak
için öncelikli olarak söz konusu politikanın varlık amacını taşıyan sosyal sorun kavramının incelenmesi
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gerekmektedir. Çünkü sosyal politikanın temel amacı sosyal sorunların çözümlenmesine yardım sağlamaktır.
Sosyal sorun, adaletsizlik ve eşitsizliğin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve bireyin toplumla olan bağında
memnuniyetsizlik hissini yaratmaktadır. Sosyal politikanın bir diğer faaliyet konusu da sosyal gruplardır. Sosyal
politikacılar sosyal sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Bu nedenle sorunlardan etkilenen sosyal gruplar,
sosyal politikacı için büyük önem arz etmektedir. Farklı sebeplerden dolayı sosyal sorunlara daha fazla maruz
kalan ve koruma ihtiyacı olan yaşlılar, yoksullar, çocuklar, işsizler gibi sosyal gruplar sosyal politikanın faaliyet
alanlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Sosyal politika, sosyal sorunlara ilişkin çeşitli sebepleri ele alarak
çözümler yaratma hedefindedir ve sosyal gruplar için yapılan incelemelerde de benzer yöntemler
geliştirilmektedir. Sosyal politika, sosyal gruplara karşı oluşan tehditlerin nedenlerini, tehditlerin kişilerin
yaşamını nasıl değiştirdiğini ve olumsuz etkilerden nasıl kurtulacaklarını da incelemektedir (Özpıranga, 2013: 56).

1.2. Sosyal Politikanın Amaçları
Sosyal adalet, sosyal refah, sosyal eşitlik ve sosyal denge gibi esas amaçları hedefleyen sosyal politika, bu
amaçlara ulaşmak için toplumsal, ekonomik, hukuksal ve siyasi şartları da göz önünde bulundurmaktadır. Sosyal
politika alanındaki gruplar; ekonomik ve teknolojik gelişmelerle, sanayileşme seviyeleriyle artış gösterirken,
karşılaşılan sorunlar da artmaktadır. Sosyal politikaların yaşlıları, kadınları, çocukları, çiftçileri ve işçileri
kapsayan geniş bir yapı haline gelmesi; sosyal politikanın faaliyet alanını oluşturan grupların yanında
dezavantajlı grupların da artması ve risk oluşturmasıyla gerçekleşmektedir. Sosyal politikadaki hedefler
endüstriyel demokrasi, yabancılaşmanın engellenmesi, gelir dağılımındaki eşitlik, sosyal olanaklarda ve
tehditlerde eşitlik gibi amaçlarla gerçekleştirilmelidir. Bu noktada amaç-araç dengesinin kurulması sosyal
politika faaliyetlerinin karar mekanizmalarının toplumun gerçeklerine ve şartlarına uygun olan araçları tercih
etmeleriyle mümkün olmaktadır. Gelir dağılımında eşitliği sağlamak, sosyal refahı toplumun tüm paydaşlarına
yaymak, sosyal vatandaşlık çerçevesinde sosyal adaleti hedefleyen bir toplum oluşturmak sosyal politikanın
temel amacıdır (Özpıranga, 2013: 14).
Sosyal yapının işleyişi açısından doğrudan ya da dolaylı etkilerle sosyal yapıyı biçimlendirmeyi amaçlayan sosyal
politika araştırmaları mevcut hukuksal sistemin sürekliliğini de sağlamaktadır. Sosyal politikanın sosyal yapı
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda iki farklı etki alanı değerlendirilmektedir. Bu etki alanlarından
ilki; toplumu oluşturan kişileri yegane aktör kabul eden ve politikaların söz konusu aktörleri etkileyerek tüm
topluma tesir etmesi; ikincisi ise politikaların makro-sosyolojik açıdan ele alınıp toplumsal yapının, sürdürülen
politikaların sonuçlarının ve kullanımının etkisinin araştırılmasıdır (Şenkal,2003:112-113).
Sosyal politika faaliyetleri ilk olarak sosyal-ekonomik hak ve özgürlükleri, tüm toplum bireyleri açısından
oluşturma amacına yönelmiş, daha sonra amaç kapsamını genişleterek “sosyal eşitlik ve sosyal adalet”
uygulamalarını da hayata geçirme amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda yoksullukla mücadele, herkesin eğitim
ve sağlık hakkından yararlanması, gelir dağılımdaki adaletsizliğin giderilmesi, işsizliğin önlenmesi gibi amaçlar
sosyal politikanın temel konusunu oluşturmaktadır. Sosyal politika bu konuların yanında; çocuk, kadın, çevre,
tüketici hakları konularıyla da ilgili olarak bazı uygulamalar gerçekleştirmektedir. Böylece sosyal politika
uygulama alanı; geniş toplumsal kesimlere yönelik olsa da, söz konusu kesimlerde bulunan özel grupların
sorunlarını da uygulama alanına almaktadır (Koray, 2000: 11). Türkiye’de de özellikle 2000’li yılların ardından
sosyal politika ve refah düzeni için geliştirilmiş araştırmalar ivme kazanmıştır. Bu olumlu gelişmenin Türkiye’deki
yansımalarında en önemli atılım ilk defa 2011 yılında “Aile ve Sosyal Politikalar” adıyla bir bakanlığın
oluşturulmasıdır. Bir diğer önemli gelişme ise 1980’lerde il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerinin
oluşturulmasıyla ve 2000’li yıllardaki değişimlerle yerel yönetimlerin daha güçlü hale gelmiş olmasıdır (Aysan,
2013: 18).

2.GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik, tanım itibariyle bulunulan toplumda öngörülen fırsatları görme, fırsatlar üzerine düşünerek üretme
ve projelere dönüştürülmüş düşünceleri yaşama yansıtarak üretilen zenginlikle insan yaşamını kolaylaştırma
yeteneğidir. Girişimcinin zenginlik üretebilmesi için gerekli kaynakları; bireysel enerjisi, ulaşabildiği sermaye ve
bağlantı kurduğu kişilerdir. Diğer bir girişimcilik tanımlaması ise; toplumsal faktörlerden türeyen fırsatları
değerlendirme veya yeni fırsatlar oluşturabilme amacıyla ekonomik mal veya hizmet üretebilmek için üretim
paydaşlarına sahip olma, bütünleşme becerisi ve risk alma faktörleriyle ilişkilendirilmektedir (Bozkurt, 2006:
94).
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Girişimci faaliyet, buluş ve yenilik olarak iki temel unsurdan oluşmaktadır. Yeni fikir ve ürünler yaratıcılık ve
beyin fırtınaları sonucunda şekillenerek, buluş unsuru çerçevesinde değerlendirilmektedir. İşletmelerde buluş
ya da yenilikle ilgili faaliyetlerin belirleyicisi girişimci ya da girişimci ruha sahip yöneticilerdir. Buluşun bilimsel
araştırma ürünü olarak kullanılmasıyla girişimci son aşamada yaratıcılık yönünü ön plana çıkarmaktadır, aksine
uygulamalı araştırmaların bir ürünü olarak ortaya çıkan buluşlarda girişimci, yaratıcılık evresinin başlangıcı
konumundadır. Böylece girişimci söz konusu sürece aldığı risklerle birlikte rekabet avantajı geliştirmede ve
toplumsal ilerlemenin sağlanmasında etki etmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus,
sadece yaratıcılık yönünü ön plâna çıkaran kişilerde kâr olgusunun çok önem arz etmemesidir. Bu nedenle
yaratıcı kişiler faaliyetlerinde girişimci kişilere oranla daha çok esnekliği barındırmaktadır (Korkmaz, 2000: 167).

2.1. Girişimciliğin Fonksiyonları
Girişimcilikte üzerinde durulan iki önemli fonksiyon ekonomik ve sosyal alanlardan oluşmaktadır. Girişimciliğin
ekonomik fonksiyonunun kapsam alanı şöyle sıralanmaktadır:
Girişimcilik ekonomik alanda;
-İstihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde,
-Ekonomik büyümenin hızlandırılmasında,
-Yeni endüstrilerin doğmasında,
-Refah düzeyinin yükseltilerek
güçlendirilmesinde,

geniş

bir toplumsal

tabana

yaygınlaştırılmasında

ve orta

sınıfın

-Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında, işlevseldir.
Girişimciliğin sosyal alandaki fonksiyonları ise;
-Birçok teknolojik buluşun toplumun yararı için yenilikçi ürün ya da hizmetlere dönüştürülmesinde,
-Değer yaratmada,
-Toplumsal yapıda da değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında,
-Girişimciliğin risk üstlenme, yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı tüm toplumların değişim ve gelişim
süreçlerinde, işlevseldir (Akt: Bozkurt, Kalkan, Koyuncu, ve Alparslan, 2012: 233-234).
Girişimciliğin doğması ve süreklilik arz etmesi daha çok bireyci/özgürlükçü sosyo-kültürel yapılarda
gerçekleşmektedir. Söz konusu yapılarda özgür girişim kültürüne açıklık olmasından dolayı kişiler, kendilerini
serbest bir şekilde anlatma olanağı yakalayarak kişisel kabiliyetlerini geliştirme imkânı bulmaktadır. Bu noktada
toplumun yapısal faktörleri, girişimciliğe açıklığı veya kapalılığı etkilemektedir (Aytaç, 2006: 149).

2.2. Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik
Girişimciliğe fırsat tanıyan ya da engelleyen unsurların seçilmesi ve ölçülmesi oldukça güç bir durumdur. Bu
konudaki en önemli çalışmalar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic Co-operation
and Development-OECD) ve Dünya Girişimcilik Platformunu (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) tarafından
gerçekleştirilmektedir. OECD tarafından yapılan araştırmalar, girişimciliğin temelini; altyapı koşulları, devlet
programları, kültürel davranışlar ve tutumlar olarak üç ana unsura bağlamaktadır. Girişimcilik konusunda
araştırmalarını sürdüren uluslar arası kuruluşlardan biri olan GEM’in yaptığı çalışma doğrultusunda girişimciliği
oluşturan faktörler ülke altyapısı ve girişimcilik altyapısı olarak gruplanmaktadır. Ekonominin dışa açıklığı,
devletin rolü, finans sektörünün etkinliği, teknoloji yoğunluğu, fiziksel altyapı, yönetim becerileri, esnek işgücü
pazarı, yasal kurumlar, ekonomik büyüme, sosyal, politik ve kültürel ortam ülke alt yapısını oluşturan konular
olarak sayılmaktadır. Girişimcilik altyapısını oluşturan unsurlar ise finans, devlet politikaları, devlet programları,
eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) transferi, ticari altyapı, iç pazarın dışa açık olması, fiziksel altyapı ve
kültürel normlar olarak sıralanmaktadır (Bozkurt vd., 2012: 234). Dünyanın ve Türkiye’nin girişimcilik
faaliyetinin yaygınlık oranı aşağıda Tablo 1.’de verilmiştir.
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Tablo 1. Girişimcilik Faaliyetinin Genelinde Yaygınlık Oranları (% olarak) Global Entrepreneurship Monitor 18-64
Yaş Grubu İçin 2010 Yılında Verimlilik Odaklı Ekonomiler
Toplam Erken Evre Girişimcilik
Doğmakta Olan Girişimcilik Oranı Yeni İşletme Sahipliği Oranı
Faaliyetleri
1
Peru
22.1
1
Kolombiya
12.7
1
Peru
27.2
2
Karadağ
12.0
2
Brezilya
11.8
2
Ekvador
21.3
3
Şili
11.1
3
Ekvador
11.5
3
Kolombiya
20.6
4
Ekvador
10.4
4
Çin
10.0
4
Brezilya
17.5
5
Kosta Rika
10.4
5
Arjantin
7.4
5
Şili
16.8
Trinidad ve
Trinidad ve
6
8.9
6
6.4
6
Trinidad ve Tobago
15.1
Tobago
Tobago
7
Meksika
8.6
7
Şili
6.1
7
Karadağ
14.9
8
Kolombiya
8.6
8
Peru
6.0
8
Çin
14.4
9
Uruguay
7.8
9
Türkiye
5.1
9
Arjantin
14.2
10
Arjantin
7.0
10
Tunus
4.4
10
Kosta Rika
13.5
11
Brezilya
5.8
11
Letonya
4.2
11
Uruguay
11.7
12
Letonya
5.6
12
Uruguay
4.1
12
Meksika
10.5
13
Güney Afrika
5.1
13
Bosna ve Hersek
4.1
13
Letonya
9.7
14
Tayvan
4.7
14
Güney Afrika
3.9
14
Güney Afrika
8.9
15
Macaristan
4.6
15
Tayvan
3.8
15
Türkiye
8.6
16
Çin
4.6
16
Makedonya
3.6
16
Tayvan
8.4
17
18
19
20
21
22
23
24

Makedonya
Bosna ve Hersek
Hırvatistan
Türkiye
Romanya
Rusya
Tunus
Malezya

4.4
4.1
3.8
3.7
3.3
2.1
1.7
1.4

Ortalama

6.7

Kaynak: Global Entrepreneurship
(www.gemconsortium.org)

17
18
19
20
21
22
23
24

Malezya
Kosta Rika
Karadağ
Macaristan
Meksika
Hırvatistan
Rusya
Romanya
Ortalama

Monitor,

2010

Yılı

3.6
3.6
3.1
2.6
2.0
1.9
1.9
1.1

17
18
19
20
21
22
23
24

5.2
Girişimcilik

Makedonya
Bosna ve Hersek
Macaristan
Tunus
Hırvatistan
Malezya
Romanya
Rusya
Ortalama

Faaliyetinin

Genelinde

8.0
7.7
7.1
6.1
5.5
5.0
4.3
3.9
11.7

Yaygınlık

Oranları

GEM 2010 raporuna ve yukarıda verilmiş olan Tablo 1 verilerine göre Türkiye, verimlilik odaklı ülkeler arasında
TEA (Total Early-Stage Entrepreneurship Activity/ Toplam Erken Evre Girişimcilik Faaliyeti) oranları kapsamında
genel ortalamanın altında kalsa da bir önceki seneye göre 2010 yılında bu ortalamalarda artış gözlenmektedir.
2010 yılı GEM raporu verilerine göre Türkiye, yüzde 3.7 oranı ile doğmakta olan girişimcilik oranı sıralamasında
24 ülke içinden 20. sırada, yüzde 5.1 oranıyla yeni işletme sahipliği sıralamasında 24 ülke içinden 9. sırada ve
yüzde 8.6 oranıyla toplam erken evre girişimcilik faaliyetlerinde 24 ülke içinden 15. sırada yer almaktadır.

3.TÜRKYE’DE SOSYAL POLİTİKA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE GİRİŞİMCİLİK YAKLAŞIMI
Sosyal politikanın kapsam alanını oluşturan sorunlar yoksulluk, işsizlik, suç ve şiddet sorunları, engellilik
sorunları, gecekondulaşma, göç, açlık, çevre sorunları, sağlık, eğitim ve aile kurumlarıyla ilgili sorunlar olmak
üzere çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle işsizlikle mücadelede istihdam yaratmaya yönelik
politikalar arasında yer alan iş kurmaya yardımcı programlar girişimcilik olgusunun uygulamalardaki önemini
ortaya koymaktadır.
İstihdam yaratmaya yönelik politikalar çeşitli uygulama alanlarına sahip olmakla birlikte; dört temel grup içinde
toplanmaktadır (Koray, 2000: 158):
a) İş yaratma programları: Çoğunlukla merkezi ve yerel yönetimlerde, kar amacı olmayan kuruluşlarda ve
topluma hizmet vermeyi hedef edinen uygulamalar gerçekleştiren programlardır.
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b) İşyerinde eğitim programları: İşyeri dışındaki eğitim kuruluşlarıyla da işbirliği gösteren ve çalışanlara
yeni bilgiler kazandırma amacında olan programlardır.
c)

İş ve eğitim programları: Özellikle gençlerin okuldan iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmayı hedefleyen
programlardır.

d) İş kurmaya yardım programları: İşsiz kesimlere kendi işlerini kurmaları yönünde (belirli bir süre gelir
güvencesi de sağlayan) yardım programlarıdır.
İstihdam yaratmaya yönelik politikalar kapsamında iş kurmaya yardımcı olan ve destek veren kuruluşlardan
bazıları şu şekilde sıralanmaktadır (www.egirisim.com):
-Avrupa Birliği Hibe Fonları
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Destekleri
-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri
-Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği (TESKOMB)
-T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri
-T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri
-T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığI (KOSGEB) Destekleri
-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Destekleri
Tüm bu destekler göz önünde bulundurulduğunda; desteklerin çeşitli kurumlarca sağlandığı ve her bir kurumun
kendi faaliyet alanı içerisinde sunduğu desteklerde de farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Söz konusu destek
programlarının genel amacı; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan
girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bölgesel
kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; özellikle
istihdam sorununa ilişkin sosyal bir denge unsuru oluşturan girişimcilerin çeşitli kuruluşlarca desteklenmesine
bağlıdır. Bu destekler; işletme kuruluş desteği, uygulamalı girişimcilik eğitimi, iş planı ödülü, yatırım destekleri,
tarımsal destekler gibi birçok faaliyet konusunu oluşturmaktadır.
Türkiye’de girişimcilerin yenilik üretme dinamizmini, TÜİK’in girişimlerin 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık
dönemdeki yenilik faaliyetlerini ortaya koyan verilerinde görmek mümkün olmaktadır. Aşağıda yer alan Şekil
1.’de Türkiye’de temel yenilik göstergeleri ortaya konmuştur.
Şekil 1. Türkiye’de Temel Yenilik Göstergeleri, 2014-2016

Kaynak: TÜİK,2016 Yılı Yenilik Araştırması Verileri
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Şekil 1.’de gösterilen TÜİK girişimlerin 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemdeki yenilik faaliyetlerini
ortaya koyan raporuna göre Türkiye’de yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 61,5 olmuştur. Sonuçsuz kalan ve
devam eden faaliyetler dahil olmak üzere girişimlerin yüzde 47,3’ü 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık
dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunmuştur. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 31,8’i ürün
yeniliği, yüzde 34’ü ise süreç yeniliği gerçekleştirmiştir. Girişimlerin yüzde 50,8’i organizasyon ve/veya
pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunmuştur. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 34’ü organizasyon yeniliği, yüzde
42’si ise pazarlama yeniliği gerçekleştirmiştir (www.tuik.gov.tr).
Sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren girişimlerin
2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 27,6’sı finansal destek almıştır. Finansal destek alan
girişimlerin yüzde 94,3’üne merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde
12,6’sına yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 2,8’ine ise Avrupa Birliği kurumları destek vermiştir
(www.tuik.gov.tr).
Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip
girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik–yaratıcılık performansını daha çok öne
çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla TÜİK tarafından bazı istatistik çalışmaları yapılmaktadır. Bu
çalışmalardan olan TÜİK 2016 yılındaki verilerinde girişimcilerin doğum göstergelerine göre işveren girişimlerin
doğum oranı yüzde 13 olmuştur. Yeni doğan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı ise yüzde 6 olmuştur.
İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı, 2016 yılında yüzde 30 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 14,5 ile
"İmalat" ve yüzde 11,4 ile "İnşaat" sektörleri takip etmiştir (www.tuik.gov.tr).
Bir başka araştırmada, TÜİK verilerine göre işveren girişimlerinden 2015 yılında yeni doğanların yüzde 82,9'u
2016 yılında hayatta kalmıştır. İşveren girişimlerden 2015 yılında yeni doğup 2016 yılında hayatta kalanların
yüzde 66,2’sini ferdi mülkiyetlerden oluşmuştur (www.tuik.gov.tr). Bu araştırma verilerine göre; Türkiye’de
işveren girişimlerin hayatta kalma göstergelerine göre 2015 yılında yeni doğup 2016 yılında hayatta kalan
girişimlerin yüzde 82,9 oranına sahip olması, Türkiye’deki girişimci profilinde kararlılık, risk alabilme, analiz
etme, toplumsal koşulları iyi değerlendirme, fırsatları öngörme ve yeni fırsatlar yaratma konularında başarılı
olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanında ülkede istihdam sorunlarının çözümünün esas belirleyicilerinden
olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla çeşitli
kuruluşlarca sağlanan eğitim-danışmanlık ve mali desteklerin de olumlu yönde etkisinin olduğu veriler ile
desteklenmektedir.
Girişimcilik en fazla KOBİ’lerde etkili olmuştur. Bilindiği gibi, KOBİ’ler, ilgili mevzuat gereği 250 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını
aşmayan girişim olarak tanımlanmaktadır (www.tuik.gov.tr). KOBİ’lerin ülke ekonomileri içinde özellikle toplam
istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve krediler içindeki paylarında önemli boyutlara geldiği
görülmektedir. Bu nedenle KOBİ’ler ekonomik ve toplumsal düzenin belkemiği sayılmaktadır (Özdemir vd.,
2007: 174).
KOBİ’ler hem ekonomik hem de sosyal yönü bulunan yapılardır. Ekonomik açıdan KOBİ’lerin özellikle ekonomik
krizler karşısındaki dayanıklılığı ile krizlerden kurtulma aşamasında etkili olduğu görülmektedir. Kriz zamanında
çoğu büyük işletme devamlılığını sağlamakta güçlük yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geniş bir kısmı
devamlılığını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; büyük işletmelerden kalan boşlukları tamamlayarak, üretim ve
istihdam kayıplarını engellediği görülmektedir. Sosyal açıdan incelendiğinde KOBİ’lerin önemi; işsizliğin
azaltılmasına, istihdam seviyesinin arttırılmasına, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesine, bölgelerarası
dengenin sağlanmasına ve sosyal dışlanamaya maruz kalmış kişilerin sayısının azaltılmasına yardımcı
olmasından kaynaklanmaktadır (Özdemir vd., 2007: 175).
Aşağıda yer alan Şekil 2.’de TÜİK 2014 Yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistiklerinde büyüklük grubuna
göre temel göstergeler; KOBİ’lerde girişim sayısı, çalışan sayısı, ciro, dış ticaret, teknoloji kullanımı olarak ele
alınmıştır.
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Şekil 2. Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimlerin Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeleri, 2014

Kaynak: TÜİK, 2016 Yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimlerin Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeleri

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2 milyon 677 bin girişim faaliyet göstermiştir. KOBİ’ler, 2014 yılında toplam
girişim sayısının yüzde 99,8’ini oluşturmuştur. Buna karşılık; istihdamın yüzde 73,5’ini, maaş ve ücretlerin yüzde
54,1’ini, cironun yüzde 62’sini, Faktör Maliyetiyle Katma Değer’in (FMKD) yüzde 53,5’ini oluşturmuştur
(www.tuik.gov.tr). Veriler doğrultusunda; çeşitli kuruluşlarca sağlanan desteklerle birlikte, hem KOBİ’lerin
oluşumuna özendirme hedefinde hem de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde başarı sağlandığı
söylenebilmektedir.
Aşağıda yer alan Şekil 3.’te de görüldüğü üzere, İhracatın, 2015 yılında yüzde 55,1’i, ithalatın ise yüzde 37,7’si 1249 çalışanı bulunan girişimler tarafından gerçekleştirilmiştir. İhracatta, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli
girişimlerin payı yüzde 17,7 iken, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,3 ve 50-249 kişi
çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 17,1 olmuştur. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan büyük ölçekli
girişimlerin payı ise yüzde 44,8 olarak gerçekleşmiştir. Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ihracatının
yüzde 59,3’ü ticaret sektöründe, yüzde 36’sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından
yapılmıştır.
Şekil 3. Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dış Ticaretteki Payı, 2014-2015

Kaynak: TÜİK, 2016 Yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dış Ticaretteki Payı

İthalatta, 2015 yılında 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,3 iken 10-49 kişi çalışanı olan
küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,1 ve 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 18,2
olmuştur. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,3 olarak gerçekleşmiştir.
Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ithalatının yüzde 59,6’sı ticaret sektöründe, yüzde 33,1’i ise sanayi
sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirilmiştir (www.tuik.gov.tr).
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SONUÇ
Sosyal politika faaliyetleri, sosyal-ekonomik hak ve özgürlükler kapsamında tüm toplumu temel alarak “sosyal
eşitlik ve sosyal adalet” uygulamalarını sağlama amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda yaşanan sosyal sorunlarla
ilgili uygulamalardan bazıları; yoksullukla mücadele, herkesin eğitim ve sağlık hakkından yararlanması, gelir
dağılımdaki adaletsizliğin giderilmesi, işsizliğin önlenmesi gibi konuları amaçlayan sosyal politika alanlarıdır.
Sosyal politika bu konuların yanında; çocuk, kadın, çevre, tüketici hakları konularıyla da ilgili olarak bazı
uygulamalar gerçekleştirmektedir. Hemen hemen çevresel tüm boyutlarda karşımıza çıkan sosyal sorunlarla
mücadelede istihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde, ekonomik büyümenin hızlanmasında,
yeni endüstrilerin doğmasında, bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında
girişimcilik uygulamalarının gerekliliği kaçınılmazdır.
Yaratıcı yapıları, disiplinli çalışma alışkanlıkları, yurt içinde ve yurt dışında gösterdikleri yaygın faaliyetlerle
toplumumuzda özellikle istihdam sorununa ilişkin sosyal bir denge unsuru oluşturan girişimcilerin ekonomik ve
sosyal yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Özellikle başlangıçta küçük sermayesine fiziksel çalışmasını ekleyen
girişimci; bilgisini, yaratıcılığını toplumun faydasına sunarak, üretime, istihdama ve işgücü sorunlarına önemli
katkıda bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal yaşamımızın vazgeçilmez unsuru olan küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin ekonomideki değişim sürecine uyum sağlamaları ve büyük işletmelerin ezici gücü karşısında
hizmetlerini yerine getirebilmeleri, büyük oranda devlet tarafından uygulanacak teşvik ve önlem politikalarıyla
gerçekleştirilecektir. Bu aşamada toplumda yer alan sosyal politika sorunlarına çözüm arayışında girişimcilik
faaliyetlerinin ve girişimci kişilerin varlığı şüphesiz ki çok önemlidir. Ancak devletin teşvik edici ve destekleyici
rolü de gelişmek ve toplumsal alanda var olmak için gerekmektedir.
İstihdam yaratmaya yönelik politikalar kapsamında iş kurmaya yardımcı olan ve destek veren kuruluşlardan
bazıları; TÜBİTAK, TTGV, TESKOMB), KOSGEB, İŞKUR olarak sıralanmaktadır. Destek sağlayan tüm kuruluşlar göz
önünde bulundurulduğunda; desteklerin her bir kurumun kendi faaliyet alanı içerisinde sunulduğundan
desteklerde eğitim veya mali destek ayrımı ve kurumsal faaliyet alanlarından kaynaklı olarak farklılıkların
bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında Türkiye’de istihdam sorunlarının çözümünün esas belirleyicilerinden
olan girişimciliğin desteklenmesinde, yaygınlaştırılmasında ve başarılı işletmelerin kurulmasında çeşitli
kuruluşlarca sağlanan eğitim-danışmanlık ve mali desteklerin de olumlu yönde etkisinin olduğunu, TÜİK verileri
doğrultusunda söylemek mümkündür.
Türkiye’de işveren girişimlerin hayatta kalma göstergelerine göre 2015 yılında yeni doğup 2016 yılında hayatta
kalan girişimler yüzde 82,9 oranına sahiptir. Bu da gösteriyor ki; Türkiye’deki girişimci profili; kararlılık, risk
alabilme, analiz etme, toplumsal koşulları iyi değerlendirme, fırsatları öngörme ve yeni fırsatlar yaratma
konularında başarılı olmaktadır. Aynı zamanda TÜİK verilerine göre; KOBİ’lerin, 2014 yılında toplam girişim
sayısı yüzde 99,8’ini oluşturmuştur. Veriler doğrultusunda; çeşitli kuruluşlarca sağlanan desteklerle birlikte, hem
KOBİ’ler oluşumuna özendirme hedefinde hem de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde başarı
sağlandığı söylenebilmektedir.
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Özet: Toplumlar, öteden beri yoksulluk, dışlanmışlık, sosyal adaletsizlik, eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği gibi pek çok
sosyal sorunla mücadele edegelmektedir. Günümüzde, hem bu tür sorunlara bir çözüm getirmek, hem ülke insanının refah
seviyesini artırmak için devletler çeşitli sosyal politikalar geliştirmektedir.
Sosyal politikalar, toplum içerisinde sosyal adalet ve adil gelir dağılımını destekleyerek sınıflar arasında bir denge tesis
etmeyi ve sınıflar arası farklılıkları azaltmayı amaçlamaktadır. Devletin bu konudaki çalışmalarına, sivil toplum örgütleri,
yerel yönetimler ve gönüllüler gibi sosyal yapılar da katılmaktadır. Bu bağlamda, özünde her türlü ihtiyaç sahibine maddi
manevi yardım etmeyi amaç edinen hayırseverliğin toplumu meydana getiren bireyler arasında sosyal, siyasal, ekonomik
eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalara bir katkı sağlayabileceği gözden ırak tutulamaz. Hayırseverlik, insani bir vazife
olarak, bireylerin kendileri ve aileleri dışındaki kişilerden de kendisini sorumlu hissederek onlara yardım etmesini
içermektedir. Bilindiği gibi toplumuzda, hayırseverlik hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak yapılmaktadır.
Bu çalışmada, hayırsever tüketici davranışı ile sosyal politika anlayışı arasındaki ilişki, sosyal adalet ve eşitlik ilkesi
çerçevesinde incelenmiş ve bu anlamda hayırsever tüketici davranışının toplumda özendirilerek sosyal politikaların
geliştirilmesi konusunda önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hayırsever, Tüketici Davranışı, Sosyal Politika, Sosyal Adalet.

GİRİŞ
Tarih boyunca devletler toplumun ekonomik yönden güçsüz, özel bakım ve gözetim isteyen, sosyal
olanaklardan yoksun kesimleri için çeşitli uygulamaları hayata geçirerek onların yaşam koşullarında bir iyileşme
sağlamaya çalışmaktadır. Bu anlamda devlet, ülkenin ekonomik ve sosyal imkanları doğrultusunda çeşitli
kamusal politikalar geliştirerek toplum hayatında karşılaşılabilecek olası sorunlar için tedbirler almaktadır. Artan
nüfusla beraber sosyal politikalara konu olan kesimlerin nicelik yönünden nüfus içindeki oranının artması devlet
eli ve denetiminde yürütülen sosyal politikaların önemini her geçen gün artırmaktadır.
Toplumda var olan sosyal, siyasal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak adil bir gelir dağılımı ve bölüşüm
sağlamak için yapılan kamusal uygulamaların yanında, toplumu oluşturan bireyler de yaptıkları çeşitli
faaliyetlerle bu hedefe ulaşılmasına katkı sunmaktadır. Bu faaliyetler arasında; dernek, vakıf, hayır işleri yapan
kuruluşlara gönüllü katılmak, ihtiyaç sahiplerine doğrudan bağış yapmak ve dînî vecibeleri gereği maddi
yardımda bulunmak sayılabilir. Toplumun bir anlamda vicdanını da oluşturan bu gibi sivil girişimler, sosyal
adaleti ve toplumu oluşturan sınıflar ve bireyler arasındaki adil bölüşümü destekleyici bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır.

1.SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI VE SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politika en yalın anlamıyla sosyal nitelikli politikaları konu alan bir bilim dalıdır. “Sosyal” sözcüğüyle
“toplum ile ilgili olan her şey”; politika sözcüğüyle de “bir toplum yararına yapılan işler” anlaşılmaktadır (Tuna
ve Yalçıntaş,1981: 21). Bu bağlamda sosyal politikanın toplumla ilgili ve toplum yararına yapılan faaliyetleri
kapsadığını söylemek mümkün olabilmektedir.
Sosyal politika kavramı ilk olarak 19. yy başlarında Alman bilim insanı Wilhelm Heinrich Riehl tarafından
kullanılmıştır. Bir bilim dalı olarak ortaya konmasının ise Otto Von Zwiedineck Südenhorst tarafından
gerçekleştirildiği kabul edilmektedir (Şenkal,2007: 28). Ersöz’e göre (2003: 119) sosyal politika, literatürde
tanımı konusunda birlik bulunmayan bir kavramdır. Koray (2010: 19) çalışmasında, sosyal politikaları, devlete ait
ve topluma yönelik uygulamalar şeklinde tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre ise sosyal politika; ekonomik
açıdan bağımlı ve güçsüz olan insanların koruma altına alınması amacıyla devlet tarafından meydana getirilen
önlemler, çeşitli haklar ve özgürlüklerdir (Talas, 1992: 19). Kessler (1945: 4) ise sosyal politikanın toplum içinde
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yer alan sosyal sınıfların hareketleri, farklılıkları ve birbirleri ile olan mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk
düzenini korumaya ve sürdürmeye yönelik uygulamalar bütünü olduğu şeklinde bir tanım getirmiştir. Bir diğer
tanıma göre ise; sosyal politika, toplum içinde eşitlik, sosyal koruma ve refahın, emek ağırlıklı olarak toplum
kaynaklı problemlerle birlikte incelendiği akademik bir çalışma alanıdır (Boden,2005: 106-107).
Genel olarak sosyal politika, dar ve geniş anlamda ele alınmaktadır.
Dar anlamda sosyal politika, işçiler ve ailelerinin meydana getirdiği işçi sınıfının korunması ile ilgili uygulamaları
içerir. Koray (2010: 10) çalışmasında dar anlamda sosyal politikanın kapitalist ekonomik düzenin ve
endüstrileşmenin sonucunda ortaya çıkan zorluklar karşısında tek başına zayıf ve koruma şansı olmayan işçileri
korumayı hedefleyerek sınıflar arasında meydana gelen çatışmayı engellemeyi amaçladığını belirtmektedir.
Geniş anlamda sosyal politika ise bütün sosyal sınıflar ve bütün sosyal alanları kapsayan bir yapıdadır (Özdemir,
2007: 14). XX. yy. başlarında yaşanan ekonomik bunalımlar ve II. Dünya Savaşı sonucu ortaya çıkan ekonomik ve
sosyal sorunlar sosyal politikanın geniş bir açıdan değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Koray (2010: 27-28),
çalışmasında geniş açıdan sosyal politikayı; sosyal vatandaşlık, sosyal eşitlik ve sosyal adalet anlayışının
bütünleşmesi olarak ifade etmektedir.

1.2. Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
Sosyal politika uzun bir tarihi süreçle birlikte çeşitli aşamalardan geçerek günümüze gelmiştir. İlk ortaya
çıkışında hümanist ve hayırsever duygular yatan sosyal politika; geleneksel dönemler olarak ifade edilebilecek
tarım toplumunun ilk dönemlerinde aile, toplumsal ilişkiler (klan, akraba, kabile, komşu vb.) dînî kurumlar,
gönüllü kurumlar, mesleki birlikler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemlerde toplumdaki yoksul, kimsesiz,
hasta, yaşlı kişilere yönelik destek faaliyetleri enformel bir şekilde yürütülmüştür (Ersöz,2011: 21;
Özdemir,2007: 46).
Sanayi Devrimiyle birlikte toplumlar ekonomik ve sosyal alanda pek çok değişiklik yaşamıştır. Tüm sosyal ve
ekonomik yapılarda köklü değişikliklerin gerçekleştiği endüstrileşme sonucu uzun çalışma saatleri, sağlıksız
çalışma ve çevre koşulları ile meslek hastalıkları, iş kazaları artmış, bunun yanı sıra ortaya çıkan yoksulluk,
sefalet gibi büyük sorunlar ortaya çıkmıştır (Çadır, 2017: 11). Diğer taraftan, bu değişiklikler toplum hayatında
yeni çalışma biçimleri ve yeni sınıflar meydana getirmiştir. Zaman içinde kapitalist ekonomik sistemin giderek
güçlenmesi de sosyal politikaların ortaya çıkmasında neden olmuştur (Altan, 2011: 2-3).
Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan sorunların çözümü için devletler, örgütlü bir biçimde sosyal politika
uygulayıcısı haline gelmiştir. Bu kapsamda öncelikle işçilerin, yoksulların, kimsesiz yaşlıların ve çocukların
sorunlarının çözümünde etkin olarak görev almaya başlamıştır (Çadır, 2017: 11). 19. yy. içinde Kuzey Amerika ve
Avrupa’da sosyal sorunların çözümü için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
XX. yy. itibariyle sosyal politika daha kurumsal hale gelerek, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve II.i Dünya Savaşı
sonrasında büyük gelişmeler göstermiştir. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonrası devletin ekonomiye
müdahalesi ile ekonominin dengeye gelebileceğini savunan Keynesyen politikalar liberal iktisat politikalarının
yerini almıştır (Eroğlu,2013: 25).
II. Dünya Savaşı sonrasında ise, hızla ekonomisini toparlayan ve sanayileşen ülkeler için refah devleti
uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu anlamda, toplumun korunmaya muhtaç kesimleri için, koruyucu ve onların
refah seviyelerini artırıcı önlemlerin alındığı görülmektedir.
1970 sonrasında gerçekleşen enflasyon, ekonomik durgunluk ve işsizlik süreci sonrasında neoliberal politikalar
uygulanmaya başlanarak ticaretin serbestleşmesi, sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması
gündeme gelmiştir (Eser, Memişoğlu ve Özdamar, 2011:207). Bu uygulamalar sonunda ise özel sektörün ve
gönüllü kuruluşların devletin görev alanına girmesinin yolu açılmıştır (Karasu, 2011: 218). Bu gelişmelerle
birlikte, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve hizmetler gibi sosyal politikaları ilgilendiren birçok alanda özel sektör
uygulamaları faaliyete geçmiştir.

1.3. Türkiye’de Sosyal Politikaların Gelişimi
Türkiye açısından bakıldığında, sosyal politikaların Batılı toplumlara göre daha geç başlayan bir gelişme
kaydettiği görülmektedir. Osmanlı döneminde, sosyal politika örneği verilebilecek çeşitli çalışmalar bulunmakla
birlikte yardım niteliği taşıyan bu uygulamalar daha çok dini temelli olan ahi teşkilatları, loncalar, vakıflar ve
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diğer dini kurumlar tarafından yerine getirilmiştir (Bedir ve diğ., 2013: 63-66). Modern anlamda ilk sosyal
politika uygulamalarının ise Cumhuriyet sonrası dönemle başladığı söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)’nin kurulmasıyla birlikte işçilerin çalışma şartlarını düzenleyici ve düzeltici kanunların çıkarıldığı
görülmektedir (Selçuk ve Aydoğdu, 2014: 49).
1924 Anayasası ile birlikte dernek kurma ve toplanma gibi haklara yer verilmiştir (Talas, 1992: 111). 1961
Anayasasında bulunan, gerek 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve gerek 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunları ile sosyal politika alanında uygulamalar çoğulcu kapitalist sistemin gereği olan çağdaş ve
modern bir yapıya oturtulmaya çalışılmıştır (Bedir ve diğ., 2013: 70).
12 Eylül 1980 yılında yaşanan askeri darbe sonrası dönemde, başta Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) olmak üzere
kamu sektörünün etkisi azaltılarak özel sektörün gelişimi desteklenmiştir. Yine bu dönemde, sendika ve
konfederasyonlar kapatılarak, grev ve lokavt yasaklanmıştır (Tokol ve Alper, 2015: 63).
2012 yılında ise, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
yürürlükten kaldırılarak yerlerine 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiş
ve bu iki kanun tek çatı altında toplanmıştır.

2. SOSYAL POLİTİKADA, SOSYAL ADALET VE EŞİTLİK KAVRAMLARI
2.1. Sosyal Adalet Kavramı
Sosyal politika uygulamaları, toplumun kapitalizm tarafından yaratılan çeşitli belirsizlik ve tehlikelerden
korunması amacını taşımaktadır (Çelik, 2010: 66). Sosyal politikanın bir diğer amacı da toplumsal eşitsizlikleri
azaltarak toplumda sosyal adaleti tesis etmektir. Bell (1997: 3) çalışmasında, kaynakların eşit dağıtıldığı ve
bütün üyeleri bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan güvende olan bir toplumun adil olduğunu yazmıştır. Van
Wormer (2004), adaletsizliğin çaresizlik, baskı, sindirilme ve eşitsizliğin doğal bir sonucu olduğunu ifade
etmektedir. Diğer bir çalışmada, adil toplumların bütün fertlerini eşit kabul etmesi ve herkese eşit haklar
yüklemesi gerektiği belirtilmiştir (Gill, 1992).
Sosyal adalet, toplumda herkesin hakça bir paylaşım olduğu konusunda genel bir kanaatin olduğu, nimet ve
külfetlerin toplumda adil bir şekilde dağıtıldığı bir kavramı tanımlar (Sunal, 2011: 287). Miller (1999)
çalışmasında, sosyal adaletin dört unsurunu “hak etme, gereksinimler, yasal haklar ve eşitlik” şeklinde açıklar ve
sosyal adaleti bu dört unsurun dengede olduğu bir durum olarak belirtir.

2.2. Eşitlik Kavramı
Eşitsizliklerin yaşamın farklı alanlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkarak toplumda tesis edilmek istenen huzur
ortamını engellediği düşünülmektedir. Sosyal, siyasal, ekonomik pek çok alanda ortaya çıkan eşitsizlikler,
toplum içindeki adalet algısını da biçimlendirmektedir. Sosyal adalet ve eşitlik kavramları çoğu zaman
yanıtlanması zor sorular içermektedir. Hak etme kavramından yola çıkarsak, mutlak eşit bir dağılım, aynı işin
yapılması konusunda yetenekleri ve gösterdikleri performansı aynı olan kişiler için gerçekten de adil olacaktır
(Sunal, 2011: 287). Miller (1999), hak etme unsurunu sosyal adaletin önemli bir parçası olarak görmüş, ancak
bunu tek başına merkeze koymamıştır. Bunun nedeni adil gelir dağılımın gerçekleştirilmesi sırasında kolay bir
değerlendirme yapılmasının oldukça zor olmasıdır.
Sosyal politika uygulamaları; sosyal, siyasal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamakta ve
yurttaşlar arasında adil bir bölüşüm sağlamayı hedeflemektedir. Yapılan çalışmalarda, ekonomik ve siyasal
eşitsizlikleri en aza indirmenin nispeten daha uygulanabilir olduğu söylenebilmektedir (Sunal, 2011: 288). Bu
durum, eşit oy hakkına sahip olma, seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi birtakım haklar yasalarla güvence altına
alınmaktadır. Diğer yandan, vergilendirme sistemiyle ekonomik eşitsizlikler de daha aza indirilmeye
çalışılmaktadır. Ancak Miller (1999)’in çalışmasında bahsettiği unsurları dengede tutarak sosyal adaleti
sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Hak etme ve gereksinim duyma gibi kavramlar kişiden kişiye değişen
ve bu nedenle ölçülmesi zor olan kavramlardır ancak yasalarla sağlanan siyasal eşitlikler ve nicel yönü ağır
basan ekonomik eşitliklerin ne yönde gerçekleştiğini görmek daha kolaydır (Sunal, 2011: 288).
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2.3. Sosyal Politikada Sosyal Adalet Ve Eşitlik Kuramları
Sosyal adalet ve eşitlik kavramlarının açıklandığı çeşitli kuramlar bulunmaktadır. Bu konudaki başlıca kuramlar;
sözleşmeci, faydacı, eşitlikçi ve özgürlükçü yaklaşımlardır. Sözleşmeci yaklaşımlara göre doğada yaşayan bütün
insanlar eşittir ancak toplumsallaşma sürecinde yaşam korkusunun hakimiyetiyle birlikte bu eşitlik bozulur ve
yeniden toplum içi adaletin tesis edilebilmesi için bir sözleşmenin varlığına ihtiyaç duyulur. Bu kuram, yasal
haklar ve eşit haklara sahip bireylerin uzlaştığı ilkeler çerçevesinde sosyal adaletin sağlanacağı görüşünü
savunur.
Faydacı yaklaşımların temelinde ise, ekonomik açıdan özgürlüklerin artırılmasıyla birlikte bireyler arasında adil
bir dağılımın gerçekleştirileceği görüşü hakimdir. Bu kuramda, ekonomik eşitsizliklerin giderilmesinin bir
önceliği bulunmamaktadır ve toplumda var olan farklı sınıfların arasındaki eşitsizlikleri giderme yoluyla sosyal
adaletin sağlanması hedefiyle hareket etmemektedir.
Eşitlikçi yaklaşımlar özünde, sosyal adalet ekonomik kaynakların dağılımı üzerinden tanımlanmaktadır. Bu
görüşe göre, bireyler arasındaki ekonomik eşitsizlikler en aza indirildiği takdirde toplumda sosyal adaleti
sağlamak mümkün olmaktadır. Ancak, kaynakların mutlak olarak eşit dağıtıldığı bir toplumsal kurgu içerisinde
de eşitlik ilkesi sağlanmış olsa bile, sosyal adalet sağlanmamış olabileceği için yeniden dağıtım mekanizmalarına
gereksinim duyulmaktadır (Sunal, 2011: 288).
Özgürlükçü kuramlara göre ise, bireyler doğuştan bazı haklara sahiptir ve isteseler de bu haklardan
vazgeçmeleri mümkün olmamaktadır. Çeşitli maddi endişeler neticesinde bu haklarda bir değiş-tokuşa gidilmesi
adaletsiz bir durum ortaya çıkarmaktadır (Sunal, 2011: 303).
Sosyal politikanın bu kuramlarda ortaya konan fikirlerden etkilendiği söylenebilir (Sunal, 2011: 303). Özgürlükçü
bir pencereden bakıldığında bireylerin vazgeçilmesi mümkün olmayan haklara sahip olması, eşitlikçi bir
pencereden bakıldığında kaynakların dağılımında adalet kavramıyla hareket edilmesi ve sözleşmeci bakış
açısıyla bakıldığında hakların toplumsal bir uzlaşma ile teminat altına alınması, sosyal adaleti sağlamak amacıyla
oluşturulan farklı yolları göstermektedir. Sosyal politika uygulamaları sosyal adaletin sağlanması ve
eşitsizliklerin en aza indirilmesi konusunda hayatî bir önem taşımaktadır.

3. HAYIRSEVER TÜKETİCİ DAVRANIŞI
3.1. Hayırseverlik Kavramı
Tarih boyunca insanlar toplum içinde ihtiyacı olanlara yardım etmiştir. İçlerinde var olan verme güdüsüyle
hareket ederek, hayırsever bir davranışla, yardımlaşma ve dayanışmanın gereğini yerine getirmeye
çalışmışlardır. Bireyin hayırseverlik davranışı temelde başkalarına yardım etme davranışının altında çalışılan bir
konudur. Yardım etme davranışı gündelik hayatta farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Yabancı birine yol tarif
etmek, kan bağışı yapmak, mezun olunan okula parasal yardımda bulunmak, yardım kurumlarında gönüllü
çalışmak veya ihtiyaç sahiplerine doğrudan bağışta bulunmak gibi çeşitli biçimlerde gerçekleşebilmektedir
(Drollinger, 2010). Özellikle salgın hastalıklar, kuraklık, savaşlar gibi toplumun çoğunluğunu etkileyen olaylar
sonrasında hayırseverliğin daha çok gündeme geldiği görülmektedir (Hür, 2009).
Bireylerin başkalarına neden ve nasıl yardım ettikleri konusunda pek çok çalışmanın gerçekleştirildiği yardım
etme davranışı;
iktisat, sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikoloji gibi çeşitli disiplinler tarafından
incelenmektedir. Pazarlama bilimi açısından bakıldığında ise, kar amaçsız örgütlerde pazarlama ve tüketici
davranışları penceresinden literatüre katkı sunulduğu görülmektedir (Sargeant, 1999).
Hayırseverlik tanım olarak, yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven,
iyiliksever, yardımsever ve hayırperver anlamına gelmektedir (TDK, 2018). Yine, halkın yararı için okul, çeşme,
hastane vb. yaptıranlar da hayırsever tanımı içinde yer almaktadır (TDK, 2018). Dilimizde hayırseverlik kavramı
çoğunlukla tarihi gelişimi sebebiyle bireylerin dini, vicdani ve/veya duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları
yardım faaliyetlerini çağrıştırmaktadır (Bikmen ve Meydanoğlu, 2006: 8).
Literatürde hayırseverlik olgusu, genel olarak paylaşmak (sharing), yardım etme (helping), bağış davranışı
(donation behaviour), hayırsever bağış (charitable giving), hayırsever davranış (charitable behaviour),
hayırseverlik (philanthrophy),), özgecilik (altruism), hediye verme (gift giving) ve olumlu sosyal davranış
(prosocial behavior) gibi kavramlarla bir arada kullanılabilmektedir (Belk, 1979; Sherry, 1983; Sargeant, 1999;
Webb, Green ve Brashear, 2000; Sargeant ve Woodliffe, 2007; Singer, 2008: 7; Grace ve Griffin, 2009; Briggs
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vd., 2010; Belk, 2010; Bekkers ve Wiepking, 2011; Sarıyer, 2011; Bajde, 2012). Bu çalışmada, bireysel hayırsever
tüketici davranışı kavramının kullanımı tercih edilmiştir.
Hayırseverlik (philantrophy) terim olarak, Yunanca’da sevgi anlamına gelen “philien” ve insan anlamına gelen
“anthropos” kelimelerinin birleşimiyle “insan sevgisi” anlamına gelmektedir (Raiborn vd., 2003: 47). Bikmen ve
Meydanoğlu (2006: 8) çalışmalarında hayırseverlik kavramını, “birey ve toplumların içinde bulundukları
toplumların refah seviyesini yükseltmek amacıyla bağışta bulunmaları” şeklinde ifade etmektedir.
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ise, “hayırseverlik, acil gereksinimlere kısa vadeli çözümler sunmak iken
sosyal adalet için hayırseverlik çoğunlukla eşitsizlik ve güç dağılımı sorunlarına çözümler bularak, sosyal
sorunların temel nedenlerine yönelmektir.” şeklinde bir tanım getirerek hayırseverlik kavramını sosyal adalet
bakış açısıyla açıklamaktadır. Buna göre sosyal adalet için hayırseverlik, katkıların ya da bağışların politik,
ekonomik ve sosyal anlamda en az varlığa sahip olanların fırsatlarını çoğaltmak amacıyla yapısal değişiklikler için
çalışan kâr amacı gütmeyen örgütlere yönlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bikmen ve Meydanoğlu, 2006:
9; Balıkçıoğlu ve Karacaoğlu, 2007: 122).
Boulding (1962: 57) çalışmasında hayırseverliğin, “tek taraflı transfer” olduğunu belirterek; A ile B arasındaki
ilişkide A, B’ye nakdi ya da ayni transfer yaparken B’nin herhangi bir maddi karşılık vermemesinden
bahsetmektedir. Başçı’ya göre (2007) ise hayırseverlik “insani bir değer” olarak insanların aileleri dışındaki
kişilere yardım etmesi şeklinde gerçekleşir. Leibniz hayırseverliği evrensel bir kavram olarak sevme ya da şefkat
gösterme alışkanlığı şeklinde açıklamaktadır. Leibniz’e göre sevmek ya da şefkat göstermek başka birinin
mutluluğundan haz almak veya başkasının mutluluğunu kendi mutluluğu olarak kabul etmektir. Akıl,
hayırseverliği düzenleyen şeydir, yani akıl neyin başkalarının yararına olduğunu ve bu yararların nasıl
sağlanacağını belirler. Adil bir insan sadece diğerlerine karşı hayırseverlik hissi gütmez ayrıca diğerlerinin iyiliği
için girişimlerde de bulunur (Kahveci, 2008: 263).
Odendahl (1990: 28) açısından hayırseverlik elit bir kültür unsurudur ve sosyal adaletsizlik ile yeterince adil
olmayan vergi sistemleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Odendahl (1990) çalışmasında hayırseverliği toplumun üst
tabakasında yer alan ve hayırsever olarak nitelendirilen grupların toplumdaki diğer gruplarla arada bir denge
oluşturmak bağlamında varlıklarından vazgeçmesi şeklinde tanımlamıştır. Silverman (2009: 93) çalışmasında,
bireylerin hayırseverlik bağlamında bağışta bulunmalarının iyi bir davranış olduğunu ancak uzun vadede toplum
refahı için devlet ve örgütlerin el ele vermesi gerektiğini vurgulamıştır.
Anderson (2011) çalışmasında hayırseverliğin çoğunlukla toplumun bütününü ilgilendiren kültürel gelişmelere
odaklanarak, eğitim, sanat, müzik ve insani yardım gibi durumlara eğildiğini belirtmektedir. Hayırseverliğin çıkış
noktasında kamu yararı için gönüllü eylemlerde bulunma hedefi yer almaktadır (Payton ve Moody, 2008: 28).
Bu eylemleri paranın ve zamanın bağışlanması şeklinde anlamak mümkündür. Bu anlayış toplumsal yapının
şekillenmesini sağlayan kamusal ve özel aktörlerin yer aldığı bir yapıyı temsil etmektedir. Toplumsal yapının
şekillenmesinde etkin rol oynayan kamusal ve özel aktörler üç farklı sektörün (devlet, pazar ve hayırseverlik)
birbirleriyle olan etkileşimle kamusal ve özel faydalar yaratmaktadırlar (Payton ve Moody, 2008: 52). Bu fayda
yaratımında devlet (yönetim), pazar ve hayırseverlik sektörleri bağışın gelenekselden modern olana doğru
örgütlenmesi ve resmileşmesi ile pazar ekonomisinin üçüncü sektör olarak ifade edilen gönüllü tarafına doğru
örgütlenip genişlemesine olanak vermektedir (Ware, 1990’dan aktaran Radley ve Kennedy, 1995).

3.2. Bireysel ve Kurumsal Hayırseverlik
Bireylerin aile, aile yakınları, komşu, akraba, tanımasa da ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü bireylere ya da
kurumlara yaptıkları her türlü bağış, yardım ve destekler bireysel hayırseverlik kapsamında
değerlendirilmektedir. Dini, vicdani, duygusal motivasyonların etkisiyle bireyler yardım etme faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
Kurumsal hayırseverlik ise, işletmelerin toplum refahını arttırmak amacıyla bir plan dahilinde yaptıkları yardım
çalışmalarından oluşmaktadır. Bu anlamda işletmeler, işletmeyle ilişkili bir vakfa, kar amacı gütmeyen bir vakfa
ya da şahıslara yapılan bağışlar şeklindedir. Bu bağışlar, toplumda yardıma ihtiyacı olanlara yapılan cömert bir
davranış şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi işletmenin yöneticiler ve çalışanlar bazında faydalı olduğuna
inandığı veya işletmeye yarar sağlayabileceğini düşündüğü sosyal olaylara yönelik de yapılabilir (Raiborn vd.
2003: 47).
Ricks (2005: 121) çalışmasında, kurumsal hayırseverliği “stratejik bir yaklaşımla” ele alarak, kurumsal
hayırseverliğin amaçlarını işletmenin tanınırlığını artırma, kurumsal imajını geliştirme ve kamuoyunun olumsuz
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bakışını olumluya çevirmek şeklinde sıralamaktadır. Bu yaklaşıma göre hayırseverlik, çıkar gruplarının yararı ve
işletmenin refahını kapsayan uzun vadeli bir vizyon şeklinde faaliyetlerde odak noktası haline gelmektedir. Bu
da çıkar gruplarının ilgi ve yararını bir arada ele alan, ödül ve teşvik sistemini kapsayan tepe yönetiminin
desteğini gerektirmektedir (Balıkçıoğlu ve Karacaoğlu, 2007: 126).

3.3.Hayırsever Tüketici Davranışının Motivasyonları
Bireyleri hayırseverliğe yönlendiren pek çok neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden birincisi olarak psikolojik
nedenler gösterilebilir. Suçluluk duygusunu bastırma, paylaşmayla gelen mutluluk hissi, topluma karşı
görevlerini yerine getirme, iyilik yaparak ruhsal bir doyuma ulaşma gibi davranışlar psikolojik açıdan bireyin
rahatlamasına katkıda bulunur. Macit (2002: 185) çalışmasında, yardım kermeslerinde satılmak üzere tüketim
malzemesi bağışında bulunanların, dini duygu birikimi ve grup içi dayanışma duygularının dışavurumuna aracılık
ettiği oranda bir psikolojik rahatlama sağladığını ve bu tür organizasyonlara daha fazla katılım için motive
olduğunu belirtmektedir.
Din olgusu da bireyleri hayırsever olmaya yönlendiren nedenler arasında yer almaktadır. Örneğin, İslam
inanışında zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin hakları bulunmaktadır. Zekat kavramı, bir yardımlaşma
müessesesi olarak ihtiyaç sahiplerine haklarını vererek malı temizleme anlamına gelmektedir. (Kuran, 2002: 9495). Yine “fitre” de İslam inanışında yer alan, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayarak
toplumsal huzura katkı sunan bir diğer hayırsever davranış aracıdır.
Hayırsever tüketici davranışının bir diğer nedeni de toplumun gelenek ve görenekleri olarak düşünülebilir.
Leibniz, hayırseverliğin “evde” başladığını öne sürmektedir. Bu bağlamda, ailede atılan hayırsever davranış
temelleri nesiller boyunca sürerek toplumun gelenekleri arasında yerini almaktadır. Osmanlı döneminde, şehir
meydanlarına, camilere, imaret yerlerine veya çeşitli hayır hizmeti veren binaların yanlarına içi oyulmuş, üst
veya yan tarafından bir elin girebileceği kadar büyüklükte bir açıklık bırakılmış, 1-1,5 metre yüksekliği bulunan,
mermer veya granitten yapılma taşlar konulması ile hayata geçirilen “Sadaka Taşı” geleneği hayırsever
davranışa tarihimizden güzel bir örnek olarak gösterilebilir (Kiraz, 2007: 14).
Yapılan çalışmalarda, tüketicilerin hayırseverlik sürecinde çeşitli motivasyonlarla hareket ettiği görülmektedir
(Dawson, 1988; Guy ve Patton, 1989; Hibbert ve Horne, 1996; Lee ve Chang, 2007). İçsel ve dışsal olarak iki
şekilde incelenebilecek bu motivasyonların bireyin hayırseverlik davranışını şekillendirdiği ifade edilebilir. İçsel
motivasyonlar, özgeci ve bencil olmak üzere iki kategoride açıklanmaktadır. Özgeci motivasyonlara örnek
olarak, empati, dini değerler, sosyal adalet, geri ödeme motivasyonları verilebilmektedir. Bencil motivasyonlar
ise gösteriş, materyalizm, sosyal etki, vergi indirimleri gibi motivasyonlarla örneklendirilebilmektedir. Dışsal
motivasyonlar ise, yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, gelir düzeyi, eğitim, kişilik, yaşam tarzı, medeni durum, meslek,
etnik köken gibi motivasyonlardan oluşmaktadır Bu çalışmada, özgeci motivasyon içerisinde yer alan ve
dünyanın herkes için yaşanılabilir olması ve her bireyin eşit şartlarda aynı hakka sahip olması motivasyonuyla
hayırseverlik olgusuna yaklaşan “sosyal adalet motivasyonu” ele alınmaktadır.
Bekkers ve Wiepking (2011) çalışmalarında, hayırseverlik motivasyonu bağlamında sekiz farklı mekanizmadan
bahsetmektedir. Bu çalışmada mekanizma kavramı motivasyonla eşanlamlı olarak kullanılmıştır ve bu
motivasyonlar bağış sürecini nasıl etkiler sorusu üzerine odaklanılmıştır (Taylor, 2012). İçsel motivasyonlar
şeklinde ifade edilebilecek bu mekanizmalar ihtiyacın farkındalığı, talep etmek, fayda ve maliyetler, özgecilik,
itibar kazanma, psikolojik faaliyetler, değerler ve etkinlik olarak belirlenmiştir. Sargeant ve Shang (2010: 72-73)
bireyin içsel motivasyonlarını dikkate alarak bu dört boyutu “ne, nerede ve kim” sorularıyla açıklamaktadırlar.
İlk boyut ‘ne?’ sorusuyla mekanizmanın fiziksel biçimini belirlemektedir. İkinci boyut ‘nerede?’ şeklinde ifade
edilerek mekanizmanın yerini belirtmektedir. Üçüncü ve dördüncü boyut ‘kim?’ ya da hangi tarafların yer aldığı
sorusunu yönelterek süreç içinde yer alan aktörü tanımlamaktadır. Durumdan etkilenen hedef kitleyi ise
dördüncü boyut olarak ifade etmişlerdir. Bağışı kabul eden (alıcı) veya bağış yapan birey hedef kitle
olabilmektedir. Tablo 1’de bu mekanizmalar boyutlarıyla birlikte yer almaktadır.
Çarkoğlu (2006) çalışmasında farklı motivasyonların bireylerin bağış sürecinde etkili olabileceğini ortaya
koymaktadır. Türk toplumunda bireylerin bağışta bulunmasının temel nedeni olarak dinsel yükümlülükleri
yerine getirme kaygısı (%32,5), gelenekler ve görenekler (%26,3), topluma hizmet (%12,9) ve kişisel tatmin
motivasyonları (%12,2) ön sıralarda yer almaktadır.
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Tablo 1: Hayırseverliğin Mekanizmaları (Motivasyonları)
Ne?
Nerede?

Kim?

Kim?

Maddi ya da Maddi
olmayan

Bireyin içinde,
dışında ya da
bireyler arasında

Aktörler

Hedefler

İhtiyacın
Farkındalığı

Maddi ve maddi
olmayan

Bireyin içinde,
dışında ve bireyler
arasında

Alıcılar ve örgütler

Bağışçılar

Talep etmek

Maddi ve maddi
olmayan

Bireyler arasında

Alıcılar ve örgütler

Bağışçılar

Fayda ve Maliyetler

Maddi

Bireyin dışında

Örgütler

Bağışçılar

Özgecilik

Maddi

Bireyin dışında

Bağışçılar ve
örgütler

Bağışçılar ve
faydalananlar

İtibar Kazanma

Maddi olmayan

Bireyler arasında

Bağışçının sosyal
çevresindeki
örgütler

Bağışçılar

Psikolojik
Faaliyetler

Maddi olmayan

Bireyin içinde

Bağışçılar

Bağışçılar

Değerler

Maddi olmayan

Bireyin içinde

Bağışçılar

Bağışçılar ve
faydalananlar

Etkinlik

Maddi olmayan

Bireyin içinde

Örgütler

Bağışçılar

Mekanizma

Kaynak: Bekkers ve Wiepking, 2011.

4. TÜRKİYE’DE HAYIRSEVER TÜKETİCİ DAVRANIŞI
Çarkoğlu (2006) çalışmasında, Türkiye’de yaşayan bireylerin hayırseverliği "hangi dinden ya da ulustan olursa
olsun, gereksinim içindeki kişilere yardım etmek bir hayırseverlik biçimidir" ya da "gönüllü olarak çalışmak" veya
"servetin bir bölümünü bir vakfa bağışlamak bir hayırseverlik biçimidir" şeklinde tanımladıklarını belirtmektedir.
Çalışmasında, özellikle doğu kültürlerinde daha yaygın karşılık bulan geleneksel bağış biçiminin, Türkiye gibi
hem Batı medeniyetinin değerlerini kullanan hem de kültürel kimliğini İslami değerlerle tanımlamaya çalışan bir
toplumda oldukça yaygın olduğunu ifade etmektedir (Çarkoğlu, 2006). Ancak son dönemlere bakıldığında, Türk
toplumunda Batılı kültürlerin de etkisiyle yardım kurumları aracılığıyla hayırseverlik davranışı
gerçekleştirilebilmektedir.
Türkiye’de hayırseverlik faaliyeti yapanların motivasyonları konusunda yapılan bir araştırmada, dini vecibeleri
yerine getirmek, toplumsal gelenek ve görenekler, içinde yaşadıkları topluma karşı hissettikleri borç, kişisel
tatmin, içinde yaşadıkları toplumun kendilerinden beklentileri ve aile geleneğini devam ettirmek gibi
motivasyonlarla hareket ettikleri görülmektedir (Çarkoğlu ve Aytaç, 2016). Tablo 2’de bu motivasyonların
yapılan araştırmaya göre oranları verilmektedir.
Tablo 2: Türkiye’de Hayırseverliğin Motivasyonları ve Oranları
Motivasyonlar
Oran
Dini vecibeleri yerine getirme
% 32.5
Toplumsal gelenek ve görenekler
% 20.4
İçinde yaşadıkları topluma karşı hissettikleri borç
% 14.2
Kişisel tatmin
%12.7
İçinde yaşadıkları toplumun kendilerinden beklentileri
% 9.2
Aile geleneğini devam ettirmek
% 6.4
Diğer
% 4.7
Kaynak: (Çarkoğlu ve Aytaç, 2016).
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Türkiye’de hayırseverlik olgusu büyük ölçüde ihtiyaç sahiplerine yardım olarak algılanmaktadır. Hayırseverliği
öncelikle dini faaliyet ve kavramlarla (sadaka, fitre, zekat, vb.) ilişkilendirenler ve eğitime katkı olarak
düşünenler de mevcuttur (Çarkoğlu ve Aytaç, 2016). Araştırmanın bulgularına göre, yoksullara yardım, öncelikli
olarak devletin görevi olarak görülmektedir. Bir diğer bulgu da, vatandaşların çok büyük bir kısmının
yardımlarını ihtiyaç sahiplerine herhangi bir kuruluş aracılığıyla değil, doğrudan kendilerinin ulaştırmayı tercih
etmekte olduklarıdır. Türk toplumunda hayırseverlik, temel olarak eğitim, ibadet ve yoksulluğun azaltılması gibi
temel toplumsal ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetler olarak görülmektedir (Çarkoğlu ve Aytaç, 2016).

5. HAYIRSEVER TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE SOSYAL POLİTİKALAR İLİŞKİSİ
Günümüzde, birçok gelişmiş ülke sosyal politika uygulamaları aracılığıyla toplumda korunmaya ihtiyaç duyan
kesimlerin karşılaştıkları sorunların giderilmesi için çözümler sunmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, eğitim, sağlık,
sosyal hizmet gibi toplumu birçok yönden etkileyen konularda yasal düzenlemeler gerçekleştirmektedir.
Devletlerin bu yöndeki çalışmalarının yanında, ihtiyaç sahiplerine yardım etme bağlamında aileler, vakıflar,
gönüllüler ve gönüllü kuruluşlar da ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini olabildiğince karşılamak adına çeşitli
bağış kampanyaları ve organizasyonlar düzenlemektedir. Hem bireysel hem kurumsal bazda ortaya konan
çabalar sonucunda bir yanda bireylerin içinde bulundukları zorluklara ve sıkıntılara çare bulunurken, diğer
yandan devletin toplumda sosyal adalet ve eşitliği sağlamak için uygulamaya koyduğu sosyal politikalara da bir
katkı sunulmaktadır.
Sosyal politika, özü itibariyle bir toplumu meydana getiren tüm bireylerin o toplumda geçerli sosyal ve
ekonomik mirasın tamamından eşit pay almasını hedefleyen bir önlemler bütünüdür (Sarıipek, 2017: 82). Bu
hedef doğrultusunda çaba gösteren temel aktörün devlet olduğu ancak günümüzde dini, siyasi, coğrafi, mesleki
vb. temeller üzerine kurulabilen sivil toplum örgütlerinin sosyal politika alanında daha fazla ön plana çıktığı
görülmektedir. Bills ve Harris çalışmalarında (1992), sivil toplum örgütlerinin, sosyal ihtiyaçları devleti
tamamlayarak ve katkı sunarak karşılamak yerine daha önceleri çeşitli devlet kurumları tarafından yerine
getirilen refah hizmetlerini bizzat karşılamak üzere giderek daha doğrudan roller üstlenmekte olduğunu
belirtmektedir.
Hayırsever tüketici davranışı, toplum içinde ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin en aza indirilmesi ve sosyal
adaletin sağlanması konusunda, toplumu oluşturan bireylerin üzerine düşen sorumluluğun bir yansıması olarak
düşünülebilir. Bireylerin hayırsever bir tutum sergileyerek çevrelerinde meydana gelen problemlere hem
ekonomik hem sosyal anlamda çözümler getirmeye çalışması sonucunda devlet ve sivil toplumca yürütülen
sosyal politikaların başarısının artması beklenebilir. Sosyal politikaların nihai hedefinin toplumun refah
seviyesini artırmak olduğu düşünüldüğünde, hayırsever tüketici davranışının da bu bağlamda sosyal politikaların
hedefiyle aynı doğrultuda hareket ettiği konusunda bir kanıya varılabilir. Diğer yandan, yapılan çalışmalarda,
hayırseverliğin içsel motivasyonları arasında yer alan özgeci motivasyon içinde sosyal adalet vurgusu dikkati
çekmektedir (Bekkers ve Wiepking (2011). Bu anlamda hayırsever tüketici davranışı ve sosyal politikaların bir
uyum gösterdiği görülmektedir.

SONUÇ
Sosyal politika temelde devlet ve devletin yanında aile, bireyler ve çeşitli gönüllü kuruluşlar aracılığıyla
toplumun uzun vadede refah seviyesini artırmayı amaçlayan bir uygulamalar bütünüdür. Bu doğrultuda yapılan
çalışmalarla toplum içinde sosyoekonomik açıdan bir denge tesis edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda,
hayırsever tüketici davranışı da toplumdaki bu dengenin tesis edilmesinde sosyal politikalara yardımcı rol ve
sorumluluklar üstlenmektedir.
Tüketicilerin hayırseverlik davranışı farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Hayırseverlik davranışı, bir yardım
kurumu aracılığıyla gerçekleştirilebildiği gibi herhangi bir aracı kurum olmadan da yapılabilmektedir.
Tüketicilerin neden hayırsever bir tutum izledikleri ise farklı motivasyonlar (paylaşma, iyilik yapma, vb.) yoluyla
açıklanmaktadır. Modern hayırseverlik uygulamalarının öncesinde bireyin herhangi bir aracı kurum olmadan
yaptığı geleneksel bağışlar göze çarpmaktadır. Savaş, doğal afet, kıtlık, yoksulluk gibi toplumların acil ihtiyaç
dönemlerinde ise yardım kurumları, vakıf ve dini kurumlar aracılığıyla yapılan hayırseverlik davranışının öne
çıktığı görülmektedir.
Bu çalışmada hayırsever tüketici davranışı ve sosyal politikalar arasındaki ilişki toplumda var olan eşitsizliklerin
en aza indirilerek sosyal adaletin sağlanması bağlamında hayırsever tüketici davranışının sosyal politikalara
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sunacağı katkı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle sosyal politika olgusu kavramsal olarak
açıklanarak tarihsel süreçte sosyal politikaların yaşadığı değişimden söz edilmiş; ikinci olarak hayırseverlik
olgusu ile hayırsever tüketici davranışının motivasyonları ele alınmıştır.
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Özet: Toplumlar zaman içerisinde birçok değişime uğramaktadır. Son yüzyılda bu değişimi küreselleşme şekillendirmektedir.
Özellikle toplumların değişen ve gelişen dünya ile birlikte sosyo- ekonomik gelişmişliklerinin hızlı bir değişim sürecine girdiği
görülmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle değişen ve gelişen dünyada; artan teknoloji ve artan nüfus, beraberinde işsizlik,
eşitsizlik ve yoksulluğun da büyümesine yol açmıştır.
Artan işsizlik ve yoksulluk oranları, özellikle Sanayi Devrimi sonrasında, büyük bir önem kazanan ve gelişen bir kavram olarak
sosyal korumayı karşımıza çıkarmıştır. Sosyal koruma; bir ülkede yaşayan bireyleri korumak maksadıyla hayatın getireceği
risklere karşı kalkan görevi görmek üzere düzenlenmiş sistemler bütünü olarak ifade edilmektedir. Sosyal koruma; sosyal
güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramlarını da bünyesinde barındıran geniş bir sistemdir. Sosyal hizmet ve sosyal
yardım gibi araçları olan sosyal koruma, küreselleşmenin etkisiyle gelişen dünyayla birlikte günümüzde toplumların en çok
ihtiyaç duydukları kavram haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı; değişen dünyanın olumsuz bir etkisi olarak meydana gelen yoksulluk ve eşitsizlik sonucunda ihtiyaç
duyulan sosyal koruma kavramını incelemek ve toplumların üzerindeki eşitsizlik, yoksulluk ve işsizlik baskısını engellemek
için başvurulan sosyal koruma uygulamalarını değerlendirmektir.
Yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümde küreselleşmenin etkisiyle değişen ve gelişen dünya
ele alınmıştır, ikinci bölümde sosyal koruma kavramı, üçüncü bölümde ise değişen ve gelişen dünyada sosyal koruma
uygulamaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal koruma, Küreselleşme, Sosyal koruma uygulamaları

GİRİŞ
Günümüzde değişime uğramayan tek şey değişimin kendisidir. Elbette ki günümüzün toplum ve devlet
sistemleri de zamanla bir değişim ve gelişim geçirmektedir. Toplumların ve devletlerin uğradıkları bu değişim ve
gelişimde sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda adından sıkça söz ettiren küreselleşmenin payı büyüktür.
Küreselleşme ne yazık ki beraberinde yoksulluk, işsizlik, eşitsizliği de getirmektedir. Sözü edilen bu yoksulluk,
eşitsizlik ve işsizlik kavramları ise bireylerin korunmaya muhtaç duruma düşmelerine yol açmaktadır. Özellikle
günümüzde artan dünya nüfusuna bakıldığında yoksulluk ve işsizlik rakamlarının büyümesi sosyal korumanın
bireylerin gelecek güvenceleri için ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade etmektedir.
Sosyal koruma kavramı, özellikle küreselleşmenin etkisiyle toplum ve birey arasındaki artan eşitsizliğin önüne
geçilmesinde, yoksullukla mücadelede ve yoksulluğun beraberinde getirdiği işsizliğin önlenmesinde birey ve
toplumu koruyan bir kalkan görevi görmektedir.
Bu çalışmada, sosyal politikanın önemli bir çalışma alanı olan sosyal koruma kavramı ele alınmış ve sosyal
korumanın önemi ve sosyal koruma uygulamalarının gelişen ve değişen dünyadaki değişim ve gelişimi üzerinde
durulmuştur.
1. DEĞİŞEN, GELİŞEN VE KÜRESELLEŞEN DÜNYA
Zaman geçtikçe her döneme uyum sağlayabilmek adına devletler ve toplumlar bir değişim ve gelişim sürecine
girmektedirler. İnsanlık tarihi boyunca toplum ve devletlerin geçirdikleri bu değişimlerin izlerine rastlamak
mümkündür (Mahiroğulları, 2005: 1276). Elbette bu değişimim kaynağı Sanayi Devrimi’dir.
Sanayi Devrimi, sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına vesile olan toplumsal ve sosyal olayların
kaynağıdır. Sanayi Devrimi, tüm dünyanın ekonomik ve sosyal düzenini etkileyen bir gelişimi ve değişim süreci
olmuştur. Bu gelişim ve değişim sürecinden toplumlar, değişik oranlarda, teknolojik, siyasi, sosyal, ekonomik
olarak etkilenmişlerdir (Kaya, 2009: 34).
Sanayi Devrimi ile gelişen üretim teknolojisi sayesinde artan üretim ve üretilen ürün ve hizmetler, küreselleşme
ile dünyanın her yerine kolaylıkla ulaştırılabilir hale gelmiştir (Mahiroğlu, 2005: 1276).
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1.1.Küreselleşmenin Değiştirici Özelliği
Küreselleşme, II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir ivme kazanmıştır (Memiş, 2014: 151). Küreselleşme
ülkelerin sosyal ve ekonomik durumları üzerinde zaman içinde değişim meydana getirmiştir. Son yıllarda hemen
hemen her toplumda ve her alanda küreselleşmenin etkilerinden söz etmek mümkündür. Küreselleşme büyük
bir toplum kitlesini etkisi altına almıştır.
Günümüzde çoğu toplumu etkileyen küreselleşmenin; kültürel, sosyal, siyasi, teknolojik ve ekonomik birçok
boyutu vardır (Kunduracı, 2011: 95). Ancak dünyayı küreselleşmenin en çok ekonomik ve sosyal boyutu
etkilemektedir.
Küreselleşme, gelişen ve değişen dünyada, teknolojik ilerleme, bilgi ve hizmet erişimlerinde yaşanan kolaylıklar
gibi olumlu bir gelişme gösterirken; beraberinde toplumların ekonomik ve sosyal durumlarında kötüleşmelerin
de yaşandığı durumları beraberinde getirmektedir. Özellikle nüfus artışı, yaşanan ekonomik krizler, yoksulluk ve
bu yoksulluğa bağlı olarak meydana gelen işsizlik, değişen dünyanın olumsuzluğunu ifade etmektedir.
1.2. Gelişen ve Değişen Dünyada Yoksulluk ve İşsizlik
Yoksulluk ile ilgili yapılan tek bir tanımlama yoktur. Ancak genel olarak yoksulluk; hayatın sunduğu imkânlardan
yoksun kalmak olarak belirtilmektedir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 61). Yoksulluk genellikle ekonomik olarak
düşünülse de sosyal ve kültürel yönleri de bulunmaktadır (Kayalıdere ve Şahin, 2014: 67).
Değişimden olumlu yönde nasibini alsa da yoksulluk hala dünyanın en önemli sorunudur. Özellikle XX. yüzyılda
büyük bir ivme kazanan küreselleşme ile meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak üretim
süreci ve çalışma ilişkilerinde değişiklikler yaşanmış, bu değişiklikler istihdam sorunları ve ona bağlı olarak
yoksulluk sorununu büyütmüştür.
Hizmet toplumuna geçilmesiyle beraber sanayi üretiminde bir gerileme yaşanmıştır. Bu çerçevede dünya
genelinde işsizlik ve yoksulluk oranları artmıştır. Artan bu işsizlik ve yoksulluk oranları sosyal desteğe gereksinim
duyulmasına yol açmıştır ve sosyal koruma kavramı önem kazanmıştır (Mütevellioğlu, 2006: 9-10).
Değişen dünyada küreselleşme ile birlikte sıkça karşılaştığımız yoksulluk beraberinde işsizlik ve eşitsizliği
getirmiş buna bağlı olarak da devletler vatandaşlarını bu olumsuzluklardan korumak adına sosyal koruma
politikalarına ağırlık vermişlerdir.
2. SOSYAL KORUMA
Sosyal koruma, kişilerin karşılaşabilecekleri riskler karşısında bir kalkan görevi üstlenerek onlara güvence
sağlayan bir kavramdır. Uygulama alanı oldukça geniş olan sosyal koruma, sosyal sigorta kapsamına dâhil
olanları, sosyal yardım ve sosyal hizmet bekleyenleri kapsamına almaktadır (Kaya, 2009: 25).

2.1. Sosyal Korumanın Tanımı
Sosyal koruma kavramı ile ilgili üzerinde mutabakata varılan tek bir tanım yoktur. Toplumların farklı ekonomik
ve sosyal politikalarının olması sosyal korumaya yönelik yaklaşımların da farklılaşmasına yol açmıştır (Kapar,
2006:2). Ancak hemen belirtmek gerekir ki; toplumlar arasında farklı tanım ve yaklaşım olarak vücut bulmuş
olsa bile eşitsizliğin ve yoksulluğun giderilmesinde önemli bir uygulama olduğu konusunda uzlaşı mevcuttur.
Dünya Bankası (WB), sosyal korumanın sosyal güvenlik, sosyal fonlar ve işgücü piyasası politikalarından
oluştuğunu belirtmektedir. WB’ye göre sosyal koruma toplumun en fakir ve en savunmasız durumunu
destekleyen kamu tedbiridir. (World Bank: 2003: 2-3).
Sosyal korumayla ilgili olarak Eurostat sosyal korumanın evrensel bir tanımının bulunmadığını ifade etmektedir.
Eurostat, sosyal korumayı: “Risk ve gereksinimlerin bireylere ve hane halklarına yüklediği yükleri azaltmak
amacındaki kamusal ve özel organlar tarafından yapılan müdahaleler” şeklinde tanımlamaktadır (Eurostat,
1996: 12; Kapar, 2015: 183). Yapılan bu tanımlamaya göre sosyal koruma uygulamaları sadece kamu organları
tarafından değil özel kesim tarafından da yapılmaktadır.
Sosyal koruma daha çok beşeri sermaye yatırımı olarak kabul edilebilir. Bu nedenle de sosyal korumanın
yoksulluğun önlenmesinde büyük bir payı vardır. Sosyal koruma uygulamaları; bireylere gıda, yiyecek ve hizmet
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gibi yardımlarda bulunarak doğrudan, kendi gelişimlerine yatırım yapmaları için nakit sağlayarak dolaylı katkıda
bulunmaktadır (www.gsdrc.org).
2.2. Sosyal Politika İçinde Sosyal Koruma Ve Sosyal Güvenlik
Sosyal koruma kavramı, sosyal politikanın bir amacıdır. Sosyal korumanın küreselleşme ile değişen dünyada
adından çokça söz ediliyor olsa da bunda kavramın insan haklar belgelerinde de yer bulmasının payı büyüktür
(Kapar, 2015: 182). Sosyal koruma kavramı Avrupa ülkeleri ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
tarafından ele alınan çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır.
Sosyal koruma kavramı çoğu zaman sosyal güvenlik kavramı ile karıştırılmaktadır. Her iki kavramın da temelinde
birey ve toplumun korunması yatmaktadır. Kimi zaman sosyal koruma özellikle aile ve toplum üyelerinin
karşılıklı korunmasının sağlanması hususunda sosyal güvenliğe göre daha geniş bir anlam ifade ederken,
toplumun en yoksul en elverişsiz durumdaki bireylerini ele almasıyla da sosyal güvenliğe göre daha dar bir
anlamı ifade etmektedir (Gülmez, 2015: 77).
Günümüzde gelişen ve değişen dünyanın etkisiyle sosyal koruma yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur.
Özellikle küreselleşme ile değişim gösteren bir dünyada yaşanan ekonomik krizler, küreselleşmeye bağlı olarak
artan işsizlik ve yine işsizliğe bağlı olarak artan yoksulluk oranları nedeniyle sosyal korumanın geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlar ve örgütlerin de sosyal koruma kavramını
çalışmalarında ele almaları, kavramın geliştirilmesi hususunu daha da pekiştirmiştir (Kapar, 2006: 2).
2.3. Sosyal Korumanın Kapsamı
Sosyal koruma kapsamına sosyal yardım ve teşvik uygulaması haricinde; sosyal güvenlik uygulamaları, iş
güvencesi, bireylere sunulan sağlık ve eğitim hakkı ile ilgili tüm uygulamalar girmektedir (Çakır, 2002: 93). Buna
göre sosyal koruma en genel ve en yalın ifadeyle; devletin vatandaşları için sağladığı sigorta ve yararları içine
alan bir koruma mekanizmasıdır (Şener, 2010: 2).
Sosyal koruma kapsamına alınan risk grupları benzerlik göstermektedir. Eurostat sosyal koruma kapsamındaki
risk gruplarını; hastalık ve sağlık bakımına maruz olanlar, engelliler, yaşlılar, aile ve çocuklar, işsizler, konut
ihtiyacı olanlar ve başka yerde sınıflandırılmamış olanlarla sosyal dışlanmaya maruz kalmış olanlar, şeklinde
özetlemek mümkündür (Eurostat, 1996: 12).
OECD’nin 2009 yılında yayınladığı raporda, sosyal korumanın doğrudan yoksulluğu azalttığını ve fakirlerin
katılımını teşvik edici olduğunu ileri süren ve sosyal korumayı yoksulların kapasitesini yükselten politikalar ve
buna yönelik yapılan uygulamalar olarak tanımlayan OECD; savunmaya muhtaç insanların, yoksulluktan
kurtulmalarını sağlamak ve şoklar karşısında riskleri daha iyi yönetebilmek için sosyal koruma uygulamalarına
yönlendirildiğini yazmaktadır. OECD’ye göre; sosyal koruma için yapılan uygulamalar; sosyal sigorta, sosyal
transferler ve asgari çalışma şartlarının oluşturulmasıdır (OECD, 2009: 12).
2.4. Sosyal Korumanın Amaçları
Sosyal korumaya yönelik uygulamalar; sürekli geliri ve yaşam standartlarını korumak, yoksulluğu azaltarak
ekonomik eşitliği sağlamak ve sosyal dışlanmanın önüne geçebilmek amacını taşımaktadır (Şener, 2010: 4).
Sosyal korumanın amaçlarını; yoksulluk ve savunmasızlıkla mücadele, sermayeyi güçlendirme, geçim
kaynaklarını iyileştirme ve ekonomik ve diğer şoklarla mücadele etme, şeklinde özetlemek mümkündür
(Hanlon, Barriento ve Hulme 2010:28-29).
Şüphesiz küreselleşme neticesinde gelişen ve değişen dünyada gelir dağılımı ve yoksulluk artmaktadır. Birey ve
hane halkının geçimi olumsuz yönde etkilenmektedir. İşte bu yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğin önüne
geçip adil bir gelir dağılımı yaratmak sosyal koruma alanına girmektedir.
2.5. Sosyal Korumanın Hedef, Etki ve Yaklaşımları
Sosyal korumanın şekil ve işlevi farklı olabilmektedir. Bu bağlamda sosyal koruma uygulamalarının hedeflerinin
ve etkilerinin incelenmesinde birkaç yaklaşım bulunmaktadır. Sosyal koruma üzerine bu yaklaşımlarda;
dönüşüm, beşeri sermaye, savunma ve insan hakları üzerine yoğunlaşmıştır.
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Sosyal koruma ile ilgili en yaygın işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Devereux ve Sabates, 2004: 9-10):
1. Koruyucu işlev: Bu işlevden maksat, gelir yardımı ve devlet emekliliği gibi uygulamalarla
mahrumiyetten kurtulmayı sağlamaktır.
2. Önleyici işlev: Bu işlevin özelliği sosyal sigorta uygulaması ile yoksunluğu önlemektir.
3. Teşvik edici işlev: Bu işlevden hedef, girdiler ile gelir ve yetenekleri arttırmaktır.
4. Dönüştürücü işlev: Bu işlevin amacı, sosyal eşitlik ve yetkilendirmeyi sağlamaktır.
Sosyal korumanın en önemli işlev ve amacı; yoksulluğun, gelir dağılımı bozukluğunun ve işsizliğin önlenmesidir.
Yoksulluğun önlenebilmesi için iyi bir sosyal koruma programının hazırlanması gereklidir. Buna göre
hazırlanacak olan sosyal koruma programı hem beşeri sermayeyi güçlendirmeli hemde sosyal sermayeyi
güçlendirmelidir. Beşeri sermayeyi güçlendirebilmek için devlet bütçesinden eğitim ve sağlık hizmetlerine
yeterli kaynak aktarılmalı, yoksullar desteklenerek dezavantajlı olan konumları iyileştirilmeli ve sosyal koruma
politikaları devreye etkin bir şekilde uygulanmalıdır (Aktan ve Vural, 2002).
3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA UYGULAMALARI
Genel olarak, sosyal koruma uygulamaları, daha çok yoksulluğu engellemek, fakir ve savunmasız durumdakileri
korumak, gelir dağılımında adaleti sağlamak gibi temel amaçlar doğrultusunda şekillenmiştir.
Sosyal koruma uygulamalarını, sosyal sigorta, sosyal hizmet ve sosyal korumaya erişimi iyileştirme çabaları,
olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür (ERD, 2010: 33-34). Bu üç ana başlığın altında yer alan
alt konular da şu şekildedir:
1.Sosyal Sigorta:
Katkıda bulunan emeklilik plânları,
Sağlık sigortası,
İşsizlik sigortası,
Engelli sigortası,
İş kazası sigortası.
2.Sosyal Hizmetler:
- Çocuk destek hibesi,
- Okul beslenme programları,
- Kamu çalışma programları,
- İş garanti programları,
- Nakit transfer programları,
- Gelir garantisi programları,
- Acil yardım,
- Sosyal emeklilik,
- Diğer yaşlılık programları.
3. Sosyal korumaya erişimi iyileştirme çabaları:
- İş gücü piyasası ve iş yeri düzenleme,
- Çalışmaya, gelire ve sosyal korumanın diğer biçimlerine haklar temelinde ulaşma,
- Düzenleyici çerçeveler veya özel veya topluluk tabanlı sigorta tedariki desteği.
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3.1. Dünyada Sosyal Koruma Uygulamaları
Özellikle gelişen ve değişen dünyada sosyal koruma uygulamalarına ağırlık verilmektedir. Ancak her ülkenin
sosyal korumaya yönelik uygulamaları birbirinden farklılık göstermektedir. Uygulamaların farklılık
göstermesinde ülkelerin nüfus oranlarının, işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı oranlarının ve küresel dünyadan
etkilenişlerinin farklı olmasının rolü vardır.
Her ülke korunmaya muhtaç olan bireylerine yönelik kendi imkân ve politikaları doğrultusunda çalışmaktadır.
Sosyal koruma mali açıdan en yoksul ülkelerde bile üzerinde durulup ele alınan bir kavramdır. Sosyal korumanın
çok ülke tarafından gözetilmesi insana yakışır bir dünya için önemlidir (www.ilo.org).
Dünyada uygulanan sosyal koruma türlerine bakıldığında bunlar genel olarak; nakit transferler, sosyal emeklilik
maaşları, ayni transferler ve kamu çalışma programları şeklinde uygulanmaktadır (www.gsdrc.org). Bu
uygulamaların kapsamlarının daraltılıp genişletilmesi ise ülkeler arasında değişkenlik göstermektedir.
Sosyal koruma uygulamaları çerçevesinde, Dünya çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan, Dünya Sosyal
Koruma Raporu 2017 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 45’i sosyal koruma uygulamalarından
yararlanmaktadır. Yine aynı rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 29’u kapsamlı bir sosyal güvenceye sahip
olduğu ve kalan yüzde 71’lik kısmında sosyal koruma güvencesinden yoksun ya da kısmi güvence kapsamında
olduğu ortaya konulmaktadır (www.ilo.org). ILO’nun yukarıda adı geçen raporuna göre, sosyal güvence
eksikliği; bireyleri hayatları boyunca hastalık, yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma olgularıyla yüz yüze
bırakacağını belirtmektedir (www.ilo.org).
Aynı rapora göre, dünya genelinde çocukların yüzde 35’i sosyal korumadan faydalanabilmektedir. Yeni doğum
yapan annelerin ise sosyal koruma kapsamındaki uygulamalardan yüzde 41,1’ine annelik yardımı yapılmaktadır.
Rapora göre, dünya çapında işsizlerin ise sadece yüzde 21,8’i, ağır engelli bireylerin yüzde 27,8’i ve emeklilik
yaşı geçen bireylerin ise yüzde 68’i sosyal koruma kapsamındadır (www.ilo.org).
3.2. Türkiye’de Sosyal Koruma Uygulamaları
Türkiye’de sosyal koruma uygulamaları denildiğinde karşımıza, sosyal sigortalar, sosyal hizmetler, işsizlik ve
sosyal yardım programları çıkmaktadır.
Türkiye’de sosyal koruma uygulamaları bir bütün olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. Bunun yanında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) de sosyal koruma alanında etkin olarak faaliyet
göstermektedir.
Bunlara ilave olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler de sosyal koruma uygulamaları
yürütmektedir (Şener, 2010: 2).
Her ülke kendi mali gücü doğrultusunda vatandaşlarının sosyo- ekonomik durumunu iyileştirmek, onları
güvence altına almak için sosyal koruma programlarına yönelmektedir. Türkiye’de sosyal koruma kapsamında
yapılan uygulamalar; hastalık/ sağlık bakımı, engelli/ malul, emekli/ yaşlı dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik ve sosyal
dışlanma uygulamaları kapsamında şekillenmiştir (tuik.gov.tr).
Türkiye’de sosyal korumaya yönelik olarak yapılan uygulamaların harcama türünden değerlendirilmesi de
önemlidir. Türkiye’de 2010-2016 yıllarında, hangi sosyal koruma uygulamasına ne kadar harcama yapıldığına
dair bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1.’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Yardım Türlerine Göre Dağılımı 2010-2016 (Miyon Tl)
Yıllar / harcama
Sosyal Koruma
Harcamaları
İdari Masraflar ve
Diğer Harcamalar
Sosyal Koruma
Yardımları
Hastalık/ Sağlık
Bakımı
Engelli/ Malül
Emekli/ Yaşlı

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

148 450

171 668

195 663

220 429

247 244

280 074

334 751

2 205

2 586

2 976

3 982

4 332

5 163

5 834

146 245

169 082

192 687

216 446

242 912

274 912

328 917

49 429

56 046

60 518

65 839

73 322

80 463

91 318

4 280
71 725

5 654
80 243

7 035
92 137

8 088
104 554

9 251
117 390

10 124
133 515

11 976
162 140
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Dul/ Yetim
14 148
19 200
22 424
25 568
28 931
32 719
Aile/Çocuk
3 681
4 603
5 597
6 899
7 580
8 901
İşsizlik
1 624
1 739
2 431
2 572
3 167
5 263
Sosyal Dışlanma
1 359
1 596
2 545
2 927
3 271
3 927
Kaynak: TÜİK, 2016 Yılı Sosyal Koruma Harcamalarının Yardım Türlerine Göre Dağılım Verileri (tuik.gov.tr)

39 615
10 559
8 172
5 137

Tablo 1.’e göre, Türkiye’de, 2010- 2016 yılı verilerine göre; sosyal koruma harcamalarında yıllar itibariyle artış
yaşanmıştır. Bu artış bize devletin sosyal koruma politikasına verdiği önemi ifade etmektedir. Türkiye’de sosyal
koruma yardımları kapsamında en çok pay emekli ve yaşlılara yönelik uygulanan politikalara ayrılmıştır. Emekli
ve yaşlılara ayrılan bu payda hiç şüphesiz dikkat edilmesi gereken husus ülkedeki emekli ve yaşlı nüfusun ülke
içindeki oranıdır. Sosyal koruma kapsamında en düşük oran ise sosyal dışlanma alanında kendini
göstermektedir. Belirtmek gerekir ki Türkiye’de ele alınan yıllarda tüm sosyal koruma uygulamalarında yıllar
içinde artış yaşanmıştır.
SONUÇ
Sosyal koruma için yapılan tanımlamalara bakıldığında en genel ve yalın ifadeyle toplumun en fakir ve
savunmasız durumdaki bireylerinin korunması olarak tanımlanabilmektedir. Sosyal koruma uygulamaları işsiz,
engelli, aile ve hastalara yönelik olarak uygulanmaktadır.
Gelişen ve değişen dünyanın bir sonucu olarak günümüzde hemen her alanda sıkça karşılaştığımız
küreselleşme; ülkeler arası teknolojik gelişmişlik, bilgi ve hizmet paylaşımı gibi olumlu bir etki yaratırken
yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik gibi olumsuzlukları da meydana getirmektedir.
Küreselleşme ile bir sorun olarak dünyayı kıskacına alan yoksulluk, toplum ve bireylerin gelir dağılımlarının
bozulmasına yol açarak eşitsizliğe ve işsizliğe neden olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında bireyler korunmaya
muhtaç duruma gelmektedirler. Böyle bir durumda devletler toplum ve bireylerin geleceklerini, yaşam
standartlarını ve sosyo- ekonomik durumlarını korumaya çalışmaktadırlar ve sosyal koruma politikalarına ağırlık
vermektedirler.
Her ülke, gün geçtikçe artan yoksulluk karşısında toplum ve bireylerin sosyo-ekonomik durumlarının korunması
ve daha iyi şartlarda bir yaşam sürmeleri için sosyal korumaya ağırlık vermelidir. ILO’nun 2017 yılı raporunda da
bu durum dile getirilmiştir. Rapora göre; yeterli mali gelişmişliğe sahip olmayan ülkelerin bile sosyal koruma
politikalarına ağırlık verdiği belirtilmektedir.
Türkiye’de de sosyal koruma kapsamına alınan gruplar; işsiz, emekli, dul, yetim, engelli, aile ve sosyal
dışlanmaya maruz kalanlardır. Çalışmada 2010-2016 yılları arasında Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının
gelişimine bakıldığında en yüksek pay emekli ve yaşlılara ayrılmaktadır. En düşük pay ise sosyal dışlanmaya
ayrılmaktadır.
Türkiye sosyal koruma alanında henüz arzu edilen sevide değildir. Ancak yapılan çalışmalar çok kısa zamanda
dünya ortalamasını yakalamak hedefiyle yapılmaktadır. Bu amaçla, evde bakım alanında nakdi sosyal yardım,
şartlı eğitim desteği, sağlıksız eve barınma yardımı, sosyal restorasyon, sosyal yardım kartı, tarlada çalışan
kadınların sosyal güvenlik şemsiye altına alınması, İŞKUR eğitim programına katılan gençlere cep harçlı
verilmesi, gibi alanlarda bir yandan yapılan çalışmaların kapsamı büyütülmekte diğer yandan yeni çalışmalar
yapılmaktadır.
Türkiye’de ve dünyada sosyal koruma alanındaki uygulama, çalışma ve harcamalar, refah devleti uygulamalarını
güçlendirecek, ülke ve dünya çapında sosyal barış ve sosyal adaletin tesisini kolaylaştıracaktır.
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Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımınına Göre
Değerlendirilmesi
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Özet: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de cumhuriyet döneminde ilkokul ve ortaokullarda uygulanan sosyal bilgiler öğretim
programlarını disiplinler arası öğretim yaklaşımına göre değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma tekniklerine göre
yürütülmüştür. Araştırma problemine cevap aramak için nitel araştırma türlerinden tarama modeli içindeki tarihsel yöntem
kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniğine dayalı olarak elde edilen bulgular yerli ve yabancı literatür ışığında tartışılarak alana
özgü değerlendirmelerde bulunulmuş ve sosyal bilgiler programları ile ilgili bazı öneriler ortaya konulmuştur. İlkokullarda ilk
olarak 1962’de sosyal bilgiler dersleri “Toplum ve Ülke İncelemeleri” başlıklı bir ders içinde birleştirilmiştir. 1968 yılında ise
bu ders için “Sosyal Bilgiler” adı benimsenmiştir. Ortaokullarda ise bu birleştirme 1971-72’de gerçekleşmiştir. 1985’te
ortaokullarda Sosyal Bilgiler dersi kaldırılarak yerine Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri konulmuştur.
1998’de bu dersler 4. sınıftan 7. sınıfa kadarki sınıfları kapsayacak şekilde Sosyal Bilgiler olarak tekrar birleştirilmiştir.
2005’de ise yapılandırmacı bir yaklaşım benimsenerek yeni bir sosyal bilgiler programı ilan edilmiştir. Ancak 2005’e kadar ki
sosyal bilgiler programlarında farklı disiplinlere ait konuların birbirleri ile yeterince ilişkilendirilemediği ve disiplinler arası bir
yaklaşımın yeterince uygulanamadığı görülür. 2018’de güncellenen yeni sosyal bilgiler programı; diğer programlara nazaran
tarih, coğrafya, hukuk, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, etnografya, arkeoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin
bütün alanlarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alabilmiştir. Bundan sonraki öğretim programlarında bu disiplinler arası
yaklaşımın, toplumun güncel problemleri belirlenerek sürdürülmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretim Programları, Disiplinlerarası Öğretim

The evaluation of the social studies programs according to interdisciplinary
teaching approach
Abstract: The object of this study is to assess the interdisciplinary teaching approach in social studies education, based on
the social studies curriculums in Turkey. The study is carried out according to qualitative research techniques. In order to
find answers to the research problem, the historical method in the screening model was used. Findings based on descriptive
analysis technique were discussed with local and foreign literature and specific evaluations were made and some
suggestions related to social studies programs were put forward. Social studies classes in primary schools in Turkey in 1962
as the first "Society and Country Studies" are combined in a course titled. In 1968, the name "Social Studies" was adopted
for this course. In middle schools, this combination was realized in 1971-72. In 1985, the Social Studies course was removed
from the middle school and replaced by National History, National Geography and Citizenship courses. In 1998, these
lessons were combined as Social Studies, covering the 4th to 7th grade classes. In 2005, a constructivist approach was
adopted and a new social information program was announced. However, it is observed that the subjects of different
disciplines cannot be adequately related to each other in the course programs until 2005 and an interdisciplinary approach
cannot be implemented sufficiently. For the first time in social studies program updated in 2018, all areas of social sciences
such as history, geography, law, economics, sociology, anthropology, political science, ethnography, archeology and
psychology could be handled with an interdisciplinary approach. It is suggested that the interdisciplinary approach in the
future curriculum should be determined by identifying the current problems of the society.
Key Words: Social Studies, Curriculum, Interdisciplinary Teaching, Turkey

1. GİRİŞ
Sosyal bilgiler, Türkiye’de uzun yıllar tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinin birleşiminden oluşmuş bir
kavram olarak algılanmıştır. Oysa günümüzde bu kavram tarih ve coğrafyanın yanı sıra; hukuk, siyaset,
ekonomi, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, din ve psikoloji gibi çok farklı sosyal bilim alanından elde edilen
disiplinler arası bilgilerin öğretildiği bir ders olarak düşünülmektedir. Ama farklı sosyal bilimlere ait bilgilerin
disiplinler arası ilişkilendirilmesi ve kaynaştırılması, kritik sosyal konularda vatandaşlık becerilerinin kazanılması
amacıyla yapılabilirse, o zaman bir sosyal bilgiler eğitiminden söz edilebilir (Barth, 1991). Ayrıca çok farklı bilim
alanından üretilecek bu sosyal bilgilere ilişkin derslerde hangi kavram, tema ya da problemin öğretileceğine
karar vermek kritik öneme sahiptir. Çocuklara öğretilmesi düşünülen sosyal bilgiler elbette disiplinler arası bir
yaklaşımın ürünü olmak durumundadır. Ayrıca disiplinler arası öğretim yaklaşımı da sadece farklı disiplinlere ait
bilgilerin ilişkilendirilmesinden ibaret değildir. Sosyal bilgilerin temelleri de sadece farklı disiplinlere ait disipliner
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bilgilerinin disiplinler arası bir anlayışla ilişkilendirilmesine dayanmaz. Bir sosyal bilgiler programı, bireysel ve
toplumsal ilgi ve ihtiyaçların ürünü olarak tasarlanmalıdır. Bu çerçevede sosyal bilgiler öğretimine ilişkin farklı
yaklaşımları tartışmak gerekecektir.
Yüz yılı aşkın bir süre önce ABD’de başlayan sosyal bilgiler öğretimi, o zamanda günümüze vatandaşlık aktarımı
olarak sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilimlere dayalı sosyal bilgiler öğretimi ve yansıtıcı araştırma olarak sosyal
bilgiler öğretimi şeklinde üç temel yaklaşıma göre biçimlenmiştir (Barr vd., 1978). Ayrıca günümüzde kişisel
gelişim olarak sosyal bilgiler yaklaşımın da yer yer tartışıldığı görülmektedir (Ata, 2006). Günümüzde sosyal
bilgiler öğretiminin temelini oluşturan yansıtıcı yaklaşım anlayışı, yaşanılan toplumdaki sosyal, ekonomik ve
politik problemlerin seçilerek incelenmesi, tartışılması ve değerlendirmesine dayanmaktadır (Moffatt, 1957).
Yani bir sosyal bilgiler programının oluşturulmasında öncelik farklı disiplinlere ait teorik bilgilerin
ilişkilendirilmesine dayanmaz. Bir sosyal bilgiler programı geliştirme sürecinde; içinde yaşanılan toplumun temel
ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşanılan sosyal problemlerin önceliklere göre sıralanması gerekir. Ayrıca bu
sürece toplumun ilgili tüm kesimlerinin dâhil edilmesi önemlidir. Böylece geliştirilen program ile eğitimin
muhatabı olan birey, sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırılarak sosyal problemler
üzerine yansıtıcı düşünebilecektir (MEB, 2018). Dewey’e göre (2008) eğitim programı ne akademik disiplinlerin
ne de kültürel birikim değerlerinin aktarımından oluşur. İdeal bir eğitim programının, öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarından oluşması gerekir. Yansıtıcı araştırma başlangıçta bir anlamda kültürel devamlılık yaklaşımına bir
tepki olarak ortaya çıkmıştır (Yeşilbursa,2015). Elbette okul sadece toplumun kültürel birikimlerinin aktarıldığı
yerler değildir. Ancak, şunu da unutmamak gerekir ki, bireyin ilgi ve ihtiyaçları içinde yaşadığı toplumdan,
toplumun temel sorunlarından, değer yargılarından ve de kültürel birikimlerinden ayrı düşünülemez.
Türkiye’de cumhuriyetten günümüze yukarıda anlatılan şekliyle bir sosyal bilgiler programı henüz
geliştirilememiştir. Bunun belki de önemli nedenlerinden birisi, Türkiye’de sosyal bilgiler kavramı temelinde
yapılan akademik araştırmaların ve tartışmalarının sadece yirmi yıllık bir geçmişe sahip olmasıdır.
Disiplinler arası kavramı ise; bir kavram, tema ya da problemin birden fazla disiplinin yöntem ve dilini kullanarak
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır (Jacobs 1989, Erickson 1995). Aynı zamanda disiplinler arası kavramı ayrı
ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların birbiriyle bağlantılı olduğunu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek
doğru cevabı olmadığını kabul eder (Perkins, 1994). Farklı disiplinler arasında anlamlı bağlantılar, analiz etme,
uygulama ve genelleştirme gibi daha üst düzey düşünme becerileri kazandırmak için disiplinler arası yaklaşımlar
disipliner yaklaşıma göre daha etkili olmaktadır. Ayrıca disiplinler arası yaklaşım ile öğrencilerde, ileri düzeyde
epistemolojik inançlar, eleştirel düşünme yeteneği, üst bilişsel beceriler ve farklı disiplinlerden kaynaklanan
farklı bakış açılarının gelişeceği iyi bilinmelidir (Ivanitskaya vd., 2002). Sadece disipliner yaklaşım ile elde edilen
bilgi ve beceriler gündelik hayatta karşılaşılan problemlere çözüm getirebilecek nitelikte değildir.
Geleneksel bilim insanları, kendi bilim dallarına öncelik ve kısmen de üstünlük atfetmektedirler. Bu anlayışın
ana nedeni, olayları veya olguları sadece kendi penceresinden açıklama alışkanlığıdır. Aksine günümüzdeki
önemli bazı bilimsel çalışmalar, bir araya gelmesi zor görünen disiplinlerin bile ortak çalışmalarını gerekli
kılmaktadır. Bu durumda, ayrı ayrı disiplinlerin ortaya koyduğu derin bilginin bütünleştirilmesi bilhassa eğitimöğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gereklidir. Eğitim öğretim sürecinde disiplinler arası
yaklaşım, temelde disiplinler arası öğrenme olarak ortaya çıkmaktadır. Disiplinler arası öğrenme, metaforik
düşünme yeteneğini geliştirerek ileri düşünme ve öğrenme becerileri, üst seviye bilişsel beceriler, gelişmiş içerik
saklama ve görünüşte tamamen farklı içerikler arasındaki ilişkileri planlama yeteneği kazandırır (Ackerman ve
Perkins,1989). Ayrıca disiplinler arası öğrenme; ikilemleri ve çelişkileri hoş görme, gelişmiş bakış açıkları, sentez
ve entegrasyon, yaratıcılık, orijinal ve sıra dışı düşünme, eleştirel düşünme, nesnel ve öznel düşünce arasında
denge oluşturma ve dogmatik bilgiden uzaklaşma gibi değerlerin kazandırılmasında büyük rol oynar (Field vd.,
1994). Disiplinler arası öğrenme, ana programın içerik ve hedeflerine çoklu disipliner bilginin entegre
edilmesidir. Disiplinler arası öğrenmenin disipliner çalışmalar içinde oluşturulan bilgiden daha bütüncül bir
bilgiyi inşa etmesi gerekir. Yine disiplinler arası öğrenme; bilginin teoriden uygulamaya geçişi ve bilginin
yapılandırılması için, zihnin bir zorlaması şeklinde ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Bu sürecin engellenmemesi,
ancak iyi yönetilmesi gerekir. Bu noktada öğretmenin rolü öne çıkmaktadır. Disipliner yaklaşımın katı
uygulayıcıları çoğu kere farkında olmadan zihnin bu doğal öğrenme etkinliğine karşı tavır almaktadırlar.
Okulda öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılamaması bugünkü eğitim sistemlerinin karşılaştığı en önemli
sorunlardan biridir (Yıldırım, 1996). Sadece disipliner yaklaşımla organize edilen öğretim gerçek yaşamla
bağlantı kurmakta ve bu bilgileri bütünleştirerek kullanma konusunda sıkıntılara yol açabileceği için öğrenmeyi
zevksiz hale getirebilir ve öğrencilerin okula karşı olan motivasyonlarını azaltabilir. Disiplinler arası öğretim
etkinliklerinin öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen
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rolünde değişikliklere neden olduğu bilinmektedir (Demirel vd., 2008). Ayrıca disiplinler arası yaklaşım
sayesinde derslerin öğretmenler ve öğrenciler için daha zevkli geçtiği, bilimsel araştırma yapma isteğinin arttığı,
küresel düşünme ve kendine güven duygusunun geliştiği görülmüştür (Diker 2004, Özkök 2004, Alp 2010, Budak
2009). Bütün bu nedenlerden dolayı tüm ders programlarının disiplinler arası bir anlayışla yapılandırılması
zorunlu hale gelmektedir.
Öğretim programlarının disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanması daha fazla bilgi, zaman, çaba, deneyim ve
işbirliği gerektirmektedir. Disiplinler arası bir program geliştirirken mümkün olduğu ölçüde değişik konu
alanlarından kişilerin bu sürece katılmalarını sağlamak gerekir. Ayrıca disiplinler arası bir program, öğrencilerin
düşünme sürecinde oluşan bireysel farklılıklardan dolayı esnek olmalıdır. Disiplinler arası bir program geliştirme
sürecinde, öncelikle öğretilecek farklı disiplinlere ait kavram, tema ya da problemlerin disiplinler arası bir
yaklaşımla belirlenmesi gerekir. Bu kavram, tema ya da problemlerin diğer disiplinlerle anlamlı bağlantılarının
kurulması ikinci önemli aşamayı oluşturur. Bu süreçte farklı disiplinlerin tüm muhataplarının görev alması
gerekir. Görev alan eğitimcilerin kavram, tema ya da problemlere disiplinler arası bir bakış açısı ile
yaklaşabilmeleri kritik öneme sahiptir. Ayrıca öğrencilerin ilgi, beklenti ve becerilerinin dikkate alınması ve
öğrencilerin program geliştirme sürecine dâhil edilmesi ve de öğrenci gruplarının oluşturulması diğer önemli bir
aşamadır.
Ayrıca disiplinler arası program geliştirme sürecinde sadece ilgili konunun öğretilmesinin ötesinde
kazandırılacak çeşitli becerilerin ve değerlerin de programda yer alması önemlidir. Program kapsamında
uygulanacak ders içi ve ders dışı etkinliklerin, bilhassa proje çalışmalarının ve yapılacak sınavların disiplinler
arası bir yaklaşımla ele alınması gerekir. Okulda okutulan dersler arasında genel bir uyumun sağlanabilmesi
programın disiplinler arası olarak geliştirildiğini gösteren temel ölçüttür. Ayrıca disiplinler arası öğretim
yönteminin uygulanma sürecinde hem öğretmenler, hem de öğrenciler için işbirlikçi öğrenme etkinliklerine
ihtiyaç vardır (DiDonato, 2013). Bilhassa farklı derslerin öğretmenlerinin disiplinler arası bir konuyu zaman
zaman aynı ortamda birlikte işlemeleri önemlidir.
Türkiye’de erken cumhuriyet döneminde okullarda sosyal bilgiler adında bir ders yoktur. İlkokullarda ilk olarak
1962’de, daha önceden tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi olarak okutulan dersler “Toplum ve Ülke
İncelemeleri” başlıklı bir ders içinde birleştirilmiştir. Bu ders Türkiye’de disiplinler arası sosyal bilgiler öğretim
programları için bir başlangıç olarak düşünülebilir. Nitekim bu birleştirme tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi
konularının disiplinler arası bir yaklaşımla bütünleştirilebilmesi adına yapılan ilk teşebbüstür. 1968 yılında ise
“Toplum ve Ülke İncelemeleri “ dersinin adı “Sosyal Bilgiler” olarak değiştirilmiştir. Tarih, coğrafya ve yurttaşlık
bilgisi derslerinin ortaokullarda tek bir ders başlığı altında birleştirilmesi ise ilk olarak 1971-72’de
gerçekleştirilmiştir. Bu dersin adı da sosyal bilgilerdir. Bu dönemden itibaren günümüze kadar sosyal bilgiler
öğretim programlarında disiplinler arası yaklaşımın ne düzeyde etkili olduğu bu çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretim programlarını disiplinler arası öğretim yaklaşımına
göre değerlendirmektir. Bu doğrultuda araştırma problemi, Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretim programlarında
disiplinler arası öğretim yaklaşımı ne ölçüde etkili olmuştur? şeklinde belirtilebilir.

Alt Problemler
Bu genel amaç çerçevesinde, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.

Sosyal bilgiler dersi öğretim programları disiplinler arası öğretim yaklaşımına göre tasarlanmış mıdır?

2.

Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında öğrenme alanları disiplinler arası bir yaklaşım ile belirlenmiş
midir?

2. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma tekniklerine göre planlanmıştır. Araştırma problemine cevap aramak için nitel araştırma
türlerinden tarama modeli ve tarama modeli içinde de tarihsel yöntem kullanılmıştır.
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2.1. Veri Toplam Aracı
Araştırmanın evrenini Türkiye’de cumhuriyet döneminde uygulanan sosyal bilgiler öğretim programları
oluşturmuştur.. Bu çerçevede Türkiye’de cumhuriyet dönemine ait 1924, 1926, 1930, 1936, 1948, 1962, 1968,
1990 ilkokul programları; 1931-1932, 1938, 1949, 1962, 1970-71, 1985 ortaokul programları; 8 yıllık kesintisiz
temel eğitim sürecinde uygulanan 1998 ilköğretim Sosyal Bilgiler programı, 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler
Öğretim Programı ve 4+4+4 sisteminin uygulandığı süreçteki 2015 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile 2018
Sosyal Bilgiler Öğretim programı incelenmiştir. Bu programlar kronolojik sırasıyla amaca yönelik olarak
disiplinler arası öğretim yöntemine uygunluk durumlarına göre analiz edilmiştir.

2.2. Veri Analizi
Betimsel analiz tekniğine dayalı olarak elde edilen bulgular yerli ve yabancı literatür ışığında tartışılarak alana
özgü değerlendirmelerde bulunulmuş ve yine sosyal bilgiler programları ile ilgili bazı öneriler ortaya
konulmuştur.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarının disiplinler arası öğretim yaklaşımına göre, tarihsel yönteme
bağlı olarak analizi sonucunda şu alt temalar belirlenmiştir. 1962 öncesi dönem, 1962- 1985 arası dönem, 19852005 arası dönem, 2005 sonrası dönem.

3.1. 1962 Öncesi Dönem
Bu dönem, daha sonradan sosyal bilgiler adı altında bütünleştirilen tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi
derslerinin ayrı ayrı okutulduğu dönemdir. Osmanlı döneminde bugünkü ilkokul düzeyinde coğrafya ve tarih
dersleri ilk olarak 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’ne göre Mülahhas Tarih-i Osmanî ve Muhtasar
Coğrafya adlarıyla Sıbyan Mekteplerinin programlarında yer almıştır. Ortaokul düzeyinde ise bu dersler 1838’de
II. Mahmut döneminde Rüşdiyelerin kurulması ile müfredata girmiştir (Yeşiltepe, 2010). Yurttaşlık bilgisi
derslerinin müfredata girişi ise tarih ve coğrafya derslerinden daha sonra gerçekleşmiştir. Bu ders, II.
Meşrutiyet’in “teb’adan vatandaşa geçiş” projesinin bir ürünüdür (Çatak,2015). Malumat-ı Medeniye olarak
okutulan dersin adı daha sonra Malumat-ı Vataniye olarak değiştirilmiştir. 1924’de ise Musahabat-ı Ahlakiyye
ve Malumat- Vataniyye olarak öğretim programında yer almıştır (Maarif Vekâleti,1924). 1926’da ise dersin adı
Yurt Bilgisi olarak değiştirilmiştir (Maarif Vekâleti,1930). Bu ismin dersin içeriğini tam olarak karşılayamaması
nedeniyle, 1948 programında dersin adı Yurttaşlık Bilgisi olarak tekrar değiştirilmiştir. Bu dönemdeki öğretim
programları Yurt Bilgisi ve Yurttaşlık Bilgisi derslerinin özellikle tarih ve coğrafya başta olmak üzere tabiat bilgisi
ve Türkçe gibi derslerle ilişkilendirilmesi için yönlendirmelerde bulunulduğu söylenilebilir (MEB,1949).
Türkiye’de sosyal bilgilerin temelini oluşturan Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerinde o dönemin
şartlarının da etkisiyle öğrencilere çok fazla bilginin verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Nitekim yeni Türkiye
Cumhuriyeti bu dersleri yeni bir toplum inşa etme düşüncesinin araçları olarak görmektedir. 1930’lu yıllarda
ortaya atılan Türk Tarih Tezi etkisiyle Türk Tarih Kurumu tarafından basılan kitaplar okullardaki tarih
programının içeriğindeki konuların oluşmasına büyük etki etmiştir (Yücel, 2001). Osmanlı’da ilk olarak askeri
okullarda müfredata giren coğrafya, stratejik bir bilgi alanı olarak görülmektedir. Yine bu dönemde çocukların
dünyayı tanımaya yönelik meraklarının giderilmesi için en önemli araç, okullardaki coğrafya dersleridir. Bu
merakın giderilmesi adına coğrafya dersleri yoğun bir içerikle ilkokuldan itibaren ve neredeyse tüm
kademelerde okutulmuştur. Ayrıca 1924’de Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzısıhha adıyla programda yer alan ve daha
sonra Tabiat Bilgisi olarak değiştirilen ve günümüzde Fen Bilgisi olarak okutulan derslerin o dönemdeki
içeriğinin bir kısmı coğrafya derslerinin bazı konuları ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Yani günümüzde yeniden
düzeltildiği şekliyle, Fen Bilgisinin sadece fizik, kimya ve biyoloji konularından ibaret olmadığı anlayışının etkisi
görülmektedir. Ancak sosyal bilgilerin ise tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularından ibaret olduğu
düşüncesi bu dönemde yaygın bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçi ABD’de de sosyal bilgilerin
gelişimine bakıldığında, başlangıçta programın içeriğinde tarih konularının ağırlıkta olduğu ve programların
daha çok ideolojik temellere dayandığı görülmektedir. II. Dünya Savaşı ile birlikte ise ABD’de sosyal bilgilerin
konuları, daha çok coğrafya ve savaş konularını içermiştir (Evans, 2004, Kan, 2010).
Yine bu dönemde disiplinler arası öğretim adına yapılan en önemli teşebbüs Hayat Bilgisi dersleridir. Hayat
Bilgisi dersi ilk olarak 1926 programında ve ardından günümüze kadarki tüm programlarda yer almıştır. İlkokul
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1’den 3’e kadarki sınıflarda önceden Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzısıhha; Musahabat-ı Ahlakiyye ve Malumat-ı
Vataniyye, Tarih ve Coğrafya olarak okutulan dört ders yeni programda Hayat Bilgisi adı altında birleştirilmiştir
(Maarif Vekâleti, 1930). Bu yeni ders bütün tedrisatın adeta bel kemiği olarak görülmüş ve daha üst
kademelerde okutulacak derslerin bu ders ile ilişkilendirileceğine vurgu yapılmıştır. Yine Hayat Bilgisi
dersinin disiplinler arası bir anlayışın ürünü olduğu görülmektedir. Ayrıca Hayat Bilgisi derslerinin
müfredatta yerini alması, John Dewey’in düşüncelerinin Türk eğitimine bir yansıması olarak
değerlendirilebilir (Yalçın, 2016).
1926 ilkokul Programından sonra Türkiye’de çeşitli alanlarda devrimler yapılmıştır. Bu devrimlerin bir sonucu
olarak programlarda da yeniden değişikliklere gidilmiştir. 1926 programında 1.,2.ve 3. sınıflarda 4, 4, 4 saat
olarak okutulan Hayat Bilgisi dersi; 1936 ve 1948 programlarında aynı sınıflarda 5,6 ve 7 saat olarak yer almıştır
(MEB,1948). Bu çerçevede 1931’de de ortaokulun her üç sınıfına haftada birer saat Yurt Bilgisi dersi
konulmuştur. 1936’da programın amaçlarına yer verilerek, bu amaçların çoğunluğu Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi
dersleri ile ilişkilendirilmiştir (Sönmez, 1998). Özellikle bu dersler 1936 Programında Cumhuriyet Halk Partisinin
bakış açısına göre şekillenmiş ve programlara ileri derecede siyasi bir içerik verilmiştir (Yalçın, 2016).
1949’daki IV. Millî Eğitim Şurası’nda tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinin birleştirilmesi ve sosyal
bilgiler adı altında toplanması ilk olarak önerilmiştir. Böylece sosyal bilgiler adı Türkiye’de çok önemli bir
toplantıda ilk kez zikredilmiş olmaktadır (Binbaşıoğlu, 1995). Yukarıda anlatılanlar kısaca özetlenmek gerekirse;
1962 öncesi dönemde öğretim programlarında disipliner yaklaşım hâkim olsa da, disiplinler arası
ilişkilendirmelere yer yer vurgu yapılmıştır.

3.2. 1962- 1985 Arası Dönem
1962 yılında tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri Toplum ve Ülke İncelemeleri adı altında birleştirilmiştir
(MEB, 1962). Bu birleştirme daha sonraki sosyal bilgiler derslerinin de temelini oluşturmuştur. Türkiye’de
disiplinler arası ve bütünleşmiş bir programın geliştirilmesine yönelik bu ilk girişim, ABD’deki yeni sosyal bilgiler
hareketinin ortaya çıktığı döneme rastlar. ABD’de 1950'lerde tarih ve coğrafya ağırlıklı sosyal bilgiler eğitimi,
vatandaşlığı teşvik etmediği için hem vatandaşlardan hem de hükümetten yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.
Ayrıca yaşanan sosyal olaylar da müfredat değişimini tetiklemiştir. Bu dönem yeni sosyal bilgiler dönemi olarak
tanımlanır. Yeni sosyal bilgiler anlayışının şekillenmesinde Harward’lı profesör Bruner’in görüşleri belirleyici
olmuştur. Bruner, sosyal öğrenme üzerinde hangi öğrenme faaliyetlerinin baskın olması gerektiğine dair güçlü
fikirlere sahipti. Ayrıca Bruner müfredatın spiral (sarmal) olması gerektiğine, herhangi bir kavramın her yaştaki
çocuğa basitleştirilip öğretilebileceğine ve öğrencilerin yetişkin uygulayıcılarla aynı türden benzer aktiviteler
yapmalarının problem çözmeyi öğrenmeleri için en iyi yol olduğuna inanmıştır. Yani, çocuklar tarihçiler,
coğrafyacılar, antropologlar ve siyaset bilimcilerin yaptığı şeyleri aynen yapmalıdırlar. Ona göre sosyal bilgiler
öğrencilere özellikle antropoloji, ekonomi ve sosyoloji disiplinlerinin temel ilkelerini tanıtmalıdır (Zarrillo, 2011).
Bruner’in görüşleri büyük ölçüde disiplinler arası öğrenme etkinliklerine işaret etmektedir.
Yeni sosyal bilgiler döneminde tüm dünyayı etkileyen hızlı nüfus artışı ve buna paralel gelişen hızlı kentleşme,
çevrecilik, kadın hakları, Afrika gibi II. Dünya Savaşı’nın ürünü olan konular ABD öğretim programlarına
eklenmiştir. Sonuç olarak, ABD’de 50'den fazla yeni alternatif müfredat proje taslağı geliştirilmiştir (Zarrillo,
2011). ABD’deki bu yeni sosyal bilgiler hareketi Türkiye’deki 1968 programının da ilkelerini belirleyen temel
etken olmuştur (Bilgili,2009). 1968 ilkokul programı cumhuriyet dönemindeki ilkokul programları içinde en uzun
ömürlü olanıdır. 1962 programındaki Toplum ve Ülke İncelemeleri dersinin adı 1968 programında sosyal bilgiler
adını almıştır (MEB, 1968). Böylece Türkiye’de ilk defa programda sosyal bilgiler adında bir derse yer verilmiştir.
Aynı zamanda 1968 programı disiplinler arası ilişkilendirme ve bütünleştirmeler açısından da başarılı örnekler
ortaya koymuştur. Oysa 1962 programındaki Toplum ve Ülke İncelemeleri dersinin içeriğinde tarih, coğrafya ve
yurttaşlık bilgisi konularının ayrı ayrı disipliner bir yaklaşımla belirlendiği görülür. 1968 programında ise örneğin;
İlimiz ve Bölgemiz ile Türkiye’miz gibi ünitelerde tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konuları başarılı bir şekilde
birbirine entegre edilmiştir. 1968 programında Hayat bilgisi dersinde ünitelerde esneklik sağlanmıştır. Hayat
Bilgisi dersi 1.,2.,3. sınıflarda 4’er saat; sosyal bilgiler dersi ise 4. sınıfta 5, 5. sınıfta ise 4 saat olarak
planlanmıştır. 1968 sosyal bilgiler dersi ve bu dersin amaçları, içeriği ve öğretim yöntemleri 2004 yılına kadar
önemli bir değişikliğe maruz kalmamıştır.
1970-71’de ortaokullarda da benzer bir düzenleme ile tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri disiplinler arası
yaklaşıma göre yeniden yapılandırılarak sosyal bilgiler adı altında birleştirilmiştir. Böylece 1968 programına
paralel olarak ortaokullarda da ilk kez sosyal bilgiler dersi programda yerini almıştır. Sosyal bilgiler dersi 6.
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sınıflar için 5, 7. sınıflar için 5 ve 8. sınıflar için 4 saat olarak planlanmıştır. Ayrıca 9. Milli Eğitim Şurası’nda
ilkokulların 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programı ile ortaokul sosyal bilgiler programının temel eğitimin
amaçlarına uygun olarak kaynaştırılmış bir bütün teşkil edecek şekilde bütünleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan ve 1975’lere kadar devam eden ve tüm alanları etkileyen müfredatı
bütünleştirme girişimleri, ABD’deki müfredat bütünleştirme girişimlerinin bir yansıması olarak gelişmiştir.
Daha önceki programda 1.,2.,3. sınıflarda 4’er saat okutulan Hayat Bilgisi dersi 1975’ de 5’er saat olarak tekrar
düzenlenmiştir. Ayrıca 1974 ortaokul programında ilk kez seçmeli derslere yer verilmiştir. Seçmeli dersler
öğrencilerin disiplinler arası bağlantılar kurmasında ve nihayetinde öğrenmede başarılı olmasında önemli bir
gelişme olarak düşünülebilir.

3.3. 1985-2005 Arası Dönem
1985 yılında Türkiye’de ortaokullarda okutulan sosyal bilgiler dersi kaldırılarak yerine milli tarih, milli coğrafya,
vatandaşlık bilgileri diye üç ayrı dersin konulmasına karar verilmiştir (MEB,1985). Bu karar Türkiye’de sosyal
bilgiler alanındaki en radikal girişimlerden biri olarak tanımlanabilir. Böylece eğitim alanında 1960’larda
gerçekleştirilen disiplinler arası entegrasyondan vazgeçilmiştir. Bu durum disiplinler arası öğretim açısından bir
geri dönüş olarak nitelendirilebilir. Ancak alınan bu karar yine sosyal bilgilerin temel ilkelerinden biri olan
yakından uzağa ilkesinin uygulamaya dönük bir yansıması olarak düşünülebilir. Nitekim bireyin zamansal ve
mekânsal değişimi algılama becerisini önce içinde yaşadığı toplumun tarih ve coğrafyasını öğrenerek
kazanabileceği anlayışı etkili olmuştur. Bu kararın gereği olarak 1985-1986 öğretim yılından itibaren
ortaokulların 1. ve 2. sınıflarında haftada 2’şer saat Milli Tarih ve Milli Coğrafya; 3. sınıflarında ise haftada üç
saat Vatandaşlık Bilgisi derslerinin okutulmasına başlanmıştır. Ayrıca, bu kararın yaklaşık dört yıl öncesinde,
1981-1982 öğretim yılında ortaokulların 3. sınıflarında haftada 2 saat T.C. İnkılâp Tarihi dersi okutulmaya
başlanmıştır (MEB, 1981). 1990’da ilkokul 4. ve 5. Sınıflar yeni sosyal bilgiler öğretim programı uygulamaya
konulmuştur (MEB, 1990). Ancak bu program gerek içerik gerekse amaç yönünden 1968 programına
benzemektedir (Çatak, 2015).
1997-1998 yılları Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimi alanında akademik çalışmaların başladığı yıllardır. Nitekim
ilk defa Eğitim Fakültesinde sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı kurulmuştur. Ayrıca 1997’de çıkarılan bir yasa ile
ilkokul ve ortaokullar, ilköğretim okulu olarak değiştirilmiştir. İlköğretim kurumları 8 yıllık okullar haline
getirilerek, bu okullarda zorunlu ilköğretimin kesintisiz uygulanması kararlaştırılmıştır. Yine 1998’de yeni
İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı kabul edilmiştir. Buna göre sosyal bilgiler dersi 4. sınıftan 7. sınıfa kadar
haftada 3’er saat okutulacaktır. Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersi ise 7. ve 8. sınıfta hafta bir saat olarak
planlanmıştır. Hayat bilgisi dersi ise yine 1.,2.ve 3. sınıflarda 5’er saat okutulacaktır. 1998 sosyal bilgiler
programının 6. maddesine bakıldığı zaman; “Konular tarih, coğrafya, vatandaşlık, ekonomi, psikoloji, sosyoloji,
antropoloji, hukuk ve eğitim alanlarıyla ilişkili olmak üzere çok yönlü bütün olarak işlenir”, denilmektedir (MEB,
1998). 1968’den buyana disiplinler arası sosyal bilgiler anlayışına ilk defa bu kadar yaklaşıldığı söylenebilir
(Çatak, 2015). Bu nedenle 1997-98 yılları Türkiye’de sosyal bilgilerin disiplinler arası öğretimi açısından yeniden
bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Ayrıca program sosyal bilimler yaklaşımına uygun olarak siyaset bilimi,
hukuk, sosyoloji, ekonomi, tarih, coğrafya gibi farklı disiplinlere ait konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, 1998 sosyal bilgiler programı uygulamada disiplinler arası bütünleştirme
ve günlük yaşam bağlantıları kurma noktasında yeterince başarılı olamamıştır. Bu başarısızlık bütün eğitim
programlarının disiplinler arası bütünleşik bir anlayışa göre hazırlanmaması, öğretmenlerin disiplinler arası
öğretim yeterliliklerine sahip olmamaları, ders kitaplarının disiplinler arası bir bakış açısı ile hazırlanmaması ve
belki de en önemlisi toplum olarak disiplinler arası işbirliği konusunda yeterince hazır olunmaması ile ilgilidir.

3.4. 2005 Sonrası Dönem
2004 ve 2005 yıllarında yeni bir anlayışın etkisiyle tüm öğretim programlarında köklü bir değişikliğe gidilmiştir.
Genel olarak Türkçe yapılandırmacılık kavramı etrafında yaygınlaşan bu anlayış Türkiye’de egemen olan
öğretmen merkezli geleneksel öğretim anlayışının terk edilmesini istemektedir. Böylece önceki programlarda
egemen olan davranışçı anlayış terk edilmiş ve öğrenmede bireysel farklılıkları önceleyen öğrenci merkezli,
yapılandırmacı öğrenme ilkesi benimsenmiştir (Bilgili, 2009). Yeni program, yine öğrenci merkezli bir anlayışın
ürünü olarak tek tek konuların öğretilmesinden ziyade kazanımlar üzerine inşa edilmiştir. Program, ölçme
değerlendirme yöntemi olarak sonuç değerlendirmeyi değil süreç değerlendirmeyi önermiş ve alternatif ölçme
ve değerlendirme araçları sunmuştur. 2005 programının getirdiği yenilikler nihayetinde disiplinler arası öğretimi
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ve disiplinler arası etkinlikleri öne çıkarmıştır. 2005 öğretim programında Sosyal Bilgiler ile T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olmazken; Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi
çizelgeden çıkarılmıştır. Ancak bu konuda daha sonra yeniden bir düzenlemeye gidilmiş ve 2010–2011 öğretim
yılında 8. sınıfta haftada 1 ders saati seçmeli ders olarak, 2011–2012 öğretim yılından itibaren de aynı sınıfta
zorunlu ders olarak bu dersin okutulması kararlaştırılmıştır. Hayat bilgisi dersi ise yine 1.,2.ve 3. sınıflarda 5’er
saat planlanmıştır (MEB, 2005). 2005 programı ile getirilen radikal değişiklerde de ABD Sosyal Bilgiler Ulusal
Konseyi’nin 1994 yılında Sosyal Bilgiler programı için belirlemiş olduğu ana konular ile öğrenme alanları
arasında büyük benzerlikler dikkat çekmektedir.
2010 yılında 18. Milli Eğitim Şurası ile gündeme gelen ve eğitimin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öneren
teklif, 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece kesintisiz 8 yıllık eğitim uygulaması nihayete ermiştir. Ayrıca
bu yasa Türkiye’de zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkarmıştır. Bu önemli yapısal değişiklik, sosyal bilgiler ders
saatlerini etkilememiştir. 2018-2019 öğretim yılında sosyal bilgiler dersi 4. sınıftan 7. sınıfa kadar 3’er saat
okutulmaktadır. T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders saatlerinde yine herhangi bir değişiklik olmazken, Hayat
Bilgisi dersi 1. ve 2. Sınıflarda 4’er saat, 3. Sınıflarda ise 3’er saat okutulmaktadır. Ayrıca sosyal bilimler
kapsamında Halk Kültürü, “Şehrimiz …”,Ortak Türk Tarihi, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet ile Düşünme
Eğitimi adlı seçmeli derslere yer verilmiştir. Nihayetinde sosyal bilgiler dersi ve bu kapsamdaki derslerin öğretim
programlarındaki ağırlığı geçmişten günümüze genel olarak bir azalma eğilimi göstermektedir.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Sosyal bilgiler doğası gereği disiplinler arası bir öğrenme alanıdır. Türkiye’de sosyal bilgilerin bu disiplinler arası
doğası, Osmanlı’dan günümüze birçok programda az ya da çok dile getirilmiş olmasına rağmen, disiplinler arası
öğretimde yeterince başarı sağlandığı söylenemez. Nitekim sosyal bilgiler programları Türkiye’de uzun yıllar
tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularının kaba bir birleşimi olarak görülmüştür. Oysa farklı disiplinlerin,
disiplinler arası bir yöntem ile birleştirilmesi halinde konuların gereğinden fazla yığılması ve zamanın giderek
parçalanması önlenebilmektedir (İşler, 2004). 1962 yılında, daha önceden ayrı dersler olarak okutulan tarih,
coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri, tek bir ders altında toplanmıştır. Ancak bu dersler farklı disiplinlere ilişkin
konu başlıkları altında işlenmeye devam etmiştir. Bu süreçte hazırlanan sosyal bilgiler programları öğretmenlere
ve öğrencilere çeşitli örnekler üzerinden disiplinler arası ilişkilendirmeye dönük direktiflerde bulunmuştur.
Ancak disipliner yaklaşımın bir ürünü olan ders programları içinde disiplinler arası etkinliklere yer vermek ve
programın alakasız ve yetersiz ilişkilendirme talepleri, özellikle öğretmenler tarafından bir zorlama olarak
görülebilmekte ve kabul görmemektedir. Ayrıca bu yönlendirmeler ekstra zamanı gerektirdiğinden öğretmen ve
öğrenci için fazladan ders yükü anlamına gelmektedir. Oysa disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen müfredat
programları, disipliner yaklaşıma göre fazladan bir zaman gerektirmediği gibi, mevcut zaman kaybını da
önleyecektir. Bu çerçevede düşünüldüğünde Türkiye’de 2005 yılından itibaren geliştirilen sosyal bilgiler
programlarında disipliner yaklaşım terkedilmiş, disiplinler arası bir program hazırlama süreci başlamıştır. Yeni
programlar tek tek konuların öğretilmesinden ziyade kazanımlar üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevede disiplinler
arası bir yaklaşımla yeni öğrenme alanları oluşturulmuştur. Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve
değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapı olarak
tanımlanmıştır ( MEB,2018). Ancak bu noktada yeni bir sorun söz konusu olmaktadır. Oluşturulan öğrenme
alanları ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nin ABD için hazırladığı öğrenme alanlarının bir kopyası gibidir. Oysa
bu programların başarılı olabilmesi için öğrenme alanlarının öncelikle içinde yaşanılan toplumun temel ilgi ve
ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Bunun içinde ülkede yaşanılan sosyal problemlerin bir öncelik
sırasına konulması, bu sorunların toplumun tüm kesimleri ile tartışılması ve de en önemlisi program hazırlama
sürecine mümkün merkebe tüm paydaşlarının dâhil edilmesi zorunludur. Kısaca sosyal bilgiler programlarının
ana omurgasını oluşturan öğrenme alanları belirlenirken yakından uzağa ve yerelden küresele doğru bir denge
gözetilmelidir. Bu kapsamda hazırlanmış bir sosyal bilgiler programı disiplinler arası öğrenmeyi de olumlu yönde
etkileyecektir.
Disiplinler arası öğrenme, sadece sosyal bilgiler ders programlarının hazırlanması ile de gerçekleştirilemez. Tüm
müfredat programlarının disiplinler arası bir anlayışın ürünü olması gerekir. Farklı disiplinleri bütünleştirmek
bilişsel gelişmeyi, soyut düşünmeyi, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini arttırmaktadır (Perkins,1994).
Ancak müfredat programları genel olarak disiplinler arası öğretim için yetersiz olarak tasarlanmaktadır. Ayrıca
tüm müfredatın disiplinler arası bir anlayış ile hazırlanması öncelikle kapsamlı bir işbirliğini gerektirmektedir.
Disiplinler arası bir programının başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden biri öğretmenlerin birlikte
çalışmasıdır (Duman ve Aybek, 2003). Bu, aynı zamanda okulun ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi için de
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önemlidir. Ancak Türkiye’de öğretmenler arasında gerek disipliner, gerekse disiplinler arası işbirlikçi öğretim
alışkanlıkları yeterince gelişmemiştir (Sağdıç ve Demirkaya,2014). Nitekim disiplinler arası öğretimi zorlaştıran
temel faktörlerden biri öğretmenlerin birlikte çalışmaya hazır olamamaları ve dersleri disiplinler arası
yapılandırmaya yeterince istekli olmamalarıdır. Öğretmenler kendi konu alanlarını başka disiplinlerle
ilişkilendirme yönünde teşvik edilmedikleri için, öğrencilerine sadece kendi dersleriyle ilgili bilgi aktarmaya
çalışmakta ve bu derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer derslerde ne ölçüde kullanıldığı ya da nasıl
bağlantı kurulduğu konuları üzerinde durmamaktadırlar. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programları, grupla
öğretim ve problemlere dayalı öğretim gibi uygulamalarla desteklenmelidir (Yıldırım, 1996). Ayrıca
öğretmenlerin, büyük bir kısmının da disiplinler arası öğretim hakkında bilgileri yetersizdir (Dervişoğlu ve Soran,
2003).
Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmış ders programları, anlamlı öğrenmeye katkısı yanında, öğretmenler
arasındaki mesleki işbirliğini arttırıcı yönde bir katkı sağlayabilecektir. Bu kapsamda disiplinler arası bir program
disiplinler arası ders uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Bunun için de program; disiplinler arası bir konunun
aynı hafta içerisinde farklı derslerde ve o dersin yöntem ve bakış açısı ile işlenmesi, disiplinler arası bir konunun
farklı branşlardan öğretmenlerle aynı mekânda bir panel şeklinde birlikte verilmesi, disiplinler arası ders dışı
etkinliklerin oluşturulması ve proje çalışmaları gibi faaliyetleri içermeli ve planlamalıdır (Sağdıç ve Demirkaya,
2014). Özellikle ders dışı etkinliklerin; ders başarısına, okul kültürünün oluşmasına, benlik gelişimine ve
öğrencilerde çeşitli sosyal becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığı bilinmektedir (Köse, 2003). Ayrıca ders dışı
etkinlikler çoğunlukla disiplinler arası bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Tüm bu sayılanların yapılabilmesi için
esnek bir müfredat programının yanı sıra; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sıkı bir işbirliğine, blok dersler
veya proje haftaları gibi zaman dilimleri oluşturarak zaman, içerik ve mekânla ilgili çözümler üretmeye hazır
olmaları gereklidir (Schoch ve Seitz, 1997).

KAYNAKÇA
Ackerman, D. B. (1989). Intellectual and practical criteria for successful curriculum integration. In H. H. Jacobs (Ed.),
Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. (pp. 25–38). Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
Alp E, 2010, Disiplinler arası öğretim yaklaşımının öğrencilerin olasılık konusundaki akademik başarılarına ve öğrenmenin
kalıcılığına etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
Ata. B. (2006). "Sosyal bilgiler eğitiminde yansıtıcı soruşturma geleneği ve oluşturmacılık yaklaşımı" Eğitimde çağdaş
yönelimler III. Yapılandırmacılık ve eğitimde yansımaları sempozyumu, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
Barr, R. D., Barth, J. L. ve Shermis, S. S. (1978). The nature of socıal studies. California: ETC PublicationsBarth, J L (1991),
Elemantary and Junior High-Middle School Social Studies Curriculum, Activities and Materials, Maryland, University Press
of America, Inc
Bilgili, A. S. (2009). Geçmişten günümüze sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. Bilgili, A. S., (Ed.), Sosyal Bilgilerin Temelleri (2.
Baskı) içinde ( 2-31). Ankara: Pegem Akademi.
Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de eğitim bilimleri tarihi (Araştırma- İnceleme Dizisi). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Budak S, 2009, İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinin Disiplinler Arası Yaklaşım İlkelerine Göre İşlenmesinin Öğrencilerin
Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.
Erickson, H.L. (1995). Stirring the head, heart, and soul. Redefining curriculum and instruction. California: Corwin Press, Inc.
Çatak, M., 2015. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarının İncelenmesi, EKEV Akademi Dergisi 19 (62), ( 69-94.
Demirel, O., Tuncel, I., Demirhan, C., Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan
Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri, Eğitim ve Bilim 33(147), 14-25.
Dervişoğlu, S., Soran H., (2003). Orta Öğretim Biyoloji Eğitiminde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımının Değerlendirilmesi,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 : 48-57.
Dewey, J. (2008). Okul ve toplum (Çev. H. A. Başman). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
DiDonato, N. C. (2013). Effective self- and co-regulation in collaborative learning groups: An analysis of how students
regulate problem solving of authentic interdisciplinary tasks, Instructional Science 41,25–47.
Diker, Y. (2004). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına ilişkin durum çalışması, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Muğla Üniversitesi
SBE Dergisi 11: 1-12.
Evans, R. W. (2004). The Social Studies Wars- What Should We Teach the Children. New York and London: Teachers College
Press.
Field, M., Lee, R. & Field M. L. (1994). Assessing interdisciplinary learning. New directions for teaching and learning, 58, 69–
84.
Moffatt, M. P. (1957). Sosyal bilgiler öğretimi(Çev. Nesrin Oran).İstanbul: Maarif Basımevi.

300

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Ivanitskaya, L., Clark, D., Montgomery, G. & Primeau, R.,(2002). Interdisciplinary Learning: Process and Outcomes,
Innovative Higher Education, 27: 2.
Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision
and Curriculum Development.
Kan, Ç., 2010. A.B.D ve Türkiye’de Sosyal Bilgilerin Tarihsel Gelişimi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 663-672.
Köse, E., (2003). “Erzurum İlindeki İlköğretim Okullarında Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Altyapı Olanakları İle İlgili Bir Ön
Araştırma”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 7, Erzurum.
Kültür Bakanlığı (1938). Ortaokul programı, İstanbul: Devlet Matbaaları.
Maarif Vekâleti (1924). İlk mekteplerin müfredat programı. İstanbul: Matbaa-i Amire.
Maarif Vekâleti (1930). İlk mektep müfredat program, İstanbul: Devlet Matbaaları.
Maarif Vekâleti (1931). Orta mektep müfredat programı, İstanbul: Devlet Matbaaları.
Kültür Bakanlığı Dergisi (1997). Sayı, (20- 1).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1948). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1962). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1968). İlkokul programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı (1974). Tebliğler Dergisi IX. Şûra özel sayısı, 37 (1788). İstanbul:Milli Eğitim Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1981). Tebliğler Dergisi, 48 (2090).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1985). Tebliğler Dergisi, 48 (2195).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1990). Tebliğler Dergisi, 53 (2315).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1993). Tebliğler Dergisi, 56 (2381).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1998). Tebliğler Dergisi, 61 (2487).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1998a). Tebliğler Dergisi, 61 (2484).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1998b). Tebliğler Dergisi, 61 (2492).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). Tebliğler Dergisi, 68 (2575).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Tebliğler Dergisi, 73 (2637).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar)
http://ttkb.meb.gov.tr
Özkök, A., 2004, Disiplinler arası yaklaşıma dayalı sanat eğitiminin yaratıcı problem çözme becerisine etkisi ve bir model
önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Perkins, D.N. (1994). The Intelligen eye. Sanat Monica, CA: The Getty center for education in the arts.
Sağdıç, M, Demirkaya, H., 2014. Evaluation of interdisciplinary teaching approach in geography education, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 13 (49), 386-410.
Schoch, E. ve Seitz, H. (1997). Interdisziplinarer Unterricht- Anspruch und Wirklichkeit. 25 Jahre IWP. Schule in Wissenschaft,
Politik und Praxis, Dubs, R. und Luzi R. (Hrsg.), St. Gallen, 633-645.
Sönmez, V. (1998). Sosyal Bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Yalçın, A., 2016. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre
İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
Yeşiltepe, D.S., 2010. Osmanlı Döneminde Coğrafyanın Müfredatta Yer Alması ve Hazırlanan İlk Ders Kitapları, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Yeşilbursa, C. C. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde temel yaklaşımlar. C. Dönmez ve K. Yazıcı (Editörler). Sosyal bilgiler
öğretimi (s. 47-57). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası Oğretim Kavramı ve Proğramlar Acısından Doğurduğu Sonuclar, Hacettepe University
Journal of Education, 12, 89-94.
Yücel, M. S. (2001). Demokrat parti. İstanbul: Ülke Kitapları
Zarrillo, J.J. (2011). The past, present, and future of social studies teaching and learning (Ed.), An introduction to the social
studies (pp. 1-24). Retrieved from.pdf. https://catalogue.pearsoned.co.uk

301

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

The Role of Infrastructure in Attraction of FDI: The Case of Developing Economies
Associate Professor Mustafa Unver1

Professor Cuneyt Koyuncu2

1

Kirikkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance,
mustafaunver@kku.edu.tr

2

Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics,
cuneyt.koyuncu@bilecik.edu.tr

Abstract: Foreign direct investments (FDI) pay attention to several factors when they enter an economy. Among those
factors we may count political stability, wage level, corporate tax rate, corruption level, quality of infrastructure, quality of
human capital, degree of openness, market size, growth rate, bureaucracy level, depth of financial market in the host
country. Particularly the level and quality of infrastructure network of an economy is one of the most important factors in
attraction of FDI since infrastructure network of a country plays crucial role in the transportation of produced goods.
However infrastructure network of a country has been considered in a broad definition in the literature not only including
airways, railways, seaways and roads but also ICT infrastructure as well. This study examines the role of infrastructure on
FDI in developing economies by using seven distinct infrastructure indicators. Our hypothesis claims that a country with
better infrastructure network is able to attract more FDI. According to multivariate estimation results, there is a positive
statistically significant relationship between infrastructure and FDI. This finding keeps its validity in all seven models and
therefore we can say that our results are robust regardless of which measure of infrastructure is used in the analysis.
Key Words: FDI, Infrastructure, Developing Economies, Multivariate Analysis.

1. INTRODUCTION
Governments assume that infrastructure level in a country have a key role in economic growth and poverty
reduction (Ruiz-Nunez and Wei, 2017: 2). When looking at its effect on economic growth, recently the topic of
infrastructure investment in development has been highly related to higher and sustainable economic growth
of a nation. Expenditures in public infrastructure investments as a the share of the total public capital
investment expenditures have risen dramatically over past few decades. This is why investment level in
infrastructure is a key factor of economic growth in a country. Due to this contribution of infrastructure
investment on the economic growth, this area of literature have become a field of attention for many
researchers (Aakar, Agarwal and Chotia, 2017: 137-138). Thus, there are many papers for analyzing the
relationship between infrastructure and economic growth. An example is Kodongo and Ojah (2016) in which
they evaluate the impact of infrastructure on economic growth in 45 Sub-Saharan African countries over the
period 2000-2011. Interestingly, the contribution of this paper to literature is to find that the effects of
infrastructure spendings are more important for lesser developed regions than for the more developed regions
in Sub-Saharan countries (see also Holmgren and Merkel, 2017).
Focusing the impact of infrastructure on poverty reduction, it is important to pay attention that governments in
many developing countries have expeienced severe budgetary constraints. In this problem, policy makers who
aim povert reduction assess the relationship between physical infrastructure and poverty reduction (Ali and
Pernia, 2003: 3). In this regard, infrastructure depicts the kind of government expenditures financed by public
sector that is a driver of economic growth. Therefore, this kind of public expenditures may provide new jobs for
people by increasing business operations. As a result, infrastructure leads to the highest posible economic
growth level, and thus will contribute to reduce poverty level in communities (Musaiyaroh and Bawono, 2018:
222). A number of papers in the literature have focused the effect of infrastructure on poverty level. Ogun
(2010), analyzing Nigeria sample, tried to find this relationship between the variables. The result is that the
higher development in physical infrastructure investment reduce poverty level in the urban areas in Nigeria
(see also Taruna Shalini and Boopen, 2011).
Its these contributions to economy cause governmets to enhance the quality of the nation’s infrastructure
(Orszag, 2009: 1).
Another dimension of this paper is the determinants of FDI inflows because our paper focuses the impact of
infrastructure on FDI inflows. FDI is often seen as an important part of economy because it is presented as a
foreign source. FDI inflows to host countries can result in some benefits such as promoting economic growth,
accelerating domestic productivity, higher technology transfer from home country and more job creation
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(Girma, Greenaway and Wakelin, 2001; Konings, 2001; Bitzer and Kerekes, 2008; Brincikova and Darmo, 2014).
Therefore, approaches in determining FDI attraction strategies are most important for researchers. In this
regard, many papers explore the determinants of FDI inflows (Vijayakumar, Sridharan and Rao, 2010; Rjoub,
Aga, Abu Alrub and Bein, 2017).
In this paper we have focused the impacts of infrastructure on FDI using an unbalanced panel data of a sample
of covering 102 developing countries for period of 1990-2015. We have therefore tested a hypothesis that
whether the higher infrastructure quality causes the more FDI enters from abroad to domestic markets.
This paper is organized as follow: Section 2 explains data and model specification; empirical results are
presented and discussed in Section 3. Finally, Section 4 concludes with policy implication.

2. DATA AND MODEL SPECIFICATION
2.1. The Data
Despite of the fact that it has been thought that the relationships between infrastructure and many variables
are of central importance in the literature, there are no sufficient papers focusing on the relationship between
infrastructure and FDI. This lack of empirical papers is particularly valid for developing countries. In this paper,
we have empirically attempted to analyze the relationship between infrastructure and FDI by employing an
unbalanced panel data of a sample of covering 102 developing countries for period of 1990-2015 in the largest
sense. Also, the models of the paper include seven seperate infrastructure indicators in addition to control
variables of urbanization rate, inflation, trade openness and domestic credits to private sector to confirm the
robustness and validity of our estimation results.
The dependent variable in our models is foreign direct investment in an economy. Foreign direct investment
data collected from UNCTAD are measured by the inward and outward flows and stocks. Table 1 provides
knowledge about foreign direct investment variable with its definition, and data source.
Table 1: Definition and Source of Dependent Variable
Variables
Definition
FDI
Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock

Data Source
UNCTAD

Seven different infrastructure variables are used to analyze the confirmation of our empirical results. These
infrastructure variables are goods transported by railways (RAILINFRA 1), total rail lines routes (RAILINFRA2), air
transport freight (AIRINFRA), mobile cellular subscriptions per 100 people (CELLPHINFRA), fixed telephone
subscriptions per 100 people (FXPHONEINFRA), fixed broadband subscriptions per 100 people (FXBROINFRA)
and liner shipping connectivity index (CONINFRA). The list of infrastructure variables is given with their
definition, and data sources in Table 2 below. The expected sign between infrastructure and foreign direct
investment is positive, because it is theoretically expected that the higher values of infrastructure imply higher
competitive opportunities to attract foreign investors.
Table 2: List of infrastructure indicators
Variables
Definition
RAILINFRA1
Railways, goods transported (million ton-km)
RAILINFRA2
Rail lines (total route-km)
AIRINFRA
Air transport, freight (million ton-km)
CELLPHINFRA
Mobile cellular subscriptions (per 100 people)
FXPHONEINFRA
Fixed telephone subscriptions (per 100 people)
FXBROINFRA
Fixed broadband subscriptions (per 100 people)
CONINFRA
Liner shipping connectivity index (maximum value in 2004 = 100)

Source
WDI
WDI
WDI
WDI
WDI
WDI
WDI

The following section, in addition to infrastructure variables as independent variables, covers the relationship
between other independent variables and FDI by explaining how they can be positively or negatively correlated
with FDI. In this regard, models in this paper include URB, INF, OPEN and DOMCR independent variables as
determinants of FDI variable. Table 3 displays definition and data source of other independent variables.
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Source
WDI
WDI
WDI
WDI

To control the impact of urbanization ratio of an economy on FDI, we have employed urban population as a
percent of total population (URB) of each economy in our models. Previous literature have many papers
analyzing the impact of urbanization rate on FDI variable. For example, Behname (2013) studied the impact of
urbanization on FDI in selected Central Europe economies over the period 1992-2009. The results in this paper
show that urbanization rate has a positive and statistically significant impact on FDI. It concludes that this result
implies two different effects such as direct and indirect. Direct effect of urbanization is cities to have center of
skilled labor agglomeration, and thus firms from abroad will have easier labor force in the centrals of
economies. Indirect effect of urbanization on FDI attraction is to support foreign firms in the potential markets
for sale because urbanization process help to sell their goods easily in the host countries. Therefore, we expect
to be a positive correlation between urbanization rate and FDI.
The another variable used in the models is inflation variable. Our inflation indicator is measured with the
percent change in the GDP deflator (INF). From the perspective of the foreign investor, INF is very substantial
determinant of FDI in a country because it implies that high inflation level refers a proxy for macroeconomic
instability. For this perspective, Rodrigues-Pose and Cols (2017) include inflation rate variable as a
macroeconomic determinant of FDI inflows in their models. The results for Sub-Saharan countries confirm the
existence of the negative relationship between inflation and FDI inflows. As a result, we expected a negative
coefficient for INF variable.
The OPEN variable defines trade openness that is measured sum of exports and imports over GDP in a country.
Data on the trade openness are taken from WDI. Countries with higher trade openness tend to induce more
FDI enters while trade barriers deteriorate investment environment for foreign investors. In this regard,
Liargovas and Skandalis (2012) included trade openness variable in the their models as a independent variable.
According to the main findings of their analyses for 36 developing countries, in this paper, trade openness
variable is positively associated with FDI inflows variable. Therefore, we assume that the coefficient of OPEN
variable is expected to have a positive sign.
Our final control variable used in attraction of FDI is DOMCR variable that implies domestic credit to private
sector as a percent of GDP. The depth of financial sector is a major determinant of FDI inflows because FDI
investors prefer financially more liberal environment to sustain capital inflows, specially developing countries.
Thus, DOMCR variable used in this paper refers financial depth. As the literature on the determinants of FDI
suggests, Noorbakhsh , Paloni and Youssef (2001) and Erdogan and Unver (2015) included this variable in their
empirical models as a main determinant of FDI and found a positive and statistically significant effect of
domestic credit to private sector on FDI inflows. As a result, we expect there being a positive coefficient for the
DOMCR variable.

2.2. The Model Specification
To investigate the association between INFRASTRUCTURE and FDI in developing countries, we hypothesize that
the countries with better infrastructure level experience higher level of FDI inflows. In this context, the
functional specification of models in this paper can be depicted as:
FDI = F (INFRASTRUCTURE, URB, INF, OPEN, DOMCR)
For that purpose, the following multivariate fixed effect model (FEM) is constructed;
FDIit = β0i + β1INFRASTRUCTUREit + β2URBit + β3INFit + β4DOMCRit + β5OPENit + uit
and the following multivariate random effect models (REM) is constructed;
FDIit = β0 + β1INFRASTRUCTUREit + β2URBit + β3INFit + β4 β4DOMCRit + β5OPENit +τi+ uit
where:
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it = observation value in the i-th country at time t for specific variable
β0 = the intercept term
β0i = the intercept term representing country specific effects
τi = is a stochastic term, which is constant through the time and characterizes the country specific factors not
considered in the regression
uit = disturbance term of the model.

3. EMPIRICAL RESULTS
Our empirical results are showed in Table 4 below for FDI dependent variable. Thus, we reported estimation
results of seven separate infrastructure variables contained in seven different models within Table 4. In
addition, we carry out Hausman test to decide between fixed and random effects at the 1 percent level of
significance for all models.
According to our estimation results for INFRASTRUCTURE variable, as we expect, our estimates are positive and
statistically significant at the 1 percent level in all seven models. Also, the coefficients of URB variable in our
models, as anticipated, are significant and positively associated with FDI inflows, excluding Model 7. The
reported results of INF variable in models are quite inconsistent. For example, the coefficient of INF has
negative and statistically significant effect in Model 4 while Model 6 and 7 has positive and statistically
significant effect on FDI. On the other hand, when looking at the coefficient of OPEN variable, we estimate that
the coefficients on OPEN variable are positive and statistically significant at the 1 percent level of significance in
Model 3, 4, 5 and 6. Finally, sign of DOMCR coefficient in all models are positive and statistically significant.
Table 4: Multivariate Estimation Results for FDI Dependent Variable
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
C
-28079.5 -53053.7 -17220.8 -10923.0
Std. Error
2559.898 3067.097 1922.215 2247.453
Prob.
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
RAILINFRA1
Std. Error
Prob.
RAILINFRA2
Std. Error
Prob.
AIRINFRA
Std. Error
Prob.
CELLPHINFRA
Std. Error
Prob.
FXPHONEINFRA
Std. Error
Prob.
FXBROINFRA
Std. Error
Prob.
CONINFRA
Std. Error
Prob.
URB
Std. Error
Prob.

Model 5
-21300.0
1876.009
0.00000

Model 6
-52181.7
6672.51
0.00000

Model 7
-7915.03
6766.242
0.24250

0.060832
0.001827
0.00000
1.898504
0.10626
0.00000
4.108215
0.14546
0.00000
42.68831
4.28385
0.00000
300.6954
40.35319
0.00000
478.7251
58.28274
0.00000

497.0484
54.07161
0.00000

784.3131
67.92545
0.00000

300.3852
38.53391
0.00000

128.5793
46.18917
0.00540

291.1655
40.78411
0.00000

798.8622
117.984
0.00000

202.1343
34.11457
0.00000
24.61973
120.2275
0.83780
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INF
Std. Error
Prob.
OPEN
Std. Error
Prob.
DOMCR
Std. Error
Prob.
Num. of Obs.
Num. of Countries
R-square
F-statistic
Prob(F-statistic)
Hausman Statistics
Prob(Hausman-Stat.)
Selected Model

-0.15169
0.1762
0.3895
6.743323
14.02271
0.6307
63.19952
12.94061
0.00000
918
57
0.890896
114.5861
0.00000
205.4797
0.00000
FEM
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0.046866
0.237233
0.8434
-21.9674
19.42274
0.2584
95.94925
17.93131
0.00000
878
58
0.813215
57.23057
0.00000
249.4544
0.00000
FEM

-0.27093
0.198051
0.1715
19.97311
7.462343
0.0075
35.35975
11.18872
0.00160
1873
97
0.802591
71.28952
0.00000
63.51148
0.00000
FEM

-1.46268
0.525746
0.0054
44.07477
5.932396
0.0000
83.51184
12.10263
0.00000
2317
102
0.699952
48.63678
0.00000
22.98213
0.00030
FEM

-0.16148
0.215612
0.4540
50.58708
6.117744
0.0000
93.34221
12.11214
0.00000
2317
102
0.693525
47.17963
0.00000
86.89733
0.00000
FEM

60.92384
25.74785
0.0182
72.1879
13.21483
0.0000
92.03515
23.80825
0.00010
1052
98
0.847667
51.77216
0.00000
49.36662
0.00000
FEM

43.06106
2157474
0.0463
-19.6821
13.01265
0.1308
235.3343
25.28994
0.00000
858
85
0.909351
86.56458
0.00000
35.36817
0.00000
FEM

4. CONCLUSION
The present paper examines empirically the impact of infrastructure on FDI for developing countries by using
seven different infrastructure indicators, including goods transported by railways (RAILINFRA 1), total rail lines
routes (RAILINFRA2), air transport freight (AIRINFRA), mobile cellular subscriptions per 100 people
(CELLPHINFRA), fixed telephone subscriptions per 100 people (FXPHONEINFRA), fixed broadband subscriptions
per 100 people (FXBROINFRA) and liner shipping connectivity index (CONINFRA). In addition to infrastructure
variables, we use four more control variables (i.e., URB, INF, OPEN and DOMCR) utilized by the majority of the
existing literature analyzing determinants FDI infows because this allows us to check the robustness of
empirical findings of our analyses. Our multivariate analyses are conducted based on an unbalanced panel data
set containing 102 developing countries for the years between 1990 and 2015.
The estimation results of the paper show that higher infrastructure level leads to higher level of FDI inflows in
the case of developing countries and this finding statistically significant in all models. This result verifies the
presence of the positive relationship between INFRASTRUCTURE and FDI. In regard to control variables, URB
variable is highly significant and positively related to FDI inflows in six models. On the other hand, the effect of
INF variable is mixed since its coefficients have both positive and negative statistically significant effects on FDI.
The sign of OPEN coefficient, as explained by literature, is positive and statistically significant and depicts that
higher trade openness level in a country increases FDI inflows. Finally, the signs of the coefficients of DOMCR
variable are positive and statistically significant in all models in parallel to our prior anticipation.
For policy implication perspective, we can say that countries aiming to attract more FDI to their economies
should pay attention and invest more on size and quality of their infrastructure networks, therefore support
policies enhancing size and quality of infrastructure.
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Abstract: People are considered food secure when they have access, at all times, to sufficient, safe, nutritious food to
maintain a healthy and active life—the absence of these conditions is known as food insecurity. The latest global estimates
indicate that 795 million, around one of every nine people, are hungry and that of under nutrition prevalence, which
measures the proportion of people unable to consume enough food for an active and healthy life, is 12.9% in developing
regions. Challenges of today and tomorrow of doubling food supply put sustainability of agriculture at level with ensuring
food security. The global food system needs to be resource efficient and at the same time sustainable.
Implementing agricultural innovations is key for coping strategies in the contexts of climate change and food security.
Precision Agriculture (PA) or Precision Farming (PF) includes innovative agricultural management practices that serve these
purposes. PA has been greatly promoted for the potential of high-tech tools to sustainably intensify food production
through increasing yields and profits, decreasing the environmental impacts of production, and improving food safety and
transparency in the food system through the data collected by precision agriculture technologies. However, little is known
about how farmers use PF technologies to support managerial decision-making, or about the relative magnitude of benefits
and costs of PF technologies on individual farms.
The aim of this study is to assess the PA practices that have been implemented since the 1980s in the world in terms of food
security. Moving from the experience of various countries, it has been discussed innovation challenges in the PA for both
crop and animal production. In addition, ongoing work on the PA in Turkey is evaluated in terms of the needs of the future.
Keywords: Precision Agriculture, Precision Farming, Food security, Turkey

1.INTRODUCTION
The current world population of 7.6 billion is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2
billion in 2100, according to United Nations (UN). With roughly 83 million people being added to the world’s
population every year, the upward trend in population size is expected to continue, even assuming that fertility
levels will continue to decline (UN, 2017). This means there will be an extra billion people to feed within the
next decade.
Continuing population and consumption growth will mean that the global demand for food will increase for at
least another 50 years. A major correlate of this deceleration in population growth is increased wealth, and
with higher purchasing power comes higher consumption and a greater demand for food, all of which add
pressure to the food supply system (Godfray et al., 2010; FAO, 2017). At the same time, farmers are
experiencing greater competition for land, water, and energy, and the need to curb the many negative effects
of food production on the environmentis becoming increasingly clear. The effects of climate change are a
further threat. But the world can produce more food and can ensure that it is used more efficiently and
equitably (Thornton et al., 2009; Godfray and Garnett, 2014). There is a need for multi-faceted and linked
strategies in which different components are explored to ensure sustainable and equitable food security at the
global, regional and national level.
At the same time, future’s food systems need to be resource efficient and sustainable. Efficient use of water,
reduction of soil erosion and degradation to the minimum, minimization of energy input and maximization of
yields under uncertain natural conditions are the goal (Hakkim et al., 2016). They pose highest requirements on
the underlying information and knowledge infrastructure and make future farming a knowledge business and a
very sophisticated management task (Bach and Mauser, 2018).
Digitization has increased in importance for the agricultural sector and is described through concepts like Smart
Farming (SF), Precision Farming (PF) and Precision Agriculture (PA). These type practices are sciences that is
intertwined with several other emerging areas of research and practice (Zhou et al., 2017) such as digital
agriculture, decision agriculture, smart agriculture, virtual agriculture, ‘Big-Data’ in agriculture, sustainable
agriculture, agriculture 4.0, prescription farming and others (Yost et al., 2018). Technology like GPS, and, in
particular, sensors are being used in field cultivation and livestock farming to undertake automatized
agricultural management activities. PA or PF is generally defined as information and technology based farm
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management system to identify, analyse and manage spatial and temporal variability within fields for optimum
productivity and profitability, sustainability and protection of the land resource by minimizing the production
costs. Increasing environmental consciousness of the general public is necessitating us to modify agricultural
management practices for sustainable conservation of natural resources such as water, air and soil quality,
while staying economically profitable (Sonka and Cheng, 2015; Webber et al., 2017). Stakeholders, such as
farmers, seed producers, machinery manufacturers, and agricultural service providers are trying to influence
this process (Schönfeld et al., 2018). These practices are facilitating long-term improvements in order to
achieve effective environmental protection. Despite all the positive contributions, the use of such technologies
brings with it some controversial issues, particularly data protection.
The purpose of this study is to evaluate the PA practices in terms of food security. PA experience of various
countries in the study have been mentioned and discussed the ongoing efforts about PA in Turkey. In addition,
the challenges that arise in PA have been evaluated in terms of the needs of the future.

2.THE EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES ON PRECISION AGRICULTURE
PA techniques/ technologies (PAT) are used by farms or farmers/entrepreneurs in the agricultural sectors of
developed and developing countries, in cooperation with various institutions or individually.
However, present use of PAT in the world is in general unclear. There was a strong uptake of PATs during the
1990s in North America, mainly because of the rise of information technology and the fact that US and
Canadian agriculture had the appropriate characteristics to promote new technologies promising better
economic results. Those characteristics were: (i) the large farm sizes; (ii) the organised extension system mainly
by the government and universities; (iii) the farmers/entrepreneurs willingness for progress and technology
adoption; (iv) the high income; (v) the possibility of financing investment; and (vi) the limited or absent
subsidies in agricultural products (Balafoutis et al., 2017).
PA growth rate flattened during the first years of 2000s, because the results (productivity increase, inputs and
fuel use reduction, ease of use, low maintenance, and compatibility between brands) were not as positive as
expected by the agricultural community. However, PATs are currently taking up again, because technology
problems have been gradually resolved and more tangible economic results have been shown at farm level
(e.g., profit increase). In 2014, PA global market already amounted to 2.3 billion, with an expected annual
growth rate of 12% through 2020 with the mature US and European markets considered the most promising
(Balafoutis et al., 2017).
Nowadays, SF practices using PF techniques are used in various countries for both crop and livestock
production. The use of PA techniques on arable land is the most widely used and most advanced amongst
farmers. Perhaps the most successful example is the use of Controlled Traffic Farming (CTF). Farmers in
Australia and UK (McHugh et al., 2009; Kingwell and Fuchsbichler, 2011) have been able to reduce machinery
and input costs, increasing crop yields. CTF is a whole farm approach that aims at avoiding unnecessary crop
damage and soil compaction by heavy machinery, reducing costs imposed by standard methods. CT methods
involve confining all field vehicles to the minimal area of permanent traffic lanes with the aid of Global
Navigation Satellite System (GNSS) technology and decision support systems (EU, 2014). The environmental
benefits of using CTF are acknowledged in the literature with several PAT are especially useful for cotton
producers in the southern U.S. most cotton in the southern U.S. is produced in fields with irregular shapes
where input application overlaps if PAT is not used. Also, cotton is a high-valued crop that requires significant
amounts of inputs. The high value and cost of cotton production provide incentives for the adoption of PAT to
improve profitability by reducing cost and/or improving yields (Zhou et al., 2017).
SF envisages the harnessing of Information and Communication Technologies as an enabler of more efficient,
productive, and profitable farming enterprises. Such technologies do not suffice on their own; rather they must
be judiciously combined to deliver meaningful information in near real-time. Decision-support tools
incorporating models of disparate farming activities, either on their own or in combination with other models,
offer one popular approach; exemplars include (Great Plains Framework for Agricultural Resource
Management) GPFARM in North America, Agricultural Production Systems sIMulator) APSIM in Australia,
Norfor (Nordic feed evaluation system) in Scandinavia and TDMI (Total DMI Index) in Finland amongst many
others (O’Gradya and O’Hare, 2017).
Specific characteristics of the agricultural sector may limit the use and adaptation of PATs on farms.
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3. FACTORS AFFECTING THE ADAPTATION OF PRECISION AGRICULTURE
PA has the potential to help farmers improve input allocation decisions, thereby lowering production costs or
increasing outputs, and, potentially, increasing profits. However, little is known about how farmers use PATs to
support managerial decision-making, or about the relative magnitude of benefits and costs of PATs on
individual farms (Batte and Arnholt, 2003). In addition, the factors affecting the adaptation of PATs may vary
depending on the characteristics of farms and farmers. In this section, the subject is evaluated with some
examples in the literature.
Research conducted by Khanna et al. in 1999 in the US shows that farmers who adopt PATs are younger, more
educated, full-time farmers and employing larger-scale farms. In a survey conducted for cotton in Turkey in
2010, due to the high cost of this technology is found in the farms of sufficient size it can be economically
applied (Özgüven ve Türker, 2010). The results of a study published in 2012 confirm and highlight the similar
findings. According to the results of this study (Watcharaanantapong, 2012) that analyzes the adaptation of
PAT of the farmer and farm characteristics, conducted in the US, the level of adopting the three selected PAT of
farmers, who are younger, have higher yields in the production of cotton, have more taxable income and
currently use computer or laptop for business management, were found to be higher than other farmers.
It is expressed an another research (D’Antoni et al., 2012) conducted in the USA that adoption of technologies
by farmers may reflect rational decision-making based on farmers’ perceptions of the appropriateness of the
characteristics and the value of technology to them in the coming years.
In another study (Miller et al., 2017) conducted again in the US on the adoption of PATs, it was concluded that
the adoption of PATs in general was slow. In all cases, farms tended to remain with the given level of
technology adopted in the previous year. It is stated (Hand, 2018) that the adoption of data-driven agriculturefood management strategies for Canada is currently limited to innovative farmers or early adopters, and the
bottlenecks that prevent more widespread acceptance are ease of use and integration difficulties. In another
study, it is stated that PAT is still a concept in many developing countries and is necessary for the rapid
adoption of public and private sectors with strategic support. It is also emphasized that successful adoption
should consist of at least three stages, including discovery, analysis and execution (Hakkim et al., 2016).
Due to the necessity of high-cost technology, PATs started in developed countries and the adaptation problems
of farmers in these countries were encountered. As can be seen from the examples in the literature, it is seen
that mostly cotton farmers have adapted to the methods which can be used effectively in large-scale farms.
The use of PATs in the production of basic foodstuffs also shows improvements in some countries.
It is recognized that PATs can play an important role in the European Union(EU) in meeting the growing
demand for food, feed and raw materials, while ensuring the sustainable use of natural resources and the
environment. However, the adoption of the PA in the EU also faces certain challenges due to the size and
diversity of farm structures (EU, 2014).
Factors influencing the adaptation of PATs can also be considered as factors limiting the development of these
techniques. Therefore, some facilitating measures and some support systems need to be developed by
decision-makers and governments to ensure the expected benefits from these agricultural techniques.

4. RESTRICTIONS ON THE DEVELOPMENTS OF PRECISION AGRICULTURE AND NEEDS FOR THE
FUTURE
PATs have a real potential to deliver a more productive and sustainable agricultural production, based on a
more precise and resource-efficient approach. However, while in the USA possibly up to 80% of farmers use
some kind of PATs, in Europe it is no more than 24% (Smart-akis, 2018). Moreover, PATs are used for both crop
and animal production activities, in large agricultural holdings and in small family businesses and even in urban
agriculture. However, there have been some factors limiting the development and spread of the PATs that have
started in the 1980s especially in developing countries. These factors include cultural perception, lack of local
technical expertise, infrastructure and institutional constraints, knowledge and technical gaps and high start-up
costs with in some cases a risk of insufficient return on the investment (EU, 2014). Some of the factors that
slow down the adaptation of PATs and the needs for the future are summarized below.
*High start-up costs: The cost of PATs is very high (Keskin, 2013). A lot of studies hypothesized that household
income was positively related to PATs adoption. The more household income farmers make the more financial
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ability farmers have to invest in PATs (Watcharaanantapong, 2012). In agricultural support policies, it is
considered that providing support to the financing of technology investments through individual and / or
cooperatives may solve the difficulties in this issue.
*Data security: Uncertainty around the ownership, privacy and security of farm data are most commonly the
reasons cited for farmer’s reluctance to “buy-in” to big data in agriculture. According to a study conducted in
Australia, 74% of the farmers knew nothing or very little about the terms and conditions of their data contracts,
what is more telling is the fact that over 62% lack trust in their service providers in the way that they deal with
farm data. This coupled with issues such as ‘Who owns data?’ and ‘Is my data safe and private?’ form the basis
of the analysis of the reluctance of farmers to fully embrace PATs thus arguable denying its full potential
(Duncan and Fraser, 2018; Wiseman and Sanderson, 2018). In this context, the data protection directive, which
has been in force in the EU since 1995, has been modernized according to the conditions of the day, and in
2016, the general data protection regulation was published in the EU official journal (Official Journal, 2016).
USA and Australia (Wiseman and Sanderson, 2018) and also in Turkey continues legal regulations on the
protection of data. Legal arrangements for the protection of personal data in Turkey, dated April 7, 2016 and
published in Official Journal No. 29 677 No. 6698 "Law on the Protection of Personal Data" was a critical
milestone (Akıncı, 2017).
* Local technical expertise : Techniques and data collection required by PATs (such as variable ratio
applications) need to have specific skills in order to fully utilize the data from them. Access to individuals and
teams with skills in data management systems and spatial data analysis is invaluable, but many extension staffs
offer low information on using these technologies. Training opportunities are needed to ensure that educators
and researchers rely on them when using these technologies (Duncan and Fraser, 2018; Thompson, et al.,
2018). Management Information Systems include planned systems for collecting, processing, storing, and
disseminating data in the form needed to carry out a farm’s operations and functions. It is not easy for farmers
and especially small farmers to utilize and benefit from the management information systems offered by PATs.
For this, as in Turkey, the companies which collects data from farms, analyzes, and presents the results of
analysis for the use of farmers has been established.
*Policy and cooperation of institutions: Building effective and useable PATs and other ‘Big Data’ sources that
lead to greater agricultural sustainability will require a coordinated effort by many sectors and institutions.
Further, resources are finite and duplicated efforts among sectors can waste time, energy and resources and
impede progress (Yost et al., 2018). For example in Turkey, in June, 2015, the Smart Agricultural Feasibility
Project (AKTAR) was initiated under the partnership of TUBİTAK Space Technologies Research Institute (UZAY)
and Ankara University Faculty of Agriculture. The project aims to develop PA models for the products grown in
the Central Anatolia Region (Teke et al., 2016). Again, the Agricultural Monitoring and Information System
(TARBIL) Project was established with a protocol signed between Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(MFAL), TURKSTAT, ITU and the Ministry of Forestry and Water Affairs. Since the end of 2011, installation work
in order to provide services to all of Turkey TARBİL dissemination and stakeholders has been launched (TARBİL,
2018). Of course, any conversation on SF has to include the manufacturers. And many companies around the
world have stepped up their efforts to speed up PATs use in agriculture (Gasiorowski-Denis, 2017).

5. CONCLUSION
The use of technology in the agricultural sector and the positive effects of them have been increased over time.
The technologies that make the works of the farmers easier by increasing productivity, profit and quality in
agriculture have become smarter. Taking advantage of these developments for sustainability food security is
among the priorities of almost every country. PATs have been implemented in developed countries since the
1980s. Due to the advantages it provides, developing countries and less developed countries are also trying to
implement these techniques. The widespread use of smart technologies that can be used in both product and
animal production requires some technical, legal and organizational arrangements. These arrangements
continue in Turkey as in many other countries. The factors needed for the developments of PATs are
considered as high technology cost, data security, lack of information and institutional cooperation within the
limits of this study. It is thought that decreasing the irrigation water used especially in agricultural production
all over the world will motivate every country in the near future in order to meet the current needs related to
PATs.
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Özet: Türklerin geleneksel yaşamında önemli bir yeri olan yaylacılık faaliyeti, günümüzde de devam etmekle birlikte,
Türkiye'nin bazı yörelerinde amaç ve şekil değiştirmiştir. Yaz ayları sıcak ve aşırı nemli geçen yöre sakinleri en azından
geceleri daha rahat uyuyabilmek ve ertesi güne daha verimli ve zinde başlayabilmek için doğal serinliğin olduğu yaylalara
çıkmaktadırlar. Rekreasyon amaca hizmet eden bu tür yaylalar genellikle Türkiye'nin güneyindeki dağların yamaçlarında
bulunmaktadırlar. Bu tür yaylaların önemli bir kısmı mevsimlik yerleşmeler olmakla birlikte, bir kısmı zamanla sürekli
yerleşmelere dönüşmüşlerdir. Sürekli yerleşmelere dönüşen veya sürekli yerleşmelerde gelişen yaylacık faaliyetlerinde de
sorunlar bulunmakla birlikte, özellikle mevsimlik yerleşmeler olmaları nedeniyle idari bir statüsü olmayan yaylalarda
sorunlar çok daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Çevrenin iklim şartları nedeniyle adeta zorunlu olan ve her geçen yıl daha
da artan taleplerle büyüyen bu yaylalarda sorunlarda büyümektedir.
Rekreasyon amaçlı yaylalarda orman arazisi işgali ve doğal çevrenin bozulması en önemli sorun olmakla birlikte, kullanma
suyu yetersizliği, evsel atıkların neden olduğu kirlilik, kanalizasyon sisteminin olmaması veya yetersiz olmasından kaynaklı
sıvı atık sorunları, ulaşım yollarının yetersiz olması, plansız ve kontrolsüz yapılaşma, doğal çevreye uygun olmayan mimari
gibi alt ve üst yapı ile ilgili pek çok sorunlar bulunmaktadır.
Çukurova'yı çevreleyen dağlarlar, yaz döneminde Çukurova'da hakim olan sıcaklık ve nem şartları nedeniyle Türkiye'de en
fazla rekreasyon amaçlı yaylaların bulunduğu alanlardır. Bu çalışma sahası olarak seçilen Osmaniye, Amanos Dağlarının
hemen eteklerinde bulunması nedeniyle Çukurova'daki diğer şehir yerleşmelerine göre yaylalara ulaşmada daha elverişli
konumda bulunmaktadır. Bu nedenle de Çukurova'nın diğer şehirlerine göre nüfusunun yaylacılık faaliyetine katılma oranı
daha yüksektir. İlde yaylacılık faaliyetinin yaygın olması, var olan yaylaların büyümesine neden olurken, yeni yayla
yerleşmelerinin de oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çalışma sahası olarak Osmaniye ili alınmıştır. Çalışma sahamızı
oluşturan Osmaniye ilinde de küçüklü büyüklü yaklaşık 50 civarında yayla yerleşmesi bulunmakta ve her yıl bu yaylalardan
yaklaşık olarak 100 bin civarında nüfus yararlanmaktadır.
Yaylaların sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmek için, daha önce konuyla ilgili çalışmalardan
elde edilecek bilgiler derlenecek ve sahada yapılacak gezi-gözlemler ile yetki kişi ve kurumlarla yapılacak görüşmeler
yapılacaktır. Elde edilen bilgiler ışığında da tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Amaçlı Yaylacılık, Yayla Sorunları, Osmaniye Yaylaları.

Problems of Yayla Settlements for Recreation: The Case of Osmaniye Province
Abstract: Yayla activities, which has an important place in the traditional life of the Turks, has also being continued today
although these activities have changed purpose and shape in some regions of Turkey. In summer months which are very hot
and humidity, the local residents go to yayla settlements, where there is natural coolness, to be able to sleep at night and
to be more productive and enthusiastic in the next day. These types of yaylas serving recreation purpose are usually located
on the slopes of the mountains in the south of Turkey. Altough a considerable part of these recreational yaylas are seasonal
settlements and some of them became permanent settlements in course of time. There are problems in the developing
yayla activities of permanent settlements that develop into or develop in permanent settlements but the problems reach
much larger sizes in yaylas which are seasonal settlements because of their administrative status. Due to the climatic
conditions of the region, the problems are growing in these yaylas, which are almost necessary and growing with increasing
demands every year.
The invasion of forest land and the deterioration of the natural environment are the most important problems in Yayla
settlemets. Additionally, there are many problems related to infrastructure and superstructure such as drinking water
shortage, pollution caused by domestic waste, liquid waste problems caused by lack or inadequacy of the sewerage system,
inadequate transportation routes, unplanned and uncontrolled buildup and the presence of architectural structures that
are unsuitable for natural environment.
Due to high temperature and humidity conditions during the summer in Çukurova Plain, the most recreational activities are
carried out in settlemets located the mountains around the Çukurova, in Turkey. Osmaniye province is located in the
foothills of the Amanos Mountains, which makes it more convenient for reaching yayla settlements than other cities in
Çukurova. For this reason, the rate of participation to yayla activities is higher in Osmaniye than other cities located
Çukurova Plain. The widespread yayla activites in the province leads to the growth of existing recreational settlements and
also causes the emergence of new yayla settlements. For this reason, Osmaniye province was selected as a study area.
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There are about 50 large and small yayla settlements within the boundary of Osmaniye province, and the total population
of these settlements reaches approximately 100 each year.
In order to determine the problems of yayla settlements and to propose solutions to these issues and difficulties,
information will be collected from the related studies, field studies and observation will be done, interviews will be made
with authorized persons and datasets will be collected from authorized institutions. Finally, the proposed research will try
to find applicable solutions to the identified problems in the light of the obtained information and datasets.
Keywords: Yaylas for recreational activities, Problems in Yayla Settlements, Yayla activities in Osmaniye Province.

1. GİRİŞ
Osmaniye, 3222,5 km2 yüzölçümüyle Akdeniz bölgesinin Doğu bölümünde yer almaktadır. İl kuzeyden
Kahramanmaraş, doğudan Gaziantep, güneyden Hatay, batıdan ise Adana illeri ile çevrilmiştir. Türkiye'nin en
verimli ovalarından Çukurova’nın doğu kısmı ile Orta Amanosların batı yamaçları ilin kapladığı sahayı
oluşturmaktadır (Harita 1).
Harita 1: Çalışma sahası lokasyon haritası (Kaynak:Koca, 2011)

Çalışma sahasını oluşturan Osmaniye ilinde, Türk aşiretlerin buraya geldiği tarihten itibaren yaylacılık faaliyetleri
başlamış ve günümüzde de şekil değiştirerek devam etmektedir. Yöredeki aşiretler yayla olarak Uzunyayla ve
Binboğalardaki yaylaları kullanırken 1865-1866 yıllarındaki Fırka-i İslahiye Hareketinden sonra buraların
yasaklanması ile aşiretler iskândan önce Amanoslarda yaşadıkları yerleri veya bu yerlerin yukarılarındaki uygun
yerleri yayla olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle bu yöredeki bazı yaylalar 150-170 yıldan beri
kullanılmaktadır.
Ancak bazı tarihi kaynaklar da gösteriyor ki, bu yöredeki yaylacılık faaliyetlerinin yapılış amacı Türkiye'nin diğer
yörelerindeki gibi sadece hayvancılık ekonomisine dayalı yaylacılık değildir. Çukurova’nın aşırı nemli ve sıcak
havası, insanların yaşama konforunu düşürmekte bu bunaltıcı havaya sivrisineklerin neden olduğu sıtma
hastalığı da eklendiğinde, insanlar için yaylalara çıkma kaçınılmaz olmuştur (Koca, 2011). Geçmişte ova
köylerinden hatta kentlerden yaylalara göç eden ailelerin hayvanları bulunur ve bu hayvanları ile yaylalara göç
edilirken, günümüzde artık hayvanlarla yaylalara göç sadece Kadirli ilçesinin bazı yaylalarında görülmektedir.
Bunun yanında bazı rekreasyon amaçlı yaylalarda yayla dernekleri yaylada hayvancılığı koku ve aşırı derecede
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sinek olması nedeniyle yasaklamıştır (Örnek: Akarca Yaylası). Yöre halkı için geleneksel hale gelen yaylacık
faaliyetleri, Balkan Savaşları sonrası ovalık alanlardaki köylere yerleştirilen Balkan göçmenlerinde pek
yaygınlaşmamıştır.
Türkiye'nin içinde bulunduğu orta enlemlerde, biyoklimatik konfor açısından uygun olarak kabul edilen
hissedilen sıcaklık değeri nem ve rüzgâra bağlı olarak 17-24,9 °C'ler arasıdır (Koçman, 1991:101). İnsanların
konforlu hayat sürebilmeleri için atmosferin nemine bağlı olarak değerlendirilen hissedilen sıcaklık yaz dönemi
için 22,8-26,1 °C ve kış dönemi için 20,0-23,9 °C aralıklarında en uygun olarak kabul edilmektedir (Topay, Yılmaz,
2004:4). Yine biyoklimatik konforun sağlanabilmesi için bakılması gereken iklim elemanlarına ait değerleri
Olgyay (1973); açık alanda 21-27,5 °C sıcaklık, %30-65 bağıl nem ve 5 m/sn' ye kadar olan rüzgâr hızı
kombinasyonu olarak açıklamıştır (Aktaran: Topay, Yılmaz, 2004:5). Bu açıdan çalışma sahasının ortalama aylık
sıcaklık dağılışına (tablo 1) ve gece gündüz bağıl nem oranlarının yıllık dağılışına (tablo 2) bakıldığında mayıs
ayında ekim ayına kadar olan süre, yöre insanlarının yaşam konforu için gerekli olmaktadır. Özellikle yaz
aylarında yüksek sıcaklığın yanında, gece %75'e ulaşan ortalama bağıl nem oranı, insanların rahat bir uyku
geçirerek ertesi güne daha dinç başlayabilmeleri ve iş gücü kaybı yaşanmaması için uygun sıcaklık ve nem
ortamına ihtiyaç duymaktadırlar.
Tablo 1: Osmaniye İlinde Aylık Ortalama Sıcaklık Dağılışı(°C)
İstasyon
Yükselti(m)
I
II
III
IV
V
Osmaniye
120
8,3
9,6
12,5 16,7 21,0
Kadirli
100
9,2
10,2 13,9 17,2 21,7
Düziçi
450
8,1
9,1
11,9 17,6 21,1
Bahçe
665
5,7
6,6
10,1 14,0 19,0
Yarpuz
980
2,3
2,9
6,4
11,0 14,9
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Osmaniye İl Müdürlüğü verileri

VI
25,1
26,0
23,5
23,6
19,0

VII
27,7
28,7
26,6
26,0
21,8

VIII
28,3
29,0
26,9
26,5
21,7

IX
25,2
26,0
25,1
23,6
18,5

X
20,5
21,8
20,4
18,2
14,0

XI
13,6
14,9
12,8
11,7
8,0

XII
9,5
10,8
8,7
6,8
3,8

Ort
18,2
19,1
17,7
15,9
12,0

Tablo 2: Osmaniye İlinde Gündüz ve Gece Bağıl Nem Oranlarının Yıllık Dağılışı (%)
İstasyon

Saat
I
II
III
IV
V
7
77,2
77,2
77,9
76,1
72,0
Osmaniye 14
44,7
44,0
45,0
45,3
44,6
21
65,6
64,0
66,8
68,4
68,5
7
64,5
68,5
72,5
74,3
72,9
Kadirli
14
37,3
39,3
39,1
44,8
43,8
21
56,2
59,7
62,0
68,3
67,6
7
69
70
73
66
69
Düziçi
14
53
49
55
46
45
21
65
69
72
57
64
7
72,6
68,8
59,2
55,5
50,6
Bahçe
14
44,4
45,7
38,7
44,7
35,9
21
61,3
59,0
46,0
41,2
39,9
7
70
69
70
66
65
Yarpuz
14
56
54
51
49
50
21
70
68
66
63
66
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Osmaniye İl Müdürlüğü verileri

VI
67,5
44,9
66,4
72,4
46,4
67,4
68
46
63
53,7
37,1
41,1
62
47
66

VII
72,0
50,0
72,7
74,0
43,8
66,0
69
43
63
58,1
39,6
48,6
64
46
66

VIII
72,6
47,8
71,3
74,9
40,5
63,7
70
45
61
58,7
43,9
51,6
65
46
67

IX
71,2
41,4
64,7
70,9
38,5
62,2
57
36
53
55,6
38,2
42,5
61
43
60

X
75,6
40,7
62,4
70,0
37,7
59,9
61
36
57
56,9
30,8
43,9
63
43
61

XI
79,8
43,3
67,8
71,4
36,4
60,5
58
41
55
59,4
36,4
48,6
68
46
66

XII
80,0
48,9
70,4
67,9
38,8
59,8
73
56
68
69,6
40,1
58,2
71
54
71

Osmaniye ili sıcaklık ve bağıl nem oranlarının da ortaya koyduğu gibi, burada iklim şartları yöre insanlarını
yaylacılık faaliyetlerine zorlamaktadır. Bu nedenle ilde yoğun bir şekilde yaylacılık faaliyetleri sürdürülmektedir.
Yoğun talep nedeniyle ilde geçmişte var olan yaylalar günümüzde de kullanılmaya devam ederken, yaylalardan
yararlanan nüfusun artması ile var olan yaylalar büyüme gösterirken, yeni yaylalar da oluşturulmuştur (Örneğin
son yıllarda kurulan Osmaniye Merkez ilçedeki Hacıdağı Rahime Hatun Yaylası, Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası
gibi). Elverişsiz topografya, iklim şartları ve terör eylemleri gibi nedenlerle oluşan göçler sonucu boşalan
yükseklerdeki eski köy yerleri, değişen sosyo-ekonomik yapı sonrasında yayla olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Örnek: Merkez ilçedeki Karataş ve Küllü Yaylası).

2. YÖNTEM VE METOD
Bu çalışmada, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi, görüşme ve gezi-gözlem yöntemleri
kullanılarak, çalışma sahasındaki yaylaların sorunları gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmaya
çalışılmıştır. Çalışma sahası ve konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar analiz edilerek gerekli notlar alınmış
sonra, sahaya gezi-gözlemler yapılarak olaylar ve olgular yerinde doğal ortamlarında gözlemlenmiştir. Bu gezi ve
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gözlemler esnasında çalışma sahası ve çalışma konusu ile ilgili yetkililerle görüşmeler yapılmış (Osmaniye Orman
İşletme Müdürlüğü) ve bu görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme sorularına cevaplar aranmıştır. Ayrıca
sahada sorunları yansıtacak ilgili fotoğraflar çekilmiştir.

3. OSMANİYE İLİNDEKİ YAYLALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Osmaniye ilindeki 250-300 m. den alçakta olan yerleşmelerde yaşayanlar rekreasyon amaçlı yaylalara ihtiyaç
duyarken, bu yükseltinin üzerinde kalan yerleşmelerde yaşayanlar, bulundukları alanlarda yaz aylarının alçakta
bulunan yerleşmelere göre nispeten serin hissedilmesinden dolayı yaylacılık faaliyeti pek yaygınlaşmamıştır.
İlde yaylacılığın yaygın olmasının sonucu Hasanbeyli ve Bahçe ilçe merkezleri önemli miktarda yaylacı alması
nedeniyle “yayla-kent” özelliği göstermektedir. Sürekli yerleşim yeri olmaları ve kentsel hizmetlerin bulunması
buraların yayla olarak tercih edilmelerinin en önemli nedenlerindendir.
Osmaniye İlinde Merkez ve Toprakkale ilçeleriyle ovadaki diğer yerleşmelerde yaşayanlar yayla olarak
Amanosların kuzey yamaçlarındaki yaylalar ile ilin batısındaki Bahçe ve Hasanbeyli ilçe merkezleri ile buralardaki
yaylaları tercih ederken, Kadirli ve Sumbas ilçe merkezleri ile buralardaki ova köylerinde yaşayanlar Dibek
Dağlarının yamaçlarındaki yaylaları tercih etmektedirler. Osmaniye Merkez ilçe idari sınırları içerisinde Zorkun,
Olukbaşı, Ürün, Haraz, Rahime Hatun, Kadirli ilçesinde Maksutoluğu, Bağdaş, Akarca, Alipaşa, Hasanbeyli
ilçesinde Almanpınarı, Düziçi ilçesinde Mezdihi ve Tozluyurt gibi büyük yayla yerleşmeleriyle, konut sayısı
100'ün altında olan toplam 50 civarında yayla yerleşmesi bulunmaktadır (Harita 1).
Yayla yeri tercihinde, yayla kuruluş yerinin yükseltisi ve sürekli yerleşim yerlerine ulaşım mesafesi, su kaynakları
ve bitki örtüsü dikkate alınmıştır. Yayla kuruluş yerlerinin tercihinde dikkat çeken bir özellikte, vadi içlerinin
seçilmesidir. Vadi içlerinin yayla olarak seçilmesinde vadi yamaçlarındaki vadi kaynaklarının yanında, vadi
içlerinin kuytu yerler olması nedeniyle sıcaklığın daha düşük olmasının da etkisi olmaktadır. Vadi içlerinde
gündüz vadi meltemi, gece ise dağ meltemi oluşması nedeniyle gün boyu hava sirkülasyonunun oluşması vadi
içlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasına neden olmaktadır. Yörenin sahip olduğu iklim şartları, yöre
insanlarını yaylacılık faaliyetlerine yönlendirirken, artan talep karşısında yaylalar büyür ve çoğalırken, bu
yaylaların sorunları da hızla artmaktadır. Bu çalışmada bu yaylalara gezi ve gözlemler yapılarak yerinde tespitler
yapılmaya çalışılmıştır.

4. OSMANİYE İLİNDEKİ YAYLALARIN SORUNLARI
Rekreasyon amaçlı yaylalara çıkmak bu yöre halkı için ihtiyaç olduğu gibi geleneksel hale de gelmiştir.
Osmaniye ili 2017 yılı itibariyle yaklaşık 527 bin nüfusa ev sahipliği yaparken, bu nüfusun yaklaşık 100 bini
yaylacılık faaliyetlerine katılmaktadır ve bu sayı her geçen yıl artış göstermektedir. Öyle ki buradaki bazı yayla
yerleşmeleri, yaz döneminde barındırdığı nüfusla Türkiye'deki bir çok şehirden daha kalabalık hale gelmektedir.
Örneğin Zorkun Yaylası yakın çevresindeki yaylalarla yayla sezonunda 30 bin civarında yaylacıya ev sahipliği
yapmakta, yayla sezonu dışında ise tamamen boşalmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak, halkın ekonomik
durumundaki iyileşme ve ulaşım sistemlerindeki gelişme yaylacılık faaliyetine katılanların artmasına neden
olmuştur. Artan talep karşısında büyüyen yaylaların ve yaz aylarında önemli miktarda yaylacı nüfusa ev sahipliği
yapan köy ve yayla-kentlerin önemli sorunları da bulunmaktadır.
İldeki yaylalarda sorunların ortaya çıkmasında ve yaylacılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük
engellerden birisi ve sorunların çoğunluğunun temeli, yaylalarda yasal yönetimsel yapının olmamasıdır.
Yaylalar, köy idari sınırları içerisinde bulunmalarına rağmen, köylerden daha kalabalık ve orman arazisi
üzerinde kaçak olarak kurulmalarından dolayı köy muhtarlıkları tarafından sahiplenilmemektedir. Oysa yayla
yerleşmelerinin en önemli sorunlarından olan, kontrolsüz ve plansız kaçak yapılaşma köy muhtarlıklarının yetki
ve sorumlulukları içerisindedir. Yayla yerleşmeleri ise idari yapıdaki boşluğu kurdukları dernekler aracılığıyla
kapatmaya çalışsalar da derneklerin görev, yetki ve ekonomik güçleri bu sorunların çözümünde yetersiz
kalmaktadır (Koca, 2014: 59).
Yayla alanlarının bir kısmı devlet orman arazileri üzerinde yasal olmayan bir şekilde kurulmuş ve nedenle de
orman işletmeleri ile davalık olmaktadırlar. Orman işletmeleri bu kaçak yapılaşmaya bazı nedenlerden dolayı
engel olmakta yetersiz kalmaktadır (Foto. 1). Mülkiyet sorunu ise yaylalarda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.
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Foto 1. Olukbaşı Yaylasında Orman Arazisinde Kaçak Yayla Konutları

Devlet ormanları üzerinde kurulan yaylalarda sürekli artan sorunlara, 6831 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1.
fıkrası değiştirilerek çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Rekreasyon amaçlı kullanılan geleneksel yayla alanları ile
ilgili ilk yasal düzenlemeye bağlı olarak, 28580 sayılı “Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespit Ve İdaresi
Hakkında Yönetmelik” de yayımlanmıştır. Bu yasal düzenleme ile orman arazilerinde inşa edilen yayla konutları,
Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetine geçmekte ve kullanıcıları tarafından kiralanması yoluna gidilmektedir.
Bu yasal düzenleme yaylalardaki idari yapıdaki boşluğu girmede yetersiz kalmaktadır. Yaylalardaki idari yapıdaki
boşluğun yarattığı en önemli sorunların başında, plansız, kontrolsüz ve sağlıksız yapılaşma gelmektedir. Çünkü,
bu alanlardaki yaylacıların ihtiyacını karşılayacak olan alt ve üst yapı hizmetlerini, yaylaların dahil bulunduğu
Orman İşletme Müdürlüklerinin gidermesi gerekmektedir. Ancak Orman İşletme Müdürlükleri böyle bir
sorumluluğun üstesinden gelecek yapıda ve güçte değildir. Bu ve benzeri sorunları çözmek, halkın yayla
ihtiyacını karşılamak ve Orman İşletme Müdürlüğü üzerindeki yükü azaltmak ve yaylacıların yayla konutu yeri
ihtiyacını karşılamak için Osmaniye Merkez ilçe sınırları içerisinde 2014 yılında Olukbaşı Yaylası'nın üzerindeki
yamaçta 53 hektar alanda Olukbaşı A Tipi Mesire alanı oluşturarak 29 yıllığına özel bir işletmeye devri
yapılmıştır. Özel işletme ise arazide planlama yaparak, yöre halkının rekreasyon ve sosyal ihtiyaçlarının
giderilmesi, orman alanları üzerindeki baskıyı ve tahribatı azaltmak amacıyla her biri 80 m 2 lik 620 adet çadır ve
karavan kamp alanı oluşturarak yaylacılara kiraya vermektedir. Alanda çadır ve karavan kamp yerleri dışında
sosyal, ticari ve spor alanları da bulunmaktadır (Foto.2).
Foto 2: Olukbaşı A Tipi Mesire Alanındaki Yayla konutları
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Yaylalarda plansız ve düzensiz yapılaşmalar, beraberinde bazı sorunları da oluşturmuştur. Yayla içi yolların dar
ve yetersiz olması, yayla konutlarının fosseptik çukurlarından sızan suların yer altı sularını kirletmesi, evsel
atıklar, araçların park yerlerinin olmaması bu sorunlardandır. Evsel sıvı atıklar açılan fosseptik çukurlarına
boşaltırken, katı atıklar dernekler tarafından toplatılmakta ve yayla çevresindeki boş arazilere bırakılmaktadır.
Zorkun Yaylası 2006 yılında Osmaniye Belediyesi mücavir alanı sınırlarına dahil edildikten sonra yaylanın katı
atıkları Osmaniye Belediyesi tarafından toplatılarak katı atık bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Fosseptik
çukurlarından sızan kirli sular yeraltı sularının kirlenmesine neden olurken, katı atıklar ise çevre kirliliğine neden
olmaktadır (Foto.3). Hatta bu çöplüklerdeki bazı yangınlar çevrelerindeki ormanlık alanları da tehdit etmektedir.
Yaylaların kuruluş yerini belirleyen en önemli faktörlerin başında su kaynakları gelmesine rağmen, özellikle
Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki yaylalarda, arazinin karstik yapıda oluşu nedeniyle, yaylalarda su yetersiz
gelmektedir. Yine ildeki büyük oranda yaylacı alan köy yerleşmelerinde de, yaz döneminde kalabalıklaşan nüfus
nedeniyle su yetersiz gelmekte, bu köylerde sürekli ikamet edenlerle yaylacılar arasında su nedeniyle
anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.
Foto 3. Yaylalarda yol kenarlarına bırakılan katı atıklar
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Yaylalar geçici yerleşme şekillerinden olduğundan güvenliği sağlamak için kurulmuş teşkilatlar
bulunmamaktadır. Herhangi bir güvenlik olayı ile karşılaşıldığında bağlı olunan jandarma karakolundan gelecek
ekip beklenmek zorundadır. Bu ise yaylada güvenlik zaafı oluşturmaktadır.
Yapılaşmanın fazla olması, hızlı betonlaşma, doğanın tahrip edilmesi bazı yaylaların en büyük problemleri
arasındadır. Önceleri ahşaptan inşa edilen yayla konutları son yıllarda çok katlı ve betonarme olarak gösterişli
tarzda inşa edilmektedir (Foto.4). Bu yapılaşma yaylaların doğal siluetini bozmaktadır. Yaylalara özgü plan ve
tarz geliştirilerek doğal ortamın korunmasına özen gösterilmelidir.

Foto 4. Yaylalardaki betonarme yayla konutları

Yaylaların gelişmesi ya da gerilemesinde ulaşımın kolay veya zor olmasının önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Özellikle yaylalara günübirlik gidiş-dönüş yapanlar için yaylaya ulaşma süresi ile maliyeti oldukça önemlidir.
Çünkü bu olay her gün tekrarlandığı için, en kısa sürede ve en az masrafla ulaşımın sağlandığı yaylalar en fazla
tercih edilen yaylalardır. İldeki yaylalar içerisinde sürekli ikamet edilen yerleşmelere en uzakta olanı yaklaşık 60
km mesafededir. Bu mesafe çok uzak olmasa da yolların dar, virajlı ve bakımsız olması süreyi uzatmaktadır. Bu
nedenle ulaşımı kolay ve yakın olan yaylalar hızla büyümektedir. Osmaniye'ye yakın olan Olukbaşı ve Kadirli'ye
yakın olan Akarca yaylaları bunlara örnek oluşturmaktadır.
Yaylalarda plansız ve kontrolsüz yapılaşmanın sonuçlarından birisi de yayla içi yolların dar ve yetersiz olmasıdır.
Bu nedenle yaylalarda dahi trafikte sıkışıklık yaşandığı gibi araçlar için park yeri bulmakta önemli bir sorun
oluşturmaktadır (Foto 5).
Foto 5. Yaylalardaki trafik sıkışıklığına bir örnek, Zorkun Yaylası
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Yaylalar yaz döneminde önemli miktarda nüfusa ev sahipliği yapmakta ve bu nüfusun yaş ortalaması da oldukça
yüksek olmaktadır. İldeki yaylalardan Zorkun Yaylası dışındakilerde yaylacı nüfusa sağlık hizmeti verecek sağlık
kuruluşları bulunmamaktadır.
Yaz dönemi nüfusunun 5 katı kadar yaylacı alan belde belediyeleri, yaylacı konutlarının bulunduğu mevkilere de
başta alt yapı hizmetleri olmak üzere belediye hizmetlerini götürmektedirler. Ancak bu küçük yerleşim
yerlerindeki belediye teşkilatlarının en önemli gelirlerinden birisi İller Bankasından kişi başına aldıkları
belediyeler payıdır. Yaylacı nüfus, ADNKS’ye göre bu belediye sınırları içinde ikamet etmedikleri için belediyeler
pay alamamaktadır. Bu nedenle bu belediyelerin yeterince belediye hizmetleri sunabilmesi için gelir artırıcı ek
kaynaklar oluşturmaya yönelik hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Osmaniye'de yaz aylarında hem sıcaklık hem de bağıl nem oranı oldukça yüksek olmaktadır. Özellikle akşam
güneşin batmasıyla sıcaklığın az da olsa düşmesiyle bağıl nem oranı %75-80'lere kadar yükselerek bunaltıcı bir
havanın oluşmasına neden olmaktadır. Bunaltıcı gecelere serinlik katan "kara meltemi" rüzgarının da (yörede
kuru ve serin olması nedeniyle poyraz olarak adlandırılmaktadır) oluşamaması veya çok geç hatta sabaha karşı
oluşması, yöre insanlarının geceleri zor geçirmesine neden olmaktadır. Her ne kadar klima cihazlarının
yaygınlaşmasıyla konutların içerisinde suni bir serinlik oluşturulsa da, yöre insani geceleri doğal serinlikte
geçirmek ve dinlenmiş olarak ertesi güne başlamak için yaylaları tercih etmektedir. Ayrıca insanların sürekli
yaşadıkları mekanlardan ayrılarak yer değiştirmeleri psikolojik rahatlamalarına neden olması nedeniyle, yöre
insanları için yaylalar vazgeçilmezdir. Aratan taleple yöredeki yayla yerleşmeleri sürekli büyürken yeni yayla
yerleşmeleri de oluşmaktadır.
Büyüyen ve yeni oluşturulan yayla yerleşmeleri genellikle orman arazileri üzerinde olmaktadır. Orman arazileri
üzerinde kontrolsüz ve plansız bir şekilde büyüyen veya oluşan yaylalarla birlikte sorunlarda ortaya çıkmakta ve
büyümektedir. Bu nedenle bu kontrolsüz ve plansız büyüme ve oluşmanın önüne kesmek gerekmektedir.
Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2014 yılında oluru alınan ve 2018 yılı itibariyle faal hale geçen
"Olukbaşı A Tipi Mesire Alanı" bu kontrolsüz ve plansız yapılaşmanın önünü kesmiştir. Çünkü bu mesire alanı
olarak kabul edilen ve 29 yıllığına özel bir işletmeye işletme hakkı devredilen saha ve yakın çevresinde yaylacılar
orman arazisini işgal ederek kaçak yapılaşmaya gidiyorlardı. Bu tip uygulama bu sahadaki kontrolsüz
yapılaşmayı nispeten engelleyecektir. İşletme hakkını alan işletme sahada planlama yaparak kamp ve karavan
(mobil ahşap konut) alanlarını, yolları, sosyal alanları, spor alanlarını ve ticari alanları yapmaktadır. Yöre için
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özel bir kanun ve yönetmelik bulunmadığı için, bu kamp alanında karavan yerine en fazla 80 m 2 lik ahşap
meskenler yapılarak altlarına tekerlek takılarak mobil hale getirilmektedir.
Yaylalardaki plansız ve kontrolsüz yapılama ve bunlardan kaynaklanan diğer sorunların önüne geçmek için,
orman işletme müdürlükleri tarafından uygun alanlarda bu tip mesire alanlarının yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Böylece yöre halkı yaylalardan yararlanırken hem orman işgali önlenecek hem de ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
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Abstract: This paper investigates the bank concentration and ownership structure of the Turkish Banking System. The
change in the number of banks, ownership structure, bank concentration, total assets, total assets to GDP ratio, distribution
of total assets, loans and deposits are analyzed. Regarding variables mentioned above, our analysis reveal four periods in
the history of Turkish banking system between 1970 and 2016 period. Those are the 1970-1980 period, the 1980-1999
period, the 1999-2002 period, and the 2002-2016 period. The 1970-1980 period is characterized by entry restrictions to the
Turkish Banking System while the 1980-1999 period is designated by financial liberalization in the Turkish Banking System.
On the other hand, the 1999-2002 period is marked by banking crisis and bank failures while the 2002-2016 period is
identified by supervision and regulation in the Turkish Banking System.
Key Words: Bank Concentration, Bank Assets, Ownership Structure, Turkish Banking System

1. INTRODUCTION
The Central Bank, deposit banks, investment and development banks, and participation banks are the forms of
banks in Turkey. Deposit banks can collect deposits from depositors and extend credits to the customers while
investment and development banks can only extend credit but they can’t collect deposits from depositors. On
the other hand, participation banks so called Islamic Banks can collect deposits from depositors and extend
credits to the customers conditional on profit and loss sharing principles.
In regard to ownership, banks can be grouped as state owned, privately owned, foreign owned, and the Saving
Deposits Insurance Fund owned. Banks are classified as state owned if they are owned by state. Banks are
classified as privately owned if they are owned residents while they are classified as foreign owned bank if more
than 51 percent of the bank is owned by non-residents. Banks aren’t closed in Turkey if they fail but their
ownership is transferred the Saving Deposits Insurance Fund.
The change in the number of banks, ownership structure, bank concentration, total assets, total assets to GDP
ratio, distribution of total assets, loans and deposits are analyzed in the following sections. The analysis in the
following sections excludes the participation banks.

2. THE NUMBER AND OWNERSHIP STRUCTURE OF BANKS OPERATING IN TURKEY
The number of banks in Turkey can be analyzed under the four periods: the 1970-1980 period, the 1980-1999
period, the 1999-2001 period, and the 2001-2016 period. The 1970-1980 period is characterized by entry
restrictions to the Turkish Banking System. During this period, the number of banks decreased from 46 in 1970
to 43 in 1980. State-ownership is the other characterization of the period. One third of total number of banks
were owned by the state.
The 1980-1999 period is characterized by financial liberalization in the Turkish Banking System. The number of
banks surged to 66 in 1990 from 43 in 1980 and increased to 81 in 1999. The highest number of bank level in
the history of Turkish Bank System was reached in 1999 with 81 banks. Decrease in the state-ownership,
increase in the foreign bank entry and surge in the number of investment and development banks are the
other characterizations of the period. The number of state-owned deposit banks decreased to 8 in 1990 from
12 in 1980 and fell to 4 in 1999 (See Table 1).
The 1999-2002 period is characterized by banking crisis and bank failures in the Turkish Banking System. The
number of banks decreased to 54 in 2001 from 81 in 1999 because of bank failures due to financial crisis in
1999 and 2011.
The 2002-2016 period is characterized by supervision and regulation in the Turkish Banking System. Decrease in
the number of banks continued until 2011. The lowest number of banks since 1970s was reached in 2011 with
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44 banks. The number of banks in Turkey increased by 3 banks between 2011 and 2016. This period is also
characterized by the change in the ownership of deposit banks. In 2006, the number of foreign owned deposit
banks are exceeded the number of privately owned banks in the history of Turkish Banking Sector. During
2006-2016 period, the number of privately owned banks kept decreasing while the number of foreign owned
banks were continued to increase.
As of 2016, the number of conventional banks operating in the Turkish Banking System were 47. 34 of them
were deposit banks while 13 of them were investment and development banks. When we look at the
ownership structure of 34 deposit banks it can be seen that 3 of them were state owned, 9 of them were
privately-owned, one of them was owned by Saving Deposit Insurance and Fund, and 21 of them were foreign
owned. On the other hand, when we investigate the ownership of 13 investment and development banks it can
be seen that 3 of them were state owned, 6 of them were privately owned, and 4 of them were foreign owned
(BAT, 2017).
Table 1: The Number of Banks Operating in Turkey
1970 1980 1990 1999
Deposit Banks
44
40
46
62
State-owned
12
12
8
4
Privately-owned
27
24
25
31
SDIF-owned
8
Foreign-owned
5
4
23
19
Inv. and Dev. Banks
2
3
10
19
Total
46
43
66
81
2007 2008 2009 2010
Deposit Banks
33
32
32
32
State-owned
3
3
3
3
Privately-owned
11
11
11
11
SDIF-owned
1
1
1
1
Foreign-owned
18
17
17
17
Inv. and Dev. Banks
13
13
13
13
Total
46
45
45
45

2000
61
4
28
11
18
18
79
2011
31
3
11
1
16
13
44

2001
46
3
22
6
15
15
61
2012
32
3
12
1
16
13
45

2002
40
3
20
2
15
14
54
2013
32
3
11
1
17
13
45

2003
36
3
18
2
13
14
50
2014
34
3
11
1
19
13
47

2004
35
3
18
1
13
13
48
2015
34
3
9
1
21
13
47

2005
34
3
17
1
13
13
47
2016
34
3
9
1
21
13
47

2006
33
3
14
1
15
13
46

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

3. CONCENTRATION IN THE TURKISH BANKING SYSTEM
Concentration in the Turkish Banking System is analyzed by the largest five and the largest ten and according to
total assets, total deposits and total credits. As of 2016, the five largest banks account for 57 percent of total
assets, 60 percent of total deposits, and 56 percent of total credits. On the other hand, the ten largest banks
account for 85 percent of total assets, 90 percent of total deposits, and 84 percent of total credits (BAT, 2017).
It is observed that there is a positive correlation between concentration ratios and the number of banks in
Turkey between 1999 and 2016 (See Table 2). As the number of banks decreased between 1999 and 2010,
concentration ratios also decreased. Similarly, concentration ratios increased as the number of banks surged
between 2010 and 2016. However, a negative correlation between concentration ratios and the number of
banks can be observed before 1999 as such concentration ratios decreased as the number of banks increased.
Negative relationship between concentration ratios and the number of banks between 1980-2000 can be
attributed to the financial liberalization and removal of restrictions on bank entry and interest rates.
Table 2: Concentration in the Banking System (Largest Five and Largest Ten) (%)
1980 1990 1991 1992 1993 1994
1995
1996
Largest Five
Total Assets
64
54
54
52
50
56
48
46
Total Deposits
69
59
55
56
52
56
53
52
Total Credit
70
57
55
58
53
55
50
46
Largest Ten
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1999

44
47
46

44
49
40

46
50
42
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Total Assets
Total Deposits
Total Credit
Largest Five
Total Assets
Total Deposits
Total Credit
Largest Ten
Total Assets
Total Deposits
Total Credit
Largest Five
Total Assets
Total Deposits
Total Credit
Largest Ten
Total Assets
Total Deposits
Total Credit

83
88
87
2000
48
51
42

75
85
78
2001
56
55
49
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77
80
75
2002

75
81
86
2003

71
76
75
2004

82
82
80
2005

58
61
55

60
62
54

60
64
48

63
66
56

63
64
58
86
90
83

69
72
71
2011

80
81
80
2012

81
86
74
2013

82
86
75
2014

84
88
77
2015

85
89
80
2016

61
62
58

60
61
56

58
59
56

58
59
56

58
60
56

57
60
56

87
91
87

87
91
86

86
89
85

86
89
85

85
89
84

85
90
84

71
73
75
2006

69
72
72
2007

67
70
72
2008

68
73
73
2009

68
69
73
2010

62
64
57

62
65
58

63
66
55

63
66
57

85
89
83

86
90
84

87
91
55

87
91
86

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

As of 2016, the first five largest banks consisted of 1 state owned, 3 privately owned and 1 foreign owned bank
while the first largest ten banks were composed of 3 state owned, 4 privately owned and 3 foreign owned
banks (BAT, 2017). Regarding the ownership structure of the first five and ten largest banks between 20072016, it can be noticed that the existence of foreign banks in the first largest five and ten has emerged as the
number of foreign owned banks surged (See Table 3). Although the number of state owned banks decreased
and entry restrictions were removed during the financial liberation period after 1980, the weight of state
ownership in the Turkish Banking System has remained the same.
Table 3: The Ownership Structure of the Largest 5 and 10 Banks
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Largest Five
State-owned
1
1
2
1
1
1
1
Privately-owned
4
4
3
4
4
4
4
Foreign-owned
Largest Ten
State-owned
3
3
3
3
3
3
3
Privately-owned
4
4
4
5
5
5
5
Foreign-owned
3
3
3
2
2
2
2
Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

2014

2015

2016

1
3
1

1
3
1

1
3
1

3
5
2

3
4
3

3
4
3

4. TOTAL ASSETS OF TURKISH BANKING SYSTEM
As of 2016, total assets of the Turkish Banking System amounted to 776 billion dollars and the ratio of total
assets to GDP was 105 percent (BAT, 2017). After increasing to 19 billion dollars in 1980 from 6 million dollars
level in 1980, total assets of the Turkish Banking System soared to 57 million dollar in 1990 and 155 million
dollar in 2000, respectively. Total assets of the Turkish Banking System have accelerated after the financial
crisis year of 2001 due to increased regulation and supervision and financial restructuring of the Turkish
Banking System. It reached its highest level in 2013 with 813 billion dollars in 2013 during the period of 20002016. The ratio of total assets to GDP ratio kept rising after 1970’s, it surpassed 100% level in 2013 and reached
its highest level in 2015 with 121% in 2015 during 1970-2016 period (See Table 4).
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Table 4: Total Assets of Turkish Banking System (Billion Dollar and As % of GDP)
1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003
Total Assets
6
19
57
155
132
130
179
Total Assets to GDP (%)
44
31
43
82
93
78
68
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Assets
484
464
799
627
615
771
813
Total Assets to GDP (%)
66
66
84
91
94
92
111
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2004
229
71
2014
812
108

2005
296
82
2015
808
121

2006
346
85
2016
776
105

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

Graph 1: Total Assets of Turkish Banking System (Billion Dollars)

Graph 2: Total Assets of Turkish Banking System (As of % of GDP)

As of 2016, there is only one bank whose asset size is more than 100 billion dollars. There were two banks with
an asset size of between 80 billion dollars and 100 billion dollars, four banks with an asset size of between 40
billion dollars and 80 billion dollars, five banks with an asset size of between 10 billion dollars and 40 billion
dollars, eleven banks with an asset size of between 2 billion dollars and 10 billion dollars, and ten banks with an
asset size under 2 billion dollars (BAT, 2017). The fact that only bank whose asset size is more than 100 billion
dollars is under state ownership indicates that the sate continuous its weight in the banking sector in Turkey. It
can be also noted that asset size of majority of banks are under 10 billion dollars (See Table 5).
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Table 5: The Number of Banks By Asset Size
0-2
Deposit Banks
10
State-owned
Privately-owned
2
SDIF-owned
Foreign-owned
8
Inv. and Dev. Banks
7
Total
18
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2-10
11

10-40

40-80
5

3

1

8
5
16

4
1
6

80-100
4
2
2

100+
2

1
1

1
1

4

2

1

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

5. DISTRIBUTION OF TOTAL ASSETS, TOTAL DEPOSITS AND TOTAL CREDIT
When we analyze the distribution of assets among conventional banks, it can be seen that deposit banks
account for 95% of total assets while the share of investment and development banks in total deposits is 5%.
During the period of 2001 and 2016, taking deposit banks into account, the share of state owned banks and
privately owned banks in total assets declined while the share of foreign owned banks in total assets surged
(See Table 6).
Table 6: Distribution of Total Assets
2001
2002
Deposit Banks
95
96
State-owned
33
32
Privately-owned
55
56
SDIF-owned
5
4
Foreign-owned
3
3
Inv. and Dev. Banks
5
4
2011
2012
Deposit Banks
96
96
State-owned
29
29
Privately-owned
53
53
Foreign-owned
14
14
Inv. and Dev. Banks
4
4

2003
96
33
57
3
3
4
2013
96
28
54
14
4

2004
96
35
57
0
3
4
2014
96
28
53
15
4

2005
97
31
60
0
5
3
2015
95
29
41
25
5

2006
97
30
55
0
12
3
2016
95
30
40
25
5

2007
97
29
52
0
15
3

2008
97
29
52
0
15
3

2009
97
31
52
0
13
3

2010
97
31
52
0
13
3

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

Investment and development banks aren’t allowed to collect deposits. During the period of 2001 and 2016,
considering deposit banks, the share of state owned banks and privately owned banks in total deposits
decreased while the share of foreign owned banks in total deposits increased (See Table 7).
Table 7: Distribution of Total Deposits
2001
2002
Deposit Banks
100
100
State-owned
34
34
Privately-owned
57
58
SDIF-owned
8
5
Foreign-owned
2
2
Inv. and Dev. Banks
2011
2012
Deposit Banks
100
100
State-owned
34
34
Privately-owned
53
52
Foreign-owned
13
14
Inv. and Dev. Banks
-

2003
100
38
57
3
2
2013
100
32
54
14
-

2004
100
42
55
0
3
2014
100
30
54
15
-

2005
100
38
57
0
5
2015
100
31
43
26
-

2006
100
37
53
0
10
2016
100
31
44
25
-

2007
100
36
50
0
14
-

2008
100
36
51
0
13
-

2009
100
37
50
0
13
-

2010
100
38
50
0
12
-

Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.
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When we analyze the distribution of loans among conventional banks, it can be seen that deposit banks
account for 97% of total loans while the share of investment and development banks in total deposits is 3%.
During the period of 2001 and 2016, in regard to deposit banks, the share of state owned banks and privately
owned banks in total loans declined while the share of foreign owned banks in total loans surged (See Table 8).
Table 8: Distribution of Total Loans
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Deposit Banks
88
89
91
93
95
97
State-owned
22
17
18
21
21
22
Privately-owned
58
65
67
67
67
59
SDIF-owned
5
3
1
0
0
0
Foreign-owned
3
4
4
5
7
15
Inv. and Dev. Banks
12
11
9
7
5
3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Deposit Banks
96
96
96
95
95
94
State-owned
28
27
26
27
29
30
Privately-owned
54
54
55
53
41
40
Foreign-owned
14
15
14
15
26
24
Inv. and Dev. Banks
4
4
4
5
5
6
Source: The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, various years.

2007
96
23
55
0
19
4

2008
96
24
55
0
18
4

2009
96
27
52
0
17
4

2010
97
29
52
0
15
3

6. CONCLUSION
In this paper, the bank concentration and ownership structure of the Turkish Banking System is analyzed. Data
reveals four periods in the history of Turkish banking system between 1970 and 2016 period. Those are the
1970-1980 period, the 1980-1999 period, the 1999-2002 period, and the 2002-2016 period. The 1970-1980
period is characterized by entry restrictions to the Turkish Banking System while the 1980-1999 period is
designated by financial liberalization in the Turkish Banking System. On the other hand, the 1999-2002 period is
marked by banking crisis and bank failures while the 2002-2016 period is identified by supervision and
regulation in the Turkish Banking System.
It is observed that there is a positive correlation between concentration ratios and the number of banks in
Turkey between 1999 and 2016. As the number of banks decreased between 1999 and 2010, concentration
ratios also decreased. Similarly, concentration ratios increased as the number of banks surged between 2010
and 2016. However, a negative correlation between concentration ratios and the number of banks can be
observed before 1999 as such concentration ratios decreased as the number of banks increased. Negative
relationship between concentration ratios and the number of banks between 1980-2000 can be attributed to
the financial liberalization and removal of restrictions on bank entry and interest rates.
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Özet: Dijital teknoloji, bilginin bit cinsinden ifade edilmesidir. Dijital teknoloji, verilerin aktarım, depolama ve hesaplama
maliyetini azaltmıştır. Dijital ekonomik faaliyetlerle, beş farklı ekonomik maliyet düşürülebilir. Sırasıyla arama maliyetleri,
çoğaltma maliyetleri, aktarım maliyetleri, izleme maliyetleri ve doğrulama maliyetleridir. Dijital ekonomi bilimi, belirli
maliyetler önemli oranda düştüğünde, hatta sıfıra yaklaştığında standart ekonomi modellerinin nasıl yön değiştirdiğini
inceler.
Arama maliyetleri dijital ortamlarda daha düşük olması aramanın potansiyel kapsamını genişleterek kalitesini arttırmaktadır.
Dijital mallar sıfır maliyetle çoğaltılabilir, bu da onların genellikle rekabet dışı olduklarını gösterir. Dijital teknolojiler,
bireylerin davranışını izlemeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dijital doğrulama, bir şahıs, firma veya işletmenin itibarı ve
güvenirliğini doğrulamayı da kolaylaştırır.
Arama maliyetleri, bilgi aramayla ilgili maliyetleri kapsar. Böylelikle her bilgi toplama faaliyeti arama maliyetlerini
beraberinde getirmektedir. Dijital ekonomik faaliyetle ilgili ana görüş, potansiyel ekonomik işlemlere dair bilgiyi çevrimiçi
olarak bulma ve karşılaştırmanın çevrimdışı bulma ve karşılaştırmaya göre daha kolay olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Dijital Teknoloji, Ekonomik Maliyet

Abstract: Digital technology is the expression of information in bits. Digital technology has reduced the cost of data
transfer, storage and calculation. With digital economic activities, five different economic costs can be reduced. Search
costs, replication costs, transfer costs, tracking costs and verification costs are respectively. Digital economics examines
how standard economic models change direction when certain costs fall significantly, even close to zero.
The lower the call costs, the lower the digital coverage, the higher the potential scope of the search and the higher the
quality. Digital goods can be reproduced at zero cost, which means they are often out of competition. Digital technologies
make it easier to monitor the behavior of individuals. Digital verification also makes it easier to verify the reputation and
reliability of a person, company or business.
Call costs include costs associated with the search for information. Thus, each information collection activity brings with it
the costs of searching. The main view on digital economic activity is that finding and comparing information about potential
economic transactions online is easier than finding and comparing offline.
Key Words: Digital Economy, Digital Technology, Economic Cost

1. Giriş
Dijital teknoloji, bilginin bit cinsinden ifade edilmesidir. Dijital teknoloji, verilerin aktarım, depolama ve
hesaplama maliyetini azaltmıştır. Dijital ekonomik faaliyetlerle, beş farklı ekonomik maliyet düşürülebilir.
Sırasıyla arama maliyetleri, çoğaltma maliyetleri, aktarım maliyetleri, izleme maliyetleri ve doğrulama
maliyetleridir. Dijital ekonomi bilimi, belirli maliyetler önemli oranda düştüğünde, hatta sıfıra yaklaştığında
standart ekonomi modellerinin nasıl yön değiştirdiğini inceler.
Arama maliyetleri dijital ortamlarda daha düşük olması aramanın potansiyel kapsamını genişleterek kalitesini
arttırmaktadır. Dijital mallar sıfır maliyetle çoğaltılabilir, bu da onların genellikle rekabet dışı olduklarını gösterir.
Dijital teknolojiler, bireylerin davranışını izlemeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dijital doğrulama, bir şahıs, firma
veya işletmenin itibarı ve güvenirliğini doğrulamayı da kolaylaştırır.
Arama maliyetleri, bilgi aramayla ilgili maliyetleri kapsar. Böylelikle her bilgi toplama faaliyeti arama
maliyetlerini beraberinde getirmektedir. Dijital ekonomik faaliyetle ilgili ana görüş, potansiyel ekonomik
işlemlere dair bilgiyi çevrimiçi olarak bulma ve karşılaştırmanın çevrimdışı bulma ve karşılaştırmaya göre daha
kolay olmasıdır.

329

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

2-Fiyatların Çevrimiçi Ortamdaki Durumu
Düşük arama maliyetleri, müşterilerin fiyatları karşılaştırmasını kolaylaştırarak benzer ürünlerin fiyat ve fiyat
yayılımını azaltmıştır. Sadece internetten satış yapan birkaç perakendeci, birkaç çevrimdışı perakendeci ve hem
çevrimiçi ve hem çevrimdışı mağazalara sahip olan birkaç karma perakendecide kitap ve cd fiyatlarını
karşılaştırmıştır. Yarısı en çok satanlardan, yarısı çevrimdışı mağazada satılacak kadar popüler olan ürünler
arasından rastgele seçilen 20 kitap ve 20 cd için , bu kalemlerin çevrimiçi fiyatlarının çevrimdışı fiyatlardan
önemli oranda düşük olduğunu göstermiştir.
Aynı zaman da fiyatlar düşük olsa da ciddi bir fiyat yayılımı vardır. Çevrimiçi ürünlerin karşılaştırılması daima
aynı ürünleri kıyaslamak anlamına gelmez. Kitap fiyatlarının karşılaştırılmasında perakendeci farklı, kitap aynı
olabilir. Farklı perakendeciler farklı gönderi politikaları ve farklı alışveriş deneyimleri sunarlar.
Ürün satan firmalar da farklı arama süreçleri oluşturabilir. Tüketiciler arama yaparken bilgiyi çok yönlü
değerlendirebilir; bunlar kalite, itibar, süre, ücret gibi kriterler olabilir. Bu araştırmaya göre ilk sayfada hangi
kriter varsa tüketici o kritere odaklanıyordu. Mesela fiyat ilk sayfada olduğun da tüketiciler fiyata
odaklanıyordu. Tüketiciler fiyat hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha fazla tıklama yaptıklarında satın
alma kararında başka niteliklerde önemli hale geliyordu. Tüketici arama sürecinde, fazladan bir tıklamanın
maliyeti düşünülenden daha yüksektir.
Arama maliyetleri ve bilginin çok boyutluluğu karşısında, hangi bilginin en düşük arama maliyetine sahip
olduğuna firmalar karar verebilir. Bilgisayar bellek çipi perakendecilerinin, çevrimiçi bir fiyat karşılaştırma
sitesin de düşük fiyatlarla müşterilerin dikkatini çektiklerini, ardından bir kez eriştiklerinde müşterilere
genellikle daha kaliteli ve daha yüksek marjlı ürünler gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

2.1.Düşük Arama Maliyetinin Çeşitliliğe Etkileri
Düşük arama maliyetleri nadir ürünleri bulmayı daha kolay hale getirebilir. Böylelikle dijital arama, nadir olarak
satın alınan ürünlerin satış oranında bir artışa sağlayabilir. Düşük arama maliyetleri ayrıca az tanınan ürünlerin
keşfedilmesini kolaylaştırabilir. Düşük arama maliyetleri süper star etkilerde yaratabilir. Ürünlerin marjinal
üretim maliyeti sıfır ise homojen müşteriler, bu ürünün en iyi olduğunu düşünüp onu satın alabilirler.
Arama maliyetlerinin yaratacağı çeşitlilik, firma tarafından seçilen arama sürecine bağlıdır. Tavsiye motorları,
çevrimiçi arama sürecinin önemli bir kısmıdır. Mesela ‘ Şunu satın alanlar bunları da satın aldı ‘ gibi ifadeler satış
dağılımını süper stara doğru yönlendirerek bunu kanıtlamıştır. Örneğin çok sayıda kişi Harry Potter’ı satın
aldığı zaman, tavsiye motoru Harry Potter’ı başkalarına da tavsiye edecektir.
Popülerlik de satışları etkilemektedir. Birçok çevrimiçi platform, popülerliğe göre ürünleri sıralar, popülerliği
öne çıkarır ve bu tarz bilgi için arama maliyetlerini düşürür. Popülerlik bilgisinin bu tarz gösterimi, sadece
perakende satın alma davranışını değil, çevrimiçi borç verme ve çevrimiçi yatırım davranışını da etkiler.
İnsanların kendi tercihlerine uygun ürünleri satın almasına yol açan düşük arama maliyetleri her zaman refahı
arttırmıştır.

2.2.Düşük Arama Maliyetlerinin Eşleştirme Üzerine Etkileri
Düşük arama maliyetleri, genellikle büyük dijital platformlarca sağlanan mücadeleyi kolaylaştırır. Örneğin
havayolları şirketleri bu sayede kapasitelerini daha iyi doldurabilmektedir. Ayrıca çevrimiçi alıcıların istedikleri
kitapları daha iyi bulabildiklerini belirtir.
Düşük arama maliyetlerinin alıcılar ve satıcılar, firmalar ve işçiler vb. arasındaki eşleştirmelerin kalitesini
artırması beklenir. Çalışma ekonomisi literatürü, internetin işsizliği azaltacağını vurgulamaktadır.
Düşük arama maliyetleri, eşleştirmeyi kolaylaştırmıştır. Bu eşleştirme çevrimiçi ‘eşler arası’ platformların
gelişmesini sağlamıştır. Bu çevrimiçi eşleştirme piyasaları, oldukça yüksek bir çeşitliliğe sahiptir. İşçiler, firmalar,
alıcılar , satıcılar, yatırımcılar ,turistler, bağışçılar vb.

2.3.Dijital Platform Tabanlı İşletmelerin Yaygın Olma Nedenleri
Platformlar, farklı oyuncular arasında mücadeleyi mümkün kılar. Büyük teknoloji firmalarının birçoğu, platform
tabanlı işletmeler olarak düşünülür. Örneğin Apple, aplikasyonlar oluşturmak üzere insanlara donanım ve
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yazılım ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Google, reklamcılar ile potansiyel alıcıları bir araya getiren platformlar
oluşturur.
Dijital piyasalar iki sebepten dolayı platformların doğmasına neden olurlar. Birinci olarak, bu platformlar
eşleştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca bu platformlar paylaşım ekonomisi platformlarındaki gibi, etkili eşleştirmeler
oluşturma da düşük arama maliyetlerinden yararlanabilmektedir. Platformlar, aracılar ve satıcılar arasında aracı
görevi görmektedir.
İkincisi, platformlar ticaretin verimini arttırır. Platformlar bunu, düşük arama maliyetleri yanında düşük
çoğaltma maliyetleri ve düşük doğrulama maliyetleri aracılığıyla yaparlar.

3-Dijital Malların Çoğaltma Maliyeti
Dijital malların çoğaltma maliyeti sıfırdır. Üretim fonksiyonundaki en önemli değişim, dijital malların sıfır
maliyetli olması değildir. Sıfır marjinal maliyetli basit mikro ekonomik modeller, pozitif marjinal maliyetli
modellerden farklı değildir. Talep eğrisi aşağı doğru iner ve marjinal gelirin sıfıra eşitlendiği yerde fiyat
sabitlenir. Bilgi, orijinal olan bilgi azalmadan paylaşılabilir.
Sıfır marjinal maliyet ekonomisi ve rekabet dışı mallar, üreticilerin, tüketicilerin veya her ikisinin de lehine
değişebilmektedir. Statik bir modelde, marjinal maliyetler düştükçe potansiyel fazla yükselir. Bu sebeple refah
etkisi son fiyata ve bununla ilişkili tüketici fazlası kaybına bağlıdır. Son fiyat ve tüketici fazlası kaybı, yasal ve
teknolojik dışlama araçlarına bağlıdır. Bu da davranış izleme becerisiyle ilgilidir.

3.1.Rekabet Dışı Dijital Malların Kar Getirecek Şekilde Fiyatlanması
Dijital malların rekabet dışı doğası, üreticinin ücretlendirmeyi seçmesi durumunda, rekabet dışı ve sıfır maliyetli
olan çok çeşitli malların fiyatlandırılmasının nasıl yapılandırılacağıyla ilgili sorular ortaya çıkmıştır. İki veya daha
fazla ürün birlikte tek bir fiyata satıldığında paket satış ortaya çıkmış , bu da müşterileri olumlu yönde
etkilemiştir.Paket ürünlere verilen fiyatlar ayrı ayrı satmaktan daha fazla kar getirmiştir. Firmaların bu tarz
paket satışlarda karşılaştığı zorluk; paket satışlarındaki kar arttığında tercihlerdeki negatif korelasyonu tespit
etmektir.

3.2.Dijital Kamu Malları Teminindeki Etkenler
Rekabet dışı dijital kamu mallarıyla alakalı açık ara öne çıkan iki örnek açık kaynak kodlu yazılım ve
Wikipedia’dır. İki örnek de kasıtlı bir dışlamama kararını içerir.
Yazılım geliştiricilerinin sorgulandığı konu aslında neden kendi kodlarını doğrudan ödeme almadan serbestçe
paylaştıklarıdır. Aslında buradaki amaç iki temel iki temel faydanın altını çizmektir. Bunlardan birincisi, bireysel
geliştiriciler için yüksek kaliteli açık kaynak kodu sağlamaktır. İkincisi ise şirketler için açık kaynak kodlu yazılımın
kalitesini arttırmaktır. Bu sayede, şirketlere yüksek fiyatlı yazılımın tamamlayıcısı olan başka hizmetler satma
imkanı sağlamaktır.
Dijital teknolojinin rekabetçi olmama özelliği, gelişmekte olan ülkelerde müşteri ve çalışanların, internete erişim
koşuluna bağlı olarak aynı bilgiye gelişmiş ülkelerdeki kadar erişmelerini sağlayabilmektedir. Eğitim açısından
bakıldığında bilgi teknolojisinin, gelişmekte olan ülkelerde pedagojiyi geliştirebileceği iddia edilmektedir. Bu
iddianın temelinde, rekabet dışı dışlanamaz dijital bilgi ve eğitim kaynaklarının kamusal internet ağı üzerinden
yayımlanması esas alınmaktadır. Buna ek olarak, dijital eğitimin, eğitim kaynaklarının daha eşit dağılmasını
sağlayacağının üzerinde durulmuştur.

3.3.Dijital Piyasaların Telif Hakkı Politikalarına Etkileri
Dijital teknoloji kamusal mallar yaratırken, diğer taraftan sıfır marjinal maliyetli üretim de istenmeyen epostalar gibi kamusal sorunlar ve çevrimiçi suçlar yaratmaktadır. Örneğin, dijital teknolojilerle sağlanan
istenmeyen telefon aramalarıdır. Bu çeşit sorunların ekonomisi diğerlerine nazaran daha basittir.
İnternet 1990’ların sonunda ilk kez yayılırken müzik telif hakkı genellikle ihmal edilmekteydi. İnsanlar telif hakkı
olan malları tereddüt etmeden çevrimiçi olarak serbestçe yayımlıyordu. Dijital bilginin rekabetçi olmayan
niteliği sayesinde telif hakkı olup yayımlanan bir ürün, milyonlarca kişi için yararlı oluyor ve satışların yerine
geçme potansiyeli taşıyordu. Aynı dönemde müzik endüstrisinde gelirler düşmeye başlamıştı ve bunun sebebi
olarak da internetin getirdiği değişimler gösteriliyordu. Bu nedenle dijital ekonominin başlıca odaklarından biri
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telif haklarının optimum düzeyde uygulanması olmuştur. İlk çalışmaların odak noktası, serbest çevrimiçi
kopyalamanın gelirler üzerindeki sonuçları olmuştur. Çalışmada serbest olması gerektiğini düşünenler bu işlemi
‘dosya paylaşımı’ olarak , aksini düşünenler ‘korsanlık’ olarak nitelendirmekteydi. Bu kopyalamanın en basit
sonucu , o medyanın kopyalarının satışından elde edilen gelirlerin düşmesidir.
Sonuç olarak malların sıfır maliyetle kopyalanabilmesinden dolayı dijital piyasalarda telif hakkı yasası diğerlerine
nazaran daha büyük önem taşımaktadır. Eğer telif hakkı uygulaması daha katı bir şekilde uygulanırsa, telif
sahiplerinin gelirleri artacağı öngörülmektedir. Ayrıca literatür, kopyalamanın kolaylığına karşın dijitalleşmenin
yaratıcı endüstrileri öldürmediğini de göstermektedir. Ayrıca üretim ve dağıtım maliyetleri düşmüş ve teknoloji
telif haklarının uygulanmasını kolaylaştırmıştır.

4- Düşük Nakliye Maliyetleri
Çoğaltmanın maliyetsiz oluşuyla ilgili olarak depolanmış bilginin aktarım maliyeti internet üzerinden sıfıra
yakındır. Ek olarak dijital satın alma teknolojileri, nakliye maliyetlerini azaltmıştır. Tüketiciler, özellikle
çevrimdışı satın almanın maliyetli ve zor olduğu durumlarda fiziki malları çevrimiçi olarak satın alma yolunu
tercih etmektedir. Tüketicilerin aynı zamanda mağazadan ürünlerin taşınmasıyla alakalı nakliye maliyetlerinden
kurtulmak içinde çevrimiçi alışverişi kullanmaktadırlar. Bu sayede internet, indirim dönelerinde, insanların
toptan alışveriş yapmalarını sağlayarak stoklamayı kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak, satın alınan çok sayıda
mal kaleminin taşınmasına gerek yoktur.
Bu nedenle dijital mallar ve fiziki mallar için ayrıca bilgi için, nakliye maliyetleri çevrimiçi olarak daha düşüktür.

5-Düşen İzleme Maliyetleri
Dijital aktiviteler sorun yaşamadan kolay bir şekilde kayıt altına alınıp depolanabilir. Aslında, teknolojinin tüm
bilgiyi otomatik olarak depolaması ve firmalar ile müşterilerin verileri atma kararını bilinçli olarak vermesi
gerekir. İzleme maliyetlerindeki azalmalar, kişiselleştirmeye ve birebir piyasalar oluşmasına olanak vermektedir.
Asimetrik bilgi ile fiyat farklılaşması, açık arttırmalar ve reklam modelleri gibi farklı ürünlerle beraber yerleşik
ekonomik modellere yönelik ilginin artmasına yol açmaktadır.

5.1.Dijital Piyasaların Gizlilik Politikalarına Etkileri
Düşük izleme maliyetleri, gizlilik ekonomisine ilginin artmasını sağlamıştır. Genelde hem çevrimdışı hem
çevrimiçi gizlilik ekonomisi, gizliliğin müşterinin faydası açısından nasıl ele alınacağı ile ilgilenmektedir.
Belirlenen birçok politika, gizliliğin bir nihai mal olduğunu savunmaktadır. Herhangi birinin kişisel alanına
müdahale eden veya onunla ilgili bilgi toplayanların sevilmemesi, bireyin faydasının itici gücü olarak görülür.
Gizlilik mevzuatı, ekonomik çıktıların dağılımını ve niteliğini etkilemektedir. Sıfır fiyatlı malları ve reklam
performansını destekleyen çevrimiçi müşteri verilerinin kullanımı arasında bir takas dengesi olduğu
görülmektedir.
Gizlilik düzenlemeleri bilgi akışlarının izlenmesi konusunda belirli bir maliyete sebep olmaktadır. Bu maliyetlerin
refah üzerindeki etkileri üç şekildedir.
Birincisi, gizlilik düzenlemelerinden endüstrinin yapısını da içine aldığı zincirleme etkiler yaşanabilir. Gizlilik
düzenlemeleri genellikle firmaların müşterileri onay vermeye ikna etmelerini gerektirdiğinden, küçük firmalarla
yeni firmaların orantısız olarak etkilendiklerini göstermektedir.
İkincisi, gizlilik politikalarının refah açısından sebep olduğu sonuçların değerlendirilmesi zordur. Tüketiciler,
gizliliğe onayladıklarını belirtmelerine rağmen daha sonra bu beyanla tutarlı olmayan davranışlarda bulunurlar.
Üçüncüsü, gizlilik ekonomisiyle ilgili çalışmaların çoğu, sektörel örgütlenme ile ilgili sorunlara odaklanmıştır.
Ayrıca digital teknolojiler ile gizliliğin, ulusal güvenlik ekonomisi ile ilgilide sonuçları vardır. Firmaların
müşterileri izleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine ilave olarak dijital teknoloji, devletin suçlarla savaşan
kurumlarının, toplumun geniş bir kesimini izleyebilmesini sağlamaktadır.

6-Dijitalleşmenin Ekonomik Açıdan Sonuçları
İnsanların çevrimiçi ürünler satın almaya ve dijital medya tüketimine daha fazla zaman ayırmaları ve iş dünyası
ile devletin daha fazla dijital teknoloji kullanması, sonucu akıllara bilginin atomlar yerine bitler halinde
depolanması refahı nasıl etkilemektedir? sorusunu getirmiştir.
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Literatür bu soruyu dört farklı şekilde ele almaktadır. Ülke, firma, müşteri ve tüketici düzeyindeki etkiler.

6.1.Ülke Düzeyindeki Etkiler
Dijital iletişim; dijital ve fiziki malların ticareti akışının etkilerini incelemektedir. Uluslararası iletişim maliyetinin
düşüşüne bağlı olarak internetin fiziki mal ticaretini arttırdığına dair kanıtlar vardır. İnternetin ticarette
mesafenin rolünün azalttığını gösterdiği yönündedir. Ayrıca, ticarette kolay uluslararası iletişimin etkisiyle
tutarlı olarak döviz kuru geçişinin çevrimiçi daha hızlı olduğunu göstermektedir.

6.2.Bölge Düzeyindeki Etkiler
Dijital iletişim kentler için bir tamamlayıcı veya alternatiftir. Dijital teknolojilerden ve verilerden en büyük fayda
sağlayanların geniş kentsel alanlarda olanların olduğu düşünülmektedir. Çevrimiçi medyadan ilk yararlananlar,
kentsel alanlarda olanlardı ve ayrıca en yüksek kalitedeki çevrimiçi içerik kentsel bölgelerde üretilmekteydi.
Kentliler bu nedenle geniş bant için ücret ödemeye daha istekliydiler. Ticari internetten de en fazla
yararlananlar varlıklı kentlerde olanlardır.
İşletmelerin interneti kullanma oranının kentlerde ve büyük firmada olma avantajlarının birbirinin yerini
tuttuğunu gösterir.
Genel olarak etkili olan iki güç vardır. Temerküz etkileri, kentlerin orantısız olarak daha fazla faydalandığı
anlamına gelmektedir. Buna karşılık düşük maliyetli iletişim coğrafi açıdan yalıtık olanlara fayda sağlayabilir.
Herhangi bir özel bağlamda bütün sonuçlar bu güçler arasındaki dengeye bağlıdır. Genel olarak teknoloji
kullanımı güçleştiği oranda temerküz etkilerinin egemen olması daha olası hale gelmektedir.

6.3.Firma Düzeyindeki Etkiler
Ülke düzeyinde dijital teknoloji yatırımları ile verimlilik artışı arasında güçlü bir bağ vardır. Firma düzeyinde
dijital teknolojinin kabulü ve kullanımı ile verimlilik artışı arasında doğrudan bir bağ kurar. Verimlilik artışını
sadece belirli tip firmalar tecrübe etmektedir. Kurumsal değişim, coğrafya, yasal mevzuat, firma büyüklüğü ve
yaşı ile potansiyel yayılma ve ağ dışsallıkları gibi çeşitli faktörler bu ilişkiyi arttırmakta veya azaltmaktadır. Bilişim
ve iletişim teknolojilerinin, nakliye sektöründe, imalat sektöründe, sağlık sektöründe verimliliği arttırdığını
gösterir.

6.4.Tüketici Düzeyindeki Etkiler
Verimlilik veya milli gelir hesaplarına bağlı olan ölçümler, tüketici fazlasını ölçmezler. En değerli çevrimiçi
içeriğinin büyük çoğunluğunun bedava olmasından dolayı, verimlilik ve gayri safi yurtiçi hasıla ölçümleri,
internet kaynaklı tüketici fazlasındaki var olabilecek bir artışı gözden kaçırabilir. Zaman yönetimi verilerine
göre, boş vaktimizi çoğunlukla çevrimiçi geçirdiğimizi ve bunun çevrimdışı boş vaktin ve uyku ile çalışmanın
yerini aldığını göstermektedir. Diğer taraftan düşük gelirli insanlar diğerlerine nazaran daha fazla çevrimiçi
zaman geçirmektedir. Buna bağlı olarak benimseyenler arasında tüketici fazlası düşük gelir seviyesi için daha
yüksektir.

7.Sonuçlar
Ekonomistler, farklı alanlarda, dijital teknolojilerin ekonomik faaliyetleri nasıl değiştirdiğini incelemektedir. Bu
çalışmalar, dijitalleşmenin bazı ekonomik maliyetleri düşürdüğünü öne sürmektedir. Bunlar; nakliye, çoğaltma,
arama,doğrulama ve izleme. Bunlar, dijital ekonomik faaliyetler ile dijital ve dijital olmayan ortamlar arasındaki
etkileşimin doğasına dair anlayışımızı şekillendirmektedir.
Bu makale, dijital bağlamda maliyet değişimlerinden kaynaklanan ekonomik davranıştaki değişimlerin, temel
ekonomik modellerin ima ettikleri kadar açık olmadıklarının belirtmektedir. Belirtilen her bir maliyet değişimiyle
ilgili çözülmemiş temel sorunlar halen vardır. Ek olarak dijital teknolojilerin gelişimine bağlı olarak başka maliyet
alanlarında da de düşüş yaşanabilir.
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Özet: Maya üretiminde türev ürün vinasla başlamaktadır. Vinas; melas ortamında maya fermantasyonu sonucu, mayanın
ayrılmasıyla kalan sıvı ortam olarak değerlendirilebilmektedir. Şekersiz, evaporasyon sebebiyle steril ve konsantre haldedir.
Vinasın içinde bulunan Potasyum ayrıştırılak, organik yapıda Potasyum Sülfat (K2SO4) gübresi olarak satılmaktadır. Kalan
vinas çeşitli imgredient madde ilaveleriyle de zenginleştirilerek konsantre hale getirilir ve ticari olarak da viprotal adını alır.
Protein açısından zengin olan Viprotal hayvan yemi katkı malzemesi olarak değerlendirilir.
Maya üretim türevi olan bu 3 hammadde tarımda yem ve gübre üretiminde organik yapısı ve uygun maliyetinden dolayı
gerek üreticiler gerekse sanayiciler tarafından yoğunlukla tercih edilmektedir. Yemde protein ihtiyacı genellikle yurt dışı
menşeyli protein kaynaklı bitkiler kullanılarak rasyona tamamlanmaktadır. Burada Viprtal uygun maliyetli protein ihtiycaını
giderdiği için tercih edilmektedir. Aynı şekilde Potasyum gübresi (Potex) te organik yapısı ve uygun maliyetinden dolayı
gübre sanayi ve ağırklı sebze-meyve üreticilerince tercih edilmektedir. Vinas ta don dönemde kimyasal gübre kullanımı hem
sağlık hem maliyet yönünden azaltma yöntemleri aranırken gündeme gelen organomineral gübre üretiminde bitkisel
kökenli hammadde olarak tercih edilmekte olup, uygun maliyetinden dolayı yapı kimyasalları sektöründe birleştirici
özelliğinden faydalanılmaktadır. Organik madde içeriği, alternatif enerji üretim yollarından biyogazda vinasın önemli bir
bileşen olmasını sağlamaktadır.
Bu çalışmada maya üretim türevi ürünlerin meydana gelişi; tarım, enerji ve inşaat gibi birbirinden farklı sektörlerde nasıl
katma değeri yüksek bir bileşen hale geldiği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maya, Yem, Gübre

1. GİRİŞ
Lesaffre firması, Fransa merkezli 160 yılı aşkın geçmişiyle ekmek mayası üretiminde dünya lideri pozisyonda 63
ülkede fabrikalarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de 1992 yılından bu yana faaliyette olan Ceyhan ve
Amasya üretim tesislerinden sonra, 2015 yılında bünyesine kattığı Lüleburgaz üretim tesisi ve 600’ü aşkın
çalışanıyla, Lesaffre tecrübesini geniş yelpazedeki kullanıcı kitlesiyle buluşturmaktadır.
Farklı ihtiyaçlara yanıt veren üretim anlayışıyla, kullanıcılarının en yakın çözüm ortağı olmak için çalışmaktadır.
Fırıncılık sektörüne ve ev kullanıcılarına yönelik farklı formlarda maya çeşitleri üretmekle birlikte fırınlar için
ekmek geliştiriciler, ekmek miksleri, mayalı hazır karışımlar gibi çözümler sunmaktadır. Üretilen ürünler Türkiye
ile birlikte 80’den fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır.
Maya, şüphesiz ticari olarak üretilen ve insanoğlu tarafından güvenle tüketilen en önemli
mikroorganizmalardandır. M.Ö. 2600’lere kadar giden kayıtlarda, mayanın ekmek yapımı için kullanıldığı, M.Ö.
1200’lerde Hammurabi zamanında ise ekmek yapımının uzmanlık gerektiren bir sanata dönüştüğü
bilinmektedir. Mayalanmış ekmeğin keşfi genellikle Eski Mısırlılara atfedilmektedir. Bira mayasının başlangıçta
buğday unu ile karıştırılarak sarayda ekmek yapımında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Daha sonra bu yöntem,
ekşi hamur prosesi olarak Mısırlılar tarafından yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu şekilde ekmek
yapımı daha sonra Mısır’dan tüm Akdeniz Bölgesi’ne yayılmıştır (Türker, 2016).
Fırıncılar, ihtiyaçları olan mayayı 19. yy’a kadar yerel bira üreticilerinden temin etmişlerdir. 19. yy’dan itibaren
ise artan ihtiyaçla birlikte fırıncıların ihtiyacı olan maya, küçük fabrikalarda üretilmeye başlanmış ve böylece
ekmek mayası sektörü doğmuştur (Türker, 2016).
Ticari boyutta maya üretimi özellikle 20. yy’da önemli ölçüde gelişmiş olup, küresel ticarette önemli bir yer
tutmakta olan maya üretiminin zaman içerisinde giderek daha önemli bir noktaya gelmesi beklenmektedir.
Ekmek mayası üretim kapasitesi dünya genelinde yaklaşık 2 milyon tondur (Ünal, 2011).
NACE Rev.2 sınıflandırma sisteminde 10.89.13.34 kodu ile ifade edilen ekmek mayasının 2013, 2014 ve 2015
yılları için Türkiye’deki üretim miktarları Tablo 1’de verilmiştir (TÜİK, 2016a).
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Tablo 2: Türkiye’de ekmek mayası üretim miktarlarının yıllara göre değişimi

Kaynak: TÜİK (2016a)

Türev ürünler, ekmek mayası üretimi sonucu ortaya çıkan ürünleri belirtmektedir. Bu ürünler Vinas, Vinas
Ekstresi (Potex) ve Viprotal olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ağırlıklı olarak tarımda gübre ve yem hammadesi
olarak kullanılmakla birlikte, birleştirici özelliklerinden faydalanılarak yapı kimyasalları ve organik yapıdan
kaynaklı son dönemde alternatif enerji üretimlerinden biyoenerji sektöründe önemli hammadde olarak
kullanılmaktadır.

2. MAYA TÜREV ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Maya endüstrisi, en büyük fermentasyon endüstrilerinden birisidir. En ekonomik hücre üretme prosesi olan
maya oluşumunun dünya çapında yıllık üretim miktarı 2 milyon ton olmakla birte bunun yaklaşık %15-20 si
ülkemizde gerçekleşmektedir. Maya; Saccharomyces cerevisiae kültürünün Avrupa’da ağırlıklı olarak kullanılan
şeker pancarı melası ortamında %45-55 oranlarında sukroz, glikoz ve fruktoz formunda şekeri kullanarak
fermente olması sonucu üretilmektedir.(Türker ve diğerleri, 2015) Bu üretim sonucu oluşan mayanın melas
ortamından osmotik basınç farkı oluşturacak ajanlar ve benzeri yönetmler kullanılarak ayrıştırılması sonusu
kalan ortam zayıf vinas ( weak vinasse ) adlandırılır.
Türev ürün grubu, vinas ortamının fraksiyonları olarak değerlendirilebilmektedir.

2.1. Vinas
Melas ortamında bakterilerin şekerden enerji alıp fermente olarak maya oluşması sonucu mayanın
ayrıştırıldıktan sonra su oranı yüksek organik ve mineral bileşenlerden meydana gelen zayıf vinasın evapore
edildikten sonra içindeki suyun buharlaştırılması ile ortalama % 62-63 kuru maddeli vinas elde edilmektedir.
Evaporasyon sistemlerinin temel çalışma prensibi, katı ve sıvı karışımlarında bulunan sıvının ısıl enerji yardımıyla
buharlaştırılarak katıdan ayrılmasıdır. Böylelikle karışımın katı madde içeriğinin artırılması sağlanır. Evaporasyon
sistemleri tek basamaklı olabileceği gibi ihtiyaca göre çok basamaklı da (kapasiteye bağlı olarak 2 ila 7 arasında)
olabilmektedir. Çok basamaktan oluşan evaporatör sistemlerine çok etkili evaporatör denilmektedir. (TÜBİTAKMAM, 2016:66) 6,5 – 7.5 ph değerinde sahip vinas %5 potasyum (K2O), %3 azot (NTK-KJELDAHL) ve %19 – 22
potasyum içeriği ile öne çıkmakta olup 1.32 mg/lt yoğunlukla pekmez kıvamında koyu kahverengi fiziksel yapıya
sahiptir.(Lesaffre Analiz Raporu, 2018)

2.2. Vinas ekstresi (Potex)
Zayıf vinasın evaporasyon işlemi sırasında vinas içindeki potasyumda seperatörler yardımıyla K2SO4 kristalleri
şeklinde Vinas' dan ayrılır. Toz formundaki %96 katı madde ve %28-32 Potasyum ihtiva eden bej renkli
potasyum sülfat gübresi suda tamamen çözünür yapıyda vinas ekstresi olarak satılmaktadır.
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2.3. Viprotal
Melas esaslı sıvı besleme malzemesi; vinas içindeki potasyumda seperatörler yardımıyla K2SO4 kristalleri
şeklinde Vinas' dan ayrılması sonucu kalan sıvı ortam çeşitli imgredient madde ilaveleriyle de zenginleştirilerek
konsantre hale getirilir. Böylelikle ham protein oranı % 46 ya çıkartılmış ve potasyumu indirgenmiş nihai ürün,
yüksek ham protein içeriği, önemli betain, amino asit ve mineral içeriği ve homojen koyu kahverengi yapısıyla
Batı Avrupa’da uzun yıllardır yem bileşeni olarak kullanılmaktadır.

3. MAYA TÜREV ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
3.1. Vinas Özellikleri ve Uygulama Alanları
Vinasın özellikleri aşağıda yer almaktadır:
➢ Tüm tarım alanlarında kullanılan, potasyum içeren organik bir üründür.
➢ Verim artışı, çiçek tutumu ve meyve beslenmesine etkilidir
➢ Toprakta mikro organizma faaliyetlerini arttırır.
➢ Bitkinin her gelişme aşamasında uygulanabilir.
➢ Bitkinin çiçek ve meyve dökmesini önler.
➢ Tat ve renk kalitesini arttırır.
➢ Strese maruz kalmış bitkilerin stresten çıkmasını sağlar.
➢ Ani pH değişmelerinden bitkinin zarar görmesini önler.
➢ Hastalık unsurlarına karşı bitkinin direncini arttırır.
➢ Tarlada kalan anızın kısa sürede çürümesini sağlar.
➢ Kumlu topraklarda suyun tutumunu artırır.
➢ Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko, bor, manganez gibi elementleri bitkilerin almasına yardımcı olur.
➢ Toprağın içerisindeki su ve hava dengesini sağlar.
➢ Temiz ve çevre dostu bir üründür: Virüs içermez, hastalık barındırmaz (yüksek sıcaklıkta konsantre)
➢ Bitkilerin kök gelişimini teşvik eder. Köklerin topraktan yararlanmasını %50 oranında artırır.
➢ Birleştirici özelliğinden dolayı yapı kimyasalları sektöründe beton harcı karışımlarına katılmaktadır.
➢ Birleştirici özelliğinden dolayı alüminyum sanayiinde külçe oluşumunda kullanılır.
➢ Alternatif enerji üretimlerinde organik madde içeriği kaynaklı yüksek metan dönüşüm oranına sahiptir
ve metandan enerji üretiminde biyogaz tesisleri, yerel yönetimlerin katı atık toplama ve atık su arıtma
tesislerindeki metan dönüşüm birimlerinde ener önemli hammade olarak kullanılmaktadır.
➢ Kompost gübre oluşumunda vinas önemli bir bileşendir. Kompostlama işlemi, organik maddelerin
bakteriler ve diğer mikroorganizmalar tarafından biyolojik ayrıştıtılması ve humus adı verilen toprak
benzeri bir maddeye dönüştürülme prosesidir ve en iyi kompost karışım oranı %70 arıtma tesisi
çamuru ve %30 vinas olarak bulunmuştur.(Feriz, 2007;1)
➢ Bitkisel kaynaklı organomineral gübre üretiminde ana organik madde bileşenidir.

3.2. Vinas ekstresi (Potex) Özellikleri ve Uygulama Alanları
Vinas ekstresi (Potex) özellikleri aşağıda yer almaktadır:
➢ Bitkisel menşeli potasyum kaynağıdır.
➢ Bitkilerden gelen organik madde ile birlikte çok sayıda iz elementi de bitkilerin alabileceği (kelat)
formda içermektedir.
➢ Bitki yapısını güçlendirdiğinden olumsuz çevre etkilerine (kuraklık, don vb.), hastalık ve zararlılara
dayanıklılığı artırı.
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➢ Bitkinin meyve gelişiminde kalite ve verim artışını tetikler.
Tablo 2: Bitkilerin Toprak Aldığı Besin Madde Mikarları (Kg/da)

Kaynak: Lesaffre Potex Tanıtım Formu (2010:1)
Yukarıdaki tabloda yetiştirilen bazı bitkilerin topraktan aldıkları besin maddelerinin miktarları belirtilmiştir.
Potex bitkilerin potasyum gereksiniminin en fazla olduğu fide döneminden sonraki büyüme döneminde, çiçek
ve meyve bağlama dönemi, meyvelerin irileşme ve renklenme gibi dönemlerde özellikle etkilidir.
➢ Toprak yapısını düzenleyici ve ph düşürücü etkisi vardır.
➢ Toprağa verilen besinlerin kolayca yıkanmasını önleyici tepki gösterir.
➢

Doğrudan toprağa uygulanabildiği gibi çapa ve sulama dönemlerinde toprağa sulama yoluyla da verilir.

➢ Suda çözünürlüğü %100 dür ve sulama ekipmanlarında tıkanma yaratmaz.
➢ Kimyasal Potasyum gübrelerine çok daha düşük maliyettedir ve üreticinin kârını destekler.

3.3. Viprotal Özellikleri ve Uygulama Alanları
Vinasın özellikleri aşağıda yer almaktadır:
➢ Viprotal’in besin değeri, üreye göre farklı olarak ekstra ham protein verir ve emilimi iki kat daha yavaş
olduğundan dolayı ruminantların midesinde olumlu bakteri ortamı oluşturur.
➢ Ruminantlarda soya fasulyesi proteinlerinin veya diğer protein kaynaklarının yerini alabilir.
➢ Esas betain ve amino asit içeriğine ek olarak, aynı zamanda mikro elemantleri de içerir.
➢ Melasa göre viskozitesi daha düşük olduğundan rasyoya girişi kolaylaştırır ve operasyonel rahatlık
oluşturur.
➢ Pelet çevresinde görünmez zar tabaka oluşturur.Böylece uzun süre peletin parçalanmasını ve nem
kaybını önler; aynı kalitede muhafazasını sağlar.
➢ Yüksek fiyatlı protein kaynaklarına göre uygun maliyetiyle, büyükbaş yemlerinde %5 - %6’ya kadar
rasyoya girerek kâlılık artırıcı etki yaratır.
➢ Uzun süre aşırı yüksek ya da düşük sıcaklarda dahi yapısı bozulmadan muhafaza edilebilir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bitki besleme ve yem sanayii, son yıllarda yükselen hammadde maliyetlerinden dolayı, üretici tarafında yüksek
girdi kalemleri oluşturmaktadır. İşletmelerde sürekliliğin sağlanmasında girdi optimizasyonu tartışılmaz öneme
sahiptir. Bununla birlikte doğal kaynakların kullanımı ve çevre kirlilğinin önlenmesi konularında da geri dönüşüm
uygulamaları vazgeçilmez yönetemler arasında yer almaktadır.
Maliyet optimizasyonu, geri dönüşüm uygulamaları ile bir araya getirildiğinde modern işletmelerde verim artışı
ve sosyal sorumluluk misyonlarında öncelikli uygulamalar arasında bulunmaktadır. Tarım, hayvancılık, enerji,
inşaat sektörleri gibi birbirinden farklı gibi gözüken sektörlerde, gıda sektöründen maya türev ürünler örneğinin
bu uygulamalara güzel bir örnek olduğu düşünülmektedir. Örneklendirmek gerekirse, güncel fiyatlar göz önüne
alındığında % 50 K içeren piyasadaki kimyasal gübre fiyatına oranla, aynı oranda K vermek için kullanılan Potex
gübresi için 1/6 oranında ödeme yapılması gerekmektedir.( Ekim 2018 Toros Gübre ve Lesaffre Potex gübre
fiyatı oranı)
Örnekte de görüldüğü üzere maya türevi ürünlerin kullanımı, hammade görevi gördüğü işletmelerde ciddi
maliyet optimizasyonu yaratmakta olup, üretimi yapılan tesisler, farklı fayda yarattığı alanlar olduğundan
dolayı, atık olarak doğaya salınmamakta ve sularda kirlenme ve topraklarda tuzluluk gibi çevre sorunları
oluşturmamaktadır.
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Özet: Yerel yönetimlerin bir bileşeni olan belediyeler halka en yakın ve halk tarafından seçim ile yönetimi oluşturulmuş
vazgeçilmez bir kamu tüzel kişidirler. Gelişen ve çeşitlenen insan ve toplum ihtiyaçlarında son zamandalar da belirgin bir
şekilde artış olduğu gözlemlenmektedir. Belediyelerde bu ihtiyaçlara karşılık bulan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Belediyelerin getirişmiş oldukları hizmetler vatandaşların memnuniyet düzeylerini belirlemekte ve memnuniyetin olumlu
yönde olması kalıcı yönetim için vazgeçilmez bir durumdur. Bu çalışmamızda; Belediye hizmetleri ve vatandaş memnuniyeti
konusunda Yozgat belediyesi örneğini incelemiş ve halkın memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Anketimize toplam 2
bölümden oluşmuş birinci bölümde cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyleri yer almış ikinci bölümde ise belediyenin standart
olarak sunmuş olduğu hizmetlerden oluşan 14 soru yer almıştır. Anket sonuçları Statistical Package for the Social Sciences
(Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı)(SPSS) programında işlenerek kolmogorov-smirnov,non parametrik ve whitney,
Kruskal-Wallis testler ile vatandaş memnuniyeti farklı olup olmadığını ölçülmeye ve yorumlaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Belediye Hizmetleri, Yozgat Belediyesi, Yozgat Belediye Memnuniyeti

Abstract: The municipalities, which are a component of the local administrations, are the most public and legal public
entities that are the closest to the public and have been elected and managed by the public. It is observed that evolving and
diversifying human and community needs have increased significantly in recent times. In the municipalities, as an institution
that responds to these needs, it is antagonistic. The services that the municipalities bring up determine the level of
satisfaction of the citizens and it is an indispensable condition for permanent management where satisfaction is positive. In
this study; The municipality services and citizen satisfaction have examined the Yozgat municipality and the level of public
satisfaction has been measured. Gender, age, education and income levels are included in the first part which is composed
of 2 parts in total and 14 questions composed of the services that the municipality has presented as standard in the second
part. The survey results were processed in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program to measure and
interpret citizen satisfaction with kolmogorov-smirnov, non-parametric and whitney, and Kruskal-Wallis tests.
Key Words: Municipality Services, Yozgat Municipality, Yozgat Municipality Satisfaction

1. GİRİŞ
Kamu yönetimi, devlet ve toplum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasını
içeren nitelikli bir yönetim biçimidir. Son yıllarda tüm alanlarda yaşanan gelişmeler gelenekselmiş devlet
yönetimi alanında değişimi getirmiştir. Ancak ülkemizde yaşanan bu hızlı bir değişime ayak uydurmaya
konusunda ve artan merkez nüfusları bir takım hizmetlerin yeterli ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmediğini
göstermektedir.
Hizmetlerin yeterliliklerinin ölçülmesi ve memnuniyet oranlarının belirlenmesi konusunda ciddi bir akademik
çalışmaların olduğu gözlemlenmiş ve bu çalışmalarda yeni kamu yönetimini (YKY) “vatandaş odaklı bir yönetim
anlayışı”nın ortaya çıkmasını sağlamıştır( Sezer, 2012).
Memnuniyet oranlarını belirlerken örnek alınan işletme disiplini; müşteri memnuniyeti kavramı, müşterilerin
istek, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve bunların ötesine geçilmesini kapsayan bir kavramdır. İşletme
yönetimlerinin müşteri memnuniyeti konusuna yaklaşımlarında iki temel hareket noktası söz konusudur. Bunlar
iktisadi ve insani yaklaşımdır. İnsani yaklaşım kişisel veya sosyal amaçlarla müşteri memnuniyetini kapsarken
işletmenin varlığını sürdürme veya büyüme amacını gerçekleştirmek amacıyla müşteri memnuniyetine ise
iktisadi yaklaşım denmektedir (Türk, 2011). Biz tezimizde müşteri memnuniyetini ele aldığımız için insani
yaklaşımını inceleyeceğiz.
Çalışmamızda belediye hizmetleri ve vatandaş memnuniyeti konularını yeni kamu yönetimi normlarına göre
inceledikten sonra ilimizde 400 kişi üzerinden yaptığımız anket çalışmamıza göre vatandaşın hizmetten duyduğu
memnuniyet istatistiki sonuçları ve bulgularını tartışacağız.
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Bu çalışmamızın amacı, Yozgat’ta yaşayan kişilerin belediyeden aldıkları hizmetlerin nasıl etki ettiğini ve
hizmetten duyduklarını memnuniyet düzeylerini ölçerek bir değerlendirme ortaya koymaktır. Bu
değerlendirmede bazı demografik unsurlar belirlenmiş ve belediye hizmetleri sorulara dönüştürülmüş olup
vatandaşların verdiği cevaplar, halkın beklenti ve memnuniyet seviyelerine göre Yozgat Belediyesinin hizmet
sunumlarındaki politikalarına yön verebilecek öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

2.YEREL YÖNETİMLERDE BELEDİYELER
Yerel yönetimler bazı kaynaklarda mahali idareler olarak da ifade etmekle beraber belirli bir coğrafi alanda
yaşan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak için karar organları yerel kalk tarafından seçimle belirlenen
kişilerden oluşmuş ve yasaların ortaya koyduğu görev, yetkilere sahip, özel geliri bütçesi ve personeli olan kamu
tüzel kişilerdir (5393 Belediye Kanunu: 2005). Ülkemizde yerel yönetimler üçlü bir yapıya sahip olup belediyeler,
il özel idareleri ve köyler olarak oluşmaktadır.
Yerel yönetim içerisinde yer alan belediyeler üçlü yapı içersin deki en aktif olanı ve hizmet alanı içerisinde en
geniş birimi olması sebebi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu sosyal hareketlilik, sosyal, kültürel
ve sportif nitelikli uğraşı anların ortaya çıkması, il merkezlerinde artan nüfus, sosyal ve ekonomik iş bölümü
artması gibi faktörler yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerinin de çeşitlenmesine bunlarında doğal sonucu olarak
belediye hizmetlerinin çeşitlenmesini doğurmuş ve bu durum anayasal zeminde belde halkının ortak yerel
gereksinimlerini karşılama görevi belediyelere verilmiştir.
Belediye sınırları dahilin de yer alan şehir veya beldelerin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan
belediyeler nüfusu 5.000’den fazla olan yerleşim yerlerinde ve nüfusu ne kadar olursa olsun tüm il ve ilçelerde
kurulur. Burada ki tek fark 5393 sayılı belediye kanunu diğeri ise 5216 sayılı belediye kanunudur. 5216 sayılı
belediye kanunu sadece büyükşehir belediyelerini kapsarken 5393 sayılı kanun ise il belediyeleri, ilçe
belediyeleri ve belde belediyelerini kapsamaktadır.
2004 yılında kamu alanında yapılan reform kapsamında 1930 yılında 1580 sayılı belediye kanunları yasasından
başta belediyeler olmak üzere birçok yeni düzenlemeler yapılmıştır. Aynı zamanda yukarıda belirttiğimiz
değişimlere uyum sağlamak için bugün ülkemizde 2005 yılında 5393 sayılı belediye kanunu geçerli olup ciddi bir
değişiklik yapılmıştır.

3.BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ
Yerel yönetimler arasında verilen hizmetlerin müşteri memnuniyeti açısından ölçülebileceği en uygun yönetim
birimi belediyelerdir. İl/ilçe nüfuslarının sayısının memnuniyete etkisi oldukça fazladır. Yani artan nüfus her
zaman daha fazla ihtiyaç doğuracağı için memnuniyet oranı da o derece değişecektir.
Halkın istek ve beklentilerinin karşılanması konusunda halka en yakın kamu tüzel kişilik vasfı taşıyan belediyeler
bu hizmetleri sunmaktan sorumlulardır. Vatandaş taleplerini temel alan bir yönetim anlayışını hakim kılmak ve
yönetim oluşturulurken saydamlığı, katılımcı demokrasiyi, hesap verebilirliği, açıklığı sağlayacak bir sistem
kurulmak zorundadır. 5393 sayılı belediye kanununda da belirtildiği üzere hukuka uygun bir şekilde vatandaşın
ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmak, vatandaşın beğenilerini ve güvenini sağlamak yönetimler için önem arz
etmektedir. Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmada izlenilmesi gereken birinci yol halkın
yönetime katılımının sağlanması olacaktır. Halkın verilecek hizmetlerde vatandaşın tercihlerinin dikkate
alınması ve bekletişinin ölçülmesi veya ifade edilmesi aynı zamanda sunulan hizmetten elde edilen memnuniyet
oranın ölçülmesi demokratik bir katılımla yani yöneten ile yönetilenlerin kararlarda birlikte ve etkin olmasıyla
sağlanabilir.
Yerel yönetimlerde vatandaş memnuniyeti oranın yüksek seviyelerde olması kaynakların etkili ve verimli
kullanımı ile olacaktır. Eğer belediye imkanlarının kullanımında halkın beklentisine göre kullanmamak veya
verimli bir şekilde aktaramamak memnuniyetsizlik oluşturmaktadır.
Belediye yönetimlerinde bulunan kişilerin halk memnuniyetinde tekrar yeniden seçilip hizmet edebilmeleri için
halkın memnuniyet düzeylerini yüksek tutma zorunluluğu arasında bir değişken bağlantı vardır.
Memnuniyetsizlik yeni bir seçim döneminde yönetimi değiştirmeye sebep olurken, memnuniyet ülkedeki iktidar
partinin hizmetleriyle doğru bir ilişkisi olmakla birlikte yeniden iktidarlık getirir.
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4.LİTERATÜR TARAMASI
Belediye hizmetlerini kullanan vatandaşların memnuniyetini belirlemeye yönelik olarak literatürde hem kamu
yönetiminin verdiği hizmetlerin memnuniyet seviyesini ölçen çalışmaların, hem de özel olarak belediyelerin
sağladığı hizmetlerin memnuniyet seviyesini ölçen önemli çalışmalar bulunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye’de mutluluk konusu ele alınmış ve 2003 yılında “Yaşam ve
Memnuniyeti Araştırması” adıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı yerel yönetimler boyutunda verilen
hizmetlerin vatandaşın memnuniyetini ölçemeye çalışılmıştır. Sonuç olarak müşteri memnuniyet düzeyleri ciddi
bir oranda düşük çıkmıştır. Memnuniyet düzeylerindeki farklılıklar halkın demografik özelliklerine ve sunulan
hizmetlere göre farklılıklar gösterdiği de saptanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 verilerine YMA
araştırma verilerine göre sonuçlar genel ölçekte belediye yol ve kaldırım hizmetlerinden memnun olmayanların
oranı %36, yeşil alanların miktarından memnun olmayanların oranı %39,7, şebeke suyundan memnun olanların
oranı %79,3, hasta ve yaşlı hizmetlerinden memnun olanların sayısı 52,2 olarak belirlemiştir.
Kara ve Gürcü (2010)’nün Yozgat halkının belediye hizmet ve kalitesinden memnuniyet düzeylerinin
belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda; peyzaj çalışmaların, kültür ve turizm etkinlikleri ve sosyal
sorumluluk alanlarında memnun olduğu tespit edilmiştir. Memnuniyetsizlikleri ise yollar ve otopark sorunlarının
giderilmesi, Yozgat’ın fiziksel görünümüne biraz daha önem verilmesi konusunda memnuniyetsizlikler
saptanmıştır.
Duman ve Yüksel(2008)’in Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesine yönelik
yapılan çalışmada halkın memnuniyetsizlikleri şöyle sıralanmıştır; cadde ve sokaklardaki yürüme yollarının
yeterli olmadığı, toplu taşıma araçlarından memnun olmadıkları, satış alanlarındaki denetimlerin yeterli
düzeyde olmadıkları gibi genel bir memnuniyetsizlik olduğu gözlemlenmiştir.
Akyıldız (2012)’ın Uşak Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin memnuniyet oranını ölçmek amacıyla yaptığı
çalışmada genel olarak halk iyi ve kötü arasında kararsız kalmıştır. Memnuiyet oranın en fazla olduğu hizmet
sosyal yardım hizmetleri olurken, en düşük olduğu hizmet ise yol, asfalt ve kaldırım gibi konular olmuştur.
Usta ve Memiş (2009) tarafından Giresun ilinde yapılan memnuniyet ölçümünde halkın genel olarak
hizmetlerden memnun oldukları saptanmıştır.

5.YÖNTEM
5.1Araştırmanın Amacı
Araştırmamızda Yozgat il merkezinde yaşayan vatandaşların belediyenin sunmuş olduğu hizmetlerden duyulan
memnuniyeti, hizmete verdikleri önemi ve hizmetlerin nasıl algılandıkları ölçülmeye çalışılmış, belirlenen
kriterlere göre değişen memnuniyetlerin farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmek istenmiştir. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
▪

Belediyelerin sunduğu genel hizmetlerden vatandaşın memnuniyet düzeyini belirlemek,

▪

Vatandaşın memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılığı ortaya koymak,

▪

Belediyelerin sunmuş olduğu hizmete vatandaşın verdiği önemi saptamak,

▪

Halkın hangi demografik unsurlara göre memnuniyetlerinin değiştiğini saptamak,

6.Araştırmanın Veri Toplama Araçları
Araştırmamızda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup, verileri sayısal değerlerle ifade
edilip ölçmek için ankete dayalı veri toplama tekniği kullanılmıştır. Anketimizde yer verdiğimiz soruları
hipotezlerimi test edebilecek şekilde literatürden seçerek geliştirilmiştir. Anket sorularını Yozgat belediyesinin
vermiş olduğu hizmetleri göz önünde bulundurarak form hazırlanmıştır.
Anketimizde 2 bölümden yer almış olup belediyenin vermiş olduğu genel hizmetlere göre 14 soru yer almıştır
diğer bölümüzde ise demografik unsurlar ( cinsiyet, meslek, gelir düzeyleri, eğitim düzeyleri ve yaş) yer almıştır.
Anket sorularına cevaplar çoktan seçmeli ve 5 aşamalıdır. Anket ilimizde uygulanmadan önce ön test yapılmış
olup herhangi bir yanlış anlaşılma veya yanlışlıklar giderilerek vatandaş kolayda örnekleme yolu yüz yüze
şeklinde gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmamızın evrenini Yozgat Belediyesi hizmet alanları içerisinde yer alan 18 yaşını geçmiş oy kullanabilme
yeteneğine sahip 60 459 kişiden oluşmaktadır.
Araştırmamızın örneklemi il merkezinde bulunan 23 mahalle içinden kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 400
kişiden oluşmuştur. Anket katılımcıları belirlenirken toplam nüfusun mahalle nüfusuna oranı alınmış, belirlenen
sayılar mahalleyi temsil etmesi beklenmiştir.

6.2 Verilerin Değerlendirilmesi
Yozgat halkına yapılan anket çalışmasının değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences
(Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) SPSS paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, betimleyici
istatistik, faktör analizi ve standart sapma gibi bulgular elde edilmiştir.

7.BULGULAR
7.1 Bulguların Güvenirliği
Araştırmada kullanılan istatistiksel veriler eksik veri ve uç veri açısından incelenmiş, Yozgat belediye hizmetleri
memnuniyet ölçeğinin geçerliliği chronbach’s alpha kat sayısı 0,895 (89,5) olarak daha geçerli olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 2: Güvenilirlik Tablosu
Cronbach's Alpha

N of Items

,895

14

7.2 KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK BULGULARI
Tablo 3: Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları
Frequency

Percent

BAYAN

96

24,1

ERKEK

303

75,9

Toplam

399

100,0

Tablo 3 de Yozgat belediye hizmetlerinden memnuniyete ilişkin katılımcıların cinsiyete göre dağılımları
incelendiğinde 96 (%24.1) bayanlardan oluşmakta iken 303 (%75,9) u erkeklerden oluşmuştur.
Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları
ORTAOKUL
LISE

Frequency
78
88

Percent
19,5
22,1

UNIVERSITE

225

56,4

OKURYAZARDEGILIM

8

2,0

Toplam

399

100,0

Tablo 4’de Yozgat belediye hizmetlerinden memnuiyete ilişkin katılımcıların Eğitim düzeylerine göre
incelendiğinde 78 (%19,5) kişi ortaokul mezunu, 88(%22,1) kişi lise mezunu, 225 (56,4) kişi üniversite mezunu, 8
(%2) okuryazar olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 5: Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre Dağılımları
18-30
31-45
46-60

Frequency
274
79
34

Percent
68,7
19,8
8,5
343
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12
399

3,0
100,0

Tablo 5’de Yozgat Belediyesi hizmetlerinden memnuniyete ilişkin katılımcıların yaş aralıklarına göre
incelendiğinde 18-30 yaş arası 274 (%68,7) kişi, 31-45 yaş arası 79(%19,8)kişi, 46-60 yaş arası 34 (%8,5) kişi, 60
yaş üstü 12 (%3) kişi olarak mülakat edilmiştir.
Tablo 6: Katılımcıların Meslek Guruplarına Göre Dağılımları
Frequency

Percent

İşsiz

30

7,5

Öğrenci

205

51,4

Kamu Personeli

42

10,5

Esnaf ve Serbest Me

77

19,3

Diğer

45

11,3

Toplam

399

100,0

Tablo 6’yı meslek guruplarına göre incelediğimizde Yozgat Belediyesi hizmetlerinden memnuniyete ilişkin
katılımcıların; işsiz 30 (%7,5) kişi, öğrenci 205(%51,4) kişi, kamu personeli 42 (10,5) kişi, esnaf ve serbest
çalışanlar 77 (19,3) kişi, diğer meslek gurubundan katılım ise 45(%11,3) kişi olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7: Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları
1600-2000
2001-3000

Frequency
132
76

Percent
33,1
19,0

3001-4000

31

7,8

4001-USTU

10

2,5

Toplam

249

62,4

399

100,0

Toplam

Tablo 7’yi Yozgat belediye hizmetlerinden memnuiyete ilişkin katılımcıların gelir düzeylerine göre
incelediğimizde 1600-2000 arası 132 (%53) kişi, 2001-3000 arası 76 (%30,5) kişi, 3001-4000 arası 31 (%12,4)
kişi,4001 ve üstü gelire sahip kişilerin 10(%4) olduğu belirlenirken ankete katılan kişilerin 150(%37,6) cevap
vermeme hakkını kullanmıştır.
Tablo 8: Katılımcıların Belediye Hizmetlerinden Ulaşımları
Frequency

Percent

SOSYALMEDYA

239

59,9

WEBSAYFASI

53

13,3

GAZETE

57

14,3

Toplam

349

87,5

Verilmeyen Cevap
Toplam

50
399

12,5
100,0

Tablo 8’yi Yozgat belediye hizmetlerinden memnuiyete ilişkin katılımcıların belediye hizmetlerine ulaşımda 239
(%68,5) kişi sosyal medya aracılığı ile, 53(15,2) kişi Yozgat belediyesinin kurumsal web sayfası aracılığı ile
haberdar olurken 57 (16,3) kişi gazeteden takip etmektedir.
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7.3 Memnuniyetin Toplam Skorlarının Katılımcıların Sosyal Demografik Yapılarına Göre Farklılığının
Testi
Memnuniyetin toplam skorlarının katılımcıların sosyal demografik yapılarına göre farklılığının testi whitney ve
Kruskal-Wallis testi ile test edilerek aşağıda sonuçlar verilmiştir.
Tablo 9:Katılımcıların Cinsiyete Göre Memnuniyet Farklılıkları
CINSIYET
Toplam skor

Sayı

Ortalama

BAYAN

96

151,43

ERKEK

303

215,39

Toplam

399

Katılımcıların cinsiyetine göre Yozgat belediyesi hizmetlerinden memnuniyet ölçeğine verdikleri yanıta
bakıldığında test sonucu erkeklerin memnuniyet düzeyleri bayanlara göre daha fazla olmaktadır.
Tablo 10:Katılımcıların

Toplam Skor

Meslek Guruplarına Göre Memnuniyet Farklılıkları
MESLEK

N

Mean Rank

İşsiz

30

260,33

Öğrenci

205

158,09

Kamu Personeli

42

153,86

Esnaf ve Serbest Meslek

77

277,12

Diğer

45

261,82

Toplam

399

Katılımcıların meslek guruplarına göre Yozgat belediyesi hizmetlerinden memnuniyet ölçeğine verdikleri yanıta
bakıldığında test sonucu Esnaf ve Serbest meslek, işsiz ve diğerleri memnun iken öğrenci ve kamu
personellerinin belediye hizmetlerinden memnun olmadıklarını ortaya koymaktadır.
Tablo 11: Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Memnuniyet Farklılıkları
GELIRDUZEYI
N

Toplam Skor

Mean Rank

1600-2000

132

122,88

2001-3000

76

130,93

3001-4000

31

116,68

4001-USTU

10

133,80

Total

249

Katılımcıların gelir düzeylerine göre Yozgat belediyesi hizmetlerinden memnuniyet ölçeğine verdikleri yanıta
bakıldığında Kruskal-Wallis test sonucu bütün gelir gruplarına göre bir farklılık arz etmediği ortaya
konulmuştur.

Tablo12: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Memnuniyet Farklılıkları

Toplam Skor

EGITIMDUZEYI

N

Mean Rank

Ortaokul

78

253,44

Lise

88

259,86

Üniversite

225

156,52

Okur Yazar Olmayan

8

243,25

Toplam

399
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Katılımcıların eğitim düzeylerine göre Yozgat belediyesi hizmetlerinden memnuniyet ölçeğine verdikleri yanıta
bakıldığında Kruskal-Wallis test sonucu okuryazar olmayan, ortaokul, lise mezunları belediye hizmetlerinden
memnun iken üniversite öğrencilerinin memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Tablo 13: Katılımcıların Yaş Farklılıklarına öre Memnuniyet Düzeyleri
YAS
N
18-30
274
31-45
79
Toplam Skor

Mean Rank
177,78
245,46

46-60

34

258,51

60USTU

12

242,29

Toplam

399

Katılımcıların yaş farklılıklarına göre Yozgat belediyesi hizmetlerinden memnuniyet ölçeğine verdikleri yanıta
bakıldığında Kruskal-Wallis test sonucu 18-30 yaş arası katılımcılar memnun değil iken 34-45, 46-60, 60 yaş ve
üstü katılımcılar belediye hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Yukarıda sıralanmış tablo ve veriler incelendiğinde ankete katılan Yozgat vatandaşlarının gelir düzeylerine göre
memnuniyet düzeyleri değişmez iken, eğitim, yaş, meslek ve cinsiyete göre farklılıklar olduğu analiz edilmiştir.

3

4

5

6

7

8

9

346

Memnun Değilim

28
7

40
10

203
50,9

98
24,6

3,78

F
F%

50
12,5

60
15

69
17,3

147
36,8

73
18,3

3,33

F
F%

29
7,3

70
17,5

18
4,5

193
48,4

89
22,3

3,61

F
F%

41
10,3

60
15

50
12,5

165
41,4

83
20,8

3,47

F
F%

32
8

64
16

80
20,1

136
34,1

87
21,8

3,46

F
F%

118
29,6

83
20,8

18
4,5

126
31,6

54
13,5

2,79

F
F%

27
6,8

41
10,3

50
12,5

166
41,6

115
28,8

3,75

F
F%

31
7,8

46
11,5

23
5,8

193
48,4

106
26,6

3,74

F
F%

32
8

35
8,8

101
25,3

129
32,3

102
25,6

3,59

Ortalama

30
7,5

Fikrim Yok

F
F%

Hiç Memnun
Değilim

Çok Memnunum

2

Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
sağlık
hizmetlerinden
memnun
musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
imar hizmetlerinden (Toplu konut,
işyeri açma, vb.) memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
temizlik hizmetlerinden memnun
musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
kültür ve spor (Konser, tiyatro, spor
müsabakaları gibi) hizmetlerinden
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
zabıta hizmetlerinden ( işyeri ve Pazar
yeri
denetimi
gibi)
memnun
musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
ulaştırma hizmetlerinden( minibüs,
otobüs gibi) memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
geri dönüşüm hizmetlerinden(kağıt,
cam şişe, plastik gibi) memnun
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
park
ve
dinlenme
yerleri
hizmetlerinden memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
mesleki beceri ve eğitim kurslarından
memnun musunuz?

Memnunum

1

Frekans

SORULAR

Frekans Yüzdesi

Tablo 14: Belediye Hizmetleri Anketine verilen cevapların toplan, yüzde ve ölçek ortalaması
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10

11

12

13

14

Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
sosyal yardım (aşevi, iftar çadırı, gıda
yardımı gibi) memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
turizm ve tanıtım hizmetlerinden
memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
kentsel dönüşüm hizmetlerinden
memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
yol, kaldırım, asfalt hizmetlerinden
memnun musunuz?
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu
ilaçlama ( sivrisinek, haşeratlarla
mücadele gibi) hizmetlerden memnun
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F
F%

29
7,3

26
6,5

71
17,8

136
34,1

137
34,3

3,82

F
F%

57
14,3

60
15

70
17,5

121
30,3

91
22,8

3,32

F
F%

40
10

46
11,5

62
15,5

162
40,6

89
22,3

3,54

F
F%

66
16,5

54
13,5

20
5

155
38,8

104
26,1

3,44

F
F%

32
8

25
6,3

55
13,8

153
38,8

134
33,6

3,83

Tablo 1 de Yozgat belediyesi hizmetlerinde memnuniyete ilişkin katılımcıların sorulara göre verilen cevaplara
bakıldığında sağlık hizmetlerin anket sorusuna toplam 399 kişi cevap vermiş bulunmaktadır. Oluşturulan
örnekleme göre halkın genelinde %14,5 memnuniyetsizlik bulunurken %75,5 oranla ve 3,78 ortalama ile halkın
genelinin memnun olduğu analiz edilmiştir.
2. imar hizmetleri sorusuna toplam 399 kişinin cevap verdiği ve halkın %27,5 oranla memnuniyetsizliklerinin
olduğu %55,1 oranla memnun oldukları 3,33 ortalama ile genel bir memnuniyet vardır.
3. temizlik hizmetleri sorusuna toplam 399 kişinin cevap verdiği ve halkın %24,8 oranla memnuniyetsizliklerinin
olduğu ve %70,7 oranla memnun oldukları 3,61 ortalama ile genel bir memnuniyeti vardır.
4. kültür ve spor hizmetleri sorusuna toplam 399 kişinin cevap verdiği ve %28,3 oranla memnuniyetsizliklerinin
olduğu ve %62,2 oranla memnun oldukları aynı zamanda 3,47 ortalama ile genel bir memnuniyet söz
konusudur.
5. zabıta hizmetleri sorusuna toplam 399 kişinin cevap verdiği ve halkın %27 oranla memnuniyetsizliklerinin
olduğu ve %55,9 oranla memnun oldukları 3,46 ortalama ile genel bir memnuniyeti vardır.
6. ulaştırma hizmetleri sorusuna toplam 399 kişinin cevap verdiği ve halkın 50,4 oranla memnun olmadıkları,
%45,1 oranla memnun oldukları 2,79 ortalama ile halk beledinin bu hizmetinden genel olarak memnun
olunmadığı söz konusudur.
7. geri dönüşüm hizmetleri sorusuna toplam 399 kişi cevap vermiştir. Halk bu soruda %17,1
Oranla memnun değilken %70,4 oran ve 3,75 ortalama ile ciddi bir ölçüde memnuniyet gözlemlenmektedir.
8. park ve dinlenme yeri hizmetleri sorusuna toplam 399 cevap verilmiştir. Halk bu cevaplarını 19,3 oranla
memnuniyetsizlik yönünde kullanırken %75 oranla ve 3,74 ortalama ile memnun olduklarını ortaya koymuştur.
9. mesleki beceri ve eğitim kursların sorusuna toplam 399 kişi cevap vermiştir. Cevap veren bu kişilerin %16,8i
memnun değil iken %57,9u memnun olduğunu 3,59 ortalama ile belirtmiştir.
10. sosyal yarımlar sorusuna 399 kişinin cevap verdiği ve halkın %13,8 oranla memnun olmadıkları yönünde oy
kullanırken %68,4 oran ve 3,82 ortalama ile tüm sorular genelinde en fazla memnun oldukları hizmet olduğu
yönünde analiz sonuçları elde edilmiştir.
11. turizm ve tanıtım sorusuna 399 kişi cevap vermiştir. Bu cevapların oranları ise %29,3 memnuniyetsizlik ve
%53,1 memnuniyet ve 3,32 ortalama ile genel olarak memnundurlar.
12. kentsel dönüşüm hizmetleri sorusuna toplamda 399 kişi cevap vermiş ve verilen bu cevaplarda %21,5 oranla
memnuniyetsizlik varken %62,9 oran ve 3,54 ortalama ile genel olarak memnudurlar
13. yol, kaldırım ve asfalt hizmetleri sorusuna toplam 399 kişi cevap vermiş ve bu cevapların %30 oranla
memnun olmadıkları ve %64,9 oran ve 3,44 ortalama ile gayet memnun oldukları analiz edilmiştir.
14. ilaçlama hizmetleri sorusuna toplam 399 kişi cevap vermiş ve bu verilen cevapların %14,3 oran ile memnun
olmadıkları, %71,9 oran ve 3,83 ortalama ile memnun oldukları saptanmıştır.
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Memnuniyet ölçeğine yaptığımız faktör analizi sonucu tek bir boyutta oluştuğu gözlenmiştir. Böylece bu
maddelerin toplamı alınarak toplam skor elde edilmiştir. Bu ölçeğin skorlarının dağılımını test sonucu norma
dağılmadığı kolmogorov-smirnov testi sonucu belirlenmiştir. Böylece bu analizin testleri non parametrik testler
olarak test edilmiştir.
Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşların duymuş oldukları memnuniyeti
ölçmek amacıyla hazırlanan anket il merkezinde 399 kişiye uygulanmış ve halkın genel eğiliminin 3,53 ortalama
oran ile “ memnun” olarak tespit etmiştir. Vatandaş memnuniyetinin en fazla olduğu hizmet 3,83 oran ile
ilaçlama hizmeti olurken memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu hizmet 2,79 ile ulaşım hizmetleri olmuştur.

8.SONUÇ VE ÖNERİLER
8.1 SONUÇ
Çağımızda yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyeler halkın ihtiyaçları doğrultusunda mevcut belediye ve
kamu hizmetlerini etkin, yaygın ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri ve bunun bir olumlu sonucu olarak
halkın memnuniyet düzeyinin artırdığı ortaya çıkmaktadır.
Vatandaşa en yakın hizmet birimi olan belediyeler üstlendikleri görevler ve sunmuş oldukları hizmetler ile halkın
günlük yaşantısını doğrudan etkileyen ve halkın olumlu etkilenmesi yerel yönetimlerde başarılı olarak kabul
edilmektedir.
Yaptığımız bu araştırma ve anket ile; yerel yönetimin en etkin birimi olan belediyelerin vatandaşa sunmuş
oldukları hizmetlerden memnun olup olmadıkları, eğer memnun değil ise hangi hizmetlerden memnun
olmadıklarını belirlemeye çalışmaktadır. Belirlenen eksiklikler ve memnun olunan hizmetlerin geliştirilmesi
konusunda yol göstermeye çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini oluşturan Yozgat belediye sınırları içerisinde yer alan ve örneklemini oluşturan
vatandaşlara toplamda 14 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiş ve tablo 1 de memnuniyet ortalamaları
belirlenerek duyulan memnuniyet ve memnuniyetsizlikler belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; Yozgat
merkezde ikamet eden vatandaşların genel olarak ortalamanın( ortalama 3.00) üstünde bir düzeyde memnun
oldukları ortaya çıkmış. Memnuniyette ilk sırayı 3,83 ortalama ile” ilaçlama hizmetleri” , ikinci sırayı 3,82
ortalama ile “ sosyal yardım hizmetleri”, üçüncü sırayı “geri dönüşüm hizmetleri” olarak belirlenmiştir. Yozgat
belediyesi faaliyet geçmişine baktığımızda faaliyete geçen çöpten enerji üretimi, sokaklara ayrıştırıcı çöp
konteynerleri yerli ve göçmen ailelere her gün yemek dağıtımı, gıda yardım dağıtımları gibi gözle görülür
belediye çalışmaları mevcuttur.
Bunun yanı sıra araştırmanın olumsuz sonuçlarına göre “ulaştırma hizmetleri” 2,79 birinci sırayı alırken “imar
hizmetleri” 3,33 oranla ikinci ve “yol, kaldırım, asfalt hizmetleri” 3,44 ortalama ile en düşük hizmet sınıflarını
oluşturmuşlardır. Vatandaşlar ile yapılan mülakatlar sonucunda halkın motorlu taşıt ve yaya ulaşımlarında
devam eden hizmetlerden ötürü memnuniyetsiz oldukları hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu 2010
Kara ve Gürcü tarafından yapılan akademik çalışmada belediyenin yol ve altyapı çalışmalarından duydukları
memnuniyet oranlarının düşük olduğu bulgular arasındadır. Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2011 yılında yapılan YMA anketine sonuçlarına göre bu alanda Türkiye genelinde bir memnuniyet ve hizmet
yetersizliği olduğu saptanmıştır.
Ankete katılan toplam 399 kişinin katıldığı ve genel sorulara verilen demografik sonuçlara göre; Yaş düştükçe,
eğitim seviyesi arttıkça ve öğrencilere göre memnuniyet oranlarında azalmalar görülürken diğer guruplarda
olan vatandaşlarda memnuniyet oranlarının arttığı gözlemlenmektedir.. Örneğin 18-30 yaş arası belediyenin
genel hizmetlerinden memnun değil iken 46-60 yaş arası ciddi oranda memnundur. Üniversite mezunu
insanlara belediye hizmetleri yetersiz gelirken diğer eğitim seviyelerinde olan kişilerde memnuniyet fazla
değildir.
Bu araştırmanın genel sonucuna göre; ankete katılan her bireyin belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyet
düzeyleri tespit edilmiştir. Yozgat halkı genel olarak bazı hizmetlerden memnun olmasa da genel olarak ve
yüksek bir ortalama ile Yozgat Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden memnun oldukları ortaya
çıkmaktadır.
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8.2 ÖNERİLER
Yapmış olduğumuz çalışmamızdan ortaya çıkan sonuçlara ve anket esnasında yapılan mülakatlara göre bazı
öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Halkın önem sırasında olmayan hizmetler belediye açısından ne derece
önemli olursa olsun halkta herhangi bir şey ifade etmediği analiz edilmiştir. Bu sebepten vatandaş için en fazla
öne seviyesine sahip olan ulaşım, alt yapı ve asfalt hizmetlerinden dolayı en düşük memnuniyet oranlarına
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu memnuniyet ortalamasının aratılması için belediyenin altyapı ve asfalt
hizmetlerine daha fazla bütçe ve nitelikli personel ayırması hem işleri hızlandıracak hem de kalıcı ürün elde
edilecektir.
İmar ve iskan hizmetlerindeki memnuniyet düşüklüğü konusunda ise belediye imar ve iskan bürosunda çalışan
personellerin nitelik bakımından uzman olmadıkları ortaya çıkmış ve toplam kalite yönetimine göre vatandaşı
bir müşteri olarak görmeyip mecbur bırakılan bir makam olarak görülmektedir. İmar ve iskan işlerindeki
personellerin niteliklerinin artırılması ve TKY alanında kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
Yozgat belediyesinin stratejik plan konusunda daha gerçekçi kısa, orta ve uzun vadede planlar yapması ve bu
doğrultuda ekonomik, bürokratik ve siyasi olarak her hangi bir engele takılmadan vatandaş memnuniyetini
artıracak hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde sunması gerekmektedir.
Sonuç olarak belediye hizmetlerinden Yozgat halkı yüksek bir ortalama ile memnundur. Ancak belediyenin
hizmet kalitesini için halk ile diyalog halinde olunup vatandaşın sesine kulak verilmesi, vatandaşın önceliklerinin
dikkate alınması kalıcı memnuniyet için ciddi bir önem arz etmektedir.
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Abstract: Aim to this essay is to explain history education in pluralistic societies. In recent decades, history education has
gained more importance in the world especially multicultural and multi-religious societies. Therefore, history is taught from
kindergarten to university, and it is a field of interest in continuing education centers in every community, cultural group,
and society. A major goal of history education is to provide all students with learning about their community’s cultures,
within the mainstream culture, and within and across other ethnic cultures in pluralistic societies. One of the basic
principles of multiculturalism is that it is opposed to homogeneity, uniformity, and the standardization of cultural forms.
Multiculturalism is committed to the protection, promotion, and maintenance of ethno-cultural diversity, which in turn,
provides opportunities to minorities to preserve, maintain, and express their distinctive cultural form, life styles, and rights.
These cultures and societies have sometimes remained together and sometimes separate and remained strong; hence, our
world has hosted many cultures, races, and religions in the historical process. For example, in terms of religion, Islam,
Christianity, Judaism and other religions and faiths mix in seemingly opposite geographic regions, Asian-European and
Eastern-Western, which affected the Turkish, German, French, English, Greek, Arab, Chinese, as well as other ethnicities.
Keywords: history writing, history education, multiculturalism, multi-religion, history curriculum

1. INTRODUCTİON
Political geographies are always the cause of ethnic, religious, cultural, or political conflict, and this conflict
precedes the flourishing of new cultures, religions, sects, faiths, and ideologies; a process that seems to be
continuing. Different cultures, faiths, and societies have thrived during the same political geography
throughout history, and this will continue. These cultures and societies have sometimes remained together and
sometimes separate and remained strong; hence, our world has hosted many cultures, races, and religions in
the historical process. For example, in terms of religion, Islam, Christianity, Judaism and other religions and
faiths mix in seemingly opposite geographic regions, Asian-European and Eastern-Western, which affected the
Turkish, German, French, English, Greek, Arab, Chinese, as well as other ethnicities.
New countries were founded and new nations sprung up in the 19 th and 20th centuries, or they were created by
the desire of foreign powers. Multination societies and countries were, in particular, negatively affected in
these centuries (Aktekin, 2009: 28). For instance, the French Revolution and its ideologies and nationalism
damaged unique multi-ethnic, multi-cultural structures such as the Ottoman and Austria-Hungarian Empires.
During this period, especially in the new societies and countries that appeared toward the middle of the 20 th
century, schools began to use history courses “to build a new nation,” build up the idea of new identity and
culture for students (Millas, 1998: 132). Hence, culture and history are politicized, language is standardized,
and new myths are created to establish new national identities. Nationalism tries to implement harmonious
politics and cultures to convert societies politically because societies are already culturally aware (Yavuz, 1993:
178). Thus, nationalist history has predominated over other versions. In recent decades, in contrast to this
situation, multicultural education has gained more importance. Particularly due to rapid changes throughout
the world, many countries have become multicultural societies. One of the basic principles of multiculturalism
is that it is opposed to homogeneity, uniformity, and the standardization of cultural forms. Multiculturalism is
committed to the protection, promotion, and maintenance of ethno-cultural diversity, which in turn, provides
opportunities to minorities to preserve, maintain, and express their distinctive cultural form, life styles, and
rights (Khan, 2000: 399; Özkan, 2016: 536).



An earlier Turkish version of this paper entitled "Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi" was
presented at the 1st International Social Sciences and Muslims Congress, Konya, Turkey, May 5-7, 2016. This work was
supported by TUBİTAK 2219/2013-1 research.
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2. IMPORTANCE OF HISTORY EDUCATION IN THE PLURALISTIC SOCIETIES
Today, to establish a society that has the most needed characteristics, a new historical idea of nation needs to
put a greater focus on collective advantage. An historical fact cannot be understood correctly if why it occurred
is not explained correctly. In such a case, the benefits of history are limited as a scientific method. Looked at
from this perspective, learning history is only harmful to people and societies because what it teaches is
untrue, arbitrary, and explained on the basis of fiction, so is not closely related to the truth (Saydam, 2009: 54).
Teachers must be loyal to historical documents and historical events while teaching them. Without
understanding historical background correctly, we cannot understand why events occurred and historical
conflicts continue among countries, especially particular societies and communities, for centuries. Historical
issues must not serve as barriers among current societies. In recent decades, politicians have used history and
historical events to set domestic policies, and history has often become highly politicized. Especially, toward
the middle of the 20th century, national history was the standard in schools. Hence, history has been a barrier
among the societies and communities because of nationalist and unilateral ideas (Donnelly, 2008: 10). Actually,
history must help students find meaning in the past and recognize the need for participation in society or
government and responsible decision-making. Students must know not only the triumphs of history, but also
the failures, the tragedies, and the humiliations (Appelbaum, 2002: 81).
History and historical facts, instead being examined in terms of scientific norms, have instead been assigned
various meanings. A teacher of history, for example, uses words’ in a course that are evidence of personal
ideology. Thus, history is commonly accepted as a faith and values instead something subjected to scientific
methods (Saydam, 2009: 54). This situation is an obstacle to objectivity with historians adding their ideas and
comments especially when unable to understand other perspectives. N evertheless, history has an important place
among the other social sciences. Despite these potential problems, history and history education have gained
more and more importance in multicultural, multi-religious, multi-linguistic, and pluralist societies. Therefore,
history is taught from kindergarten to university, and it is a field of interest in continuing education centers in
every community, cultural group, and society. Teaching history is negatively affected by different ideologies
and nationalism; in particular, historical accuracy is negatively affected from multicultural education. If new
generations acquire the ability to investigate more objectively, they can better evaluate historical accuracy
(Cırık, 2008: 27, 28). If individuals know their own history and cultural background, they tend to be able to understand other cultures
more easily. They can more easily sense and comment on similarities between cultures. Individuals who are not alienated from
their own culture can learn about new cultures and religions without necessarily assimilating them.
Multiculturalism means respect for cultural diversity and pluralism among different religions, societies,
histories, and ideas, and it must be used to develop democratic education and peace in the world (Cırık, 2008:
27). Cultural respect and, especially, commitment to cultural pluralism, will take us perhaps further than
antiracism in establishing a community in schools. These values involve a positive regard for others in light of
their cultural differences and a treasuring of the diversity present in school (Blum, 1997: 19). Therefore, a
major goal of history education must be to establish national and world peace. While history education seems
to be more concerned with ethnic and racial groups in a multicultural society, it is rightly the central concern of
all nations and societies. If we ask the question–What is the difference or similarity between cultural or
religious groups and racial groups? –there is no simple answer, but we can distinguish several components.
First, members of a cultural group are do not represent a single race (Blum, 1997: 19). Members of the same
race, for example, can believe in different religions or sects, or they can all believe in the same religion. Second,
countries who speak the same language may comprise different cultural groups. Therefore, religion, language,
and cultural facts can either unite or separate people around a single concept (Özkan, 2016: 537).

3. IMPORTANCE OF HISTORY CURRICULUM TEACHING HISTORY AT THE PLURALISTIC SOCIETIES
Curriculum is clearly important to teaching. It may even be more important to history than to other courses
because history is especially complicated and difficult. Therefore, history curriculum must have everything to
do with content and delivery of instruction, the experience of learning and teaching, and the structure of the
experience by cultural assumption, institutional policies, and utilization of the school and community
resources. When a curriculum is planned for multicultural and diversity education, standard lesson and unit
plans should be compared with plans that cover the same traditional curricular content but also attend to
issues of multiculturalism and diversity (Appelbaum, 2002: 47-48). History curriculum must help students to
solve global issues and to gain profound understanding (Banks, 2008: 4-10). A history curriculum definitely
should not use terms like “enemy”’ but some countries’ curricula have included this kind of language. In his
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study about South Cyprus students, for example, Spyrou found that they view Turkish people as enemies,
invaders, occupiers, and barbarians, because they think Turks are responsible for every evil that has occurred in
Cyprus. According to Spyrou, this kind of thinking affects students’ understanding of culture and history,
especially when teachers stress nationalism and “bad Turk” images. Additionally, researchers emphasize that
racism develops in a school, which pushes students to conceptualize events in terms of enemies (Cırık, 2008:
27). The history curriculum needs to be reformed with inclusion of curriculum theory and historical inquiry so
that bias in textbooks, media, and other educational materials can be detected easily by educators, students,
and other stakeholders (Ameny and Dixon, 2010: 1.
Also, the curricula of some countries try to conceal historical facts. Japanese textbooks, for example, hardly
mention World War II. According to some research, there was just one sentence in a particular book about the
atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki (Oi, 2013: 1).
National history must not be based on hostility either. If historical facts are distorted, they have an adverse
effect on society, especially if the facts include entire episodes of history. Most damaging is when politicians
use military, ideological, economical, and political conflict and problems to construct domestic policy. Because
historical conflicts, which occurred in the past, serve today’s political goals in domestic policy, they create
barriers among citizens instead of bringing them closer. Today’s social problems are directly and closely related
to the past. If historians do not use research from past, they will not find a way to solve these problems (Turan,
1997: 11). Every society can allege supremacy in their historical thesis, and, it already has been done, and it will
continue, but multicultural societies must be careful while defending their own thesis, because they may
uncover new hostilities and make enemies of multicultural societies (Simonic, 2012: 92-94).
In the history of teaching, teaching an historical curriculum must be developed in order to understand other
cultures and other nations, especially multicultural and multi-religious societies. Although USA and European
countries have improved their multicultural and multi-religious education systems, they still have taught
dominant culture, religion, faith, and sect in the schools despite the rapidly changing population over the past
few years. Some cultural and religious groups desire to learn their own history, religion, and cultures in order to
embrace our history and culture these multicultural and multi-religious societies. These desires will likely
continue to increase these pluralistic societies. Beginning of the 20 th century, for example, Catholics established
their own schools and eventually entered the mainstream culture (Belle and Ward, 1994: 11).
The Council of Europe Committee of Ministers is aware of history education because they made some
important decisions to arrange relationships with the members of European countries to discuss history
education in the 21st century. Also the Council developed different projects in the direction of their decision
(Saydam, 2009: 48). The curriculum of history education that is emphasized in the many European countries
should reflect the societies they live in and the time and conditions under which they live. Education for new
generation for multicultural societies is an important part of this aim. New generations must be taught to live
with diversity, because they are members of a continuously rising global society. Therefore, a major goal of
history and social science is to educate the new generation as multicultural societies (Aktekin and Öztürk, 2009:
6). Hence races and ethnic groups should enjoy historical and cultural particularities because there is a
relationship between past and present (Gürpınar, 2004: 18).
The history of teaching is expected to him for benefit, first, what is expected it and aim to history education
clearly put on, (Aslan, 2006: 164) because history usually was seen as a subject to teach a national
consciousness and historical heroes to the young generation with the of aim hearkening them to patriotism
(Marsden, 2001: 34). At this stage, patriotism has stronger ties in some cultures and countries. For this reason,
a history teacher must fervently teach about patriotism in class. Because, according to him, new generations
must grow up patriotic. If students don’t learn patriotism they don’t understand their history and culture. At
the same time, patriotism contributes to social peace among the societies, especially in multicultural societies.
Teachers need to help students understand the distinction between race and ethnicity, and also provide a safe
space in which racial identities can be openly acknowledged and racial attitudes forthrightly discussed (Blum,
1997: 16). Also, a successful history teacher will recognize the inherent strengths and weaknesses of his or her
students, their learning styles and their preconceptions about various topics in the curriculum, and adjust the
lesson plan accordingly (Donnelly, 2008: 6; Özkan, 2016: 539).
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CONCLUSION
Consequently, it could be concluded that the main purpose of the history education is to transfer the historical
knowledge that the society needs. During the transfer of this knowledge, it should be taken into consideration
that peoples from all parts of society need this historical knowledge. Unfortunately, there are some difficulties
in transferring historical knowledge in a way that it addresses all these parts in pluralist societies. The way to
overcome this is to come together in common cultural, historical and religious subjects without featuring the
differences. Any ethnic and cultural group may experience some kind of pains and difficulties in time. Rather
than ignoring these painful experiences, remembering them and coming together around common values must
be essential. Any race, religious or cultural groups may want to have knowledge about their own history. This
should be allowed as well. On the other hand, if the differences are featured, the conflict within the society is
inevitable.
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Özet: Günümüzde kent yöneticileri, turistlerin, yatırımcıların ilgisini çekerek kentin sorunlarını çözerek yaşanabilirliğini
arttırıp, ekonomisini canlandırmayı ve kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedirler. Bu hedef doğrultusunda cazibe kenti
yaratmak isteyen kent yöneticileri, “akıllı kent, küresel kent, zeki kent, yeşil kent, dünya kenti” gibi farklı kent
yapılanmalarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu kentlerin rekabet edebilirliklerini arttırmak için de kenti pazarlama
anlayışıyla “marka kent” yaratma çabasına girmişlerdir.
Bu çalışmada, marka, stratejik yönetim, kent markalaşması kavramları ve kent markası yaratma süreci incelenecektir. Ayrıca
Edirne ilinin markalaşma sürecine katkı sağlaması amacıyla Edirne ilinin marka bileşenleri analiz edilmesi planlanmaktadır.
Marka bileşenlerinin analizinde SWOT analizi ve istatistiksel analiz yöntemleri kullanılacaktır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak anket formu kullanılacaktır. Araştırma, Edirne’nin İpsala ilçesindeki üniversite öğrencileri ile yapılacaktır. Söz konusu
ilçede yapılacak olan çalışmanın, araştırma coğrafyasını bütüncül olarak temsil edebilecek düzeyde olduğu düşünülmektedir.
Araştırmada veri analizi SPSS 21 paket programı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Edirne iline bağlı İpsala ilçesinde eğitim
gören öğrencilerinin marka kent algıları yüz yüze görüşme yöntemi ile ölçülecektir. Katılımcıların marka kent algılarının
yaşadıkları yere göre farklılık gösterip göstermediği, marka kent unsurları ile ilgili görüşlerinin demografik özelliklere göre
farklılık gösterip göstermediği, çapraz tablolanmış frekansa dayalı değişkenler arasında sistematik ilişki olup olmadığının
belirlenmesinde sıkça kullanılan ki-kare analizi ile test edilecektir. Edirne’nin marka kent unsuru olarak belirlenebilecek
sembollerin öncelik sıralamasını belirlemek amacıyla yüzde (%) ve frekans (f) dağılımlarının incelenmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Marka Kent, Stratejik Yönetim, Markalaşma.

1.GİRİŞ
İnsanlık geliştikçe ihtiyaçlar çeşitlenmiş ve dünyada her alanda olduğu gibi kentlerde de farklı yapılanmalar
ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkların temel nedenleri, dünyada yaşam koşullarının değişmesi, buluşlar, keşifler,
liberal ekonomi politikaları ve bilgiye kolay erişim olarak sayılabilmektedir. Sanayi öncesi dönemde tarıma bağlı
toplumsal hayat ve kentler egemenken sanayi devrimi sonrasında kentlerde köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır.
Sanayi devrimi sonrasında kent yaşamının kent merkezleri dışına taşınması ve sanayi kentlerinin karmaşası
sakin, sağlıklı, yeşil ve nefes alabilen kentlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçlar 1960’larda NeoMarxist politikalardan sonra , XX.yüzyıl kent ütopyalarına esin kaynağı olmuş ve Ebenezer Howard’ın kent ile kırı
sentezleyen “Bahçe Kenti”, Frank Lloyd Wright’ın geniş alana yayılan ve kır ile kent ayrımını ortadan kaldıran
“Broadacre (Geniş) Kenti” ve Le Corbusier’in park ve bahçelerde cam ve çelikten gökdelenlerin geometrik olarak
yükseldiği, yönetim bölgeleri olarak işlev gören “Işın (Radiant) Kenti”nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
kent kuramlarını 1970’ lerin başında eleştirel bakış açılarıyla Lefebvre, Castells ve Harvey’in öncülüğünde
Çağdaş Kent Kuramları takip etmiştir. Tüm bu kent kuramlarının yanında Liberal ekonominin rekabetçi yapısı
kentleri değişime zorlamış ve uluslararası ekonomide daha fazla yer edinmek isteyen kentlerin kendilerini
“markalaşarak pazarlamaya” yönlendirmiştir.Günümüzde kent yöneticileri, turistlerin, yatırımcıların ilgisini
çekerek kentin sorunlarını çözerek yaşanabilirliğini arttırıp, ekonomisini canlandırmayı ve kalkınmayı sağlamayı
hedeflemektedirler. Bu hedef doğrultusunda cazibe kenti yaratmak isteyen kent yöneticileri, “akıllı kent,
küresel kent, zeki kent, yeşil kent, dünya kenti” gibi farklı kent yapılanmalarını gerçekleştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu kentlerin rekabet edebilirliklerini arttırmak için de kenti pazarlama anlayışıyla “marka kent”
yaratma çabasına girmişlerdir.
Bu çalışmada, marka, stratejik yönetim, kent markalaşması kavramları ve kent markası yaratma süreci
incelenmiştir. Ayrıca Edirne ilinin markalaşma sürecine katkı sağlaması amacıyla Edirne ilinin marka bileşenleri
analiz edilmiştir. Marka bileşenlerinin analizinde SWOT analizi ve istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma, Edirne’nin İpsala ilçesindeki
üniversite öğrencileri ile yapılmıştır. Söz konusu ilçede yapılmış olan çalışmanın, araştırma coğrafyasını bütüncül
olarak temsil edebilecek düzeyde olduğu düşünülmüştür. Araştırmada veri analizi SPSS 21 paket programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Edirne iline bağlı İpsala ilçesinde eğitim gören öğrencilerinin marka kent algıları
yüz yüze görüşme yöntemi ile ölçülmüştür. Katılımcıların marka kent algılarının yaşadıkları yere göre farklılık
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gösterip göstermediği, marka kent unsurları ile ilgili görüşlerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip
göstermediği, çapraz tablolanmış frekansa dayalı değişkenler arasında sistematik ilişki olup olmadığının
belirlenmesinde sıkça kullanılan ki-kare analizi ile test edilmiştir. Edirne’nin marka kent unsuru olarak
belirlenebilecek sembollerin öncelik sıralamasını belirlemek amacıyla yüzde (%) ve frekans (f) dağılımı
incelenmiştir.

2.STRATEJİK YÖNETİM VE KENT MARKALAŞMASI
Marka kent ve stratejik yönetim kavramları birbirleri ile bağlı olan kavramlardır. Bu nedenle “stratejik kent
yönetimi” nin marka kentler oluşturmada önemli bir rolü vardır.

2.1.MARKA KAVRAMI
Tüketicilerin kullandıkları malı diğer mallardan ayırmasını sağlayan, isim, sembol, şekil, işaret vb bileşimler
olarak özetleyebildiğimiz “marka” kavramı çok geniş bir kavramdır. Pazarlama aracı olarak kullanılan “marka”
ürünü üreten üreticilerin pazarda rekabet edebilirliğini arttıran, tüketicinin ürün hakkındaki bilgi ve
düşüncelerini oluşturan bir kavramdır. Ürünün pazarda tutunmasını sağlayan “marka” tüketici için ürünün
kimliğini ifade ettiğinden, tüketiciye göre ürünün tercih edilme nedenidir (Mucuk, 2001: 135; Şahin ve diğ,
2010: 4; Karabıyık, 2008 : 2; Kumbasar, 2008 : 75). Ürünün tercih edilme nedeni olan “marka” küreselleşmenin
ve pazarlama anlayışının uluslararası boyut kazanması nedeniyle hayatın diğer alanlarında da etkili olmaya
başlamıştır. Küresel boyutta rekabet güçlerini arttırmak ve cazibe merkezi olmak isteyen şehirler yabancı
yatırımcıları çekmek, turizm faaliyetlerini arttırmak ve refah şehri olmak için kendilerini pazarlama çabası içine
girmişlerdir. Pazarlama çabası içine giren bir işletme gibi kentlerde öne geçmek ve tercih edilmek için
“markalaşma” sürecine başlamışlardır.
Markalaşma süreci içinde ürünün hayali, rasyonel, duygusal, görülebilen yada görülemeyen özellikleri marka
olabilmektedir (Knapp, 2000: 663).Marka tüketici için dört düzeyde oluşmaktadır. Katkı düzeyi, ürünün
sağlamlığı ve güvenilirliğini ifade ederken, fayda düzeyi, kişiye sağladığı fiziksel ve psikolojik faydayı, değer
düzeyi alıcının değerlerini, kullanıcı düzeyi de ürünün kişiliğini ifade etmektedir (Kamiloğlu,
2010:19).Markalaşma süreci içinde; kelimelerin, fikirlerin ve çağrışımların tüketicide yarattığı algıyı ifade eden,
markanın anlamı olan, markanın sahibi tarafından oluşturulan “marka kimliği” ve tüketicilerin bir markayla ilgili
algısı olan, tüketicinin marka ile ilgili deneyimlerini, duyduklarını, ürünün reklam ile paketlemelerinden edindiği
bilgiyi ifade eden ve
markanın sahibi tarafından yönlendirilen “marka imajı” kavramları marka
oluşturulmasında katkı sağlayan kavramlardır (Erdil ve Uzun, 2009:110; Randall, 2000:18). Ayrıca marka kimliği
ve marka imajı kavramları marka yönetimi için çok önemli olan kavramlardır. Kentlerin markalaşma sürecinde
rol oynayan bu kavramlar kentin sembol yapılarının belirlenmesinde etkilidirler. Marka kent imajı, bir kimlik
yaratma sürecidir ve turizm faaliyetlerini ön plana çıkartan kentlerde turistlerin kent ile ilgili algılarıdır (Oter &
Ozdogan, 2005:130). Bu nedenle marka kent oluşturma sürecinde; kentlerin imkanları, imajları, hedef kitlesi
analiz edilerek kent imajının oluşturulması ve bu sürecin yönetilmesi önemlidir. Kentlerin imaj yönetiminde,
yöneticilerin istekli ve kararlı olmalarının yanı sıra kentin mevcut unsurlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olması
ve değişime açık olması gerekmektedir (Şahin, 2010:43).
Marka imajı ve marka kimliği kadar önemli olan bir diğer kavramda “Marka konumlandırma”dır. Marka
konumlandırma, marka oluşturma sürecinde tüketiciye sunulan vaatler ve özelliklerin tümüdür Markanın
farklılaşmasını ifade eden bu kavram, rakiplere karşı bir üstünlüğü ifade etmektedir. Markanın hatırlandığı kişilik
ve kimlik unsurlarını belirlemektedir (Uztuğ, 2003:72; Kapferer, 1992:96). Küresel rekabetin etkili olduğu
günümüz koşullarında her gün yeni ve üstün ürünlerin ortaya çıkması müşteri odaklı pazarlama yaklaşımına
geçilmesine neden olmuş ve müşteri sadakati önem kazanmıştır. Ürün satma odaklı olan pazarlama anlayışı
markalaşma ile birlikte müşteriyi elde tutmaya dönmüştür. Bu nedenle müşterilerle yani tüketicilerle etkili
iletişim kurmak için kullanılan iletişim kanalları “marka iletişimi” adını alarak tüketicilerin markayla ilgili karar
vermesini kolaylaştırmakta ve markayı yaymaktadır.Marka iletişiminin sağladığı faydaların başında tüketicilerin
oluşturulan değeri fark etmesi ve algılaması gelmektedir. Tüketici bunu fark etmesi “marka denkliği” ile
olmaktadır. Tüketicinin bilinçli olması marka değerini ve denkliğini fark etmesi, kendisi için ne ifade ettiğini,
neden tercih ettiğini anlamasını sağlamaktadır (Raggio & Leone, 2007:385). Pazarlanmak istenilen ne olursa
olsun markalaşma faaliyeti sonucunda bir değer haline gelerek talep görebilmektedir (Doyle, 2003:389).
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2.2.KENT MARKALAŞMASI VE KENTİN MARKALAŞMA SÜRECİ
Artan küresel rekabet kentleri farklı arayışlara itmiş ve “kent markalaşması” ortaya çıkmıştır. Kentlerin
ekonomik ve sosyal olanaklarını arttırarak kentleri kalkındırmayı ve rekabet edebilirliklerini arttırmayı
hedefleyen kent markalaşması pazarlamanın kentlere uyarlanmasıdır (Peker,2006:20). Kentlerin markalaşması,
kentin sosyo kültürel ve ekonomik olanaklarının arttırılarak kentlerin cazip hale getirilmesini amaçlamaktadır.
Kent markalaşması, kentin diğer kentlere göre farklı algılanmasını sağlayan oluşumdur. Papadopoulos ve
Heslopt kent markaları ile ilgili yaptıkları araştırmalarda şu sonuçlara ulaşmışlardır:
•
•
•
•

Kent markaları, belli bir zamana yayılan bir marka değeridir.
Kent, markalaşma için gelişim stratejisine sahip olmalıdır.
Kent markası oluşturmak için hedef kitlenin ne istediğini ve ihtiyaçlarını bilip, markayı nasıl
algıladıklarını bilmek gerekir.
Kent markası oluştururken pazarlama kampanyaları kullanılmalıdır.

Günümüzde kentlerim markalaşma süreçleri incelendiğinde kentlerin “destinasyon markalaşma” çabası içinde
oldukları görülmektedir. Turistik olarak markalaşmayı ve tanınmayı hedefleyen bu markalaşma “varılacak olan
yer” anlamına gelmektedir. Ayrıca destinasyon, coğrafi alandır. Destinasyon pazarlaması hedefe ulaşmak için
yol göstericidir (Oter & Ozdogan, 2005:129; Buhalis, 2000: 97). Turizm destinasyonu altı alanda incelenmelidir
(Buhalis,2000:98):
• Çekicilik (doğal oluşumlar veya inşa edilmiş yapılar v.b.),
• Ulaşılabilirlik (ulaşım sistemleri ve yapıları),
• Kolaylaştırıcı hizmetler (konaklama, yiyecek-içecek ve alışveriş imkanları, diğer hizmetler),
• Hazır paketler (planlı turlar),
• Aktiviteler (turistlerin katılabileceği her türlü aktivite)
• Diğer hizmet birimleri (banka, iletişim araçları v.b.)
Kentler kültürel miras açısından zengin olan yerler olmalarından ötürü önemli destinasyon ve turizm
kaynaklarıdır (Kerimoğlu & Çıracı, 2005: 1). Bir kentin markalaşması ülke ekonomisine ve sosyal kalkınmasına
katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kentin markalaşması ve kent ekonomisinin iyileşmesi önemle üzerinde
durulması gereken bir konudur. Markalaşan kentlerde ürünler daha kolay markalaşacak ve talep artacaktır.
Talep artışı beraberinde ekonomik iyileşmeyi getirecek ve iyileşen kent ekonomisinin ülke ekonomisine olumlu
etkisi ortaya çıkacaktır (Oppermann, 2000:81). Kentler, kültürü, tarihi, mali olanakları, iklimi, kolay erişilebilir
olması, diğer kentlerle olan benzer yada farklı yönleri gibi unsurlarla marka kent olma potansiyeli
kazanmaktadırlar (Şahin, 2010: 52). Kenti marka kent yapmak için bu unsurların pozitif yönlerini ortaya
çıkartmak yani ürün markalaşmasını kentler üzerine uygulamak gerekmektedir (Paddison, 1993:2; Kavaratzis &
Ashworth, 2005: 508). Kentin markalaşabilmesi için; kentlerin ihracatı geliştirilmeli, yabancı rekabetten kent içi
işler korunmalı, gelişim faktörleri kente çekilmeli ve korunmalı, yerel ve uluslararası çıkarları korunmalıdır. Bu
dört temel hedeften en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir (Papadopoulos, 2004:36-37). Ayrıca marka kent
olmak için dört önemli adım öngörülmektedir. Bu adımlar kısaca şunlardır (Şahin & diğ., 2010: 8):
•
•

•
•

Kente yönelik ilgi uyandırılarak merak ettirilmesi,
Kent şehre ziyarete gelenlere göre yapılandırılmalı, ziyaretçilere iyi davranılmalı, ziyaretlerinden
keyif almaları sağlanmalıdır. Kentlilerin özellikle esnafın bu konuda eğitilmesi ve motive edilmesi
gerekmektedir.
Şehrin sanayi ve ticarette cazibesini arttıracak uygulamalar yapılmalıdır.
Kent gelişim planlarını uygulamak, kentsel dönüşüm yapmak vb kentin eksikliklerinin giderilmesi
ancak markalaşma için ön şart olmaması.

Markalaşmada amaç; destinasyon için strateji geliştirerek, markayı tanımlayarak, hedef kitleyi araştırarak,
marka yaratılacak unsurun özelliklerini belirleyerek, kent için marka kimliği ile marka imajı geliştirilmesi ve
bunların uygulanması ile benzersiz ve istenilen bir destinasyon konumu yaratılmasıdır (Mariotti, 2000:117-119).
Sanayi Devrimi sonrasında kenetlerde yaşanan köklü değişiklikler ve ihtiyaçlarının çeşitlenmesi kentleri
kendilerini değiştirmeye zorlamıştır. Günümüzde bu değişim kentlerin markalaşması gerekliliği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kentleri markalaşmaya zorlayan nedenler şunlardır (Hanna &Rowley,2008:61):
•
•
•
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Şehirlerin birbirlerine benzemeye başlaması,
Farklı kültürlerden daha kolay haberdar olunmasından ötürü farklı kültürlere olan ilginin artması.

Bu nedenler doğrultusunda kent markalaşması sürecinde oluşturulan markanın başarı olabilmesi için; kentin
fiziki ve tarihi yapısıyla uyumlu olması, hedef kitle belirlenmesi, kentin kalkınmasının idari otoriteler tarafından
desteklenmesi, kent imajının oluşturulması, kente ait sembollerin belirlenmesi, kente ait algı yaratan,
duyulduğunda, görüldüğünde kenti akla getiren slogan, logo bulunması ve kullanılması gerekmektedir
(Gündoğdu, 2008: 70). Kent markası oluşturma sürecinde kente ait tüm fiziki, doğal, yapay ve yönetsel tüm
unsurların kullanılması gerekmektedir.

2.3.STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik Yönetim, artan rekabet ortamında kamu ,özel sektörlerinde ve kar amacı gütmeyen sektörlerde
rekabet edebilirliğini arttıran bir yönetim tekniğidir. Geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu
amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri belirleyen bir tekniktir (Aktan, 2007:1-2). Stratejik
yönetim ,amaç ve hedefler doğrultusunda strateji belirleme, uygulama ve karar verme süreçlerini içermektedir.
Aynı zamanda stratejik yönetim, uzun dönemde sürdürülebilirliğin sağlanması ve rekabet gücünün arttırılması
için bilgi toplama, analiz etme, uygulama ve karar verme faaliyetlerinin tümüdür (Ülgen &Mirze, 2006: 26).
Vizyon, misyon, strateji ve eylem unsurlarını kapsayan stratejik yönetim hedefe ulaşmak için gerekli olan
eylemlerin neler olduğunu tespit etmektedir (Aktan, 2007:2). Küreselleşmenin tüm dünyada etkili olması ve
değişimi ortaya çıkartması stratejik yönetimin önemini arttırmış ve gerekliliğini göstermiştir. Yönetim
anlayışından stratejik yönetim anlayışına geçişin nedenleri şunlardır (Oktay, 2006:9):
•
•
•
•
•
•
•

Küresel rekabetin ortaya çıkması ve rekabet üstünlüğü sağlayan faktörlerin değişimi .
Çağdaş yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkması,
İş gücündeki yapısal değişim,
Bilgi toplumu,
Değişimin sürekli hale gelmesi,
Yeni ekonomi politikaları ve bilgi ekonomisi,
Teknolojik gelişmeler,

Stratejik yönetimin özellikleri ise şunlardır (Kast & Rosenzweig, 1985: 145):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepe yönetiminin bir işlevidir,
Örgütlerin uzun dönemli amaçları ile ilgilidir,
Örgütleri bütünsel olarak değerlendirmektedir.
Örgütsel amaçlar ile toplumsal çıkarlar arasında doğrusal bir ilişki kurmaktadır,
Stratejik yönetim alt kademe yönetime yol göstericidir,
Örgütsel kaynakların dengeli bir şekilde örgüt içinde dağılımını sağlar,
Karar verme sürecinde kullanılan bilgiler çeşitlilik gösterir,
Temel amacı örgütün gelecekteki performansının arttırılması, karlılık ve verimliliğinin
yükseltilmesidir,
Örgüt ile ilgili en doğru strateji ve taktikler belirlenmeye ve uygulanmaya çalışılır,

Değişimi ifade eden stratejik yönetimin sağlayacağı faydalar ise şunlardır (Akgemci, 2008:9-10):
•
•
•
•
•
•
•

Değişen durumlar önceden algılanabilir.
Organizasyonel sınırlar esnektir. Bu nedenle geleceğe ilişkin düşünceler ortaya çıkabilir.
Gerçekleştirilebilir amaçlar belirlenmesini sağlar.
İş kararlarının sitemli bir hale getirir.
Örgütün temel problemlerini araştırmada yöneticilere yardım eder.
Organizasyonel performans ve süreç kalitesi üzerinde odaklanılmasını sağlar.
Örgütteki iletişimin gelişmesini, bireysel projelerin koordinasyonunu, kaynakların tahsisini ve
bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişimini sağlar

Tepe yöneticiler, örgüt visyon ve misyonu, dış çevre faktörleri ile ürün ve Pazar bileşiminde etkin kullanılan
kaynak unsurlarından oluşan stratejik yönetim kent markası oluşturmada “stratejik kent yönetimi” açısından
önemli bir role sahiptir.
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2.4.STRATEJİK KENT YÖNETİMİ VE KENT MARKASI OLUŞTURMA SÜRECİ
Stratejik kent yönetiminin amacının, kentlerin değişen koşullara ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla rekabet
edebilirliklerini ve kalkınmalarını arttırmak için strateji oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Amaç kent
verimliliğini arttırmak ve kentin sosyo kültürel, ekonomik kalkınmasını sağlamaktır.
Stratejik kent yönetiminin faydaları şunlardır (Narinoğlu,2009:127-129):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belirsizlikleri yönetir.
Yönetici ve çalışanlara stratejik düşünme, analiz etme karar alma ve uygulama imkanı verir.
Kurumun sahiplik duygusunu arttırır. Kurumun içindeki birimleri arttırır. Kurum içi liderlik yaratır.
Yöneticilerin yönetme yeteneğini güçlendirir.
Örgütün ortak hareket etmesini sağlar.
Yönetişimi geliştirir.
Değişimini ve yenilenmeyi sağlar.
Kurumun öz güvenini artırır.
Hizmetlerin kalite, etkinlik ve verimliliği artırır.
Mevcut durumdan daha iyi bir duruma geçmeyi heveslendirir.
Kurum içi iletişimi artırır.
Örgüt içinde katılımı, paylaşmayı ve koordinasyonu sağlar.
Kurum içi oto kontrol sistemi getirir.
Şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik ortamı yaratır.
Ölçme ve değerlendirmeyle kurumsal kapasiteyi artırır.

Stratejik kent yönetimi, üst kademeden alt kademelere doğru gerçekleşen bir süreçtir (Taştan,2006:1).Stratejik
kent yönetimi, kent yönetim paydaşlarının belirlenmesi, veri ve bilgi toplama, analiz, strateji oluşturma ve
strateji uygulama ve denetim sürecini içermektedir. Stratejik kent yönetimi; sonuçlara odaklanma, süreci
problemlere uygun hale getirme, öngörüler oluşturma, araçları ve sonuçları belirleme, paydaşları (ilgilileri)
oluşturma, değiş tokuşu göz önünde bulundurma, yinelemeleri kullanma, zaman planı yapma, şeffaflık ve hesap
verebilirlik, stratejileri ve eylemleri gözlemleme, uzaklık alanlarını belirleme, ekonomik, sosyal, kültürel ve
eşitliğe ilişkin faktörleri bütünleştirme aşamalarını içermektedir.
Marka kent oluşturma sürecinde kullanılabilecek stratejik yönetim araçları ise şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SWOT Analizi: Kentin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Q-Sort Analizi: Strateji seçiminde alternatifler arasındaki öncelikleri belirlemek için
kullanılmaktadır.
Senaryo Analizi: Gelecekte ne olacağına ilişkin tahminlerin yazılmasıdır.
Vizyon, Misyon Bildirisi: Örgütün amaçlarının, ilkelerinin ve bunlara ulaşmak için gerekli olanların
yazılı olduğu belgeyi ifade eder.
Arama Konferansı: Ortak akıl yürütmeye dayalı katılım tekniğidir.
Multivoting: Birden çok oylama yapılarak karar alınmasıdır.
Açık Grup: Kentte belirli günlerde küçük gruplar halinde gayri resmi olarak bir araya gelinmesi ve
kentin sorunlarının çözülmeye çalışılması.
Kalite Çemberi: Kent yönetimi paydaşları, üniversite ve mesleki kamu kurumları temsilcilerinin bir
araya gelmesi ve grup tartışması yaparak kentin sorunlarını çözmeye çalışmasıdır.
Fayda-Maliyet Analizi: Karar alma tekniğidir.
Risk Analizi: Risklerin önceden tahmin edilmesidir.

Stratejik planlamaya dayanan yönetim kentlerde, kıt kaynaklar için stratejiler belirleyen bir yöntemdir. Kentlerin
sorunlarının çözümünde çok önemli rol oynayabilmektedirler. Küreselleşmenin etkileri ve kentlerin farklı
boyutlarının etkileri stratejik yönetimde stratejilerin belirlenmesi noktasına etki ettiğinden oldukça önemlidir
(Castells and Borja, 1997: 96).

3.EDİRNE ‘NİN MARKA BİLEŞENLERİ ANALİZİ
Tarihi ilkçağlara kadar uzanan Edirne’nin marka kent olması sürecinde Edirne’nin tarihi, kültürü, ekonomik
yapısı ve bulunduğu coğrafya çok önemlidir. Yemekleri, el sanatları, halk müziği ve halk oyunları, mimarisi ile
pek çok sembolü bünyesinde barındıran Edirne ili aynı zanda doğal zenginliklere sahiptir. Edirne’nin marka kent
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olması sahip olduklarıyla kolay görünmektedir. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle Edirne ili SWOT analizi
yapılarak zayıf ve güçlü yönler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından Edirne ili İpsala ilçesinde eğitim gören
üniversite öğrencilerinin marka kent algı düzeyleri SPSS 21 programı kullanılarak ölçülmüş ve Edirne ilinin marka
unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Edirne ilinin SWOT Analizi:
Zayıflıklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstünlükler

Yapılan tanıtım ve pazarlamanın yetersiz olması.
Alt yapı yetersizliği,
Tarihi eserlerin korunması konusunda eksikliklerin olması,
Yetersiz konaklama imkanı,
Yeme içme ve eğlence tesislerinin yetersiz olması,
Yatırımların yetersiz olması,
Orman ve yeşil alanların düzenlenerek halka açılmaması
Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği.
Kent imajının reklamının yapılmaması

• Tarihi ve kültürel zenginliği,
• Girişimciliğe açık olması,
• Kültür, inanç, deniz, kamp ve karavan turizmi gibi çeşitliliğin varlığı,
• Tarih, doğa turizmi için uygun olması,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında lider, tercih edilen ve saygınlığı
olan bir üniversiteye sahip olması.
• Balkan Kongre Merkezi’nin olması,
• Sultan II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin Avrupa’daki ödüllü müzeler arasında yer alması.
• Edirne’ye ulaşımın kolay olamsı.
• Edirne’nin, 648 yıldır kesintisiz yapılan Yağlı Güreş Sporuna sahip olması.
• Kültürel ve tarihi mirasın sergilendiği müzelere sahip olması.
• Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Proje'sinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincilik ödülüne sahip
olması.
• Edirne’nin, kente özgü yemek ve el sanatı ürünlerine sahip olması.
• Edirne’nin bölgesine özgü halk müziği ve halk oyunlarının olması,
• Marka kent logosunun olması.
Tehditler
• Uluslararası ulaşım yolunun kent dışına alınması nedeniyle kentin uğrak yeri olmaktan uzaklaşması.
• Şehrin iç turizme yönelik yapılanması.
• Kültür turizminde konum almak isteyen şehirlerin çalışmaları
• Tanıtımı profesyonelce yapılmadığından, yetersiz kalması.
• Farklı ülke ve bölgelerden gelen (göçmen) nüfus yapısı nedeniyle kent bilincinin oluşmaması.
• İstanbul-Çerkezköy-Çorlu-Kırklareli eksenli yayılan sanayi kuruluşlarının Edirne’ye doğru yayılma
göstermesi ve oluşturduğu kirlilikten etkilenmesi.
Fırsatlar
• Edirne’de Trakya Üniversitesi’nin bölgede akademik düzeyde sağlık hizmeti veren tek kurum olması.
• Büyüyen bir üniversiteye sahip olması.
• Edirne’nin Avrupa Birliği’ne üye ülkelere sınır ve Balkan Ülkelerine yakın olması,
•
Edirne’de Avrupa Birliği Ofisi’nin bulunması.
• •Edirne’nin Organize Sanayi Bölgesinin bulunması.
• Edirne Evleri ve tarihi varlıkların koruma altına alınması,
• Avrupa-Asya kıtaları arasında köprü kent olması.
• Meriç ve Tunca nehirlerinin kent içinden geçmesi,
• Yeşile yakın bir kent olması,
• Ulaşımın kolay olması.
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Edirne İli İpsala İlçesi Edirne İlinin Marka Unsurları ve Marka Kent Algısı Analizi:
Bu çalışmada 49’u kadın 61’i erkek toplam 110 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların 108’i 18-24 yaş
aralığında 2’si 25-34 yaş aralığındadır. Katılımcıların 84’si ilde,15’i ilçede,3’ü belde de ve 5’i köyde büyüdüğünü
ifade etmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yapılan frekans analizi ile şu bilgilere ulaşılmıştır:
Tablo 1: Edirne denilince ilk akla gelen

Valid

Mimari ve Tarih
:Selim,Bedesten, II.Beyazid Camii
ve Külliyesi-Sağlık Müzesi, Lozan
Anıtı, Şükrü Paşa anıtı vb.
Doğal Güzellikler: Karaağaç,
Meriç Nehri vb.
Lezzet: Tava Ciğer, Badem
Ezmesi, Ciğer Sarma, Mamzana,
Akıtma vb.
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

89

80,9

80,9

80,9

5

4,5

4,5

85,5

16

14,5

14,5

100,0

110

100,0

100,0

Katılımcıların % 80,9’u “Edirne denilince akla ilk gelen sizce hangisidir?” sorusuna; Mimari ve Tarih
:Selimiye/Mimar Sinan,Tarih Başkenti,Bedesten, II.Beyazid Camii ve Külliyesi-Sağlık Müzesi, Lozan Anıtı, Şükrü
Paşa anıtı vb. cevabını vermiştir. % 14,5’i ise Lezzet: Tava Ciğer, Badem Ezmesi, Ciğer Sarma, Mamzana, Akıtma
vb cevabını vermiştir.
Tablo2: Edirne Marka Kent Midir
Frequency
evet
58
hayır
14
Valid
kararsızım
38
Total
110

Percent
52,7
12,7
34,5
100,0

Valid Percent
52,7
12,7
34,5
100,0

Cumulative Percent
52,7
65,5
100,0

Katılımcıların “Edirne marka kent midir?” sorusuna %52,7’si evet , %34,5’i kararsızım cevabını vermiştir.
Marka kent algısı ile ilgili likert ölçekte sorulan sorulara ise katılımcılar şu cevapları vermişlerdir:
•

•
•
•

Katılımcıların %92,7’si Marka kentin tarihi eserlere sahip olduğunu, %90’ı Marka kentte kentsel
planlamanın yapıldığını, %89,1’i Marka kentin medya araçları kullanılarak tanıtımlarının yapılması
gerektiğini, %77,3’ü Marka kentin sık sık büyük etkinliklere ev sahipliği yaptığını %76,4’ü marka kentte
şehir içi ulaşımın kesinlikle kolay olduğunu, %67,3’ü Marka kentte turizm gelişmiş olduğunu, %51,8’i
Marka kentin spor aktivitelerine destek olduğunu, düşünmektedir.
Katılımcıların %50,9’u marka kentin göç alması gerektiğine katılmamaktadır.
Marka kent sanayileşmeye önem vermelidir sorusuna katılımcıların %58,2’si kesinlikle katılıyorum,
Marka kent halkın huzur içinde yaşadığı yerdir sorusuna katılımcıların %96,4’ü kesinlikle katılıyorum
cevaplarını vermişlerdir.
Yapılan ki kare analizi sonucunda elde edilen sonuçlar şunlardır:

Tablo 3:Cinsiyet ve Marka kentte turizm gelişmiştir düşüncesi arasındaki ilişki
s16
1
2
Count
24
7
Kadın
% within
49,0%
14,3%
cinsiyet
cinsiyet
Count
50
6
Erkek
% within
82,0%
9,8%
cinsiyet
Count
74
13
Total
% within
67,3%
11,8%
cinsiyet

3
18

49

36,7%

100,0%

5

61

8,2%

100,0%

23

110

20,9%

100,0%

Cinsiyet ile Edirne’nin marka kentte turizm gelişmiştir algısı arasında anlamlı farklılık vardır (p<0.05).
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Tablo 4:Yaş ve marka kent göç almalıdır düşüncesi arasındaki ilişki

18-24
yaş
25-34
Total

Count
% within yaş
Count
% within yaş
Count
% within yaş

3
39
36,1%
0
,0%
39
35,5%

s22
4
56
51,9%
0
,0%
56
50,9%

5
13
12,0%
2
100,0%
15
13,6%

Total
108
100,0%
2
100,0%
110
100,0%

Yaş ile marka kentin göç alması düşüncesi arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05).

Tablo 5: Büyünülen yer ile marka kentte kentsel planlama yapılır düşüncesi arasındaki ilişki
s15
1
2
3
Count
81
5
1
il
% within büyüdüğünüz_yer
93,1%
5,7%
1,1%
Count
11
0
4
ilçe
% within büyüdüğünüz_yer
73,3%
,0%
26,7%
büyüdüğünüz_yer
Count
2
0
1
belde
% within büyüdüğünüz_yer
66,7%
,0%
33,3%
Count
5
0
0
köy
% within büyüdüğünüz_yer
100,0%
,0%
,0%
Count
99
5
6
Total
% within büyüdüğünüz_yer
90,0%
4,5%
5,5%

Total
87
100,0%
15
100,0%
3
100,0%
5
100,0%
110
100,0%

Marka kentte planlama yapılır düşüncesi büyünülen yere göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır (p<0.05).

Tablo 6:Büyünülen yer ile marka kentin medya araçları kullanılarak tanıtımı yapılır düşüncesi arasındaki ilişki
s20
Total
1
2
3
Count
76
11
0
87
il
% within büyüdüğünüz_yer
87,4%
12,6%
,0%
100,0%
Count
15
0
0
15
ilçe
% within büyüdüğünüz_yer
100,0%
,0%
,0%
100,0%
büyüdüğünüz_yer
Count
2
0
1
3
belde
% within büyüdüğünüz_yer
66,7%
,0%
33,3%
100,0%
Count
5
0
0
5
köy
% within büyüdüğünüz_yer
100,0%
,0%
,0%
100,0%
Count
98
11
1
110
Total
% within büyüdüğünüz_yer
89,1%
10,0%
,9%
100,0%
Marka kentin medya araçları kullanılarak tanıtımı yapılmalıdır düşüncesi büyünülen yere göre anlamlı derecede
farklılaşmaktadır (p<0.05).

4.SONUÇ
Marka kent olmak çağımızın getirisi olarak bir zorunluluk gibi görünmektedir. “Marka Kent” kentin
sorunlarından arındırılmış, kolay ulaşım olanakları ve ileri teknoloji sunan, turizm faaliyetlerinin yüksek olduğu,
tarihi, doğal zenginliklerin olduğu, sosyo-kültürel aktivitelerin sıklıkla gerçekleştiği rahat ve güvenli yaşanılan yer
olarak zihinlerde yer eden bir kavramdır.Küreselleşmenin ve liberal ekonominin yarattığı çeşitlilik ve rekabet
kentler dahil pek çok yerde markalaşmayı gerekli hale getirmiştir. Pazarlama kavramı olarak markalaşmak bir
ürünün benzerlerinden ayırt, edilip tercih edilmesine neden olmasını ifade ederken. Kentler için markalaşmak
kavramı biraz farklı bir boyuta geçerek benzerlerine rağmen tercih edilmesine neden olmak şeklinde
tanımlanabilir. Yüksek teknolojinin kullanıldığı kentler, doğal, tarihi veya kültürel olarak zengin olan kentler bu
unsurlar kentlerin markalaşmasını ve marka sembolünü bulmamızı kolaylaştırırken, bunlara sahip olmayan
kentlerinde markalaşabilmektedirler. Bir kent, bir yemek ile markalaşabileceği gibi bir tarih eseri yada bir doğal
güzelliği vb şekillerde de markalaşabilmektedir. Ancak esas olarak kentlerin marka kent olabilmeleri için gerekli
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olan bazı koşulların varlığı da söz konusudur. Örneğin; ulaşım ya da iyi bir kent yöneticisi. Edirne ilinde yapılan
araştırma sonucunda Edirne iline ait marka değerleri olarak şunlar karşımıza çıkmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Selimiye Camii
Sultan II. Beyazid
Külliyesi
Sağlık Müzesi
Kırkpınar Yağlı
Güreşleri
Trakya
Üniversitesi
Edirne Kalesi
Makedonya Saat
Kulesi
Balkan Şehitliği
Şükrü Paşa Anıtı
ve Balkan Savaşı
Müzesi
Karaağaç, Lozan
anıtı ve Gar Binası
Eski Camii
Muradiye Camii
Üç Şerefli Camii
Edirne Sarayı
Köprüler
Uzun Köprü
(Dünyanın en
uzun taş köprüsü)
Fatih Köprüsü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kanuni Köprüsü
Ahmed Paşa
Köprüsü
Şahabettin Paşa
Köprüsü
Mecidiye
Köprüsü
Çarşılar
Bedesten
Semiz Alipaşa
Çarşısı
Arasta
Kervansaraylar
Rüstempaşa
Kervansarayı
Ekmekçizade
Ahmet Paşa
Kervansarayı
Edirne Evleri
Kakava ŞenlikleriRomanlar
Saros Körfezi
Enez Antik Kenti
Megalitik Anıtlar
Müzeler

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkeolojik ve
etnografya
Müzesi
Vakıf Müzesi
Sınır Kapıları
Kapıkule
(Türkiye’nin en
önemli ve en
büyük sınır kapısı)
Pazarkule ve
İpsala Sınır Kapısı
Gala Gölü Milli
Parkı
Yiyecekler
Edirne Peyniri
Ciğer Tava
Edirne Köftesi
Badem Ezmesi
El Sanatları ve
Hediyelik Eşyalar
Aynalı Süpürge
Meyve Sabunu
Edirnekarı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yapılan anket araştırması sonucunda da Edirne’nin marka değerleri sıralamasında şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
İlk sırada %80,9 ile Mimari ve Tarih :Selim,Bedesten, II.Beyazid Camii ve Külliyesi-Sağlık Müzesi, Lozan Anıtı,
Şükrü Paşa anıtı vb.,ikinci sırada %14,5 ile Lezzet: Tava Ciğer, Badem Ezmesi, Ciğer Sarma, Mamzana, Akıtma
vb.,üçüncü sırada da %4,5 ile Doğal Güzellikler: Karaağaç, Meriç Nehri vb.yer almaktadır. Ayrıca katılımcıların %
52,7’si Edirne’nin marka kent olduğunu düşünmektedirler. %34,5’i kararsız, %12,8’i ise Edirne’nin marka kent
olmadığını düşünmektedirler.Yapılan anket araştırmasında katılımcıların marka kent algı ve bilgi düzeyleri de
ölçülmüştür. Olumlu sorulara “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum”, olumsuz sorulara ise “kesinlikle
katılmıyorum” ve “katılmıyorum” cevaplarını verdiklerinden örneklem grubunun marka kent algılarının olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Marka değerleri açısından bu denli zengin olan Edirne’nin marka kent olabilmesi için
verilebilecek öneriler şunlardır:
Sosyal medya ve diğer tanıtım araçlarında tanıtımına ağırlık verilerek daha büyük bir kitleye ulaşılabilir. Ayrıca
Edirne tava ciğerinin ön plana çıkarıldığı festival, şenlik yada gösteriler düzenlendiğinde daha fazla reklam
yapılabilir. Kültür turlarının sayısının artması sağlanabilir. Esnaf eğitilerek turistlere karşı daha nazik ve güler
yüzlü olmaları sağlanabilir. Ayrıca turistlerin sıkça alışveriş yaptıkları yerlerde sıkı denetimler yapılarak ürünlerin
fiyatları denetlenebilir. Satın aldığı ürüne fazla para ödemediğini düşünen turist iyi bir izlenimle ülkesine
dönecektir. Ticaret ve sanayi odaları yatırımları arttırmak için bürokrasiyi azaltmalı ancak yapılacak yatırımların
Edirne’nin kent imajına zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Marka kent olmadan önce tüm eksiklerin
tamamlanması gibi bir düşünceye girilmemeli, Edirne’nin eksikleri ile marka kent olabileceği unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR
AKGEMCİ, T. (2008), Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara.
AKTAN, C. C. (2007), Geleceği Kazanmanın Yolu Stratejik Yönetim,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
BUHALİS, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management

362

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

(21), 97-116.
CASTELLS, M.and BORJA J.(1997), Local & Global: Management of Cities in the Information Age, Earthscan Publicatons Ltd.,
London.
DOYLE, P. (2003), Değer Temelli Pazarlama, Çev. Gülfidan BARIŞ, MediaCat Yayınları, İstanbul.
ERDİL, T. S. ve UZUN Y. (2009), Marka Olmak, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Baskı, İstanbul.
GÜNDOĞDU, G. (2008, Mart 29). Turizmde Marka Olmak. 3. Belek Turizm Paneli: Turizmde Marka Olmak . Antalya, Belek:
Desen Ofset A.Ş.
HANNA S. and ROWLEY J. (2008), “An Analysis of Terminology Use in Place Branding”, Place Branding and Public Diplomacy,
Vol. 4, No:1, February
KAMİLOĞLU, F. (2010), Kentsel Markalaşma Sürecinde Reklâmın Rolü: 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesinin
Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi
KAPFERER, J. N. (1992), Stratejic Brand Management, The Free Press, New Jersey, 1992.
KARABIYIK, N. (2008), Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı Ve İstanbul Kenti’nin Marka Denkliği Algılamasının
Ölçümü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
KAST,F.&ROSENZWEİG,J.E. (1985), Organization and Management (4th ed.),New York,Wiley.
KAVARATZİS, M., & ASHWORTH, G. J. (2005). City Branding: An Effective Assertion of İdentityor a Transitory Marketing
Trick. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie , 96 (5).
KERİMOĞLU, E., & ÇIRACI, H. (2005). Urban Tourism: An Analysis of Visitors to İstanbul. İstanbul Technical University,
Faculty of Architecture, Urban and Regional Planning Department.
KNAPP, Duane E. (2000), Marka Aklı, Çev. Azra Tuna AKARTUNA, Ankara: Kapital Medya A.Ş., Mediacat Kitapları.
KUMBASAR, K. (2008). Turizmde Marka Olmak. 3. Belek Turizm Paneli: Turizmde Marka Olmak . Antalya, Belek: Desen Ofset
A.Ş.
MARIOTTI J. (2000), Smart Things to Know About Brands and Branding, Capstone Publishing Lİmited, Capstone USA.
MUCUK, İ. (2001). Pazarlama İlkeleri (ve Örnek Olaylar). İstanbul: Türkmen Yayınevi.
NARİNOĞLU, A. Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama, Kişisel Basım. İstanbul. 2009.
OKTAY, E. (2006), Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Geliştirmenin Bir Aracı Olarak Dış Kaynak Kullanımı: İmalat
Sanayiinde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi
OPPERMANN, M. (2000), Tourism Destination Loyalty, Journal Of Travel Research, 39(1).
OTER, Z. & OZDOGAN, N. O. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk - Efes Örneği.
Anatolia: Turizm Araştırmalaı Dergisi , 16 (2).
PADDİSON, R., 1993. City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration, Urban Studies, Vol.30, No.2.
PAPADOPOULOS Nicolas (2004) , “Place Branding: Evolution, Meaning And İmplications”, Place Branding, 21st April.
PEKER A. E. (2006), Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması ve Küresel Landmark,
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
RAGGİO, R. D., & LEONE, R. P. (2007). The Theoretical Seperation of Brand equity and Brand Value: Managerial Implications
for Strategic Planning. Brand Management , 14 (5).
RANDALL, G. (2000) , Markalaştırma, Rota Yayınları, İstanbul.
ŞAHİN, G. (2010). Turizmde Marka Olmanın Önemi: İstanbul Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ŞAHİN, A., ÖZÜÇELİK, D., ULUTAŞ, S., UYSAL, S., & BAYRAKTAR, S. (2010). Beykoz'un Markalaşması. İstanbul: Beykoz Lojistik
Meslek Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler Tanıtım Programı.
TAŞTAN, M., “Strateji, Stratejik Yönetim ve Strateji Türleri”, http://www.humanresourcesfocus.com/konu5.asp.
UZTUĞ, F. (2003), Markan Kadar Konuş, MediaCat Kitapları, 1. Baskı, İstanbul.
ÜLGEN, H. ve MİRZE, S. K. (2006), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul.

363

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Identity and Economics
Sinem BAĞÇE1

Prof. Dr. Ensar YILMAZ2

1

Yildiz Tecnical University, Economics and Administrative Sciences, Department of Economics,
bagcesinem@gmail.com

2

Yildiz Tecnical University, Economics and Administrative Sciences, Department of Economics,
enyilmaz@yildiz.edu.tr

Abstract: As a well-known fact, neoclassical economics excludes “what is humanized” out of the literature for a long time.
Rationality is defined in a very narrow context in the mainstream economics. Identity economics is one of challenges raised
against this tradition. Identity economics is a new literature that have developed in recent years in the economic literature.
Rather than application on differentiated economic outcomes of identities, in theoretical level, as an explicit concept of
“identity” have been introduced to economics by Akerlof and Kranton (2000). The identity-based analysis mainly searches
the links between economic welfare and decision of the actors in question related to ethnic, racial, gender and immigrant
issues. This is more about discrimination and its repercussions on economic decisions of the relevant actors in a social
sphere. In this article, we examine theory of identity in economics literature by considering the substantive strategies in
explanation of human behaviors. The critics of arguments is structured around comparison of explanations in modelling
identity and their referred methodologies. Since the early studies, there has been discussion on in- corporation of individual
and social identity which carries burden of dilemma in explanation with restricted mechanism of understanding. It is the
same in identity economics that follows atomistic individual mechanism; classical principle agent utility maximization, to
capture behavioral variation in differentiated identity, however it asserts on universe of inter-individual phenomenon.
Key words: social identity, personal identity, identity economics, individual objective function

1. Introduction
To reveal inequalities, there are many tool sets in economics that decompose relevant parameters and test
empirical observations. When analyzing inequality, economists use dummy variables which are explicitly
agreed on, such as sex, races, religions, etc. On the other hand, the tools and models alone cannot explore the
social patterns and the mechanism behind inequalities in society.
In micro-based models, neoclassical economists explain social phenomenon in decision-making process with
rational and prudent agent, seeking her highest amount of personal utility with her idiosyncratic preferences.
However, atomistic choices and preferences connote explain the phenomena; such as unequal living
conditions, unemployment and discrimination in labor. The agent, as a human being, is always in interaction
with the social environment. In decision making process, she also considers social community acceptance and
stock of experiences of the community she lives in. Therefore, economists realized the need of regarding
identity by referring to social sciences concepts; such as social identity, social categorization and social norms.
There are many researches on economic outcomes of segregation in the society. Whereas, in theoretical level,
we do not consider the sources of identities, behavioral norms and prescriptions behind the differentiation.
Identity has received much attention over the last two decades to explain behavioral differentiation. The first
attempts have been made by Akerlof & Kranton (2000, 2002, 2005), Davis (1995, 2006b, 2009) and A. Sen
(1999, 2005, 2007) to investigate the notion of identity in economics. The primary concerns of the literature
are the effects of social identity on economic outcomes and its interdependence with individual identity on
decision making process. The full discussion on social identity in economics lies beyond the scope of this study.
The target of the present paper is as following; (1) in second part,” Incorporation of Individual and Social
Identity”, firstly we overview contributions on concept of identity in social psychology which are mostly
referred in the literature on identity economics. Secondly, we review economics literature on identity
economics. (2) In the third part, our analysis primarily pursues the perspective of John Bryan Davis on identity.
In the light of his arguments, we attempt to simplify his recommendations in modelling identity and clarify his
progressive steps to have true account of explanation in identity economics.
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2. Incorporation of Individual and Social identity
2.1. Social Psychology
The roots of identity go to self in psychology. According to Baumeister (1987), selfness has been revealed since
sixteenth century with social and ideological developments; secularization, industrialization, enlightenment
and psychoanalysis, which brought maturity of the idea of being individual. The most valuable contribution to
progress of selfness came from Freud (1921), who analyzed selfness in its own unique circumstances under
social norm’s pressure and the conflict between unsocialized impulse and superego. Although selfness is
personal, private, profoundly unique and complex thing, norm became the first external parameter of self in
psychology Hogg & Vaughan (2014).
The previous attempt on defining an external parameter of selfness had been made by Wund (1916), the
founder of psychology as an experimental science. According to Wund, psychology were trying to examine
social phenomenon though isolated individual psychology. As a result, he extended social psychology interests
to social phenomenon created by collective human communities, such as language, religion, and mythology. He
widely addressed the method of inquiry, which asks individual how she feels about herself and make
explanation of her subjective situations. Nevertheless, in early time in social psychology, there is another vision
asserted differentiated approach from Wund that claimed selfness found itself in social group. The
understanding revealed the concept of group mind generated with social interaction and has distinctive
characteristics rather than characteristics of its members Hogg & Vaughan (2014) [p.128-131].
During the 1940’s, the first serious discussions of group identity initiated with Sherif’s social experiments in
which eleven years old school boys were randomly divided into two groups and isolated from each other for a
week. While in gaming, it was observed that the divided groups acted each other so antagonistically. They had
structured distinct group identities during the time. This experiment of Sherif (1954) claimed the sufficient
condition in group competition is creation of ethnocentrism.
Following Sherif, Social Identity Theory of Tajfel and Turner presented intergroup differentiation. Their
perspective consists of two major theories; social identity theory mostly structured by Tajfel and selfcategorization theory by Turner. While social identity theory analyzes behaviors in inter- group, selfcategorization theory focuses on behaviors in intragroup Valtonen et al. (2014)[p.7-11]. The first systematic
studies on the perspective began with Tajfel (1969, 1974, 1978) on social categorization, comparison between
the groups, prejudice and stereotyping. Also, the latter article by Turner and his colleagues (Turner et al., 1987)
on group behaviors were related with collective selfness and impact of categorization on selfness.
Since Tajfel (1978) and Turner (1982) the theory of social identity has been considered as a main perspective
in social physiology; focus on conceptualizing relationship between selfness and group membership/social
categories in terms of its perceptional and cognitive dimensions Hogg & Vaughan (2014)[p.141]. In social
psychology, the concept of social group is based on feeling of belonging. Especially in social experiments,
subjects were tending to define themselves as a member of a group even they are randomly assigned and to
award more points to people who is their in-group member. Tajfel called the tendency with minimal group
paradigm Tajfel (1970) claimed that for ingroup-favoring discrimination, social categorization is sufficient
premise.
According to Social Identity Theory, to enhance her own belonging and identity, people need to claim valueladen dimension of in-group, concurrently devalued outgroup. There are two important concept to serve the
purpose of feeling positive as a part of the society. Firstly, the need of self- esteem concerns positive selfimage/self-evaluation of individual’s for both self and social group she belongs to. Secondly, belief of
superiority of in-group salient characteristics compare with outgroups that encourage self-esteem and
strengthen group identification Brown & Capozza (2016) [p.3-4]. In this sense, minimum group paradigm
provides bridge between need of belonging and acceptance with the satisfaction of self-esteem and social
group enhancement. In self-assessment process to reach self-esteem, people need to evaluate circumstances
around positively, considering their group superior to others. Hence, they can structure a close identity to the
superior social group. Tajfel (1972) defined social identity as follows; “the individual’s knowledge that he
belongs to certain social groups together with some emotional and value significance to him of his group
membership” [p. 292].
Preliminary extension work in this field is self-categorization theory developed by John Turner, firstly in 1985
which examined the self-identification process of individuals with certain social group categories. Self-
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categorization is a cognitive process and depends upon individuals’ beliefs and values on themselves and their
social group. This cognitive process works with defense mechanism to reduce uncertainty. Hogg and Vaughan
defined the process as follows; “The processes of self-categorization and prototype-based depersonalization
reduce uncertainty because perceptions, attitudes, feelings, and behavior are now prescribed by an in-group
prototype that usually has consensual validation from other group members” (Hogg & Vaughan, 2014, p. 188).
By the way, social Psychologists propounded two types of selfness; (1) selfness with social group membership
and (2) personnel selfness pertain to her own personnel characteristics and interactions. In most general sense,
we have social identities we feel we belong to, and we have personnel identities based on social interactions
and ascription set we believe we are in [p.141].
According to Abrams & Hogg (1990), social groups are defined in competition to have resources, power,
authority and prestige. Accordingly, to understand discrimination between the groups, their salient
characterization takes importance. If a social group identity delineates arbitrarily in any competition, the
identity becomes more salient and face with discrimination. When social identity is salient, representing group
characteristics by individual becomes more liable rather than by interpersonal level. Due time self-conception in
group membership gains uniformity of group and high group coordination, social pressure and normative
behavior come into prominence. Following these conditions, under specific circumstances, different people can
behave in common senses as a group member who have shared psychological reflexes and thinking [p.4]
Social physiology analyzes groups as individuals within social interactions. On the other hand, sociology and
political science analysis on groups is mainly on groups as collective structure Hogg & Vaughan (2014) [p.129].
Therefore, it would be said that the major route of social psychology is on individuals and their interactions as
it is in the literature of identity economics, too. In the following part, we review the literature on identity
economics outlined; firstly, neoclassical understanding including the early research modeling identity
exogenous and complex models, modified neoclassical perspective by endogenizing identity, secondly, more
recent criticism on identity economics.

2.2. Identity Economics
2.2.1. Neoclassical Understanding
Except for some important critical approaches, what we know about identity in economics literature is based
on Neoclassical understanding that explain differentiated economic outcomes/behaviors in respect to
differentiated social categories/identities. The transition of focus in economic liter- ature from differentiated
economic outcomes to behaviors and from social categories to identity took four decades; since Becker (1957)
till Akerlof & Kranton (2000). In comprehensive study of Akerlof and Kranton’s on identity economics in (2010)
that covers all the arguments of their research on identity economics, they described their theory as a step
forward by Becker. They told; “Becker’s approach, like ours, was to expand the utility function. This book thus
follows a long tradition of progress in economics” [p.28].
According to Akerlof and Kranton, in twentieth century, economics had four transformations, such as (1)
market structure studies; perfect competition and monopoly that also includes game theoretical models, (2)
the concept of asymmetric information and applications in micro markets,
(3) Behavioral economics consistent with psychological findings that have new concepts; present bias, habit
formation, and loss aversion, and (4) the last transformation is Becker’s approach studied on discrimination,
dysfunctional families, and crime. They abstracted the process that the concept of homoeconomicus gradually
lose power and follows the discussion behind the other social sciences [p. 27-28].
According to their expression, only the developments in neoclassical approach could cause trans- formations in
economics literature. By following this tradition, the roots of identity economics based on literature with the
introduction of discrimination to Neoclassical economics by Becker’s concept of Taste Based Discrimination in
1957, developed by Phelps and Arrow with the concept of statistical discrimination between 1971-1973, and
expanded with theory of labor market network. Finally, the approach has brought the debate forward theory of
identity economics. In this part, we are going to follow the development of this literature.
By inspiring from the classification of identity economics literature by Costa-Font & Cowell (2015), our analysis
outlines as follows; (i) Neoclassical Understanding; Becker (1957), K. J. Arrow (1971);
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K. Arrow et al. (1973), Phelps (1972), Canonical Models; Akerlof & Kranton (2000), Benjamin et al. (2010), Battu
et al. (2007), Battu & Zenou (2010), Battu et al. (2011),(ii) Endogenous Models; Bénabou & Tirole (2007), Fang
& Loury (2005) Shayo (2009), Klor & Shayo (2010)extension with the parameter of identity codes, structured as
a stock of identity. (iii) Integrative Models; Horst et al. (2005, 2006); Darity Jr et al. (2006).
In Becker (1957), discrimination against disadvantaged groups was accounted with same reference of
differentiated preference/taste of a good in utility maximization. The assumption based on negative
experiences of discriminatory employers due to hiring minor employee. Therefore even if they have to pay
financial penalty due to discriminatory behavior, employers are less likely to hire minority workers without
considering labor productivity.
Becker’s model is the first extension of utility function with non-pecuniary motives that the deter- minants of
economic decision present differences in utility between discriminatory and nondiscrim- inatory firms. In the
model, to define prejudice towards particular group members, the concept of discrimination was added as a
coefficient, db Becker (1993) [p.387].

The model revealed that market is able to eliminate discriminatory firms which are less profitable than nondiscriminatory ones. If there is enough non-discriminatory employer who can compensate her taste of
discrimination with lower wages for non-preferred group, then discrimination can be eliminated. However,
model cannot explain persistent discrimination and segregation in labor market. Nevertheless, after the model,
various approaches presented explanation on wage gap between demographic groups.
K. J. Arrow (1971) wrote on Theory of Discrimination which was straightforward generalization of Becker’s
model [p. 29]. His notable emphasis was on the weakness of neoclassical economics in explanation of race
discrimination between black and whites. He tried to reveal the linkage between employer behavior and
discrimination which is endogenously defined. Because, Becker could not present causality between tastes and
discrimination. Also, rational choice and discrimination parameter was still exogenous to Becker’s model. Even
tastes may explain segregation within industries, it was not able to explain segregation by occupation.
Furthermore, Becker could not answer why competition does not prevent discrimination under neoclassical
free market assumption. In contrast, statistical discrimination by Arrow can be explained as evaluation of the
worker with her personal characteristics (race, gender, etc.) which are independent and do not relate to her
productivity. This evaluation may lead to positive or negative consequences; discrimination in the labor market
considering statistical causalities between productivity and race/gender, etc.
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There are two preliminary study on theory of statistical discrimination; Phelps (1972) and K. Arrow et al. (1973)
who fulfilled the missing point in Becker’s model that how prejudiced firms in the market can survive even they
pay penalty of discrimination. Both article are differentiated from taste-based discrimination that inequality is
persistent between the groups refer to stereotypes and reflect average group behavior. In statistical
discrimination, during decision making process, employer refers observable features of employees to predict
unobserved characteristics. Employers do not have certain knowledge about employees, due to low cost of
searching, discrimination according to skin color, average group behavior correlates with group member. Arrow
explained the difference between his claim and Becker’s that rather than explaining the entire theory of racial
difference in income levels, he abstracted from differences in productivity between social groups [p.3]
Phelps and Arrow proposed two different sources of inequality exist between groups. Firstly, difference is on
assumption of uncertain/imperfect information. In Phelps’ model, imperfect in- formation about workers’
productivity is compensated with proxies of being group members. Yet, in Arrow, asymmetry in belief is driven
in equilibrium rather than using differentiated beliefs as proxies. Secondly, difference is on the sources of
inequality assumes ax-ante exogenous differences between groups of workers in Phelps (1972), in contrast,
group differences are driven endogenously in equilibrium in Arrow (1973) (Benhabib, p.135).
The criticism on Becker’s taste-based discrimination model by Arrow mostly concerned the con- tradictory
assumptions of Becker on employers rather than considering employers as simple profit maximizers. The
market-based assumption tends to reach the argument that market clears dis- crimination. Yet, persistent
discrimination in market and segregation are still social problems. Therefore, he sought to find non-market
factors impact on economic behavior. The model of statistical discrimination unlike taste-based discrimination,
has equilibrium to find general set of cases of discrimination. All the progressive steps made the model
applicable, therefore there were many empirical and experimental research tested Arrow’s references to tastebased discrimination; Borjas & Bronars (1989), Nardinelli & Simon (1990), Black & Brainerd (2004), Bertrand &
Mullainathan (2004) and Levitt (2004).
In addition to statistical discrimination explanation, Arrow extended his claim on persistence of discrimination
with social networking/social capital theory. According to him, market based assumption says that knowledge
can be reachable by all agents in the market. In contrast, there is lack of information and experience of
employer to observe qualifications of employees. Due to limited experience of each employer, prior
discriminative cases lead to belief that transform given market reality into segregation. And, the segregation
process reinforces beliefs in racial differences.
K. J. Arrow (1998) emphasized that Beliefs and preferences may themselves be the product of social
interactions unmediated by prices and markets. Moreover, social networks affect allocation process which is
called social capital by Loury et al. (1977) and James (1990)), then empirically tested by R. Putnam et al. (1993)
and Borjas (1992) [p.94- 98].

Canonical Model
“In a world of social differences, one of the most important economic decisions that individual makes, may be
the type of person to be” Akerlof & Kranton (2000) [p.748].
The preeminent article by Akerlof and Kranton (2000), which is the major reference for identity economics,
comprises (1) offering new utility function considers identity (2) basic game theoretical model shows how
identity interrelated with social interaction and three modelling in (a) Gender and Economics in Workplace, (b)
Identity Model of the Household and (c) Economic of Exclusion and Poverty. We are going to explain the article
briefly and try to criticize the arguments and the sufficiency of models in explanation of its objectives.
The theory on social identity in economics Akerlof & Kranton (2000) asserts that economic choices of
individuals primarily not only depend on monetary incentives, but also their identities. When the monetary
incentives are constant, individuals keep away from the actions and economic activities which are in a conflict
with their identities. Thus, identity considered in a way of its behavioral impact on economic outcomes.
While explaining the reason to adding identity in to economics scope, Akerlof and Kranton say Akerlof &
Kranton (2010) [p.15];”Identity gives us a new window on inequality. [...] Boundaries of race, ethnicity, and
class limit who people can be. Because identity is fundamental to behavior, such limits may be the most
important determinant of economic position and well-being”. The accountability of identity in explanation of
differentiated behavioral preferences is essential for four reasoning; firstly, detrimental/self-destructive
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behaviors, secondly, externalities of social assignments and existence of social interactions between groups,
thirdly, differentiated buying behavior of social categories and fourthly, identity is also an economic choice
Akerlof & Kranton (2000) [p.717].
Utility function in neoclassical economics indicates components of the pecuniary motivations max- imizing selfinterest Akerlof & Kranton (2010) [p.10]. In contrast, the stated utility function in Akerlof and Kranton contains
a new non-pecuniary variable endogenously determined, identity. Adding identity as an explanatory
determinant to the standard neoclassical utility function pro- vides to present possible pecuniary costs and
benefits of individuals’ actions due to their identity. In this model, classical principal-agent model is used to
observe behavioral variation of economic decisions in different identities. Under the restriction of others’
actions, social category and norms, agent in standard trade off utility concerns her identity norms and
prescriptions of her social category.

The model decomposes identity into five explanatory parameters, such as (i) usual vectors of the labor’s
actions, a j, identity determines the payoffs by his/her own behavior, the possibility of determination is shown
with, (ii) the others’ actions; identity determines the payoffs by the others of society and shown with, a j, (iii)
social category the labor assigned; c j, if the social exclusion is highly dominant then the choices of an
−
individual are never perfectly true,
due to the others’ identity actions. Each social category have ideal
characteristics and norms for the people belong to, (iv) the extent form of given social category (already
socially in) matched with the ideal one (the labor would like to be in); E j, and (v) prescribed behaviors, P.
To make more clarified explanation of maximum utility motivation of the individual, in behavioral economics,
social concepts are incorporated with mostly measurable definitions by not deviating from the basic notion of
neoclassical economic modeling. Therefore, the objective function is related with maximum benefit of
individual with given constraint of identity related parameter; prescriptions and norms. Under sociological
constraints, individuals have adjusted rationality to reach the optimal behavior, which is acceptable in both
minor and dominant groups. Therefore, incorporated social contexts have been explicitly simplified in utility
function (Akerlof & Kranton, 2010). Nevertheless, these social contexts are assigned to the agent, rather than
giving chance to choose.
(2) In the prototype model, peered identities based on preferences; Green and Red social categories have
possible sub-game perfect outcomes. According to behavioral prescription; Green (Red) should engage with
Activity 1 (Activity 2). Anyone who does not choose activity one, loses Green identity of self. The game
begins with Person 1 who chooses Activity One. If Person 2 chooses Activity 2, then Person 1 loses utility of
identity of others, IO (anxiety), means that Person 2 causes anxiety on Person 2. If Person 1 can cope with it
and respond it with Activity 2, then she just loses compensation, c. For Person 2, due to choosing Activity 1,
she lost her utility of self-identity, is and L, due to externalities of being in interaction. This process explained
identification process; if Person 1 has internalized prescriptions via identifications, another person’s violation
of the prescriptions will cause anxiety on Person 1. [p.728].
(a) In the applied form of the prototype model in Gender and Economics in Workplace, they reduced
occupational segregation according to gender into too simplified form. To explain why gender-job still exist in
labor market, they assume that women do not enter man job because of gender association. In the model,
behavioral prescription defines appropriate activities and occupations according to dominant gender roles. For
instance, if a man job is offered to a women, then man coworkers suffer from loss of self-identity, Is. In order to
compensate this productivity lost, the firm create new woman jobs that strengthen segregation. They assert
that the model can be extend to labor force participation, too. However, except from structural
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unemployment level of woman, labor force participation depends upon conjectures shifting and many other
empirically testable explanatory variables. If we still want to explain the mechanism behind gender
discrimination in labor market, such basic models might not reflect and even veil the real causalities [p.734].
(b) In Identity Model of the Household, the asymmetric division of labor between households; wives and
husbands, which might be indirectly related with the previous modelling, has tried to be examined under the
assumptions of comparative advantage analysis. According to quantitative research, they observed that even
the wife has more hours at work, she still has lager share of housework than the husband. They asserted that
existing theories cannot explain this asymmetry. They assume that all marriage enjoy same level of utility, same
bargaining power and as behavioral prescription men lose their utility when they do housework and earn less
than half of income. If the wife puts more effort at home than the husband, and still same hours at work, she
cannot cope with disutility compare with husband and quits job. Under comparative advantage analysis, all
cases can be explained with such simplification.
In contrast, the basic assumptions of the model are not appropriate with the asymmetric division of labor
between wife and husband. For instance, in traditional families, we cannot assume equal bargaining power for
men and women. The model cannot elucidate that major part of women still continue working, even if they
disutilize due to higher effort in both at home and work. This situation might be explained with the challenging
argument that if women still working, then they share housework equally with their husband. However, we
know from the many research that division of labor at housework is not equal. The relation between wife and
husband and behavioral prescriptions in family life are more complicated than such a reduction in the model.
The prescription (not just simplified in the model) is in conflict with neoclassical assumption that reproduce
persistence of unequal labor division at housework without any option to quit job for women.
(c) The modelling of Economic of Exclusion and Poverty considers the poor and socially excluded
communities. By following prototype modelling, Green (Red) identity matches with Activity 1 (2) means
working (not working). If Red identity is working, she has cost of working due to other Red identity members
who are not working, k. The return of economic Activity 1 defines with vi, assumed to be uniformly
distributed, in contrast Activity 2 normalized to zero. Green identity has self-identity loss, r, if someone from
the community is not accepted by the dominant identity. However, Red identity does not care about being
accepted, even she has lower economic return from economic Activity 1, vi a k, and also suffers from losing
her self-identity, I R . Moreover, there is also externality cost of social interaction between Green and Red,
−−
IG and I R .
s

The model can partly explain social exclusion while defining it endogenously. However, there should be loss for
Red identity to not be accepted by the dominant identity rather than dominant prescription, adapting activity
1, because if it is so’ then not to be accepted has just monetary cost, a. In reality, red identity has already
socially excluded before participation in labor market as it is example of lack of economic opportunities [p.739]
Furthermore, not working seems to be unrealistic, because red identity does not have any income. The model
can be extended with unemployment payment like in search and matching models do that causes cost for
Green identity, as well.
On the other hand, we have some comments on the model that firstly, it can be reminded that the causes of
discrimination referred to a kind of statistical discrimination or beliefs as in Arrow´s model. Believes play
important role though defining prescriptions. We can take to mean from the assumption that individuals from
particular groups cannot be fully fit with ideal Green society [p.738]. Secondly, assignment to a social category
depends upon behavioral prescription that is opponent statements for the opponent social categories.
Therefore, we can say that three explanatories (a j, c and P) of identity function have already decided and come
as a set of descriptions. Even it is claimed as the third counterpart has impact on self-identity, simplification
problem leads to duality problem of identity in the model. Finally, according to us, the most appropriate and
reasonable modelling is (c) which should be just called Identity and Economic Exclusion, because, if it is called
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with poor, we understand that being poor and coming from low economic class are kind of socially excluded
social communities. We cannot have same analysis as it is in race categorization though assigning people being
poor or lower economic class categories. Because, firstly these categories can represent important part of
society in many countries. Secondly, the mechanism behind income equality is more structural, systematic and
ideological.
For realization of the theory, in the article of Identity and Schooling: Some lessons for Economics of Education
(Akerlof & Kranton, 2002) they focused on students’ reasoning to identify in social engagements into school.
They expressed their approach as an integration of sociological point of view into economics. They followed
students’ primary motivation in their differentiate identities and its relation with behavioral orientation into
school settings. They asserted that economics does not have appropriate model to explain why school
resources do not effect returns to schooling. They answered the question with the student formation of
academic identity that reflect their belonging to school.
Same as in the previous modeling, they define two social categories; leading crowd, L, nerd, N and burnout, B,
that have their own ideal or stereotyping behavior prescriptions. These prescriptions determine student social
status as being popular or low profile. On the other hand, school setting has its own expected ideal. By
referring ethnographic research on high school students, they claim that such social divisions have impact on
school achievements. Utility function of student structured on her effort and pecuniary returns, social category
(jock or nerd) and prescriptions). They defined a parameter that measures the difficulties of having ascriptive
characterization in social difference, t, and degree of social difference. Prescriptions designated by physical
appearances and ability. In the equilibrium, it is revealed that skill acquisition is not responsive to the wage, but
is responsive to degree of social difference. When t is higher, then it is harder for students with burnout and
nerd to be in leading crowd. When skill abilities response is high in the group, academic achievements become
less even in nerds. According to them, this modelling reflects Coleman’s survey on students in 1961 [p.1191].
It is also emphasized in the article that when students’ backgrounds are unlikely to accomplish the sets of
schooling, resources are inefficient. According to Akerlof and Kranton, the missing point in the article is the
motivations of teachers and school administration. Moreover, in economic modelling, economists consider
economic returns of schooling, in contrast families majorly care about decent behaviors and common moral
principles of the society. In this article, we should say that the most convenient case might be identity and
schooling with the model of theory of identity economics. There are three types of groups and prescriptions
are properly defined and referred to ethnographic results. Furthermore, empirical analysis and results are
perfectly matched with the model.
In the article of Identity and Economics of Organizations, (Akerlof & Kranton, 2005), they aimed to amend basic
principle agent model with identity differentiation between feeling belonging to an organization or not;
simplified as being insider or outsider. Insiders (outsider) are matched with high (low) effort action. As an
assumption, insiders do not need reward to work harder. In this article, they just set a simple utility function of
employer and majorly focus on case studies of military and civilian workplaces. The article is based on same
arguments with the efficiency
wage models, they just put being insider and outsider as an organizational identity as called it as motivational
capital of firm. In terms of aiming and modelling explanation, the main reference might be Akerlof & Yellen
(1990) specialized in wage and effort hypothesis, rather than Akerlof & Kranton (2000), because, theoretically
Akerlof & Kranton (2005) is far from the arguments of their first article. It is expected to deeper analysis and
clarification of some complex arguments in the first article, in contrast they majorly converged into labor
market wage modelling and organizational theory.
In Identity, Supervision and Work Groups (Akerlof & Kranton, 2008), by following Akerlof & Kranton (2005),
they structured more complex modelling to reveal management policies and organizational behaviors in mainly
diversified work groups, in terms of being insider/outsider. They developed a model in management case,
contract theory, to give explicit descriptions of motivations in work group behavior and wrote on self-thinking
of employees under monitoring of firm, supervisor. In the equilibrium, majority of employees reflect intragroup
effects on cooperative behavior.
R. E. Kranton (2016) would like to develop weak side of the theory and focus on the question where the social
norms come from. She initially highlighted on social movements, family, economic gain, political power and
historical patterns of division of labor that are expressed as micro foundations of identity in the article. This
research can be evaluated as a defense of identity economics and a summary of the latter research after their
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first research (Akerlof & Kranton, 2000). Kranton redefined the utility of identity with the words; People could
derive esteem and achieve self-consistency from any number of possible matches between norms and number
of behaviors. However, there is no any possibility assumption in their basic prototype model and extended
implication for the model for Economics of Exclusion and Poverty (Akerlof & Kranton, 2000, p.727).
Kranton tries to address a new research area on behavioral economics; neuroeconomics, incorporation
between theoretical frameworks of identity economics and experimental research methods of neuroscience
Huettel & Kranton (2012). Kranton continued her experimental research on groupie behaviors in democrats
and republicans which underlined the relationship between extreme be- havior and inter-group bias R. Kranton
et al. (2016). In the same social context, they revealed more-likely individual trait in-group behavior which is
differentiated from the previous results in another experimental research R. Kranton et al. (2017).
In Akerlof & Snower (2016), the thesis of Akerlof and Snower based on omitted role of narratives in economics.
They try to explain the importance of the narratives on maintenance the power of Soviet regime, although the
economic inadequacy became apparent. They presented a brief historical accounts of behavioral motivations in
Soviet time that still has impact on current economic incentives. The publication of this article in the Journal of
Economic Behavior and Organization is quite interesting. Its content might be too historical, based on personal
experiences and political opinions about Soviet economy. We might not analyze the article as it is an extension
of theory of identity economics, except for there are some arguments in last part. Primarily, the basic notion
refers to J. Bruner & Minds (1986) and J. S. Bruner (1990) who thought on understanding the world with two
ways; (1) the pragmatic mode of thought that based on empirical observations, (2) narrative mode based on
people’s motives and intentions.
Following canonical modelling of identity, there are some simplified models of identity; binary models,
behavioral prescriptions are defined according to oppositional identities, for instance, wearing veil or not
wearing veil. Utility function oppositional identity modeling depends on sets of bi- nary events; as well as
identity categories are weighed with intensity of belonging represents with coefficient parameters. Under the
restriction of psychological cost of social interaction with the other group, for both category and direct cost of
belonging to a category, individual agent tries to maximize her utility. We are briefly summarizing these models
to give the ensuring articles of Akerlof and Kranton.
Benjamin et al. (2010), who precisely follows the model of Akerlof and Kranton, designed utility function with
absence of identity and identity with its prescriptions though strength coefficients, s0, makes specific identities
as social categories. The agent reaches weighted average preferred action, w(s), with and without identity. In
equilibrium, the agent with high strength of identity triggers preference assimilation for the closest strength of
identity.
In the most cited article; an economic analysis of “acting white” by Austen-Smith & Fryer Jr (2005), the impacts
of peer rejection on under-achievement in racial groups set in the model covers two signaling mechanism;
social and economic type that are presenting their compatibility in- group and ability for economic activities.
The signaling mechanism differentiates in-groups and out-group. In Battu et al. (2007), effects of ethnic identity
on employment outcomes modeled though defining ethnic minorities with their close social environment, such
as family, friends and neighbors, in addition social attachment identifies with origin; religion and language. The
agents can choose their identity in the model of Battu & Zenou (2010), the choice is mostly affected by social
environment and have influence on their identity. The oppositional identity preference causes employment
penalty.

2.2.2. Endogenous Models
In the second understanding in modeling identity is endogenizing identity, agent refers actions according to the
other agent, by the way define her own status. The utility function also composed with both the agent and
referred profit functions.
Steward (1997) introduced a model explained the dynamism of racial discrimination before Akerlof and Kranton
per se. He added intensity of racial and cultural identity of individual, RCI j as commodity in utility
function that reflects interacted essence of identity. The impact of identity on demand in other goods and
services showed in the innovative version of Becker’s production household framework. Individual’s demand
for identity is a function of time and stock of own- group racial–cultural identity (RCI) as composite of individual
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demand for identity (Darity Jr et al., 2006, p. 291). By the way, it became able to set inter-temporal
accumulation in group identity which is affected by self-identity image in externality manner.
Although Steward redefined racial identity together with actual background, culture may not be homogeneous
in the same race. To overcome this, racial identity set as interdependent with other dimensions, such as gender,
religion, etc. By the prioritization of the dimensions, the agent use the function of production to maximize wellbeing. The approach would be a first attempt in economic modelling of racial identity more in cultural and
socioeconomic context rather than just biological referring.
In the model, Z is individual identity independently defined from race-culture, RCI j (RCI− j), and social stock of
the agent’s self-group (other group) reflects aggregate demand of individuals for identity

Rational individual choices against the hypothesis that there is a causal relationship between social
performance and dysfunctional notions about identity. According to this, if people focus on their victimization,
they may disassociate with their social environment. In contrast, in the article, “Dysfunctional Identity can be
Rational” by Fang & Loury (2005) asserted that people are consistently rational while choosing their identities.
To model decision making process of choosing identity is a personal simplification of past experiences into selfrepresenting model. They defined two-stage game of choosing identity and risk sharing; if many people choose the
same, then collective identity occurs. In the first round, each player has random income that agree on sharing
with the other player. In the second round, interactions are repeated and therefore collective action problem
comes up in this stage. To make both agents’ future contingent on actual actions, they are going to be agree
on risk sharing.
They tried to find how identity affect risk sharing behavior and concluded that different collective identity have
different risk sharing attitudes, however rational agent acts independently in the same context differentiated
strategies. It causes less effective identity configuration, in which the equilibrium point tend to exceed the
socially optimal one.
Identity is defined as reflexive perception that how people understand themselves is shaped by social contact.
They embedded repeated risk game into collective identity though two stage risk sharing game approach into
social networks and choices relations. The model reached diverged choices due to social segregation. Although
Fang & Loury (2005) objected to the argument said casual relation between poor performance and culture at
the beginning of the article, in conclusion they told as follows; cultural differences can be parasitic upon
preexisting disparities in the structures of social interaction. They mend that if cultural difference of specific
group caused segregation, in order overcome inequality problem, integration can be a solution. Even though
the argument would be logical, it is not consistent with initial counter arguments in the article.
The model of Bénabou & Tirole (2007) contributed Akerlof and Kranton’s model through endog- enizing both
identity and categorized prescriptions. They defined stock of identity capital, At + 1, accumulates with a form of
investment for the identity, at , and has returns from the investment, rt. Utility is the function of her knowledge
about herself, v, under the restriction of cognitive cost of actions.
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The agent can ensure her own preferences, such as personal priorities, moral standards, commit- ment to the
culture, etc. Also, the agent can forecast her long-term welfare with the probability of signaling which shows
how she makes tradeoff between relative values of different dimensions of her own identity.
Wichardt (2008) criticized Akerlof and Kranton’s model (2005) in terms of agent categorization, because in their
model, agent was assigned to one particular identity (worker). Whereas, in Wichard’s model, the agent has two
optional assignable social group; family, F, and sport club, S. In addition, she has two actions; A and B in
standard utility function.

In Shayo (2005), by using world values survey, the income groups are defined with pretax income quantiles. He
reached the results that national identification tendency has been improving in lower income groups. By
controlling income level, national identification negatively correlated with redistribution policies. In poor
income group is less likely to redistribution. Therefore, when inequality rises, people demand less for
redistribution.
Shayo (2009) and Klor & Shayo (2010) extended the model of Akerlof and Kronton by adding preference for
conformity in to the utility function. They looked for the correlation between social identity and voting
behavior. The group identities are endogenously assigned, depended on individual monetary pay-offs, π j.
However, as a drawback of the model, they underlined endogeneity problem of the models include economic
and social variables. People with particular characterization may more likely to earn higher income and at the
same time associated with specific group.
According to income pay off functions, poor (rich) income group identity determined with y < w (y > w). For
distribution process, by referring previous article of Shayo (2005), they assume that poor income group is less
likely to prefer redistribution.

374

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

In order to understand to what extent, group identity impact on redistribution, they design lab experiment in
The Hebrew University of Jerusalem with 180 student. The most important result of the experiment showed
that social group identity behavior is just dominant when the reaction is not too costly for the individuals. Also,
the correlation between income group and redistributing preferences of individuals are indifferent that is
consistent with the previous article of Shayo (2005).
In this article, group differences decided according to measured parameter, income pay offs, and rationality of
group identity defined with pecuniary motivation. By the way, it becomes clear to understand behavioral
relations between prescription and social categories.

2.2.3. Integrative Models
In the article The Emergence of Social Group by Horst et al. (2006), inconstant process of identity examined
though imposing more active role on personal identity. The claim of article says that social equilibrium point is
just possible with less personal identity effect on motivation of actions. Along similar lines, Horst et. al. criticizes
dominance of social identity concept over personal identity that are defined exogenously and weights in favor of
social identity side. Therefore, Horst et al. argued that if agent’s decision-making process primarily relates with
her social identity, the assumption of utility maximization of rational agent creates continuous contradiction
between personal and social preferences. Therefore, neither the assumption is valid any more nor the
argument of the model by Akerlof and Kranton is consistent with its premises. To solve the inconsistency, the
model of Horst et. al is based on dynamism of identity means shifting from the constant premises in previous
literature to changeable potential of personal identity. Both personal and social identity are ever-changing. By
following Sen’s concept of capability, it is claimed that economic agent has the sovereignty of changing her
social identity partly or completely. Sen explained capability approach with following words; the idea of
‘capability’ (i.e. the opportunity to achieve valuable combinations of human functioning — what a person is
able to do or be) can be very helpful in understanding the opportunity aspect of freedom and human rights
[p.153].
The target of Horst (2009)’s article is to put forward agent’s role of shaping social identity [p.3]. Personal
identity can try to be adapted into types in social group. Choice of the group may change with personal
intervene. In the model, agent has capability power in choosing between social norms, behavioral prescriptions
and personal desires. Even there is a conflict between two; social and personal identity, she is able to put
personal limits and rules between social environment relations. Even the contradictory situations disturb social
utility and seen as cost, the agent improves self-fulfillment.
The agent can have active role in her change in radical way which is also modeled in Livet (2004,
p. 9). Therefore, the agent is more in the center of decision making; who has her own self- image, current
characteristics and self-incentive to transform her current characteristic into her self- image. In order to do
these, she joins social groups to adapt her ideal self-image. Moreover, another dynamic actor comes into
scene; social group also modify while people joining in. In this process, the agent would to change her s l group
which is not appropriate with her self-image and move on another group. Yet, the author asked till when does
the agent continue changing her social group? According to them, individual can stop changing social group
preference, can generate her own free choices which at the first time imply independent way of thinking for
the agent.
According to Horst et al., their model disassociates with the models of segregation in two ways; firstly the
agent with explicit preference set can choose her situation under given network or social interaction like in
segregation models Benabou (1993) and Akerlof (1997). However, in Horst et al., there are multiple possible
equilibrium for the agent rather than a unique equilibrium independent from the initial conditions. Secondly,
segregation models show reasons of segregation in differentiated background and salient identities.
Nevertheless, society may not be segregated due to education, places in where live in urban/rural and etc. like
in the model of Schelling in 1971 (Horst et al., 2006, p. 25).
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Davis (2006a) emphasized differentiating definition of self-image in Horst et al. (2005) that in- dividual selfimage is an accumulation set of insights continuously interacted with social groups she belongs to. In Horst et
al. (2005) and following article Horst et al. (2006), they structured identity concept around a cognitive theory;
Phenomenal Self Model by Metzinger (2003) that clarifies phenomenal transparency and introspection. Theory
asserts the existence of mechanism in consciousness referring cognitive subjectivity. Horst et. al. combined
Phenomenal Self Model and complexity theory for social identity term in the model that succession of multiple
self did not define with single self, in contrast success of self is meaningful within interaction in social context.
The model of Horst et. al. works as a mechanism considers Cognitive Dissonance by Festinger (1957) that in
order to eliminate dissonance, people reorganize their current situation by retreating and change their behaviors
in a same way of the dominant Davis (2006a).
In Darity Jr et al. (2006), the model structures on evolutionary game; model includes racialist, individualist or
mixed identity equilibrium under the restriction dynamic assumptions of the agents’ categorization. The target of
the article is to format a new model defines relationship between wealth and accumulation according to
differentiated racial identities. By arguing racist legislation in the history of USA, they tried to structure holistic
interdisciplinary approach.
It is assumed that discrimination comes from phenotype, family phenotype; x. For both African Therefore,
referring to social conflict in two major continental racial identities; European have decision making strategies;
being racialist and individualist. Identity norms with these two rational identities can be individualist or racist,
thereby four types of identity interact each other. Raciest plays altruistic strategy in her own group and intragroup used antagonistic strategy. Social norms form during the interactions of agents. The strategies of agents
can be changeable according to how much they are above fitness that represents productivity of interactions
[p.301].
Figure 1: Pay-off Table in Darity Jr et al. [p.293]

Compare with previous articles, Darity et. al. define identity passive, given, cyclical and in short run this
article has notable characteristics compare with the previous articles that the agent with racial identity can
change her strategy into racialist or individualist overtime model,
k (k) represents the social group index
+
(African and European) and (k ) represents the opposing social group. Changes in the benefits of racialism (α,
δ , υ), the cost of altruism (π), and the cost of racial antagonism (λ ) will alter the fraction of racialists,
individualists and within the social groups alter the distribution of income between groups (wk, w+). But each of
the payoff parameters (α, δ , υ, Θ, π, λ ) is most certainly affected by the distribution of wealth.
In each round, agents randomly interact, and their social group interaction is discounted with the probability
ε. The inter-group interaction probability presented with (1 ε) determines the growth
− rate of racialism.
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∗ represents European Altruism in group behavior that θ w0 shows the benefit of European
The upper (2 2) block
−
racialist confirm on whites and π w sis the cost of embracing European Rationalism. The depreciation rate of
belonging to an identity is α w which equals to one for racialist while it uniformly distributes. It is told that α w
can be evaluated as free-rider’s coefficient, as well [p.294]. When δ b0, it means African realism confers on
Blacks who pared with European individualist. Antagonism benefit between the interaction of Black and
European Individualism, representing with δ b, as well. All in all, the impact of racial identity and inter-racial
differences on economic and non-economic outcomes are able to examine in Darity et. al. In many aspect, the
article has superiority to explain persistence of racial discrimination. Though imposing racial economic
impacts as a” cumulative effects of past and present” [p.284], wealth disparities between races provides to
the dominant identity to regenerate supremacy of properties.

3. Deepen in Theory of Identity: Critical Approach of Davis
Although the concept of identity has sophisticated research literature in social science, due to aim of
simplification and modeling in economics, identity cannot find an explicit examination in economics literature.
Primary critics on identity economics made by Davis (2006b, 2009, 2010, 2013), who considers atomistic agent
as an epistemic problem of identity models and empowered philosophical side of economic literature. He
revealed the problematic of multiple selves and the incorporated relation between social identity and personal
identity together. Multiple self-problem that comes up when reflexivity of representative agent during decision
making process meet her interactive relations with social groups. With the following words of Kirman, we can
understand the major focus of Davis;
” Neoclassical understanding fails to represent any identity according to the philosophical criteria of
individuation or synchronic identity, being able to distinguish between different individuals at a given point in
time, and re-identification or diachronic identity, being able to follow one and the same individual through time
and change” (A. Kirman & Teschl, 2004, p. 64).
In this part, principally, critics of Davis on Akerlof and Kranton, Amartya Sen, and Kirman provide us to trace the
current critical thinking on identity economics in the literature. Therefore, we overview his emphasis in (Darity
Jr et al., 2006). Subsequently, by following his major articles; Davis (2014a) and Davis (2014b), we attempt to
simplify his recommendations in modelling identity and clarify his progressive steps to have true account of
explanation in identity economics.
Amartya Sen has an important place in the development of Davis’s thoughts. For this reason, we would like to
remind briefly about the contributions of Sen to the rationality concept of neo- classical economics. As we
accentuated before, the core conflict of identity economic literature based on intricate relation between
personal and social identity that points out the transition in understanding economic agent from atomistic to
socially embedded. In the literature, the first initiative came from Amartya Sen in the article about Edgeworth
rationality (1977), introduced path-breaking approach into economic rationality (Costa-Font & Cowell, 2015, p.
8). Though two new psychological concepts; sympathy and commitment related with consumer decision
process and production activities, the limited rationality of economic agent tried to be clarified.
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Under certain rules people attached to particular certain groups, adhering to the degree of proximity to
articular social groups defines context of commitment. The concept of commitment defines identity with
others that is differentiated from identifying just with one self like in utility maximization understanding.
Thereby, self-seeking utility become related with interdependent preferences with Sen’s concept of
commitment that points out the emphasis of identification by others that is opposite to by oneself in
Neoclassical approach. Rather than a contrast concept with commitment, sympathy used as equalization of
intuitions between the agents. In the words of Davis;
”Sympathy involves a concern for others that affects one’s welfare directly, in making commitments one’s
welfare is only incidentally related to one’s choice and not the reason for it” (Davis, 2006a) [p.375]
In the article Goals, Commitment and Identity, A. Sen (1985) recommended to use ordered pri- vatness of
individual preferences seeking for (i) self-centered welfare, (ii) self-goal achieve and (iii) self-goal choice. The
basic problematic of private behavior and public achievement in Prisoner Dilemma are criticized in game
theoretical models that restrict value system of individual. Because, to have cooperation, the most important
premises are uncertainty and lack of knowledge rather than individuals’ morality. In contrast, individual has her
own goal priority in decision making process in Sen. According to him, if we can order goal priority of the agent,
then it would be easier to examine motivational contradiction between individual and collective identity. In the
article, commitment is a kind of self-imposed restriction and deregulated parameter that weaken the linkage
between individual welfare and choice of action. Also, sympathy violates self-welfare objective mechanism
[p.347]. When individual gives up her self-goal achievement, it means there is a commitment per se, and points
out social norms that generated by social identity.
We put importance the article of Davis (2006b) that covered his prominent objections and agree- ments in
three dominant approach in identity economics; Akerlof and Kranton, Amartya Sen and Kirman in terms of two
following questions; (1) how a single person can have different selves un- derstood as a person’s different
social identities; we can call it as multiple self-problem (2) how different persons can make up a single social
group understood as their shared social identity, can be understood as representation problem. Though
following his argumentation, we briefly explain major on these three approaches.
Critics on the model of Akerlof and Kranton point out the omitted interrelation between social identities of the
agent (Davis, 2006a). Almost all work of him indicated suppressed weight of reflexivity of individual in objective
function. Because, the agent defined as incapable of managing more than one assigned social identity. To
eliminate multiple selves’ problem and improve the models to reveal behavioral basis of differentiated
preferences, he suggested to structure identity function as production function form. Additionally, subobjective functions supposed to be the components of the agent’s objective function. Multiple sub-objective
functions can be ordered to maintain a personal identity, because people tend to have monolithic personal
identity form to feel more comfortable rather than being in different social context.
According to Davis, Akerlof and Kranton could not answer both of these critical questions. (1) In Neoclassical
understanding, although there is a kind of matching measurement between current and idealized form of
identity, (ε), in Akerlof and Kranton (2000), multiple self-problem is omit- ted. Because, idealized identity has a
single characteristic that perfectly match with behavioral prescription. Also, social norms are ad-hoc assigned
social category’s norms. Nevertheless, iden- tification process of agent inferred internalized social norms.
Personal identity, self, defined with set of self-image stock that each individual has particular collection;
implication indicates unique- ness. Yet, at the same time individual has single specified social identity, as well.
(2) Akerlof and Kranton avoided to answer and covered the missed point with salient social identity.
In A. Sen (2002), we see endogenous social identity of agent can define her choices and actions. Though his
engaged concepts; reasoning and self-scrutiny, individual becomes rationally self-seeking, but at the same time
has reasoning mechanism that can observe her behavior and get involved to change herself. The concept of
self-scrutinizing makes the agent a reflexive actor in both self- decision and social categories. This mechanism
provides individual how to choose social identity and to decide how much commitment between herself and
the social group. Although basic capabilities of human being are a kind of structures in self-scrutiny in Sen, he
also underlines the obstacles to reach basic capabilities to have equal rights in decision making process.
Capability approach takes the variability of means in to account. Because of many reasons, people cannot be
capable to reach human rights to be free in decision making process (A. Sen, 2005). Therefore, there may not
be purely sovereign and on her own self in Sen.
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By following the questions of Davis, Sen can answer both questions with self-scrutiny, agent man- ages multiple
self-problem for deciding interaction levels with social categories. Secondly, Sen put more importance into
interaction within group. In his perspective, a kind of self is able to represent in a weight of social identity.
Davis interpreted Sen’s individual as socially embedded rational agent, who can evaluate value and objective
relation [p.385].
The last critic is on Kirman’s Complexity Approach based on the theory of social network. Kirman & Teschl
(2004) can be evaluated as the first detailed psychological/philosophical analysis of identity in economics in
which identity defined with three questions; what, where and who. The article considered agent in
differentiated social concepts. According to Kirman, mainstream understanding of agent under given
preference orders and constraints did not realized where is agent, where she lives in, how her social
environment is, and importantly who is agent, what are the personal characteristics of her and how she reflex
her social conditions. The economic output differentiation and segregation have been on the focus of
economics without knowledge about the subject. However, in Kirman and Teschl (2004), the agent can create,
change and learn, therefore she is self-reflexive, evaluates her own actions. Not only the life conditions of her,
but also her self-perception defines her. In summary, with her history, experience, self-image and her potential
to realize her desires shapes who is the agent [p.62]. Social interactions with many different subjects make the
exchange relationship profitable for the agent, under the knowledge of who they are Kirman and Teschl called
attention to the importance of welfare consideration in order to understand the full account of identity [p.83].
In Kirman, self-image is set of involvement into social groups rather than social categories that emphasizes
interaction with social group at first. Phenomenal Self Model has been used formerly in A. P. Kirman (1992); A.
Kirman (1997). Metzinger’s Phenomenal Self Model summarized by Davis as following that ´the model reflexes
combination of neuroscience and psychology and means the sense we have ourselves as appears in
consciousness which are ongoing and changing process Davis (2006a). Underlying reason of dynamism of the
process is feedback relation between self-image and social context. Moreover, in A. Kirman & Teschl (2004), we
see the ongoing changing of personal identity and though interaction with social groups. All the dynamic
process contradicts with unchanged utility notion. According to this perspective, multiple self with its
transparent nature is reflected in all choices. Therefore, phenomenal self contains deals in all multiple self. Due
to its invariant components, self has inter-temporal multiple self-problem, as well.
In Davis (2006a), the suggested objective function; personal identity production function was introduced that
embedded Akerlof and Kranton (2000) [p.359].

He claimed that by the objective function called as embedded utility function, multiple social identity can be
solved, because individual can sustain personal unity under the restrictions and conflict of fragmented identity.
With his claim, we can make an extraction that the previous attempts majorly focus on transform of the agent
ontology from individualist to social. In contrast, Davis revealed an objection to dominance of socially
determined agent and redefine the agent. Redefining agent refereed to sociological approach that Davis’ point
of view structured around. He explained the theoretical background sociological analysis as follows;
Though the sociological approach has antecedents in the idea of the ‘looking glass self’ of Charles Cooley (1902)
and the symbolic interactionist thinking of George Mead (1934), current work on identity generally follows the
structural approach of Sheldon Stryker(1980), which assumes, in contrast to Mead, social structures—and thus
the self and identity—are relatively stable Davis (2006a) [p.355].
In the same sense, Davis (2006b) put importance on the approaches’ assumption that social classi- fications in
social science, artificial or by definitional attempts, individuals are interacted not only with social groups but
also many other social structures.
In the book of Christoforou & Davis (2014)1 Davis’ article ”Social Capital and Social Identity: Trust and Conflict,
attempted to combine the terms R. D. Putnam (2000) bridging (between heterogeneous groups)and bonding
1

The book “Social capital and economics: Social values, power, and social identity” mentioned about non- instrumental
rationality in identity motivation which is particularly important in the history of ethics and in the philosophy of Immanuel
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(homogeneous groups) social capital by and relational and categorical social identity concepts of Brewer &
Gardner (1996). At the same time, he introduce the concept of instrumental and non-instrumental rationality
as motivational reference in decision making process of combined mapping of social capital and social identity.
Though the distinction, he tried to explain reasoning of differentiated relations of individual with social groups.
Instrumental rationality is generally explained as means-ends rationality and is associated with attention to the
consequences of action. Non-instrumental rationality is generally explained in terms of rules and values (both
ethical and practical) which are taken to be intrinsically meaningful and thus stand on their own apart from the
issue of what consequences they may have (Davis, 2014a)[p.6].
Figure 2: Social capital, social identity, and motivation Davis (2014a) [p.7].

To have composite relation social identity and social capital, Davis simplified his expression in Table 2. While
categorical social identity with instrumental rationality motivation, individual seeks for collective actions and
considers values as . In relational social identity, refers to social roles, instrumental rationality motivation
defined as same as in neoclassical understanding seeking for efficiency and non-instrumentally considers rules
[p.7].
Taking into consideration slightly different approach in social psychology and Putnam’s approach in relational
social identity, he structured his perspective on relational categories which are more close to social psychology,
because in Putnam, the difference between relational and categorical social identity referred within small
social groups that are intensively communicate. In contrast, the focus of Davis is more on larger group of
people considered in terms of interactions rather than likeness and similarities within group.
Davis takes the social identity theory is as a way to understand the conflict and incorporation of personal
identity and social identity. Therefore, it is important to examine the role of conflict in social capital theory.
According to Putnam, social conflicts are redefined social space of identities with corporations. Inserting
conflict into social capital theory pointed out the explanatory impact of the concept; habitus by Bourdieu in
account of evolutionary nature of social interaction concept. According to Davis (2014a), low of motion in social
networks is well-explained in Bourdieu (2000) that habitus presents”. Incorporated relation between the
objective structures of society and subjective role of agent” [p.9].
To make complete argument that begins from bridging social capital and social identity theory referred though
critics of instrumental rationality. Under the light of conflict solving mechanism of individual in contradiction
Kant. A recent review of the literature on this topic during the last decade, the perspective of Kantian ethic in decision
making process has been studied more in behavioral economics. I is emphasized that even if instrumental rational way of
motivation improves utility and satisfaction of group members, people also motivate with non-instrumental rationality as
being in a group; responsibilities and the values of group (Christoforou & Davis, 2014)[p.11].
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between self-interest and social group belonging. According to Stigma Identity Threat Model by Steele (1997),
social group conflict causes personal conflict, but the responsiveness of individual depends on composition of
social group belonging, how much these social group are stigmatized and how individual handle the conflict.
Davis emphasized the dominance reference of categorical identity on relational social identity and its
motivation.
In his research on stratification Davis (2014b), he traces the advances in the concept of stigmatized identity
threat in social psychology. Davis considered the tendency of social restratification process in a conflict
between others’ stigmatization of their social groups in interactive settings and the scarcity logic of individualist
social ontology. In order to solve the multiple self-problem, he called it inter-sectionality that is main focus in
all the articles in identity economics by Davis, he suggests combining stratification and identity literature.
In stratification, individual is representative agent of a group and able to reflect average charac- teristics of the
social group she belongs to. In stratification economics, description of inequality is group-based and in
intergroup social conflicts. It is presumed that social identity equals to personal identity. Therefore, we
mention group level inequality in stratification that personal identity does not matter, because there is direct
relation between individual and the social group.
Ranking social identities is also another important emphasize of Davis, due to define the priorities in multiple
self, sub-objectives can be solved accordingly. To do so, he introduced relational (social role based,
interpersonal) and categorical (group based, intergroup) social identity.
When individual have social distance due to stigmatized or devalued social identity by the dominant society,
she ordered a set of social identity by weighed coefficients in interactive social settings and in role-based,
relational categories which is defined in relatively low in hierarchical level. In relational social identity,
individual can have more power to intervene. In this point, Davis underline the importance of Ellemer’s
approach Ellemers et al. (1990, 2002) two concepts; mobility and ordered taxonomy for multiple identity.
Attempt to enhance social identity, a kind of gaining higher status, can be successful with individual mobility
from one group to another. However, individual mobility highly depends on permeability of boundaries.
Otherwise, to have higher status can be only with the whole group members as a social change Ellemers et al.
(1990). In Ellemers et al. (2002), the main parameters of central identity and its verified concerns under
different social contexts examined. They asserted that they developed a taxonomy of reflections to different
concerns when threats to identities and changing level of commitment that provides to rank social identity
categories. Consistently following stratification, Davis put individual into stratification analysis that in highly
polarized society, individual can be representative agent of the particular. In contrast, in less polarized society,
it is still multiple self-problem. Therefore, individual self-play importance role. Davis (2014b) claimed that
according to stigma-identity theory of social psychology, the key parameter is degree of commitment to the
social group to analyze how to response to stigmatization. He argued that if we do not consider individualist
social ontology in our inequality analysis, in one sense we reproduce social stratification.

4. Conclusion
Identity economics has acquired its own literature in the last twenty years. Nevertheless, the theoretical and
methodological consistency of the academicians in this field is quite weak or their claims are no longer as sharp
as it was asserted at the beginning. Moreover, it is difficult to say that there are no other attempt except from
Davis to simplify the literature. For most of the followers of Akerlof and Kranton, identity have been considered
to be any variable rather than a key part of the mechanism in explaining the behaviors. In contrast, Davis
developed critiques to achieve theoretical simplicity of identity economics. Kirman and Levit economic
evaluated agent with a historical, sociological and cultural approach. However, the importance of Davis for us is
his claim that although identity is a very complex concept, he insists to explain it in economic mechanism.
In theoretical level, Akerlof and Kranton do not abandon neoclassical approach. It can be asserted that they
continue their modeling by simplifying social phenomenon as variable and mechanizing them, self, social
identity, norms, with a rough reductionist way, although they referred social psychology and sociology in all
their research. By doing so, reasoning and causality relation might be biased, because the concepts they used
are interrelated and do not have certain compromise opinions in all identity manners, such as gender, race,
ethnicity and religion. Simplification to understand the mechanism behind the phenomenon has been always
an excuse of economics. Without a clear definitions of the concepts used or a clear account of reasoning, due
to simplification, the theory might be considered as inconsistent. As a result, Akerlof and Kranton have adopted
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a more interdisciplinary approach in their work. While Akerlof tried to analyze the mechanism that revealed
the norms, he focused on the concepts of values and narratives, Kranton searches on experimental method
which she considered to be the most appropriate to the theory. For instance, the works of Akerlof & Kranton
(2002, 2005, and 2008) developed models with reference to ethnographic studies. But, at the same, these
articles based on same arguments with the efficiency wage models, they just put being insider and outsider as
an organizational identity.
In our opinion, instead of rewriting on the concepts already discussed in other social sciences, it would be more
valuable to discuss on our methodology. Experimental research seem to be major applicable methodology of
identity economics, because Kranton has focused on proving the theory (R. E. Kranton, 2016; R. Kranton et al.,
2017), whereas she still does not have concrete evidences to support the same claims in their theory of
identity. Additional to experimental research using ethnographic and sociological field researches can be
included in the methodology of economics. For instance, the Identity and Schooling article, which we consider
to be the most successful in terms of purpose and result consistency, is almost a reproduction of Coleman’s
sociological research.
Some technical problems can be sorted as follows; firstly, although it is not a prominent common critics of
identity economics that the theory just covers current economic motivations, does not consider historical
background of identity and its related economic behaviors. Secondly, the social phenomenon they incorporate
into their modeling are multidimensional. Individual has just one or two ad-hoc social identity. Therefore, there
might be many dimensions of the agent in models are missed, such class, religion, gender, educational
background, etc. In real life, people have different social identities, such as being woman, student, friend,
researcher, worker, daughter, elder sister, Turkish and refugee, as well. Thirdly, behavioral prescriptions are
always exogenous to the model, excluding Fang & Loury (2005), Darity Jr et al. (2006) and Horst et al. (2006).
For these reasons, it is not that easy to say like it was written by Akerlof & Kranton (2005); we formalize the
notion of identity, social category, norm and ideal [p.27].
As we said before literature might be evaluated as inconsistent, however this article would be a kind of defense
of the theory of identity economics. We would like to reveal the incorporated relation of individual and social
identities and its impact on behavioral incentives to pursue preferences that are already known as varied in
different identities. This process might be a kind of mechanism treats with accepted simplified relationships,
yet at the same time can become distinct in certain social contexts. Critics of Davis has clarified many problems
in modelling identity, such as multiple self-problem and representation problem (is society an aggregation of
individuals). He emphasized the omitted interrelation between social identities of the agent (Davis, 2006a).
Almost all work of him indicated suppressed weight of reflexivity of individual in objective function. Because,
the agent defined as incapable of managing more than one assigned social identity. To eliminate multiple
selves’ problem and improve the models to reveal behavioral basis of differentiated preferences, he suggested
to structure identity function as production function form. Additionally sub-objective functions supposed to be
the components of the agent’s objective function. Multiple sub-objective functions can be ordered to maintain
a personal identity, because people tend to have monolithic personal identity form to feel more comfortable
rather than being in different social context.
It can be argued that identity economics cannot reflect reality in the society, dynamism of the relation between
individuals and groups. Identity is a multi-layered, grift and dynamic structure rather than modelling in
economics. At the same time, the layers are reactionary to danger-safe social environment costs, as it is in
game theoretical models. However, in most of the models social categories and behavioral prescriptions are
ad-hoc. Dominant approach in economics asserts that an individual cannot be the determinant of her own
behavior. In contrast, it gives self- maintaince/self-realization mechanism to atomistic individual to maximize
her utility. Even if we accept personal identity socially embedded, individual has more initiative in many social
contexts to change her behavior and has power make change in society.
The question still need to be discussed;” Are norms restrictions as given/endogenous to identity or interrelated
to individual and society?” We know that the society with its history, culture, law, institutions and values
defines prescriptions; good/bad or accepted/not accepted behaviors and structures norms. At the same time,
we claim that People somehow try to optimize their utilities/benefits/suffering by adapting their behaviors
with the given cultural values to reach their own desires and expectations. Therefore, we need purified theory
to have true account of explanation of identity in economic behavior.
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Abstract: The firm size distribution has been useful for the policymakers and courts to assess the competition when
deciding on the regulations, mostly focusing on specific markets. An undervalued strand of microeconomics claims that the
when overall economies are considered, firm size present stable distributions, e.g. Pareto or lognormal. If there exists a
long term natural shape, a divergence from it may indicate the presence of a shock to the economic environment. In this
research, the commonness and stability of the shape of the firm size distribution are to be evaluated using Turkish data
from 2003 to 2016. The TURKSTAT Micro Data Collections are used in order to utilize the most comprehensive firm level
data. The analysis shows that the Turkish firms are not power law distributed, but lognormal for some years, namely 2006,
2007, 2010, 2015 and 2016. The findings promote the importance of proper assessment procedures to be implemented
when deciding on power law behavior.
Keywords: Firm size, Pareto distribution, Zipf’s law.

1. INTRODUCTION
The motivation behind conducting research on the firm size distribution has not been debated clearly in the
literature. It has been treated as a topic under industrial organization, lacking a bodied theoretical background.
Its output is being appreciated by policymakers and courts when needed. Indeed, it is important to know the
industry, analyze market shares and draw upon when regulating mergers and acquisitions. This looks like an
underestimation considering the possible offerings of the analysis at hand. Apart from the main discussion
about the categorizing the shape of the firm size distribution which concerns the work on business dynamics,
i.e. the birth and death mechanisms of the firms, it may shed light to the path towards certain shocks like the
Global Financial Crisis of 2008 as a side benefit.
One may think of a search for the shape parameters of the firm size distribution as an uncomplicated task in
the contemporary academic environment, but the core functioning of the firm creation and business dynamics
research through simulations rely on targeting a final economic outlook in the end. Since the future of the
economics can be considered reliant on the better use of the increasing CPU power, just like other sciences,
one need to understand and transfer the economic outlook to the simulated environments in high precision. It
lays importance on the quest in comparing and selecting from competing Pareto and lognormal distributions of
firms.
This paper is presented as follows. Section 2 is a highly selective literature review for the sake of the simplicity.
Section 3 will summarize the data of the Turkish firms between 2003-2016 and look for a power law or
lognormality. The last section will draw conclusions on the outcomes of the analysis.

2. LITERATURE REVIEW
There is a long line of research with statistical distributions in economics, since the pioneering work of Pareto
(1897) related to income distribution. Pareto (1897) found a linear relationship between the logarithm of
people with an income higher than x and log x (Schumpeter, 1949:155). It is stated that it is not an easy job to
do a clear cut literature review on statistical size distributions in economics, while providing an exceptional
one, because there are neither common educational resources nor direct links between seemingly related
publications on close matters (Kleiber and Kotz, 2003:1).
Logarithmic binning of the data and least squares estimation of the parameters is a way to approach the firm
sizes. Axtell (2001) confidently asserts that all firm sizes follow a Zipf’s law (a power law with
in the
following notation), rather than lognormal, if we consider all firms in the US economy. He opens the way for
the research among other nations and expecting similar results of power law, coining it as a stylized fact of the
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firm sizes. Averting these findings, Cabral and Mata (2003:1083) claim that the firm size distribution fails to be
labeled as lognormal but evolves towards a more symmetric shape when the data set is complete.
Bee et al. (2017) study French firms in order to determine whether Pareto or lognormal distributions explain
the data. Two methodologies have been carried out, i.e. Uniformly Most Powerful Unbiased test of Del Castillo
and Puig (1999), the Maximum Entropy estimation and the test of Gabaix and Ibragimov (2011). They find that
firms that operate in more than one market and produce multiple products are Zipf distributed, whereas
Pareto distribution does not have a good fit on the overall firm size data.
Fazio and Modica (2012) pursues a similar goal of evaluating the assumed Pareto distribution of the city sizes
for all the US cities. Clauset et al. (2009) criticizes the power law fitting attempts using least squares estimation.
They successfully implement a determination process for a power law distribution, considering maximum
likelihood estimations and likelihood ratios. They skip the firm sizes among the 24 data set of theirs to test their
power law validation procedures, leading the emergence of this paper. One can easily see the fragmented and
disconnected literature on firm size distributions and that is the reason of why the subject is under the
spotlight for clarification.

3. ANALYSIS OF THE FIRM SIZE DISTRIBUTION IN TURKEY
In this paper, the assessment technique from Clauset et al. (2009) and the R environment application of
“poweRlaw” developed by Gillespie (2015) is followed in order to detect and compare the power law or
lognormal outlook of the size distribution of the Turkish firms. Additional information on the programming can
be found in the documentation of the respected articles. The firm level data is gathered from TURKSTAT Micro
Data Collections.

3.1. Data
The firm level data for Turkey is privately held by TURKSTAT. The data can be reached through formal
application and is only to be worked on in their own Data Research Centers in several cities of Turkey.
TURKSTAT claims that they collect the all the employment data of firms with 20 or more employees (full
enumeration), and make projections for the rest. Although the definition of firm size does not alter the results,
the firm size here is referred to the paid employees (Axtell, 2001:1819). The summary statistics of the firm level
data from 2005 to 2016 is presented in Table 1.
Table 1: Summary Statistics of Turkish Firm Sizes
Min
1st Q
Median
2016
1
1
1
2015
1
1
1
2014
1
1
1
2013
1
1
1
2012
1
1
1
2011
1
1
1
2010
1
1
1
2009
1
1
2
2008
1
1
1
2007
1
1
1
2006
1
1
1
2005
1
1
1
Data: TURKSTAT - Micro Data Collection

Mean
5.38
5.39
5.39
5.23
4.54
4.11
3.76
4.05
4.3
3.4
3.07
3.09

3rd Q
3
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1

Max
29,309
27,852
139,576
70,679
31,760
83,700
30,724
101,386
64,000
43,555
59,146
40,393

n
3,652,521
3,584,832
3,525,431
3,529,541
3,474,992
3,422,163
3,003,116
3,227,238
3,490,786
3,175,493
3,205,948
3,455,700

3.2. Power Law and Lognormal Fits to the Data
The power law is defined mathematically as follows (Clauset et al., 2009:662):

with the probability distribution function for discrete case:
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where is called the scaling parameter of the distribution, generally within the interval of 2 < < 3, is a
normalizing constant. As
the distribution diverges, so there must be a threshold of
to be
selected (Clauset et al., 2009:663).
Detecting the distributional properties of data sets come with the difficulties of handling unusual behaviors in
the tail of the observations and determination of the fitting range for the specified type. The KolmogorovSmirnov (KS) statistic measures the maximum distance between the data and the proposed probability
distribution and allow us to determine
and hence
for power law and lognormal fits (Clauset et al.,
2009:671).

3.2.1. Estimation Results
As seen in the Table 2, we were able to fit both power law and lognormal distributions to each year’s firm size
data. For the computational purposes, only the full-enumerated firms which employ 20 and above were
considered for the estimations due to the fact that the tails exceed 20 and the remaining data is disregarded
automatically. There are successful fits regarding different tails of the distributions. One can find that the ML
estimate of is within desired range for all years under investigation. Subjected values primarily direct the
findings to be considered as power law. There are also both strong fits are reported in 2015 with tails of 95,436
firms for power law and 23,292 firms for the lognormal.
It is interesting to note that that the estimation processes succeeded with a tail of 4 firms in 2005, or 6 firms in
2008 for lognormal distribution. This warns about the importance of additional validation techniques. There is
no proposed desirable ratio for the length of the tail but it is conveniently expected to be as long as possible.
Aside the desirability choices between the two contested distributions, one shall notice the distribution of firm
sizes is becoming relatively harder to fit power law for the years 2005, 2009 and 2012, and almost impossible
to fit lognormal for the years 2005, 2008, 2011.
Table 2: Power law and lognormal fits to the data
Year
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

xmin
196
23
316
152
418
175
147
512
113
113
109
1,240

Power Law
alpha
2.30
2.14
2.33
2.29
2.45
2.32
2.31
2.44
2.22
2.21
2.19
2.58

Lognormal
ntail
8,256
95,436
4,612
9,826
2,149
6,036
6,533
1,317
8,676
8,262
7,729
451

xmin
100
79
80
161
164
3,778
100
143
62,355
188
174
23,498

ntail
18,062
23,292
23,021
9,163
7,388
93
10,352
6,637
6
4,566
4,517
4

3.2.2. Visualization as a Validation Process
We could investigate estimated lines visually for performance evaluation like in Axtell (2001:1819). Figure 1
compares the fit of power law and lognormal estimations to years 2016 (seemingly good fit) and 2005
(seemingly poor fit) for comparison1. Particularly, they both would be seen as a power law fit if we would only
consider the estimation results. As an example, graphical analysis also favors the lognormal for the upper tail of
2016 despite the smaller fit range.

1

Remaining years’ plots can be shared upon request.
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Figure 1: Power law and lognormal fits and CDFs of 2016 (a) and 2005 (b)

Power law
lognormal

a

b

Next, several Kernel Density Estimations presented in Figure 2 as another method for visual inspection
benchmark for determining the quality of fit, employed by Cabral and Mata (2003). According to our statistical
findings to be discussed later, comparison of year 2016 to 2006 should depict a more similar outlook to the eye
than the comparison to 2005. Figure 2 clearly shows that 2005 should be a closer distribution to the 2016 than
2006, but it turns out that they are not.
Figure 2: Kernel density estimations’ comparison for 2016vs2005 and 2016vs2006
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This output clarifies the need for numerical validation of the power law fittings to the empirical data. In the
next section, assessment of the fits by power law and lognormal distributions to the data will be pursued in
detail.

3.3. Testing the Validity of the Fit
To assess the fit of power law and lognormal, we used the bootstrapping procedure. 2000 simulations were run
over each year’s data set and the calculated p-values are needed to be higher than 0.1 in order to retain the
null hypotheses depicted below (Gillespie, 2015:11):
H0: Data is generated from power law (lognormal) distribution
H1: Data is not generated from power law (lognormal) distribution
Although the bootstrapping procedure provides statistically significant values, there are computational issues
for some values of and the partitioning of the cumulative density is reported to be problematic (Gillespie,
2015:5). By noting the difficulties, some of the p-values regarding to assessment of the lognormal distribution
returns error so further analyses of simultaneous fitting and reciprocal comparisons also reported in Table 3.
Direct comparison of the two proposed models implies first the test of the following hypotheses and we need
to obtain a two sided p-value lower than 0.1 in order to reject the null (Gillespie, 2015:12):
H0: Both distributions are equally far from the true distribution
H1: One of the tested distributions is closer to the true distribution
This direct comparison provides an opportunity for a second comparison by looking at the one sided p-value.
The hypotheses are as follows:
H0: There is no evidence of superiority of the first distribution
H1: The first tested distribution is a better fit than the second
The one sided p-value is dependent on the order of the inputs to the R function and it is important to note that
in this study, the order of the comparison is power law as the first argument, then the lognormal. So if we
would have a smaller one sided p-value than 0.1, it would mean the distribution follows a power law. The
combination of these statistics are presented in Table 3 and the last column labeled “Conclusion” depicts our
final decision about the type of the distribution of the firm sizes for the specified year in Turkey.
L-ratio reported in Table 3 is the logarithm of likelihood ratios of the respected distributions. Essentially, the
higher likelihood will show the better fitting distribution and the sign of L-ratio should point us towards it. It is
reported that because there is statistical error, the sign of the L-ratio may mislead the researcher if it is close to
zero (Clauset et al., 2009:679). Hence, in Table 3, L-ratios for the years 2016 and 2010 are misleadingly positive
as mentioned there.
Table 3: Tests of Power Law (pl) and Lognormal (ln) Distributions with the Data
Separate fits
Simultaneous fitting
Comparing to each other
Year p value-pl p value-ln Inference p_two_sided L-ratio Inference p_one_sided Conclusion
2016
0.01
0.59
lognormal
0.02
2.28 one is better
0.98
lognormal
2015
0
1
lognormal
0
-5.6 one is better
0.99
lognormal
2014
0.16
0.12
both
0.49
0.67
neither
0.75
neither
2013
0.02
na
neither
0.12
-1.54
neither
0.93
neither
2012
0.98
na
powerlaw
0.8
0.25
neither
0.59
neither
2011
0.45
0.4
both
0.15
-1.42
neither
0.92
neither
2010
0
0.48
lognormal
0.05
1.92 one is better
0.97
lognormal
2009
0.67
na
powerlaw
0.58
-0.54
neither
0.29
neither
2008
0.07
na
neither
error
error
na
error
neither
2007
0
0.98
lognormal
0
-3.24 one is better
0.99
lognormal
2006
0
0.68
lognormal
0
-3.68 one is better
0.99
lognormal
2005
0.82
na
powerlaw
0.7
0.38
neither
0.35
neither
Note: Statistical significance is denoted in bold figures
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4. Conclusions
In this paper, the firm size data from Turkey is used to provide additional and definitive contribution to the
debate about whether the distribution follows a power law or lognormal pattern. The deception created by the
solo estimations which confirm the power law distributed firm sizes are presented as a support to the recent
literature. The analysis does not prove a typical distributional property for the firm size distribution in Turkey
for the years from 2005 to 2016. It is shown that Turkish firm size distribution followed a lognormal distribution
in 2006, 2007, 2010, 2015 and 2016. Statistical analysis strongly rejected the power law distribution for any
year in the subjected period, even with the complete data. Possible extensions for the paper at hand may
include older time spans for a future research topic in order to define a long term pattern.
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Abstract: The principle of a fair trial is the legal pillar of democratic societies and countries where the rule of law is the
bases on which every step is built on. It guarantees to every person the right to a fair trial in both civil and criminal cases
and protection of his/her human rights during the legal procedure. It is a right which is an essential part of a just society,
where equality is non-discussed and guaranteed. It is the only way to prevent one-way justice and protect every suspect or
defendant. Also, its existence and proper practicing makes societies safer and stronger place, with confident justice system.
The article’s subject is the application of this principle in the legal procedures in Macedonian courts (criminal and civil)
analyzed through the European Court of Human Rights’ Case Law (the case of Smičkovski v Macedonia).
Method: Content analysis, normative and comparative methods.
Aim: Analyze and conclude which are the factors influencing the lack of guarantees in courts procedures in Macedonian
courts regarding the ECHR article 6: right to a fair trial; having in mind that Republic of Macedonia is very often a
respondent in front of European Court in Strasbourg, especially in procedural matters.
Conclusion: Conclude whether Macedonia has a lack of democratic sense, a non-functional legal system, or imaginary rule
of law; or the variety of ECHR cases are just systematic errors which could be removed.
Keywords: ECHR, fair trial, principle, rule of law, Republic of Macedonia

INTRODUCTION
The right to a fair trial is the cornerstone of the principle of the rule of law in modern democratic states, and at
the same time it is a condition sine qua non for the protection of the fundamental freedoms and rights of the
individual. The normative manifestation of the right to a fair trial is practically the principle of equality of the
parties with regard to legal remedies, in criminal and civil proceedings before the courts. The right to a fair trial
can be observed from two aspects: material, i.e. institutional and procedural aspect. The material aspect of the
right to a fair trial, in principle, implies that the procedure should be conducted in front of an independent,
impartial and law-enforced court. The material aspect represents administrative justice during the procedure.
On the other hand, the procedural aspect of a fair trial is observed through the applicability of the principle of
fairness in the courts conducts in civil and criminal proceedings.

THE LEGAL FRAMEWORK OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL
The right to a fair trial is regulated by international and national acts. Thus, the provision of Article 10 of the
International Covenant on Civil and Political Rights determines that:
“1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent
dignity of the human person.
2. (a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons
and shall be subject to separate treatment ap propriate to their status as unconvicted persons. (b) Accused
juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.
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3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be
their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded
treatment appropriate to their age and legal status.”1
In the same line with the International Covenant on Civil and Political Rights is the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), where the right to a fair trial is determined in
Article 6 in the following way:
“1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him,
everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded
from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society,
where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent
strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the
interests of justice.
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according
to law.
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the
accusation against him; (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; (c) to defend
himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for
legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; (d) to examine or have examined
witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same
conditions as witnesses against him; (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or
speak the language used in court.”2
Under the direct influence of the international instruments for human rights protection, the right to a fair trial
is also determined with the provisions of Article 13 and Article 14 of the Constitution of the Republic of
Macedonia3, as follows:
Article 13: “A person indicted for an offence shall be considered innocent until his/her guilt is
established by a final court decision.
A person unlawfully detained, apprehended or convicted has the right to compensation and other
rights determined by law.
For offences determined by law, sanction may be imposed, by a state administration body,
organization and any other body carrying public mandates. Court protection is guaranteed against final verdict
for an offence, under conditions and procedure determined by law.”
Article 14 “No one may be punished for an act which had not been declared, prior to it being
performed, a punishable offence under law, or other regulation, and for which no punishment had been
prescribed.
No person may be tried in a court of law for an act for which he/she has already been tried and for
which a final court decision has already been made.”
With the use of the normative analysis method on the presented provisions, it can be concluded that the right
to a fair trial covers several rights that represent a minimum threshold for the protection of individuals in front
of the courts. These are the following rights: 1. All persons are equal before the courts and tribunals and are
entitled to a minimum of guarantees for a fair trial with full equality; 2. Everyone has the right to free access to
effective, equitable remedies; 3. The court is competent, independent, impartial and established by law; 4.
1

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on 19
December 1966 United Nations, Treaty Series, Vol. 999,1-14668.
2

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights

Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex, www.echr.coe.int
3

Constitution of the Republic of Macedonia, “Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 91/01
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Everyone has the right to a fair and public trial; thus, the general public can be excluded only in certain cases; 5.
Everyone charged with a criminal offense has the right to be considered innocent until proven guilty according
to law; 6. Everyone has the right to be tried without undue delay; 7. Everyone has the right to judge a lady in
his presence. The defendant has the right to defend himself personally or through a legal representative he
chooses himself; if there is no legal representative or counsel, he will be notified of this right; whenever the
interests of justice so require, and the defendant will be appointed a free counsel if he does not have sufficient
means to pay; 8. The accused person has the right to question or be questioned in his name by witnesses who
testify against him, as well as to ensure the presence and examination of witnesses on his behalf. The
defendant has the right not to be compelled to testify against him or to admit guilt; 9. The defendant is entitled
to free assistance from an interpreter if he / she does not understand or speaks the language used in the
proceedings before a court; 10. No one shall be deemed guilty of a criminal offense committed by an act or
omission which was not provided for as a criminal offense under national or international law at the time it was
committed. Also, no more severe punishment will be imposed than that prescribed at the time when the crime
was committed.4

THE RIGHT TO A FAIR TRAIL THROUGH THE PRISM OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
The application of the right to a fair trial by the European Court of Human Rights (ECtHR) primary is determined
by compulsory classification and distinction of the terms "civil" and "criminal" proceedings, since the provision
of Article 6 paragraph 1 applies to both types of proceedings, while the provisions of Article 6 paragraphs 2 and
3 are exclusively related to criminal proceedings. In this context, it should be noted that the ECtHR defines
concepts of "civil" and "criminal" proceedings as autonomous concepts, regardless of the national legislation of
the states. Accordingly, in considering whether the proceedings are criminal in nature, the Court will take into
account the classification of the offense under domestic law, the nature of the proceedings in question and the
nature and severity of the sentence (Engels v Netherlands, 08.06.1976).5
On the other hand, in order to be applicable in civil cases the provision of Article 6, the following assumptions
must be cumulatively fulfilled: a) that it is a civil right or obligation; and b) that there is a dispute over civil law
and c) that there is a court decision on such a dispute (Ferazzini v Italy, Bryan v. UK, Salesi v. Italy).
For this paper aims, the focus of interest will be solely put on the equality of arms, that is, the equity of the
parties' assets in the trial, as a principally important segment of the right to a fair trial.
The principle of equality of arms on one hand is one future of the wider concept of the Right to a fair trial
which is regulated within article 6 of the ECHR, but on the other hand it is a jurisprudential principle of the
European Court of Human Rights. In other words this principle requires that the criminal proceedings should be
adversarial which in a criminal case means that the opposing parties, the prosecution and the defense team,
have to be given a reasonable opportunity to know about and comment on the observations and evidences
that are presented by the other party and to present his case under conditions that do not place him at a
substantial disadvantage vis-à-vis his opponent (Zahirović v. Croatia, §§ 44-50, Eftimov v. the former Yugoslav
Republic of Macedonia, § 41).
This principle usually refers to the defense party i.e. that the defendant must not be deprived from his
fundamental procedural rights opposite to the prosecutor. This should be taken into account especially in those
legal systems where the criminal investigations are led by the prosecutor
The term witness, regardless of its meaning in the national law, has an autonomous meaning in the system of
the ECHR. This term may refer to an identification parade, face to face confrontation, co-accused, victims,
expert witnesses, even documentary evidence and police reports prepared by an arresting officer. (Guide p.76)
When it comes to the witnesses it is said that they need to be treated equally, no matter which of the parties
proposed them. The national courts should not refuse to hear any witnesses or examine evidence from the
defense, but allow the witnesses from the prosecution to be heard or their evidence be examined, because this
may raise an issue from the perspective of equality of arms (Borisova v. Bulgaria, §§ 47- 48; Topić v. Croatia, §
48). Also, they are not allowed to refuse to call a witness from the defense so he can clarify an uncertain
4

The
Core
International
Human
Rights
Instruments
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
5

and

their

monitoring

Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Oxford University Press, 2055, p. 242
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situation which constitutes the basis of the criminal charges against the defendant (Kasparov and Others v.
Russia, §§ 64-65).
Article 6 § 3(d) leaves the national courts to make assessment whether it is appropriate and necessary to call a
witness that has been adduces by the defense party. Article 6 does not grant the accused an unlimited right to
secure the appearance of witnesses in court, but when this request is granted the court is obligated to secure
the presence of that witness at the hearing. It is not sufficient for a defendant to complain that he has not been
allowed to question certain witnesses; he must, in addition, support his request by explaining why it is
important for the witnesses concerned to be heard, and their evidence must be necessary for the
establishment of the truth and the rights of the defense (Perna v. Italy [GC], § 29; Băcanu and SC « R » S.A. v.
Romania, § 75).

THE CASE OF SMICHKOVSKI V MACEDONIA6
In the case Smichkovski v. the Republic of Macedonia, the ECtHR found a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of
the Convention. In this case, it is an event qualified as a fight, according to an official note prepared by
members of the police, in which the applicant, R. and P. are involved. The applicant submitted the application
to the ECtHR because of the fact that his request for questioning certain persons as witnesses in the criminal
proceedings against him before the national authorities were rejected by both, the Court of First Instance and
the Court of Appeal. Namely, in the judgment the ECtHR notes that:
"17. The defense’s request to question witnesses M.R., P. and M.K. is refused for the same reasons as
stated in the minutes of 12 February 2013. Since there has already been an expert report commissioned in the
case, further requests for the commissioning of additional expert reports are refused, and the court is already in
possession of sufficient evidence to establish the facts in the case."
“15. At the same hearing the defense reiterated its request that P. and M.K. be questioned as
eyewitnesses to the event. The trial court refused the request on the grounds that neither P. nor M.K. had
been an eyewitness to the event. It also pointed out that M.K. had not been mentioned before in the other
witnesses' statements or at any time during the proceedings. At the same hearing, the trial court accepted a
request from the defense to examine the official police note of the event.”
“22. On the same day the appellate court dismissed the appeals and confirmed the trial court's
judgment in its entirety. The relevant parts of the judgment read as follows:
"In the appeals it is stated that the defense’s request to question P. as a witness was wrongfully rejected and
that it could have significantly contributed to different conclusions with regard to the facts ... [T]his court
finds that the request was rightfully rejected by the lower court because the witness P. was not an eyewitness to
the event in question, which is supported by the statement of the accused given at the investigation stage ...
... from the statement [of R.] ... which finds support in the statements given by J. and K., it can be concluded that
on the evening in question the accused insulted R., the accused then hit R. over the head with a glass. ... R. fell
down, losing consciousness and K. ran to his aid, but was hindered by a friend of the accused ..."
In this case ECtHR examined the complaints under Article 6 §§ 1 and 3 (d) together (Gregačević v. Croatia, no.
58331/09, § 52, 10 July 2012), since the requirements of Article 6 § 3 are to be seen as specific aspects of the
right to a fair trial guaranteed by Article 6 § 1. According to the ECtHR, In respect of the issue of the domestic
courts' refusal to hear witnesses on behalf of the defense, the general principles are summarized in the cases
of Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, § 29, ECHR 2003-V and Polyakov v. Russia, no. 77018/01, § 31, 29 January
2009. In particular, in this respect the Court has determined: (a) whether the applicant's request was
sufficiently reasoned and relevant to the subject matter of the accusation and could arguably have
strengthened the defense position or even led to the applicant's acquittal; and (b) whether the trial court, by
not securing the attendance of a certain witness to testify on behalf of the applicant, breached his right under
Article 6 § 3 (d) (paragraph 32).
The ECtHR therefore considers that:
6

Case of Smičkovski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia (Application no. 15477/14)
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“by dismissing all requests by the defense, and in particular the request to question P. as a witness,
without providing relevant reasons, whilst at the same time accepting all the prosecution arguments and
evidence, the trial court created an unfair advantage in favor of the prosecution and consequently deprived the
applicant of any practical opportunity to effectively challenge the charges against him (compare Borisova, § 48
and Topić, cited above, § 48).
This is sufficient for the Court to find that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the
Convention.”
In this case, practically the courts of the Republic of Macedonia violated the provision of Article 6 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in a flagrant way, i.e. violated the
principle of equality of arms to the parties involved in the judicial process. According to Professor Svetomir
Shkaric, the principle of equality of arms in the Macedonian judiciary system is desecrated by adopting the
2005 Law on Protected Witness, citing the case "Jug" from 2006 before the First Instance Court I - Skopje.7

AN EMPIRICAL FRAMEWORK OF THE RIGHT TO THE FAIR TRIAL IN FRONT OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
In the annual statistical reports of the ECtHR, it can be noted that the majority of the judgments delivered by
the ECtHR are precisely because of the violation of the right to a fair trial. Namely, in the table no. 1 and table
no. 2, an empirical data on the judgments rendered in violation of certain articles of the Convention, from 1959
to 2017, are presented. Several conclusions can be drawn from the presented tables. Of the total number of
judgments delivered by the ECtHR considering the Russian Federation (2253), in 774 cases a violation of Article
6 was found, i.e. 34.35% of the total number. Furthermore, out of the total number of judgments pertaining to
the Republic of Turkey (3386), in 726 cases, a violation of the right to a fair trial was determined, or expressed
in percent, this number is 21.44%. The Republic of Romania is the third country in a row against which the
ECtHR found violations of the provision of Article 6. Namely, out of the total number of judgments delivered
(1352), in 437 a violation of the provision of Article 6 was found, i.e. 32.32%. The Republic of Macedonia
violated Article 6 in 21 cases, out of a total of 141 delivered judgments, or 14.9%.
Table 1: Violation by Article and by State (1959-2017)8

7

Shkaric Svetomir, Ustavno parvo, Matica Makedonska, Skopje, 2006, p. 285.

8

Annual Report European Court of Human Rights 2017, p.175
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Table 1: Violation by Article and by State (1959-2017)9

On the other hand, in 2017, out of the total number of judgments delivered by the ECtHR, in the most of the
cases, that is, in 28.05%, a violation of the provision of Article 6 was found. From the figure, we can conclude
that the states in most cases violate this article.
Figure 1: Subject-matter of the Court’s violation judgments in 2017 10

CONCLUSION
The right to a fair trial is a normative manifestation of the principle of the rule of law in modern democratic
states. The right to a fair trial involves multiple aspects of civil and criminal proceedings. Although the right to a
fair trial is guaranteed both by international and national acts, it is evident that states often violate it. This fact
can be especially confirmed with the judgments delivered by the European Court of Human Rights, which found
violation of the provision of Article 6 of the ECHR by almost all of the Convention signatory states.

9

Annual Report European Court of Human Rights 2017, p.175

10

The ECHR in facts & figures 2017, p.7
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In the case of Smichkovski v. the Republic of Macedonia, the ECtHR found violation of the provision of Article 6
by the Macedonian courts in the part of the equality of arms, as a particularly important segment of the fair
trial.
Consequently, in the future, it is necessary to undertake various measures that would reduce the violation of
the right to a fair trial. In this regard, we suggest that it is necessary to embark on two particularly important
measures: better implementation of the ECtHR case law by the Macedonian courts and increased control by
reports by the non-governmental sector over the work of the judicial authorities in the Republic of Macedonia.
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Abstract: Macedonia is a country that has hosted a large number of states, sometimes called as kingdom and sometimes as
empire in the history. Paeonia Kingdom, Macedonian Kingdom, Bulgarian Kingdom, Roman Empire, Serbian Kingdom,
Byzantine Empire and finally Ottoman Empire. The territory of Macedonia, been conquered by the Ottoman State in the
first half of the 15th century, remained under Ottoman domination for over 500 years. During the Ottoman-Russian war of
1878, a part of the country was annexed by Bulgaria for a short period. Macedonia, which was then occupied by Serbia in
the First Balkan War in 1912, was included in the borders of Serbia as a result of the agreements. After the First World War,
it was incorporated to a new state which which was formed in 1929 by the unification of the Serbian, Croatian and
Slovenian kingdoms and was proclaimed as the Kingdom of Yugoslavia. In Yugoslavia, Skopje and Vardar are designated as
the capital of the administrative region. After the Second World War, Yugoslavia, under the leadership of Tito, was
established as a federal state under Macedonia by the Communist Party. In 1963, the name of the country was changed to
the Socialist Republic of Macedonia. In 1991, after the disintegration of Yugoslavia, it became independent. Turkey, is one
of the first states that recognized Macedonia's independence. As of today, Macedonia has a population of over 2 million
and an area of 25,713 km2. Approximately 80,000 people of Macedonian citizens have Turkish ethnical origin living in this
country account for 3.85% of the population. Approximately 100 business men from Turkey are investing in Macedonia.
Turkey is one of Macedonia's major trading partners. The volume of trade, which stood at $ 30-40 million in 2007, has risen
to $ 461 million in 2016. In this study the economic history between Turkey and Macedonia, will be examined then social
and cultural relations will be taken up .
Key words: Ottoman State, Balkans, Macedonia, Turkey and macedonia relationships
Özet: Makedonya, tarihi süreç içerisinde bazen adı krallık bazen de imparatorluk olarak geçen çok sayıda devletlere ev
sahipliği yapmış bir ülkedir. Paeonia Krallığı, Makedon Krallığı, Bulgar Krallığı, Roma İmparatorluğu, Sırp Krallığı, Bizans
İmparatorluğu ve en sonunda da Osmanlı İmparatorluğu’dur. 15 yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen
Makedonya toprakları 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır. 1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında ülkenin
bir kısmı kısa bir süreliğine Bulgaristan tarafından ilhak edilmiştir. Bunu ardından 1912 yılında I. Balkan Savaşında Sırbistan
tarafından işgal edilen Makedonya, yapılan anlaşmalar sonucunda Sırbistan’ın sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Birinci
Dünya Savaşı sonrasında, 1929 yılında Sırp, Hırvat ve Sloven Krallıklarının birleşmeleriyle oluşan ve adı Yugoslavya Krallığı
olarak ilan edilen ülke topraklarına dâhil edilmiş, Üsküp ve Vardar İdari Bölgesinin başkenti olarak belirlenmiştir. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya, Tito önderliğinde Komünist Parti yönetimi altında Makedonya Federal bir devlet
olarak tesis edilmiştir. 1963 yılında da ülkenin ismi Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. 1991 yılında ise
Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da bağımsızlığına kavuşmuştur. Türkiye, Makedonya’nın bağımsızlığını ilk olarak tanıyan
devletlerin başında gelmektedir. Bugün itibariyle Makedonya, 2 milyonu aşkın bir nüfus ve 25.713 km2 bir alana sahiptir. Bu
nüfusun %3.85’ine denk gelen yaklaşık 80 bin civarında Türk asıllı Makedon vatandaşı ülkede yaşamaktadır. Türkiye’den de
100’e yakın iş adamı Makedonya da yatırım yapmaktadır. Türkiye, Makedonya’nın önemli ticari ortaklarından biridir. 2007
yılında 30-40 milyon dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi 2016 yılında 461 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu
çalışmada tarihi olarak Türkiye ile Makedonya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler ele alınıp incelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı devleti, Balkanlar, Makedonya, Türkiye ve Makedonya İlişkileri

1. INTRODUCTION
Being founded in 1299 and existed until 1918 the Ottoman Empire reigned in the Balkans, Anatolia, the
Caucasus, the Middle East, North Africa, the Black Sea and the Mediterranean and gratified the people of those
lands by not interfering with economic, social, political and cultural identities of them. The Ottoman Empire,
which dominated the Balkans during the period of 1354-1683 and fell during the siege of Vienna in 1683 and
completely destroyed after the First World War in the period of 1821-1913, carried out a comprehensive and
deep-rooted political, economic and socio-cultural institution. The most important legacy of the Ottoman
Empire in the Balkans is that the borders of these countries have been determined and the idea of self-rule
besides the independent democracy understanding was flourished (Karpat, 2004:43).
In the history of mankind, until the nineteenth century, the main source of wealth was the land. Therefore, the
main purpose of all the states in history was to seize as much land as possible. As the lands expanded, the
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lordship became kingdom and kingdom turned into empires in the history. The crowded army of the empire
and the ruling class would live with the income coming from taxes of the peasants dealing with agriculture and
animal husbandry and the impost paid by traders. In addition, the plunder and looting of conquests was
another source of income for the soldiers and the rulers. For this reason, the purpose of each kingdom and
empire is to have as much land as possible (Karpat, 2004; 44).
When the Ottoman state was officially established in 1299, the weak Byzantine Empire in the West and the
Seljuks, which had lost its authority in the East, were the neighbours of it. The Ottomans conquered both the
Byzantine and Seljuk lands and became a great empire at the end of the 15th century. For this great empire,
the Balkans was an extremely important region for five reasons. First of all, the Ottoman Empire was born and
developed as a Balkan state in the 14th and 15th centuries (Oltaylı, 2006; 46).
For this reason, the security and preservation of the Balkan lands were regarded as the security and
preservation of the Ottoman State. Second, the region is rich with respect to agricultural and animal
production. For example, during the 14th and 15th centuries, the meat, cereals and honey needs of central
cities such as Edirne, Thessaloniki, Istanbul and Bursa were met by the principality of Wallachia and Moldavia,
and a significant part of the fish need was met from the Danube River (Beldiceanu, 1995; 171).
Third, the rich cities of the region were an important source of income for the Ottoman treasury. (For example,
trade cities like Thessaloniki, Sarajevo, Sofia). Raguza (Dubrovnik) Republic, which is gone under the patronage
of the Ottoman Empire in 1458, was paying large amounts of tribute to the Ottoman state for protection.
12.500 gold dukes(İnalcık, 1994: 121). A large amount of silver, gold, lead and copper mines were also supplied
from Serbia and East Makedoya (Beldiceanu, 1995; 156).
Fourth, news about technological and intellectual innovations and political developments in Europe were
reaching to the Ottoman Empire through the Balkans. For example, in the 1390s, weapons production
technology reached to the Balkans through Balkaria and the Balkans to the Ottomans. In addition, shipbuilders
from Raguza Republic were called to the Ottoman shipyards and powerful ships were built for the Ottoman
navy (İnalcık, 1994; 264).
Fifth, the Balkans is the region where Janissary recruitment system is applied most widespreadly. Many soldiers
and managers were gathered from Balkans. So Balkans were at a an highly important position for
Ottomans(İmber, 2006,118).

2. OTTOMAN REIGN IN THE BALKANS
Ottomans first came to Balkans in 1354 under commandship of Süleyman Beg, who is eldest son of Orhan Beg,
from Gallipolli and then in 1364 battle of Maritsa, 1371 battle of Çirmen, 1389 first battle of Kosovo, 1396
Nikopolis, 1444 Varna and 1448 second battle of Kosova established Ottoman domination in the Balkans. In
1476 and 1503 Wallachian and Moldavia princedoms became autonomous regions(Sancaktar, 2011, 21).
During the period of Suleyman the Magnificent the Ottoman armies captured Serbian capital Belgrade in 1521
and one year later Rhodos. In 1526 they defeated Hungarian army in Mohaç. After failure of second Vienne
siege in 1683 the Ottomans started to lose their grip over the Balkans slowly. Whole Hungary (Transylvania) is
gone to Austrian domination by Karlofça Treaty in 1669. Some other lands are shared among Poland, Venezia,
Russia and Ukraine states. Ottoman advent stopped and Ottomans took a defensive position against Europeans
by Karlofça. The battles occured between 1768-1774 paved the way of destruction of Ottoman Empire and at
the end of those wars Treaty of Küçük Kaynarca was signed in 1774 which weakened Ottoman’s domination
more. By demand of Russia, Orthodox church was established in Istanbul and its control was left to Russians.
Therefore Russia started to follow Ottoman administration more closely (Mantran, 1995;7-57).
Due to Ottomans’ loss of control at Balkans an authority crisis appeared in the region. Making use of this
situation and provoking ethnic fascism, European big countries tried to dominate Balkans by supporting
separatist groups. For example Russia supported Slavs by following “Pan-Slavism” policies. England-FranceRussia triple supported Greece independency against Ottoman State (Jelavich, 2006;195-218).
During 1808-1814 period France captured seven islands and constituted and autonomous Illyrian states
containing Dalmatian and Slovenia. After defeat of Napoleon, European states came together at Vienna
congress in order to shape future of Europe. By Vienna treatment in 1815, Dalmatian and Slovenia were left to
Austria and Ionia islands to England. For Greece’s independence a mutiny happened in Mora. By Edirne
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Treatment in 1829, autonomy was given to Greece. Then by London protocol, Greece’s independence was
recognized finally at 3 February 1830. Moreover the protocol extended Serbia, Wallachian and Moldavia
regions’ autonomies. Due to pressure of Russia, England and France at 24 April 1830 the Ottoman State had no
option but to accept those terms. At 7 May 1830 the independent Greece Kingdom was established.
(Akşin,2005;77).
As a result of the Serb uprising in 1830, the Serbs took control of autonomy and control of Belgrade. In 1856
Wallachia and Moldavia obtained their autonomies. These two principalities merged into the autonomous
principality of Romania (Castellan, 1995; 251). After the 1877-1878 Ottoman-Russian war, the Balkans were
completely dominated by the Russians rescinding Ottomans’ influence. At the end of this war, Ayastefanos
Treaty was signed (3 March 1878). According to it:
•
•
•
•

Montenegro, Serbia and Romania will be independent,
The Autonomous Principality of Bulgaria will be established,
Reforms in Bosnia and Herzegovina will be supported by Russia, Austria and Hungary
Albania will be given autonomy under Russian supervision

The great supremacy of Russia was proved by this treaty. A congress was held in Berlin with the participation of
Britain, Austria, Germany, France, Italy and Russia, which did not adopt Russia's supremacy. 13 June 13 July
1878. According to this congress, Serbia, Montenegro and Romania separated from the Ottoman Empire and
established their own independent kingdom. Bosnia and Herzegovina, officially attached to the administration
of the Ottoman Empire, was left to the Austrian-Hungarian administration. It was decided to expand the
territory of Greece. Bulgaria also received autonomy to give tax to the Ottoman State. The administration of
this place will be governed by a Christian governor appointed by the Ottoman Empire and confirmed by the
great states. Besarabia, Kars, Ardahan and Batumi passed to Russia. When the 2nd Constitutional Monarchy
was declared in 1908, Bulgaria declared its independence by benefiting from the power vacuum in the country.
The Austro-Hungarian Empire officially annexed Bosnia and Herzegovina. Four years later, Greece, Serbia,
Bulgaria and Montenegro allied the war against the Ottoman Empire. This war is history as the First Balkan
War. The first Balkan war was launched in 1912, when Montenegro declared war on the Ottoman State. This
war, which officially ended with the London treaty signed on May 30, 1913, was a complete defeat for the
Ottoman Empire and a definite victory for the Balkan alliance (Akşin, 2005; 792).
On November 28, 1912, Albania declared its independence. The Ottoman Empire retreated to the east of the
Midye-Enez line in Eastern Thrace. Bulgaria attacked Serbia and Greece in June 1913 in order to take over all of
Macedonia. Thus the Second Balkan War broke out. The Serbian, Greek, Romanian and Montenegrin alliances
have certainly defeated Bulgaria. The war ended August 10, 1913 with the Bucharest treaty. According to this,
the territory of Macedonia was divided by Serbia, Greece and Bulgaria. The Ottoman Army, which was able to
take advantage of this war, gained Edirne and Kırklareli again. At the end of the war, the Treaty of Istanbul was
held in Istanbul (September 29, 1913). Accordingly, Edirne and Kirklareli remained in the Ottoman Empire.
Thus, the Ottoman-Turkish rule, which lasted approximately 550 years in the Balkans, ended with this treaty
(Üçoral, 2006; Potyemkin, 2009).

3. MACEDONIA DURING 1878-1914 PERIOD AND THE ECONOMICAL CHANGE OF THRACE
The majority lands of Makedonia plains are comprised of 100-500 hectares of farms. The owners of those farms
are defined as Turks, however they are actually Albanian. Since most of the landowners were not in the land in
the 1900s, their properties were led by the butlers, the so-called Subasi. Normally, there was a large central
farm land in the middle of these properties, which would be planted by 10 or 12 Slavic agricultural worker
called “mumcu” who were employed for six months or a year. These Slavic workers lived in the huts around the
central farmland. In the summer months, migrant sickle workers, mostly young women from highland villages,
were added to these workers. The remaining part of the farm land would be rented to peasant farmers in
exchange for labor or as commensalism without information of any law. Where labor force is very scarce, farm
owners would allocate a certain amount of land to the peasent farmers to pay for grain crops, depending on
the number of oxen they used to drive the land. This system provided a very strong incentive to increase the
product that the villager could obtain (Palairet, 2000: 392-393).
In Macedonia, agriculture had a moderate wealth before the collapse of the Ottoman Empire. In addition to
grain production, tobacco cultivation was also carried out. In addition to this, cultivation of ranch, rice
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production, poppy, cotton and sesame were also made. Prior to the Balkan wars, tobacco cultivation was made
in 5300 hectares of land in Ottoman Europe met 22.5 million kilograms of tobacco harvest. Wheat and cotton
cultivation areas were narrowed and tobacco production was expanded instead of them since it provides more
profit to agricultural workers than any other products. Most of the tobacco production was exported to
Germany and Austria (Palairet, 2000: 392-393).
Another profitable crop planted in the Vardar valley is the poppy. The high morphine content of opium enabled
its easy sale to the pharmaceutical industry. The poppy crop obtained on the eve of the war was 250 tons. The
land allocated to cultivation in all of Macedonia was 11.3% of the total surface area. In the mountainous
regions, sheep farming was predominant. Macedonia's urban population was quite crowded with respect to
the Balkan standards. In 1890, 14-28% of the total population lived in cities and the rest lived in villages. The
best investment of the Ottoman Empire in the Balkans and Macedonia was the construction of highways. The
local weaving industry (in Magare and Trnova) produced by Macedonian peasants was able to survive at least
until 1914. In 1883, these peasants produced and sold 340,000 meters of staves to the Ottoman army and a
significant amount of aba. Thanks to these orders, production has been transferred to factory production
partly. In 1885 a weaving mill was established by three merchants to meet the additional military orders taken
from Bulgaria in Diova. Majority of these factories’ employees were children and the produced goods were
exported to Anatolia and Syria. A low Ottoman customs tariff about 8% provided little protection against
imported goods (Palairet, 2000: 392-393).
After 1878, mechanized cotton yarn production continued to spread. The cotton factories established in
Thessaloniki, Edes, Veroia and Naousa used cotton as a raw material in the vicinity of Serez. In the
development of cotton yarn production, the strong commercial and proter industrialization history of the
region has shown great benefit in terms of the entrepreneurial skills. All the factories were built by the Greek
and Jewish settlers in the region, making very little capital investments. With the increasing production of
cotton yarn in Greek Macedonia, it has encouraged the establishment of an increasing variety of textile
factories, including socks and underwear factories. Also in 1905, a jute weaving plant established in
Thessaloniki was followed by a cotton quilt blanket factory established in 1908. In 1911, a rope and a tether
factory was established in Edes. At that time, considering the industrial developments in the fields of olive oil
production, soap production, tobacco and food processing, it is evident that at the beginning of the Balkan
wars, Thessaloniki and its hinterland were transformed into a differentiating and diversifying industrial sector
and it was the region that reached to the strongest industrial density in the Balkans after proto-industrialization
outside Athens. (Palairet, 2000: 392-393).
As seen in the period after 1878, with the Ottoman Empire’s experience in Macedonia and Thrace, there was
no negative effect of Ottoman institutions on the development of the economy. In fact, between 1878 and
1908, during the reign of Sultan Abdülhamit II, he maintained his commitment to the Tanzimat principles and
helped to realize important infrastructure programs. Nevertheless, it could not prevent Macedonia from falling
into the lap of anarchy since the 1900s, nor did it succeed in achieving stability after suppressing the uprising of
Ilınden, which emerged in 1903. Despite all this, the economic effects of the turmoil have not been too serious
and Macedonia was able to maintain its prosperity partly due to tobacco production before the 1912, when the
Turkish government was overthrown.

4. TURKISH-MACEDONIAN RELATIONS TODAY
Macedonia is one of the smallest countries in the Balkans. With an area of 25,713 km2, Macedonia’s
population was 2,091,719 as of 2017. The per capita income is around 13 thousand dollars and the currency is
the Macedonian dinar. Despite the low inflation rate (0.3%), the unemployment rate is quite high (24.46%). As
of 2015, the country's exports amounted to 7.43 and its imports to 5.54 billion dollars
(www.google.com/search?logto + social + economic status and access date.15 September 2018).
Macedonia's economy is based on the agricultural sector. The agricultural sector constitutes 12% of the gross
domestic product (GDP) and employs 18.3% of the active population. Main agricultural products; rice, cotton,
tobacco and various fruits. Sheep and goat breeding are carried out in livestock. The most important industrial
sector of the country is chemical products, iron and steel, machinery, metallurgy and textile. Textile industry,
especially leather work is the leading industry branch. The industry sector contributes to 24.9% of GDP and
employs 29.1% of the labor force. The services sector comprises 64.9% of GDP and 52.6% of the population.
Trade, transport, telecommunications and banking are the most advanced service sectors in the country. The
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main problems of Macedonia are unemployment, poverty and external migration. Therefore, the Macedon
government in 2008 has become one of the countries with the lowest tax rate in Europe by decreasing the
corporate and income tax rate from 15% to 10% to attract foreign investors (www. Www. .google.com / search
for + social + and + economic status of the machine, access date.15 September 2018).
Macedonia is an attractive country for foreign investors. The number of Turkish companies operating in
Macedonia is around 100. The total investment amount is $ 1.2 billion. Turkey's main export products, citrus,
textile, home appliances, furniture, metal products and pharmaceuticals. Products imported from Macedonia
are iron and steel, synthetic, woven, brick, metal products, crude iron and scrap (www.insamer.com / en /
macedonia-907html). The following table: 1 after 2000 between Turkey and Macedonia are seen in trade
relations.
Table:1-Turkey-Macedonian Trade Relations After 2000 ($1000)
Years
Exportat
Import
2005
162.476
52.080
2006
172.756
55.945
2007
271.744
55.818
2008
296.172
29.713
2009
283.482
39.879
2010
262.626
52.399
2011
298.861
91.963
2012
274.497
103.224
2013
293.976
81.513
2014
384.193
79.194
2015
324.921
80.123
2016
380.800
79.021
2017
290.356
70.155

Trade Capacity
214.556
228.701
327.563
325.885
323.361
315.020
390.825
377.721
375.489
463.387
405.822
410.944
360.511

Balance
110.398
116.811
215.926
266.459
234.603
210.227
206.898
171.273
212.463
269.000
244.020
251.780
220.201

Resource:Economy Ministry of Turkey (2017); TÜİK(2017) Statistical Data

As it can be seen from the Table 1, the trade volume between Turkey and Macedonia is increasing but slowly.
The reason for this is due to fluctuations in the world conjuncture.
Among the institutions serving in Macedonia are Turkish Airlines, Halk Bank in the banking sector, Cevahir
Holding in the construction area and TAV rebuilding the airport in Macedonia. There is also the Yunus Emre
Cultural Center, which serves in the cultural area. The aim of Yunus Emre Cultural Center is to teach Turkish to
whom want to learn Turkish. In addition, TIKA is one of the most important Turkish organizations that have
restored the Ottoman monuments (www.insamer.com / en / macedonia-907html. Accessed on 15.09.2018).

5. RESULTS
The Ottoman Empire, which was founded in 1299 and existed until 1918, reigned in the Balkans, Anatolia,
Middle East, North Africa, Black Sea and Mediterranean regions during this period. The Ottoman Empire rised
during the period of 1354-1683 and lost its advancement in the Balkans after Vienna siege in the period of
1821-1913 and was completely destroyed in 1918 as a result of the First World War, lost all the lands in the
Balkans (except East Thrace). However the Ottoman Empire constituted deep rooted political, social,
economical and cultural identities in the Balkans. The institutional structure constructed by the Ottoman
Empire had dominated the Balkans over the centuries, affected the region in different areas (political, social,
economic and cultural areas). Despite the destruction of most of the works in each of the Balkan countries, it is
still possible to encounter many Ottoman vestiges and various cultural assets (language, literature, music, food
etc.). During the time the Ottoman Empire was dominant in the Balkans, they looked at people with tolerance
as a requirement of the Islam belief. The Ottoman conquest was realized not only by force or by blood, but by
means of reconciliatory and peaceful politics most of the times. The people of the region have never been
involved in religious matters, they even built a church next to the mosques they built, and the Ottoman Empire
took over the maintenance and repair of that church. The Ottomans brought infrastructure investments to the
Balkans and built the highways. In order to increase productivity and agricultural production for the
development of regional economies, the land was distributed to poor peasants.
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As it was in the past, today the economical and political relations between Turkey and Macedonia continues
strongly. Turkey supports Macedonian territorial integrity and sovereignty since the Republic of Macedonia
gained its independence. Also Turkey defends the stability of the boundary determination of Macedonia's
unitary state structure and supports the preservation of the multicultural fabric of it. The fact that
approximately 80,000 Turkish people of Turkish origin, equivalent to 3.85% of the Macedonian population,
attaches a special importance to our relations with Macedonia. Therefore, our commercial relations with
Macedonia are increasing day by day.
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Türkiye’de 1990 Yılları Sonrası Hükümetlerin Ekonomi Politikaları
Ali Yılmaz GÜNDÜZ1
1

Prof.Dr. İnönü Üniversitesi ,İİBF, Öğretim Üyesi, e-mail: ali.gunduz@inonu.edu.tr

Özet: 1980 yılında uygulamaya konulan ve dışa açılma politikası olarak bilinen 24 Ocak 1980 Kararlarının temel felsefesi
ekonomide devlet müdahalesini en aza indirmek ve özel kesim ağırlıklı bir piyasa ekonomisini harekete geçirmekti. Bu alınan
kararlar doğrultusunda ekonomide olumlu yönde mesafe alındı.. Ancak 1987 sonrasında izlenen yanlış politikalar sonucu
Türkiye ekonomisinde tekrar olumsuz istikrarsızlıklar başlamıştır. 1990 sonrasında GSMH büyüme hızı yavaşladı. İşsizlik,
enflasyon ve bütçe açıkları da artmaya başladı. Yine bu dönemde, vergi gelirleri iç borçları karşılamaz hale gelmiştir ve döviz
rezervleri hızla erimiştir. Türkiye’de 09.11.1989 tarihinden 19.11.2002 tarihine kadar 11 hükümet ve 19.11.2002 tarihinden
2017 tarihine kadar da sekiz (8) hükümet kurulmuştur. Bu çalışmada söz konusu dönemlerde kurulan hükümetlerin
uygulamaya koydukları politikaların sonuçları objektif bir şekilde ele alınıp incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, hükümetlerin politikası

The Economic Policy of Governments in Turkey since 1990
Abstract: 24 January decisions put into regulation in 1980 and also are known as foreign expansion policies. Their main
philosophy was to minimize governmantal intervention to economy and actuate private sector based market economy. So
it can be said that by the help of 1980 and post-1980 decisions positive progress is obtained. But unfotunately due to wrong
policies followed after 1987 Turkey’s economy suffered negative instabilities again. GSMH growth rate decreased while
unemployment, inflation and budget deficits started to increase after 1990. Falling short of the tax income to meet internal
dept service,government’s compensating cash deficiency by internal borrowing and foreign currency stocks’melting
coincided in the pro-1990s term in Turkey, there has been 11 governments between 09.11. 1989 and 19.11.2002 and eight
governments between 19.11.2002 and 2016. The periods of those governments and results of the policies which have been
put into practice by those governments have been tried to be discussed and examined in our study.
Keywords: Economic growth, Inflation, unemployment, government’s policies

1. GİRİŞ
1980 yılından sonra dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ekonomi politikalarında liberal eğilimler kendisini
göstermeye başlamıştır. Özellikle 24 Ocak 1980’de alınan ‘’İktisadi İstikrar Önlemleri’’ Türkiye ekonomi
politikasında bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Program ile geleneksel sanayileşme politikası olan ithal
ikameci politikadan vaz geçilerek bunun yerine ihracata dönük bir politika başlatılmıştır. Ekonomide ağırlığı fazla
olan devlet sektörünün payı azaltılmış ve piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması amacıyla özel kesim ağırlıklı
bir politika izlenmiştir. Bütün bu izlenen politikaların sonucu olarak da bu tarihten sonra liberal ekonomi
anlayışı, iktisat politikasını uygulayan hükümetlerin temel yaklaşımı haline gelmiştir. Ekonomide bir değişim ve
dönüşüm başlamıştır. Ancak 1987 yılına kadar güçlü bir hükümet kuran Özal zamanında makro ekonomik
değerlerde başarılı sonuçların alınmasında etkili olan hükümet, Özal’ın Cumhurbaşkanı olduğu 1989 yılından
sonra yavaş yavaş başarı gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu başarısızlıkların sebebi ise kısa dönemli kurulan
hükümetlerdir. Türkiye’de 1989 tarihinden 2001 yılını kadar 11 ve 2001’den 2016 tarihine kadar da 8 hükümet
kurulmuştur. Kısa süreli hükümet dönemlerinde adeta Türkiye ekonomisi ve Türk halkı krizlerle yaşatılmaya
alıştırılmıştır.(Karluk, 2002; Şahin, 2006;193). Aşağıdaki Tablo:1’de bu dönem zarfında kurulan hükümetlerin,
kuruluş - bitiş tarihleri ve başbakanların isimleri yer almaktadır.
Tablo: 1-Hükümetlerin, Kuruluş - Bitiş Tarihleri Ve Başbakan İsimleri
Hükümet
Göreve Başlama Yılı
Görev Bitiş Yılı
Hükümet Kuran Başbakan
47.
09.11.1989
23.06.1991
Yıldırım Akbulut
48.
23.06.1991
20.11.1991
Mesut Yılmaz
49.
20.11.1991
16.05.1993
Süleyman Demirel
50.
25.06.1993
05.10.1995
Tansu Çiller
51.
05.10.1995
30.10.1995
Tansu Çiller
52.
30.10.1995
06.03.1996
Tansu Çiller
53.
06.03.1996
28.06.1996
Mesut Yılmaz
54.
28.06.1996
30.06.1997
Necmettin Erbakan
55.
30.06.1997
11.01.1999
Mesut Yılmaz

Görev Süresi (Gün)
592
151
544
833
25
129
115
368
561
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

11.01.1999
28.05.1999
19.11.2002
14.03.2003
29.08.2007
06.07.2011
29.08.2014
28.08.2015
25.11.2015

28.05.1999
19.11.2002
12.03.2003
29.08.2007
06.07.2011
29.08.2014
28.08.2015
24.11.2015
24.05.2016

Mesut Yılmaz
Mesut Yılmaz
Abdullah Gül
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu

65.

24.05.2016

Devam etmekte

Binali Yıldırım

138
1272
114
1630
1408
1151
365
89
182
684 gün
07.04.2018 kadar

Kaynak:http//www.başbakanlık 2013. Erişim tarihi 30 Aralık2016

Tablo:1’den de görüldüğü üzere özellikle 09.11.1989 tarihinden itibaren bu yana kurulan hükümetlerin,
hükümet sürelerinin bir yıldan az olması hükümetlerin performanslarının ölçülmesinde sorunlara yol açmıştır.
Örneğin, 51. Hükümetin görev süresi 25 gün, 53.hükümekin görev süresi 115 gün ve 52. Hükümetin görev süresi
ise 129 gündür. Böyle bir zaman diliminde ödemeler dengesini düzeltmek, enflasyonu aşağıya çekmek, işsizliği
ya da yatırımları arttırmak mümkün müdür? Ciddi programların uygulanması uzun bir zaman dilimini
gerektirmektedir. Aşağıda 1990-2001 yıllarının bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra 2002 sonrası kurulan
hükümetlerin uygulamaya koydukları ekonomi politikalar incelenecektir.
Ekonomide uygulamaya konulan 24 Ocak 1980 Kararlarıyla birlikte Türkiye, dış ticaret ağırlıklı bir politika
izlemiştir. Bunun sonucunda da yurda çok fazla sermaye hareketi girişleri olmuştur. Yurda giren sermaye
miktarındaki artış, yerli paranın aşırı değerlenmesi, faiz oranlarının ve toplam iç talebin artmasına yol açmıştır.
1989’dan itibaren artmaya başlayan ve 1990’dan sonra daha da hızla yükselen enflasyon oranı, bir taraftan gelir
dağılımını bozarken diğer taraftan da kamu gelirlerini eriterek kamu açıklarının yükselmesine neden olmuştur.
Bu dönemde kamu açıklarına bağlı olarak yükselen iç faiz oranları, sıcak para girişini hızlandırmış ve Türk
Lirasının reel olarak değer kazanmasına yol açmıştır. (Bayrak,M. Ve Kanca, C.O., 2013; 23)
Yüksek kamu açıklarından kaynaklanarak ekonominin iç ve dış dengelerinin bozulması sonucu ithalat hızla
artarken, ihracat yavaşlamış ve dış ticaret açığı ülkede önemli bir boyuta ulaşmıştır. Hatta ülke vergi gelirleri, iç
faiz oranlarını dâhi karşılayamaz bir hal almıştır. Bunun neticesinde 5 Nisan Kararlarının alınması, gerekli ve
zorunlu olmuştur(Aktan Coşkun C. 1999; 459-462).

2. 5 NİSAN 1994 EKONOMİK KARARLARIN ALINMASI
Türkiye ekonomisinde 1989’dan sonra kamu kesimi açıklarında yapısal ve kurumsal nedenlerden kaynaklanarak
gelir-gider dengesinin bozulması ve buna bağlı olarak kamu gelirlerinin artmasını sağlayacak sağlam esasların
oluşturulamaması gibi nedenler yeni bir programın uygulanmasını gerektiren sebeplerin başında gelmektedir.
Bu nedenle 5 Nisan 1994 Ekonomik Kararlarının alınmasında 24 Ocak 1980 Kararlarının büyük rolü olduğu
söylenmektedir. 1980 sonrası uygulamaya konulan bazı yanlış politikalar Türkiye ekonomisinde dengesizliklere
sebep olarak ekonomide istikrarsız bir hava oluşturmuştur. Bu olumsuzluklar özellikle 1990 sonrasında kamu
kesimi açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin azalması, döviz rezervlerinin hızla erimesine. Ülkede toplam
borç stokunun sürekli yükselmesi faiz ödemelerini arttırmıştır. Türkiye 1994 yılında borç ödeme bataklığına
düşmüştür. Dış borcu ödemek için içeride daha fazla borçlanılmıştır. Bir yıl içinde dış borçlar, iç borca dönüşerek
iç borçlar dağ gibi büyümüştür. 1993 yılında %10’ar seviyesinde seyreden Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin,
Gayri Safi Milli Hâsılaya (KKBG/GSMH) oranı, 1994 yılında % 20’lere kadar yükselmiştir. İç faiz oranlarındaki hızlı
yükseliş bu defa yurt dışından spekülatif amaçlı kısa süreli sıcak paranın ülkeye girmesine neden
olmuştur(Karluk, 2002;468; Şahin, 2006: 190).
Ülkede sıcak paranın bolluğu Türk parasının yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanmasına sebep
olmuş bu da ihracatı yavaşlatıp, ithalatı cazip hale getirmiştir. Bunun neticesinde 1993 yılında dış ticaret açığı 14
milyar, cari işlemler açığı da 6,3 milyar doların üzerine çıkmıştır. Böylece kamunun iç borç ve faiz ödemeleri
1994 yılı itibariyle toplam vergi gelirlerinin üzerine (%103) yükselmiştir. Yine aynı yılda ABD kökenli rayting
kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu Baa1’den Ba1’e düşürmeleri Türkiye’yi güvenilir, yatırım yapılabilir, bir ülke
konumundan, risk taşıyan ve yatırım yapılamaz istikrarsız bir ülke konumuna sokmuştur. Döviz ve mali

406

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

piyasalardaki dalgalanmalar,
ülke ekonomisini giderek kötüleşen ve içinden çıkılamaz bir getirmiştir.
Bunun sonucunda 5 Nisan Kararları alınmıştır. 5 Nisan Kararlarının amacı;(Karluk,2002;469):
•

Artan enflasyonu hızla düşürmek,

•

Türk parasına istikrar kazandırmak,

•

İhracat artışını hızlandırmak,

•

Ekonomik kalkınmayı sağlam bir temele oturtmak,

•

Ülkede yapısal reformları gerçekleştirmek,

•

Kamu gelirlerini ekonomide istihdamı destekleyen verimli yatırımlarda kullanmaktır(Karluk,2002,469).
Alınması düşünülen bu önlemler doğrultusunda, 5 Nisan 1995 programı başarıya ulaşamamıştır. Bunun nedeni
Kamu kesimi gelir-gider dengesinin uzun dönemde kurulmaması, kamu gelirlerinin arttırılması ve kamu
kesiminde israfın azaltılmasının mümkün olmamasıdır. Ayrıca, Kredi derecelendirme kuruluşları olan Standard
and Poors ile Moodys’s gibi kuruluşların, Türkiye’nin kredi notunu düşürmeleridir. (Eğilmez ve Kumcu, 2002;
Karluk,2002; 455-467).
İç piyasalarda istikrarın sağlanması, enflasyonun belli bir seviyede tutularak, arz-talep dengesinin
gerçekleştirmesi amacıyla kamu kesiminde üretilen malların fiyatlarına yüksek oranlı zamlar yapıldı. Buna
paralel olarak ücret ve maaşlar donduruldu. Böylece halkın satın alma gücü düşürülerek talep seviyesi aşağıya
çekilmeye çalışıldı ki bu da halkın gittikçe yoksullaşmasına neden oldu. İşte Türkiye’de yaşanan bu olumsuz
faktörler neticesinde 50.Hükümet hızla bozulan iç ve dış dengeler düzeltmek için,5 Nisan günü basın
toplantısıyla Başbakan Tansu Çiller ‘’Olağanüstü İstikrar Tedbirlerini’’ açıklamıştır(Şahin,2006: 227 ;
DPT,1996;5). Buna göre programdaki hedefler (Yentürk,2005:129).
•

Enflasyonu aşağıya çekmek ve fiyatları istikrarlı hale getirmek,

•

Yapısal değişiklikleri yapmak,

•

Kamu açıklarını hızla aşağıya çekmek ve borçlanma ihtiyacının minimum hale getirmek,

•

Kitleri özelleştirmek,

•

İhracat artışını hızlandırmaktır.
Sıralanan bu amaçlara ulaşmak için de bir dizi yeni uygulamaları devreye sokmuştur(Köse,2002;119):

•

Kamu gelirlerini arttırmak, KİT ürünlerine zam yapılmış, ek vergiler getirilmiş, resim, harçlar arttırılmıştır.

•

Kamu harcamaları kısılmıştır.

•

Döviz piyasalarında istikrar ve güven sağlayacak önlemlerin alınması, meselâ, Türk Lirasının değerinin
düşürülmesi, ihracatın arttırılması gibi.

•

Piyasada iç istikrarı düzenlemeye yönelik tedbirlerin alınması, yani KİT ürünlerine zamlar yapılarak arz-talep
dengesinin sağlanması gibi.

Ancak bütün bu tedbirlere rağmen, Türkiye ekonomisi 1994 yılında negatif büyümüş ve toptan eşya fiyatları %
150 ve tüketici fiyatları da % 125 artmıştır. (Şahin,2006;222-224).
1995 yılında yaşanan önemli olaylardan biri de Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Antlaşmasının imzalanması
neticesinde gümrük vergileri gelirlerinden mahrum kalması ve gelir kaybına uğramasıdır(Karluk,2002,455).
İktidarda bulunan DYP-CHP hükümeti, 24 Aralık 1995’de yapılan seçimlerin sonucunda, parlamentoda
çoğunluğu kaybetmiştir. 28 Haziran 1996’da RP-DYP koalisyon hükümeti Erbakan’ın başkanlığında kurulmuştur
Erbakan kamu gelirlerini arttırmak için ‘’Denk Bütçe Tasarısını’’ ilk defa meclise sunmuştur. Bu tasarı vergi dışı
kamu gelirlerinin arttırılması esasına dayalıdır. Erbakan hükümetinin uygulamaya koyduğu bu politika sonucu
ekonomide olumlu gelişmeler olmuştur(TC Merkez Bankası,1996):
Ekonomide %6.5 olarak planlananın üzerinde % 7.1’lik bir büyüme gerçekleştirilmiştir. 1996 yılında enflasyon
yüzde yüzlerin üzerinden düşerek % 85 olmuştur. Toplam dış borçların GSMH’ya oranı %44’e inerken, iç
borçların GSMH’ya oranı %21’e yükselmiştir. Kamu harcamalarında bir önceki yıla göre % 130’luk bir artış
gerçekleşmiştir(Karluk,2002,455).
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Sonuçta 1996-1998 yılları arası kısa süreli kurulan hükümetler dönemi ekonomik istikrarsızlığı arttırmıştır. Buna
ilaveten 1998 yılında Asya ve Rusya’da yaşanan krizler de Türkiye ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
Bütün bu istikrarsızlıklar ve belirsizlikleri önleyemeyen 55. Hükümet 1998 yılının 23 Kasımında görevi verilen
gensoru ile bırakmak zorunda kalmıştır. 18 Nisan 1999’da erken genel seçime götürecek, Bülent Ecevit
başkanlığında bir azınlık hükümeti, 16 Ocak 1999’da kurulmuştur. Kurulan bu 56.Hükümetin temel görevi ülkeyi
18 Nisan 1999 da yapılacak olan erken seçime götürmekti. Böylece 1999 Nisan ayı genel seçiminde oluşan üçlü
koalisyon hükümeti (ANASOL-M), Bülent Ecevit başkanlığında kurulmuştur. Kurulan 57.Hükümetin ilk işi 20002002 dönemini kapsayan ve IMF tarafından önerilen stand-by anlaşmasını yürürlüğe koymak olmasıdır.
Programda yer alan ana başlıklar ise şöyledir(Akalın,2004;201).
•

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulamak,

•

Bankacılık sisteminin güçlendirilmesi için bankaların açık pozisyonuna sınır getirmek,

•

Özelleştirmeye ağırlık vermektir.

Bu amaçlar doğrultusunda Mevcut hükümet, 9 Aralık 1999’da üç yıllık bir süreyi içine alacak şekilde Uluslararası
Para Fonuna bir niyet mektubu vermiş ve ‘’Enflasyonu Düşürme Programı’’ adı altında bir programı uygulamaya
koymuştur. Bu Programın amaçı(Erçel, 2000;2):
•

Enflasyonu 2000 yılı sonu için % 25, 2001 yılı için % 12 ve 2002 yılı için ise % 7’ye düşürmek,

•

Ekonominin büyümesini sağlamak için faiz oranlarının aşağıya çekilmesini sağlamak,

•

Ekonomide kaynakların daha etkin kullanılmasını ve adil gelir dağılımını gerçekleştirmektir.

Ancak hiç beklenilmeyen ve olağanüstü bir durum olan, 17 Ağustos 1999’da Kocaeli’nde yaşanan depremle
birlikte ekonomik olarak Türkiye, 10 milyar dolar kayba uğramıştır. Bu masrafı karşılamak amacıyla Merkez
Bankası kaynaklarına başvurularak para ihracı gereği duyulmuştur. Bu da enflasyonun artmasına, reel faiz
oranlarının tekrar yükselmesine neden olmuştur. Bu kötü durum ülkenin ekonomisine büyük zarar vererek
işsizliği artırmış ve yıl sonu büyüme oranını -% 6.2 olarak gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu kayıpları
karşılamak amacıyla hükümet 6 Kasım 1999 tarihinde ‘’Deprem Vergisi Yasası’’nı çıkarmıştır. Bunun arkasından
2000 yılında yaşanan Kasım krizi ile hedeflenen politikalar bir türlü uygulanamadığı gibi Şubat 2001 krizlerine de
sebep olunmuştur(Aslan ve Süslü, 2001;670).

3. 2001 YILINDA YAŞANAN KRİZ
Ekonomik istikrarsızlığın devam ettiği 2000 yılında yaşanan Kasım krizi atlatılmadan bu kez de 9 Şubat 2001’de
döviz krizi şeklinde yeni bir kriz ortaya çıkmıştır. Bu krizde bankalar arası para piyasasında gecelik faiz oranı %
6000’lerin üzerine kadar yükselmiştir. Merkez Bankasının döviz rezervi 16 Şubat’ta 22.5 milyar dolara kadar
inmiştir. 19 Şubat’ta bir dolar 686.500 lira iken iki gün sonra 960 bin liraya yükselmiştir. İç borç stokunun Gayri
Safi Milli Hasılaya (GSMH) oranını ise % 68’e çıkmıştır. Yine bir önceki yıl % 2 olan iç borç faiz ödemelerinin ülke
milli gelirine oranını 2001 yılında % 22’ye yükselmiştir(Voyvoda Ebru ve Erinç Yeldan, 2002;44).
Faiz oranındaki bu artan yükseliş, zaten kötü durumda olan kamu ve özel bankaların mali yapılarını iyice
bozmuştur. Bunun sonucunda 2001 yılında 19 banka kapanmış ve Türkiye ekonomisi 50 milyar dolar zarara
uğratılmıştır. 2000 yılında % 2’lerin üzerinde olan pozitif büyüme, 2001’de -% 9.2, enflasyon % 68.5, işsizlik %
8.4, iç borç stoku 84.9 , dış borç stoku 38.7, ihracat 31.3 ve ithalat 41.4 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir(Karluk,2002,465).
Ekonomideki bu kötü gidişi durdurmak amacıyla Dünya Bankasında görevli olan Kemal Derviş Türkiye’ye
getirtilmiştir. Kemal Derviş,’’ Enflasyonu Düşürme Programını’’ terk ederek ‘’Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
(GEGP)’’ adı ile yeni bir programı uygulamaya koymuştur. Bu Programı çerçevesinde ekonomide bir takım
yapısal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Devletin şeffaflığı ve kamu finansmanının güçlendirmeye yönelik
düzenlemeler, ekonomide rekabeti ve etkinliği arttırmaya yönelik düzenlemeler, kamu harcamalarını azaltmaya
yönelik düzenlemeler, kamu gelirlerini arttırıcı ve kamu borç stokunun azaltılmasına yönelik düzenlemeler
bunlardan bazılarıdır(Karluk,2002,465). Ne var ki ekonominin iyileşmesi açısından yararlı olacağı düşünülen bu
türden düzenlemeler, hükümetin ömrünün kısa olmasından kaynaklanarak uygulamaya konulamaması ve
Kemal Derviş’in de seçimlerde başarılı olamaması nedeniyle Türkiye’yi terk ederek ABD’ye gitmesi sonucu
program yarıda kalmıştır.
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4. 2002 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİ VE SONRASI GELİŞMELER
Bütün bu olumsuzlukların ardından yaşamı zorlaştıran siyasi ve ekonomik konjonktür, 2002 Kasımda yapılan
erken genel seçimlerde halkın oylarını yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lehinde kullanmaları bu
partiyi tek başına iktidara getirmiştir. Uzun yıllar koalisyon hükümetleriyle yönetilen Türkiye için tek parti
iktidarı bir dönüm noktası olmuştur. AKP Hükümeti kendisinden önce uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programını aynen uygulamaya devam etmiştir. Aynı şekilde Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olabilmek için AB
tarafından istenen ekonomik, sosyal ve politik uyum yasalarını da birer birer çıkarmayı başarmıştır. AKP
hükümeti tarafından yürütülen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın uygulanması Türkiye ekonomisinde 20022004 yılları arasında ciddi iyileşmeye yol açmıştır. 2002-2007 yılları arası ekonominin gösterdiği performans ve
makro ekonomik göstergelerdeki değişmeler aşağıdaki tablo:2’de görülmektedir.
Tablo:2- 2002 -2017 Yılları Arası Türkiye Ekonomisinin Ekonomik Göstergeler
GSMH (milyar
İhracat (milyar İthalat (milyar
Cari Açık
Yıllar
Dolar)
Dolar)
Dolar)
(milyar Dolar)
2002
232.5
36.5
51.5
-6.26
2003
303.7
47.2
69,3
-7.54
2004
392.5
63,1
97,5
-14.1
2005
482.7
73.5
116.7
-20.9
2006
530.6
85.5
139,5
-31,1
2007
647.1
107.2
170.1
-36.9
2008
730.3
132.0
201.9
-39.4
2009
614.5
102.1
140.9
-11.3
2010
731.1
113.9
185.5
-44,6
2011
774.9
134.9
240.8
-74,4
2012
788.8
152.5
236.5
-47.9
2013
823.2
151.8
251.6
-63.6
2014
799.3
157.6
242.1
-43.5
2015
719.9
143.9
207.2
-32.1
2016
840.9
152.1
230.1
-36.2
2017
883.2
156.5
222.0
-45.2

Dış Borç
(milyar Dolar)
129.6
144.2
161.1
170.8
208.1
250.0
280.6
268.9
291.8
303.8
338.9
390.2
402.7
397.7
390.0
402.5

Enflasyon
%
29.7
18.3
10.8
9.1
9.6
8.8
10.4
6.3
8.6
11.9
6.1
4.4
8.1
8.8
9.6
10,6

Kaynak: http//www.maliye.gov.tr-2017 Yılı Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor,; TOBB (2017)72.Genel Kurul Ekonomik
Rapor,s.29; TÜİK,(2016), Dış Ticaret İstatistikleri; TCMB, (2016), Ödemeler Dengesi İstatistikleri kaynaklarından
yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tablo:2’den de görüldüğü üzere 2002 yılından sonra uygulamaya konulan ‘’Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’’
ile Türkiye ekonomisi dış ekonomik ilişkilerde özellikle ihracat ve ithalatta sürekli genişleyen ve artan gelişmeler
kaydetmiştir. 2002 yılında GSMH 232.5, İhracat 36.5 ve İthalat 51.5 milyar dolar iken bu değerler 2017 yılında
sırasıyla 883.2, 156.5 ve 222 milyar dolar olmuştur. Diğer makro ekonomik göstergelerden cari açık ve dış
borçlanmalarda ise ülke ekonomisine zarar verecek bir tarzda sıçramaları kaydetmiştir. Örneğin, 2002 yılında
cari açık 6.26 milyar, dış borç 129.6 milyar iken 2017 yılında 45.2 ve 402 milyar dolar olmuştur. Enflasyon ise
%30’lar seviyesinden % 10 seviyesine düşürülmüştür. Ancak 2005 yılından itibariyle hem cari açık hem de
enflasyondaki yükselmeler ekonomide endişe verici kırılganlıkların başında gelmektedir. Yine aşağıdaki
Tablo:3’de ise Tablo:2’de yer almayan Türkiye’nin diğer makro ekonomik göstergeleri görülmektedir.
Tablo:3- 2002 -2016 Yılları Arası Türkiye’nin Tablo:2’de Yer Almayan Diğer Makro Ekonomik Göstergeler
Özelleştirme İç
Bütçe
Kamu
Net Kamu Net Dış
KKBG/GSYİH
İşsizlik
Yıllar Geliri milyar Borçlanma
Açığı
Borç
Borç
(%)
%
Dolar
milyar $
/GSYİH
Stoku/GSYİH Stoku/GSYİH
2002
5.366
150
-%11.5
9.8
%61.4
%61.5
10.3
2003
1.870
194
-%8.8
7.3
%51.2
%55.2
10.5
2004
1.283
224
-%5.4
3.6
%48.3
%49.1
10.8
2005
8.222
245
-%1.3
-0.1
%46.1
%41.7
11.0
2006
8.096
252
-%0.6
-1.9
%45.4
%34.0
10.8
2007
4.259
255
-%1.6
0.1
%44.5
%29.6
10.3
2008
6.259
275
-%1.6
1.6
%43.5
%28.2
11.0
2009
2.275
330
-%1.8
5.1
%41.4
%32.5
14.0
2010
3.082
353
-%5.5
2.4
%40.0
%28.5
11.9
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2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.358
3.021
12.486
6.341
1.588
1.650

369
387
403
414
440
450
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-%3.6
-%1.4
-%2.1
-%1.2
-%1.1
%2.2

0.1
1.0
0.5
1.0
0.4
0.5

%39.1
%36.1
%33.4
%28.2
%15.4
%16.1

%22.3
%17.0
%12.6
%10.7
%11.1
%11.2

Kaynak: 2016 Yılı Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor,; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,; Hazine
kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

9.8
9.2
10.0
9.2
10.2
10.4
Müsteşarlığı

Tablo:3’de dikkat çeken göstergelerin başında özelleştirme, iç borçlanma, Kamu net dış borç stokunun Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı ve işsizlik gelmektedir. Görüldüğü üzere özelleştirme geliri 2002 yılında 5.366
milyar dolar iken daha sonraki yıllarda azalmış ve en ciddi artış ise 2013 yılında 12.486 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. İç borçlanma ise 2002’de 150 milyar dolar iken 2016 yılında 450 milyar dolara, Kamu Net Dış
Borç Stokunun GSYİH’ya oranı 2002’de %61.5 iken 2016’da %11.2’ye ve işsizlik ise %10.3’lerden %10.4’e
yükselmiş olmasıdır. Buna rağmen bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002’de % 11.5 iken sürekli
azalarak 2015 yılında % 1.1 seviyelerine düşmüş ve 2016 yılında yaklaşık bir puan yükselerek % 2.2 puan
olmuştur.
AKP Hükümetinin mali alanda yaptığı para reformu çerçevesinde 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mevcut
paradan 6 sıfır atılmasını sağlayarak ‘’Yeni Türk Lirası’na geçişi sağlamış ve Türk parasına itibar kazandırmıştır ki
bu da hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişme olmuştur(Şimşek, 2007;66).

5. 2009 YILI YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE 2011 YILI TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİ
2008 yılının son döneminden itibaren dünya ekonomisinde yaşanan ekonomik durgunluğa bağlı olarak ortaya
çıkan daralma, Türkiye ekonomisinin de yavaşlamasına neden olmuştur. 2009 yılının ilk yarısından sonra söz
konusu daralma daha da derinleşmiştir. 2002 yılından 2008 yılına kadar büyümede pozitif rakamları yakalayan
Türkiye ekonomisi, 2009 yılında küresel krizden kaynaklanarak -% 4.7 oranında küçülmüş ve bu yılı takip eden
2010 yılında ise ekonomi % 8.9 oranında büyüme göstererek dünya da, Çin’den sonra büyüyen ikinci ülke
olmuştur. 2011 yılında ise büyüme eğilimi devam ederek % 8.5 oranında gerçekleşmiştir(İTO Ekonomik Rapor,
2012;12).
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2001 yılından itibaren de Türkiye’nin önemli problemlerinden birisi yine işsizliktir.
Bu tarihten sonra da işsizlik bir türlü düşürülemediği gibi yaşanan krizlerle birlikte yükselmeye devam etmiştir.
2007-2017 yılları arası TÜİK verilerine göre işsizlik ve enflasyon oranları aşağıdaki tablo:4’de görülmektedir.
Tablo:4- 2007-2015 Sonrası Türkiye’de İşsizlik ve Enflasyon Oranları
Enflasyon (TÜFE+ÜFE/2)
Yıllar
İşsizlik Oranı (%)
%
2007
10.6
9.7
2008
14.0
8.6
2009
13.5
6.2
2010
11.4
7.6
2011
9.8
11.0
2012
9.2
6.1
2013
10.0
4.4
2014
9.2
8.1
2015
10.2
8.8
2016
11.2
8.9
2017
12.1
10.5

Kişi Başına Milli
Gelir (Dolar)
9221
10285
8456
8821
9560
10497
10818
11277
9950
10650
12320

Kaynak. İTO Ekonomik Rapor,2012,s.12; http// www.1998’den 2014 yılına kadar kişi başına milli gelir ve TÜİK 2017 verileri ;
https://www.dünya.com./ekonomi/kişi-başına-düşen-gerçek-milli-geliryukarıdaki
kaynaklardan
yararlanılarak
hazırlanmıştır.

Tablo:4’den de görüldüğü gibi işsizlik ve enflasyon problemleri çözüm bekleyen Türkiye’nin en önemli
sorunlarıdır. 2007 yılında % 10.6 olan işsizlik ve % 9.7 olan enflasyon 2017 yılına gelindiğinde işsizlik %12.1 ve
enflasyonda %10.5 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında da hem enflasyon oranı hem de işsizlik oranı yaklaşık
olarak 1 puan yükselmiştir. Buna rağmen Kişi Başına Milli Gelir (KBMG) rakamları ise sürekli artış göstermiştir.
Kişi başına milli gelir 2000’de 3188 dolar, 2001’de 2560 dolar düzeyine indikten sonra 2017 yılında 12 bin
doların üzerine çıkmıştır.
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Dünyada yaşanan krizden kaynaklanarak Türkiye ekonomisinde meydana gelen daralma kamu gelirlerini hızla
düşürmüştür. 2008 yılında bütçe açığının GSYİH içindeki payı % 1.8 ve Kamu Kesimi Borçlanma Gereği’nin
(KKBG), GSYİH içindeki payı da % 1.6’ya yükselmiştir. Bu süreçte alınan mali canlandırma önlemlerinin etkisiyle,
2010 yılında bütçe açığı/GSYİH oranı % 5,5’e çıkmıştır. 2010 yılındaki ekonomideki canlanma süreciyle birlikte iç
talep sayesinde bütçe dengelerindeki bozulma yavaşlamış, böylece 2010 yılında faiz dışı fazla/GSYİH oranının %
0,8’e çıkarılması mümkün olmuştur. 2011 yılında ise cari transfer harcamalarının artışında yavaşlama ve güçlü
ekonomik seyre paralel olarak ithalattan alınan vergiler ve yurt içinden alınan KDV, ÖTV gibi vergi gelirlerinde
artış bütçe performansı açısından yılın makro ekonomik dengelerinin olumlu bir şekilde tamamlanmasına imkân
sağlamıştır (Akçoraoğlu ve Yurdakul, 2004;25)
2007 sonrası Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSYİH’ya oranının azalması sonucu, faiz oranlarında kademeli
olarak düşüşler yaşanmıştır. Faiz oranlarındaki düşüşte özel kesim yatırımlarının canlanmasını sağlamıştır.
Yine bu dönemde uygulanan politikalar ihracat ve ithalatı da olumlu bir şekilde etkilemiştir. 2007
yılında 170.1 milyar dolar olan ithalat 2010 yılında 185.5 milyar, 2011 yılında ise 240.8 milyar dolar olmuştur.
Aynı şekilde 2007 yılında 107.3 milyar dolar olan ihracat 2010 yılında 113.9 ve 2011 yılında da 135.1 milyar
dolara yükselmiştir(TUSİAD,2012, 15).
2008 yılında % 5.7 olan cari açık, 2009 yılında % 2.3’e inmiş ancak 2009 yılının son çeyreğinden itibaren enerji
fiyatlarındaki artışa da bağlı olarak tekrar artmaya başlamıştır. 2010 yılında 35.7 milyar dolar ve 2011 yılında ise
74.09 milyar dolar olmuştur( TUSİAD,2012, 15).

6. 2009 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
ABD’de 2007 yılı itibariyle yaşanan konut piyasasındaki morgage krizi Amerikan ekonomisini 2008’in son
çeyreğinde % 6.2 ve 2009’un ilk çeyreğinde % 5 oranında küçülterek krizin etkilerini derinleştirmiştir. Krizle
birlikte Amerika’da İşsizlik oranı % 5’ten % 8.9’a yükselmiş ve sanayi üretimi de % 12.5 oranında
küçülmüştür(mehmetbilgeozakcaoğlu.bogcu.com/abd.mortgage-krizi-ve-türkiye-ye yansıması/5985713)
Ekonomik olarak, Türkiye’nin ABD ile yakın ticari ilişkileri sebebiyle son küresel krizden önemli ölçüde
etkilenmiştir. 2008 yılında yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından 2009 yılında ortaya çıkan krizle birlikte
Türkiye ekonomisinin makro ekonomik değerlerinde de olumsuz gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Sanayi
üretim 2009 yılının ilk üç ayında % 22 civarında bir gerileme olduğu, kapasite kullanım oranının düşmeye devam
ettiği ve ithalatın yılın ilk dört ayında % 40, ihracatın ise % 30 civarında azaldığı görülmüştür(Serdar,Öztürk ve
Gödere,B,2010; 378) .
Bu olumsuz gelişmeler, Türkiye ekonomisine de yansıyarak, 2014 yılının 3. Çeyreğinde 802 milyar dolar olan
milli gelir, 2014 sonunda 799 milyar düzeyine düşmüştür. 2015 yılı 3. Çeyreği sonunda ise 743 milyar dolara
kadar inmiştir. Buna bağlı olarak kişi başına düşen milli gelir bir önceki yıla 10.460 dolar iken bir sonraki yıl 9.581
dolar seviyesine gerilemiştir. Yani kişi başına 879 dolar azalmıştır.
2015 yılının 3. Çeyreğinde büyüme, beklenen hedefin üzerine çıkarak % 3.96 olarak gerçekleşmiştir. Cari açığın
GSYİH’ya oranında iyileşme 3. çeyrekte de sürmüş ve 3.çeyrekte cari açığın GSYİH’ya oranı % 1.58 ile 2009
yılının 3.çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyesine inmiştir. Cari açığın GSYİH’ya oranı % 4.63 olmuştur.
2015 yılının 2.çeyreğinde büyüme kaydeden yatırımlar 3.çeyrekte tekrar daralmıştır. 3.çeyrekte % 0.45 küçülen
yatırımlar, büyüme hızını da 0.20 puan aşağıya çekmiştir. Üçüncü çeyrekte kamu yatırımları % 0.52 büyürken,
özel sektör yatırımları % 0.66 oranında küçülmüştür. % 0.64 küçülen ihracat büyümeyi 0.17 puan aşağıya
çekerken ithalatın % 1.01 küçülmesi büyümeye olumlu yönde % 0.26 puan oranında etkilemiştir. Böylece
3.çeyrekte net dış ticaretin büyümeye katkısı 0.09 puan gibi sınırlı bir düzeyde kalmıştır (İTO, 2016: 16-17).
Sektörler arasında büyümeye en yüksek katkı tarım sektöründen gelmiştir. 3. Çeyrekte tarım % 11,1 büyürken %
3.96’lık toplam büyümenin 1.57 puanı tarımdan gelmiştir. Buna karşın 3.çeyrekte sanayi büyümesi ancak % 1.43
olmuştur. İmalat sanayi 3.çeyrekte sadece % 1.34 büyüyerek toplam büyümeye 0.29 puan gibi bir katkısı
olmuştur. İnşaat sektöründe de büyüme bir önceki yıla göre (% 2.02) 2015 yılının 3.çeyreğinde % 1.88 olarak
gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründeki büyüme ise % 5.02’dir. Bununda toplam büyümeye katkısı 2.81’dir.
İthalattaki % 1.45’lik büyüme ve ihracattaki % 0.99’luk daralma birleşince dış ticaret dokuz (9) aylık büyümeyi
0.67 puan aşağıya çekmiştir(TUİK, 2016: 31).
2015 yılında enflasyon % 8.81 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre enflasyon 0.64 puan artmıştır. Böylece
enflasyon % 5 olan hedefin üzerine çıkarak Orta Vadeli Planda (OVP) yer alan hükümet tahmininde 28 Ekim
tarihli Enflasyon Raporunda yer alan enflasyon tahminini aşmıştır. Merkez Bankası 28 Ekim tarihli Enflasyon
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Raporunda % 7.9 olacağı tahminini yapıştı. Lokanta ve otellerde fiyatlar % 13.2 artarken ikinci sırada da bir
hizmet kalemi olan eğlence ve kültürde olmuştur (% 11.5 gibi). Gıda ve içeceklerde ise % 10.87 olarak
gerçekleşmiştir. Ulaştırma sektöründe ise % 2.07’lik bir sıçrama ile 4.33’ten % 6.40 seviyelerine ulaşmıştır( TUİK,
2016: 16-17).
İşsizlik oranı ise % 10.5 olarak gerçekleşmiştir. Gençler arasındaki işsizlik oranı da % 19.3 olarak kayıtlara
geçmiştir. İstihdam 2014 Ekim dönemine göre 718 bin kişi artarak 26 milyon 086 olmuştur. İşsiz sayısı ise 104
bin kişi artarak 3 milyon 147 bine çıkmıştır. Ancak, bu rakamda Türkiye’ye gelen yaklaşık olarak beş milyonu
aşkın Suriyelilerin de payı bulunmaktadır(Merkez Bankası, Türkiye ekonomisi,2016).
Cari açık ve döviz rezervine gelince 2015 yılında cari açıkta bir düşüş yaşanmıştır. Yılın 11 ayındaki toplam cari
açık, 2014 yılının aynı dönemine göre 11.78 milyar dolar azalarak 39.62 milyar dolardan 27.84 milyar dolar
düzeyine inmiştir. Ancak bu düşüşe rağmen döviz rezervlerinde erime olmuştur. 2014 yılının 11 ayında döviz
rezervleri 5.17 milyar dolarlık bir artış gerçekleştirmişken, 2015’in aynı döneminde rezervlerde 5.18 milyar
dolarlık bir azalma olmuştur. Bunun nedeni küresel sıcak para akımlarının tersine dönmesi ve Türkiye’de
yaşanan politik ve ekonomik risklere bağlı olarak sıcak paranın dönüş yapmasıdır. 2014 yılının ilk 11 ayında
toplam 22 milyar dolarlık bir sıcak para girişi olurken, 2015 yılının aynı döneminde bu rakam 4.49 milyar
düzeyinde gerçekleşmiştir. Doğrudan yatırımlar ise 2.65 milyar dolarlık bir artışla 11.12 milyar düzeyine
yükselmiştir( Türkiye Ekonomisi, 2016: 18).
2015 yılı Bütçe Dengesi, 2014 yılına göre kısmı bir iyileşme ile kapanmıştır. Bütçe açığı 2014 yılında % 3.27
oranında düşmüş ve 764 milyon liralık tutarında bir azalma ile 22.6 milyar lira olmuştur. Bütçe harcamaları %
12.7 artarak 505.99 milyar, bütçe gelirleri ise % 13.64 artarak 483.39 milyar liraya ulaşmıştır. Bu artışın nedeni
de gelir ve kurumlar vergisi tahsilâtındaki % 12.1’lik artışın yanında mülkiyet üzerinden alınan vergilerdeki %
14.20’lik artıştan kaynaklanmasıdır. KDV ve ÖTV gelirlerindeki artış % 17.5’ya ithalattan alınan vergilerdeki artış
ise % 16.4 olmuştur. Bu da bütçe dengesine olumlu bir katkı yapmıştır. 2017 yılı itibariyle bütçe gelirleri 2016
yılında 368 milyar liradan 2017’de 409 milyar liraya yükselirken giderlerde aynı yıllar için yaklaşık 364 milyar
liradan 433 milyar liraya yükselmiş ve cari açık ise 2017 yılı için 53,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir(2017 Yılı
Maliye Bakanlığı Ekonomik Rapor)

7. SONUÇ
Bu çalışmada 1990-2017 yıllarını kapsayan süreçte Türkiye ekonomisinin genel durumu incelenmiştir. Dışarıya
açılma programının ilk başlangıcını teşkil eden 24 Ocak 1980 Kararları politikası çerçevesinde başarı sergileyen
özel sektörün elde ettiği olumlu gelişmeler ekonominin büyüme sürecine girmesini sağlamıştır. Aynı şekilde
1995 yılında uygulamaya konulan Gümrük Birliği Antlaşması her ne kadar başlangıçta Türkiye ekonomisini
olumsuz yönde etkilemiş olmasına rağmen daha sonraları yabancı yatırımcılara Türkiye’nin kapılarını açmış
olması dış kaynağın ülke ekonomisine girişini sağlanmıştır. Bu olumlu gelişmeler 1997 sonrası yerini siyasi
istikrarsızlıklara, güçsüz hükümetlere, başarısız devlet yönetimine ve bunun yanında diğer olumsuzlukları
barındıran bürokratik engellere hatta 28 Şubat gibi bir dönemin yaşanmasına bırakmıştır. 28 Şubat’la birlikte
Bankacılık sektörü iflas etmiş, (ya da ettirilmiş) ve bankaların içleri birer birer boşaltılmıştır. Türkiye ekonomisi
pozitif büyümeden negatif büyümeye geçmiştir. 2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programının tek partili Hükümet (AKP) tarafından harfiyen uygulamaya konulması sonucunda ekonomi tekrar
toparlanmaya başlamıştır. Enflasyon ve İşsizlik oranı çift haneli rakamlardan tek haneli rakama indirilmiştir.
Fakat hem enflasyon hem de işsizlik rakamları % 9 rakamının altına çekilememiştir. 2002-2011 yılları arasında
reel GSYİH ile kişi başına düşen milli gelirde önemli artışlar sağlanmıştır (Tablo:2,3 ve 4’de görüldüğü gibi.). Milli
paranın yabancı paralar karşısında değeri de nispeten daha istikrarlı bir hale getirilmiştir.
Ülkede uygulanan liberal politika sayesinde dış ticaret hacmi genişlemiş ve bütçe açıkları azaltılabilmiştir. İç ve
dış borçlanmalarda önemli derecede düşüşler sağlanmış, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk defa IMF’ye
olan dış borç sıfırlanmıştır. Ülkeye çekilen yabancı sermayede de önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Sanayi
üretim hacmi genişletilerek, kapasite kullanım oranı yükseltilmiştir. Altyapı yatırımlarına özellikle ulaşım
sektörüne büyük önem verilmiştir.
İncelenen dönemde çoğu ekonomik ve finansal göstergeler bazında olumlu gelişmelerin sağlanması arzulanan
seviyeye geldiği anlamına gelmemektedir. Nispeten yüksek seviyede olan cari açık sorunu istihdamın yeterli
ölçüde arttırılamamasına paralel olarak her ne kadar gelişme sağlansa da gündemden düşmeyen işsizlik olgusu,
yüksek seviyelerde seyreden enflasyon oranı, yatırımların istenilen düzeye çıkarılamaması, yüksek faiz oranları
gibi çözülmesi gereken temel problemler çözüm bekleyen önemli sorunlardır. Bunun içinde gelecek yıllar için iş
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adamlarını az gelişmiş bölgelere daha çok yatırım yapmaya iten teşvik politikalarının yanı sıra para ve maliye
politikalarının da etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
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Abstract: This paper focuses on specifics of performance management in organizations in developing countries, and its
importance in volatile environment. Namely, these organizations have inherited traditional methods and concepts for
performance management that often inhibit their growth and development, thus preventing them to gain the competitive
advantage at the market. Organizations in developing countries are often competing with globally strong organizations that
apply complex and sophisticated performance management methods and models. The contemporary environment literally
forces these entities to follow the pace that is dictated by strong global competition on the market. Application of advanced
performance management methods is one of major pre-requirements for organizations in developing countries in this
context.
This paper will elaborate the major specifics of performance management in companies and other types of organizations in
developing countries; also, the necessary preconditions required to improve their organizational performance and
therefore acquire a competitive advantage in volatile environment, as well as the major impediments and limitations in this
context. Research data will be presented as well, in order to support the theoretical part of the paper.
Keywords: performance management, developing countries, volatile environment

Introduction
Companies are always searching for ways to improve their financial performance. They apply different
approaches along with management techniques and innovations that are most suited to the nature of the
business, but also are using approaches to successfully cope with the changes in volatile environment.
Performance management is defined as: „a systemic process for improving organizational performance by
developing the performance of individuals and teams“(Armstrong, 2006, p. 8). On the other hand, the
performance management sometimes stays neglected although the process is responsible for obtaining
positive results. In the past few years, it is pointed out the need of finding a ways of designing better systems
for performance management.
A dozen courageous companies beginning experiments to remove ratings from their performance
management systems. Companies such as Juniper and Adobe stopped giving people a one-to-five
rating or evaluating employees on a “performance curve,” also known as the “forced ranking”
approach. They were still differentiating performance in various ways, and still using a pay-forperformance approach, just not through a simple rating system. (Rock and Jones, 2015, p.1)
The evolution of performance management practices has a several stages. First is the Conventional
performance management (1950s and 1960s) – known as era of complex rating scales (highly bureaucratic).
After the begging in 1990s is the era of Traditional performance management, where the process is more
simplifies – top performers, typical performers, poor performers. Few years ago, Cutting edge performance
management is present (no score or rating present) (Ledford Jr., Benson, 2016).

Effective performance management
For performance management is important the process of goal setting, its implementation and the result.
Learning and growth objectives, according to Robert Kaplan, written in the voice of employees are including:
“We hire, develop, retain, and reward great people”; “We are trained in the skills we need to succeed”; “We
understand the strategy and know what we need to do to implement it”; “We have the information and tools
we need to do our job” (Kaplan, 2010, p. 20). According to this author, the transition to describing what the
company wants to achieve is the most effective in accepting and realizing the goals.
According to Ted Jackson, key performance indicator (KPI) is a type of performance measurement that helps for
an organization or department to know how they are performing. A good KPI should act as a compass 414
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individuals and team to understand whether they are taking the right path toward the already established
strategic goals. The effective KPI have the following characteristics: well-defined and quantifiable;
communicated throughout the organization and department and are crucial to achieving the organizational
goal; applicable to the line of business or department (Jackson, 2017). There are a lot different KPIs, and
because of that, the selection process should be the result of a very deep analysis. The wrong choice of KPI, can
lead to measurement of a certain behavior or result that is not directly proportional with the goals
achievement. Among the most common and important KPIs are the following: financial measurements,
customer-related
measurement,
process-related measurements
and measurements
related
to
people. Between the most significant KPI for people - the staff in an organization are: teamwork
communication, customer service and job functions (McQuerrey, 2018).
The process of setting the key performance indicators for the staff can be really challenging. The obstacles
for setting the appropriate indicators from the goals are due to lack of a human resources strategy or its
incompatibility with the organization's strategy. The present strategy is necessary to be accompanied
by appropriate goals and the transformation from goals into a measurable process is essential. A possible
approach to defining the key indicators is given in the following steps: identifying key objectives and
brainstorming for their meaning; when there is a reasonable consensus needs to be checked whether they
are really measurable and to avoid existence of indicator to every part of every objective, but only to highlight
the one that are contributing the most towards goals achievement (Carter and Robinson, 2000). Potential KPIs
for of staff are: retirement rate; knowledge achieved with training; internal promotions vs. external hires;
salary competitiveness ratio (SCR)(Jackson, 2017).
Outcomes from Effective Performance Management (Pulkos,2009, p.5)
• Clarifies performance expectations and standards
• Improves productivity at all organizational levels
• Motivates employees to do their best
• Ensures employees have the skills and capabilities to contribute maximally
• Aligns performance between units and levels with the organization’s values, goals, and strategy
• Provides a basis for making operational human capital decisions (e.g., pay)
• Improves relationships, understanding, and insight between employees and managers

Outcomes from Ineffective Performance Management (Pulkos,2009, p.5)
• Decreases productivity and motivation
• Undermines employee confidence
• May cause employees to quit their jobs as a result of how they are treated
• Fails to develop skills and capabilities employees need to contribute maximally
• Damages relationships between employees and managers
• Wastes time and money on training and a host of support activities
• Makes it impossible to meaningfully link rewards to performance outcomes
• Can result in legal challenges and significant problems for organizations

The organizations that have effectively integrated performance management with learning, leadership, and
career development are reportedly up to: good employee result, strong overall talent management results and
sstrong business results (Burkett, 2017).

Challenges during the process of performance management
The performance management is hard for the managers and for its employees. According Elaine Pulakos
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the managers often are avoiding the activities related with performance management, especially
providing developmental feedback to employees, because they don’t want to risk damaging
relationships with the very individuals they count on to get work done. Employees avoid performance
management activities, especially discussing their development needs with managers, because they
don’t want to jeopardize their pay or advancement. In addition, many employees feel that their
managers are unskilled at discussing their performance and coaching them on how to improve. Done
correctly, performance management communicates what’s important to the organization, drives
employees to achieve important goals, and implements the organization’s strategy (Pulakos, 2009,
p.4).
The design of performance management systems, it is not only one way communication, but the performance
management means close collaboration among the manager and the employee on a regular basis, during the
whole year (Bawany, 2017).

Reinventing of performance management
Effective performance management requires constantly adaption to the turbulent changes in the volatile
environment. According to David Rock and Beth Jones, more and more companies are rejecting the traditional
performance management for a variety of reasons. One of them is changing the nature of the work itself. The
dynamics of the performance and the stronger competition no longer allows 12 months evaluation and
meeting once a year, but the companies are emphasizing the ongoing, quality conversations between
managers and their teams. Furthermore, the need for constantly enhanced cooperation is also emphasized.
According to traditional practices, highly praised performance and lead to improvement, promotion, but when
the process is carry out, it must be ensure to avoid unhealthy competition, with negative impact on the
cooperation and team spirit between them. These authors further stress that there is a need to attract and
retain the talents and the need for staff to develop faster. If the ratings are removed and meetings are
frequent, the stuff will have greater opportunity for career development, which is directly related with the
motivation and retention of the same (Rock, Jones, 2015).

Reinventing of performance management (Deloitte and PricewaterhouseCoopers Studies)
The researches which findings will be presented at this paper, were carried out by PricewaterhouseCoopers
and Deloitte, both leading international professional service networks, offering services such as auditing,
taxation, legal and financial advice, management consulting. These two companies belong to the so-called
group of „Big four“ (first and second place according to turnover). Criticism begins with a review process that
requires managers to evaluate their stuff through a set of pre-set criteria. The most irrelevant is the individual
perception in the decision-making process. The authors do not suggest eliminating the traditional system, but
an alternative way of thinking that would potentially lead to a higher level of performance management.
Deloitte's study, by authors Marcus Buckingham and Ashley Goodall (Buckingham and Goodall, 2015) focuses
on the processes of evaluation, assessment and goals for performance management in the future, not for
performance in the past. They propose the stop of use for 360 degree feedback, cascaded goals, and once per
year, annual meetings. First of all, they point out that the statement, that should be paid special attention is
the following: "at work, I have the opportunity to do what I do best every day, " the companies whose
staff chose to strongly agree, were 44% able to maintain a high level of satisfaction from customers, 50% to
have a high turnover, and 38% to be more productive. It is clear that one of the goals of the process is to create
a working environment where staff do best what they can every day, in addition, according to them, three
statements are in relation to the high level of performance and team: my colleagues are committed to quality
work, the mission of the company inspires me, I have the chance to use my strengths every day. When it comes
to ensuring that the performance management is focused on the right things and is not wasted only time to
look back in the past, the authors suggest changing the focus from „not to wonder about the skills of each
member of the team, but about the future plans and actions for each of them ...” They have developed 4
questions, which make an overview of the process, and take place at different time intervals, quarterly etc.:
•
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Given what I know about the person’s performance, I would always like him or her in my team
(measures ability to work well with others on the same five -point scale);
This person is at risk for low performance (identifies problems that might harm the customer or the
team on yes-or-no basis)
This person is ready for promotion today (measures potential on a yes-or-no-basis) (Buckingham and
Goodall, 2015, p.4).

According to this categorization, the managers are proposed to make a statement that they will do with
individuals, not what they think of them. This would also increase the objectivity of the process. It would also
facilitate the process approach, recognize performance and get a clearer picture that the traditional
approach. Encouraging performance involves frequent meetings; expectations on a weekly basis, a review of
priorities, feedback on current work, training ... The authors want to completely replace the annual review with
these ongoing meetings, according to them if people want to talk about giving everything from them self at
work, they should have the opportunity to talk more often.
Pricewaterhouse Coopers (PwC) in 2015, always encouraged to provide competitive advantage and inspired by
proposals for radical changes in understanding of performance management, conduct research on this
topic. The survey is of an international character which, besides the Netherlands, includes the subsidiaries of
this organization in the UK and Australia. From the findings, most of the organizations agree that the system
needs to be improved, and about two thirds believe that the system effectively contributes to strategic,
commercial and operational outcomes. The change is proposed in simplifying the process, frequent
meetings and increased use of technology to support these processes. Their suggestion is that the innovation
for performance management should not be implemented at every price, but that it should be aligned with
organizational business needs. According to them, the evolution of the performance management is based on
adaptation on three important topics such as: connection with business, agile process, and human resource
coordination. According to the findings, the majority of organizations adhere to the key processes of the
traditional performance management ; radical changes are not noticed in large organizations, but there is an
innovation of existing elements; more radical changes include removing ratings ... Recommendations by PwC
are the organizers to make an overview of current tactics and whether they are effective; to think boldly and
to take actions, but which will be well thought out , not just to innovate ;organizations always to be realistic
about claims.
In addition, the findings and recommendations from their research:
Findings: While all survey participants said they use SMART goals, our work with clients suggest that less than a third of
goals are typically SMART in practice. • The benefits of goal setting are well proven; organisations are recognizing that to
improve the effectiveness of goal setting, they need to start from the top. • Companies are particularly focused on change
that targets the executive population to improve alignment of goals to business strategy, and enhance the quality of those
goals. • Capability development is typically focused on managers rather than employees
Recommendations: Distil business strategy into simple actionable measures and values that allow for a culture of rigor and
standards. • Hold leaders accountable to set clear goals and create effective teams. • Foster a culture of entrepreneurship
and innovation through facilitated goal setting workshops that include cross-functional representation and that allows to
learn from failure. • Use scalable tools like publishing executive goals and balanced scorecards to cascade goals in a cost
effective manner. • Provide additional support and conduct spot audits to ensure quality of goals and associated targets.
Findings: Around 70 per cent of the surveyed organisations see line managers not prioritizing performance management
conversations and feedback. • Building line manager capability is a focus area for more than half of the companies, but only
22 per cent intend to improve their coaching and feedback in the next 12 months. • While most organisations emphasized
HR and senior leadership being responsible for performance management effectiveness, approximately 60 per cent of
employees participating in the international survey1 believe they are equally responsible.
Recommendations: Hold leaders accountable to ensure clear and consistent messages and objectives. • Building line
manager capability is costly so it is important to consider how to scale and apply it across the different parts of your
organisation. • Invest in increasing management capability to increase team and employee engagement. • Separate
performance and development discussions.
Findings: Most organisations are deemphasising the mid-year review meeting to encourage more regular feedback. •
Technology is being utilized to support frequent and multi-source feedback. • Companies are commonly using two
approaches to enhance the feedback experience: open and honest feedback driven by values, and rapid feedback driven by
technology.
Recommendations: Create rationale for more frequent feedback sessions (e.g. monthly performance/development topics). •
Consider using technology to enable providing feedback instantly and more frequently. • Provide structure (e.g. periodical
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performance themes) to avoid the waffle and unhelpful feedback. • Use feedback to support business ownership at the unit
or team level, supported by reward structures.
Findings: Building a high performance culture starts with a clear connection between purpose and performance. Once clear
on its purpose, an organisation can determine the core values and beliefs that reinforce this purpose. Together with the
business strategy, these elements form the basis of an organisation’s moral compass and provide a reference point for
managing performance. • All respondents recognized the impact of the following factors on the performance culture of their
organisation: −leadership −engagement −development −values and beliefs −simplicity of objectives −frequency of feedback
−talent assessment −differentiation of performance, and −reward and recognition. • The factors that were considered to
have the greatest impact on the performance culture of the organisation were: −feedback: quality and frequency of
performance feedback given to employees throughout the year −leadership: leading with a clear purpose, vision and
business strategy, visibility of role models and tone at the top −agility: differentiation of high and low performance, and
−reward and recognition associated with performance.
Recommendations: Be clear on your purpose and values, and connect these to performance. • Understand current practices
around giving feedback (frequency, quality, preparation, etc.) and consider using (digital) technology to encourage real time
feedback throughout the year. • Consider the high impact of leadership on the performance culture of your organisation.
Empower leaders to embed a values-based approach to performance management year round – during feedback
conversations, goal setting and performance reviews. • Ensure that the desired performance culture and beliefs is matched
by actual experience. Performance differentiation is, therefore, an essential feature of high performing organisations.
Determine what this differentiation looks like for high and low performers within your organisation. • Use the insights from
research into the key success factors of high-performing organisations, that is, the common elements and strategies that are
characteristic for such organisations. For instance, studies of high performing organisations show that a culture of rigor and
accountability is required to successfully execute the organisation’s business strategy. (Krullaars, Visbeen, 2015, p.7-8).

Surveys of companies with already developed high level of management performance, are pointing that to
implement the strategy it requires a culture of accountability. The innovation should be included in this
framework. The approaches that are nurture the innovation are in relation with the strategy, improved
collaboration and great engagement. However, genuine innovative approaches are rare. Historically,
performance management in big organizations are consisting of the following steps - planning performance
during key development indicators, which are together arranged (in relation manager - stuff) overview of 6
months, rounded pendent with annual assessment and bonuses. The survey shows that the majority of
organizations are using this form. The authors recommend that due all changes that take place, the
organizations still need a bold approach. It Is important the awareness that there is no one solution that
is applicable to all. Radical changes are not always necessary. Before to change is done in the organization, the
top management needs to be sure that the changes are responding to the needs of the business, and the new
approaches to be realistically and very carefully adopted.
Seven innovative practices that are proposed:
•
•
•
•
•
•
•

Abandoning of the annual review ;
Focus on evaluation and rewards;
simplifying the process, supported by technology ;
Removing of the individual performance assessments;
Changing the link between payment and performance;
Obtain information from data;
Integrating various challenges that will lead the performance (Krullaars, Visbeen, 2015, p.9).

Performance management is very challenging, but not hopeless. Many of the participants said that
performance management contributes in a positive way for the companies. The process it is
considered effective (56 %) partially satisfies the expectations, but still should be improved than to be
abandoned completely. Most companies believe that it continues to create added value. However, according to
the results of the PwC survey, the companies are relatively satisfied with the contribution of performance
management, as tool that help to accomplish the goals of the company:
•
•
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78% of the respondents say that the abandoning of performance management will reduced their
ability to devote themselves to managing high and low performance;1

Furthermore, performance management, although considered to be effective, half of the respondents believe
that they will not feel impact if the system is not implemented, two third of respondents agree that their
organizations have a good performance management, but the system is not accepted among the stuff
something necessary. On the other hand, 18% of respondents considered empowered that this system is
highly effective Annual evaluations take time to implement. The whole cycle starting from setting goals,
meetings, feedback training and final evaluation. However, the answer from the respondents is that the time
invested during this process, is in reasonable limits.

Conclusion
One big portion of gaining a competitive advantage is the companies to improve their performance
management. „There is no silver bullet in performance management“ (Krullaars, Visbeen, 2015, p.9). The
specifics of performance management are related with the approach: does the practiced traditional
performance management will continue, or it will be used more radical approach, should be managed what is
really important - to lead more effective conversations, to provide timely manner feedback and to build a
culture based on values. Also, each idea must be tested, refer to a Harvard Business Review article - an idea
that can be tested is better than a good idea (Schrage, 2014). Most organizations do what they can, but they
have to be able to have tested what will be introduced, and to be sure that changes could be documented.
Many ideas can be accepted in an organization, but there must be evidence that they are functioning and that
the people are truly committed.
Recommendations proposed from Tommes Krullaars and Janet Visbeen are following:
•

•

•

Be bold and start with the right question – for example: −What do we need to reach the next level
towards a high-performing organization? −Is our organization ready to adopt a holistic approach to
solve people issues? −What does fantastic performance management look like? And design around
that rather than starting with the existing frameworks and asking ‘how do we make these better?’
Establish measures that can be used before, during and after the project is complete. To verify whether
your changes are having an impact, establish measures that are sustainable and allow you to test the
effectiveness of the change, ideally using pilots and control groups.
Report on performance against measures. Reporting performance is a key part of involving and
engaging others throughout the project. • Take action when the measures turn up good news or bad
news. Measures are meant to drive action, so use the information to guide the decisions that you make
(Krullaars, Visbeen, 2015, p 23).

The evolving nature of performance management is due the fact that organization are facing with different
kind of pressures, traditionally to gain finance stability, but also in wider context - to be social and ecologically
responsible. The shift of the focus from measurement to development and to the need of measure new
different things and development is process that implies changes in the process of performance management
(Edgeman et al, 2017).
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Abstract: The globalization of world trade and the change in consumer tendencies and demands have indicated that the
production and marketing strategies of agricultural products must also be restructured. As the world dairy sector in Turkey
is one of the components of strategic importance to agriculture. Dairy cattle breeding have a strategic position in many
developing countries in terms of nutrition, reducing poverty, increasing prosperity, ensuring food safety and food supply,
ensuring sustainable and sufficient agricultural income in milk producing agricultural enterprises, sustaining economic
development and growth, and increasing competitive power in the international market. In this entire process, SWOT
analysis is one of the frequently used methods while evaluating the situation in terms of strategic planning. The aim of this
work towards the strategic importance of the dairy sector is; determining the current situation milk production and
consumption and marketing methods and making strategic suggestions for the future of the industry in Konya. In the study,
the current situation of the dairy sector in Konya was determined by SWOT analysis and the strengths and weaknesses of
the sector were determined. At last of the study; the problems that have to be solved in the midterm carry on a businesses
in Konya have been identified and recommendations have been made to eliminate these problems. Through this study,
Konya optimum to use the potential of cattle and sheep owned and the international market is expected to contribute to
increasing the competitiveness of Turkey to Konya.
Key Words: Dairy Cattle, Konya, Livestock Industry, Milk Sector, SWOT Analysis.

Konya İli Süt Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi
Özet: Dünya ticaretinin küreselleşmesi ile tüketici eğilim ve isteklerinin değişimi tarım ürünlerinin üretim ve pazarlama
stratejilerinin de yeniden yapılandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de süt sektörü
tarımın stratejik öneme sahip bileşenlerinden bir tanesidir. Süt sığırcılığı birçok gelişmekte olan ülkede beslenme,
yoksulluğun azaltılması, refahın arttırılması, gıda güvenliği ile gıda arzının sağlanması, süt üretimi yapan tarım işletmelerinde
sürekli ve yeterli tarımsal gelirin sağlanması, ekonomik gelişmenin ve büyümenin devamlılığı, uluslararası piyasada rekabet
gücünün arttırılması açısından stratejik rol oynamaktadır. Tüm bu süreçte stratejik planlama açısından durum
değerlendirilmesi yapılırken sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri SWOT analizidir. Süt sektörünün stratejik önemine yönelik
yapılan bu çalışmanın amacı; Konya’da mevcut süt üretimi ve tüketimi ile pazarlama yöntemlerinin tespit edilmesi, sektörün
geleceğine yönelik stratejik önerilerde bulunulmasıdır. Çalışmada Konya ilindeki süt sektörünün mevcut durumu SWOT
analizi ile tespit edilmiş, sektörün güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda; Konya’da faaliyet
gösteren işletmelerin orta vadede çözülmesi gereken sorunları tespit edilmiş ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik
önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma ile Konya’nın sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan potansiyelinin en etkin
şekilde kullanılacağı ve ilin uluslararası piyasada Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hayvancılık Sektörü, Konya, Süt Sektörü, Süt Sığırcılığı, SWOT Analizi.

1. INTRODUCTION
Demand for reliable food products is rapidly increasing in response to the heavy increase in the world
population. Augmentation in urbanization rates, increase in social welfare level, increase in food demand;
healthy and balanced nutrition trends. Especially dairy products contain essential nutrients in terms of protein,
glucose, minerals and vitamins and they are indispensable food ingredients due to their effects on human
health (Knips, 2005; Maitah and Smutka, 2012). In addition to contributing to an adequate and balanced
nutrition of the milk production population, it is also very important in terms of development of animal
husbandry sector, creation of industrial raw materials and realization of rural development (Aral, 1996; Yılmaz
and Köknaroğlu, 2007). These aspects of the supply of milk and milk products in Turkey and in the world
demand for both years showed a tendency to increased levels of as.
The production and marketing of dairy products Turkey has an important place in the world. Increased sectoral
growth has accelerated due to the fact that the sector is becoming attractive for domestic and foreign
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investors, increasing the support provided by the state, increasing the number of enterprises with good quality
and standards, increasing product variety. In the last 10 years, as small businesses have been active in the
sector, the new production structure has replaced the bigger and integrated working agricultural enterprises
and the market has turned into an oligopoly bazaar operating in full competition conditions. At this point, the
presence of animals owned by Turkey and the total raw milk production potential has come to the fore. Due to
the recognition of agriculture as the center of Konya in Turkey as the designated work area production of dairy
products, it is very important in terms of processing and marketing. Owned animal existence, value-added
agricultural products arable land size and the potential to transform thanks to higher product has an important
position in terms of Konya, Turkey.
In the study, the production of dairy products in the world and in Turkey, the data collected for processing and
marketing were evaluated. Turkey has values of work and the importance of the industry sector Konya is
disclosed. The primary data used in the study were collected from the inventory records made by the Konya
Milk Commission and the secondary data were collected from national and international public and private
organizations.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Material
The main material of the study is primary and secondary data. When the primary data obtained were collected,
the Konya Milk Commission's inventory records were utilized. In the compilation of secondary data; Turkey
Statistical Institute (TURKSTAT), the General Directorate of Agricultural Enterprises (GDAE), Ministry of
Economy, Ministry of Food, Agriculture and Livestock (MFAL), the United Nations Food and Agriculture
Organization (FAO), Dairy Research Center (IFCN), International Dairy Federation (IDF) resources, websites of
public and private organizations, and other materials related to the topic.

2.2. Method
Scanning the subject of the study of the dairy sector resources and related web sites world, secondary data
compiled for Turkey and Konya is organized into tables. Secondary data forming the tables and the data
obtained from the Konya Milk Commission's inventory records used to determine the main frame of the study
were evaluated together and the SWOT Analysis was made for the current situation. The "SWOT Analysis
Method" is used to identify the "Strengths" and "Weaknesses" aspects of the sector examined and to identify
"Opportunities" and "Threats" originating from the outside world.
The concept of SWOT Analysis was first demonstrated by Heinz Weihrich's "Long Range Planning", a professor
of management at San Francisco University (Cebecioğlu, 2006). SWOT Analysis has become a frequently
preferred method in strategic analysis and planning. SWOT Analysis aims to increase the competitiveness of
companies, sectors and countries in the international market, to anticipate possible developments in
accordance with changing conditions, to optimize the resources and skills possessed (İlter Tabak, 2003).
One of the important consequences of the SWOT Analysis is the determination of the current status of the
study area. In this context, it is tried to determine the opportunities and threats encountered in the field of
work together with strengths and weaknesses. In this regard, the SWOT is conducting a "Current Situation
Analysis" (Aktan, 1999).
Within this framework of the study, the dairy sector of Konya was examined and taking into consideration the
expectations for the future; strengths, weaknesses, opportunities and threats.

3. RESEARCH FINDING
According to IDF (International Dairy Federation) "The World Dairy Situation" report, the production of cows’
milk by 2015 increased by 2% compared to the previous year. In Table 1, cows and buffalo milk in the world are
the European Union (EU-28), which covers 28 countries with the highest total production. According to the
figures for 2015, the production amount of EU-28 was determined as 164.7 million tons. The second largest
producer country is India. India's total production has reached 144.7 million tons in 2015. Among the countries
that produce cow and buffalo milk converted into value-added products in the industry, the first order is New
Zealand. New Zealand has used the entire milk produces in the industry. In the second place, the United States
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(USA) produced 99.57% of milk using the industry. When the milk shares used in the industry in total milk
production are examined, it is seen that the developed countries tend to use more milk in the industry and
create value-added products in comparison with the developing countries.
In Turkey, the total is 17 million tons of cow and buffalo milk produced in 2015, 52.35% of the total production
is used in industry. 2.20% of the world total in 2015 was held in Turkey cow and buffalo milk production. The
use of cow and buffalo milk situation in the industry is 64.60% is above the world and approximately 12.25%
average value in Turkey.
Table 6: Some Countries Producing Cow and Buffalo Milk in the World and Using It in Industry (Year 2015)
Country

Cow and Buffalo Milk
Production
(Million Tons)

Cow and Buffalo Milk
Used in Industry
(Million Tons)

India
144.7
ABD
94.6
Brazil
35.3
Chine
35.1
Russia
30.8
New Zealand
21.5
Turkey
17.0
AB (28)
164.7
World
771.7
Source: IFCN, 2018; FAO, 2018.

24.9
94.2
24.9
32.0
20.1
21.5
8.9
152.4
498.5

Share of Industrial
Used Milk in Total
Production
(%)
17.21
99.57
70.54
91.17
65.26
100
52.35
92.53
64.60

Per Capita Milk
Consumption
(Kg)*
45.57
83.25
47.63
11.16
66.22
109.74
61.07
-

* Total milk consumption is obtained by dividing the population.

Table 2 shows the share of world dairy products and their share of total dairy products trade. The production
quantity of all products increased over the years depending on the demand. Drinking milk received 136 million
tons and 6.8% in trade in 2015. Other products have a higher share of total trade as a result of conversion of
the pouch into value added product although production quantities are small. The product with the highest
share in the trade is cheese with 19.9 million tons of production and 31.9%.
Table 7: World Dairy Production and Trade Shares
Products / Years
Drinking Milk (Fat)
Butter*
Cheese
Milk Powder (Fat)
Milk Powder (Without Fat)
Whey Powder **
Others***
Source: IFCN, 2018.

Production (Million Tons)
2013
2014
2015
134
135
136
10.2
10.6
10.8
18.8
19.4
19.9
4.8
5.1
5.1
4.2
4.8
4.8
3.0
2.9
3.1
-

2015 Year Share in Total Trade (%)
6.80
17
31.90
12.70
10.60
12
9

* In the total trade, the substitute products of butter (margarine, clarified butter etc.) are included.
** Share in total trade is whey powder, Lactose, Casein et al. is the sum of the dry ingredients.
*** Other products that have a share in total trade include yoghurt, cream and derivative products.

Table 3 gives the import and export values and quantities of world dairy products. The increase in imports and
exports in the world trade total from 2012 until 2014 has been on the decline in 2015. The main reasons for
this decline in the world's total dairy products trade volume are; with the EU decreasing production in 2015,
the decline in trade volume of darkened milk and milk powder (without fat), and at least milk powder (fat)
products, will reach the highest level in the beginning of 2014 (MFAL, 2016; National Milk Council, 2016).
Table 8: World Dairy Products Export - Import Value ($1.000) and Amount (1.000 tons)
Years
Export Quantity
2012
31.554
2013
34.548
2014
33.686
2015
35.454
Source: Trademap, 2018; FAO, 2018; TURKSTAT, 2018.

Export Value
81.553.806
93.557.323
97.604.988
75.271.540

Import Quantity
31.365
32.285
33.572
35.839

Import Value
81.215.459
92.511.428
98.663.438
77.640.281

Table 4 except for the “Value Added Tax” (VAT) of world raw milk prices 100 kg over €. In New Zealand, where
cow and buffalo milk production is used in the industrial sector, 100 kg in December, 2016. The price of raw
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milk is 33.23 €. One of the selected countries is America, assessing milk processing potentials. 100 kg while the
price of raw milk € 39.31 in USA, in Turkey price 30.99 €.
Table 9: World Raw Milk Prices Excluding VAT (€ / 100 kg.)
Countries / Years
New Zealand
March
29.74
June
34.18
2013
September
39.97
December
38.31
March
41.04
June
30.01
2014
September
26.86
December
23.94
March
25.93
June
24.87
2015
September
21.67
December
24.03
March
20.29
June
22.86
2016
September
28.76
December
33.23
Source: Clal.it, 2017; National Milk Council, 2018.

ABD
32.48
32.60
33.20
35.39
40.19
37.63
43.92
36.47
33.77
33.23
34.38
34.86
30.39
29.06
34.02
39.31

AB (28)
34.07
35.68
38.44
40.21
39.44
37.64
36.49
33.26
31.69
30.14
30.10
30.67
28.35
25.72
27.81
33.05

Turkey*
38.81
38.81
36.36
34.05
35.36
39.68
40.01
40.77
40.62
38.36
33.88
36.19
35.85
35.85
34.28
30.99

Konya*
38.81
38.81
36.36
34.05
35.36
39.68
40.01
40.77
40.62
38.36
33.88
36.19
35.85
35.85
34.28
30.99

* The Central Bank are taken into account € buying rate at the last business day of each month in the price calculation for Turkey and
Konya.

The milk sector in Turkey is evaluated as outlined in Table 5 It is observed that the number of cows raised in
2016 decreased by 1.02% compared to the previous year, similar reductions are applicable to other milk. On
the basis of the decline in animal existence; feed, milk and meat production costs. In response to the increase
in costs, the increase in prices has caused some of the milk to be sent off the slaughter. For all these reasons,
there has been a decrease in the amount of milk production due to the decrease in animal existence.
Milk is composed of an average of 4% fat, 3% protein, 88% water, 5% other solid substances and can be
converted into different nutrients by various processes (European Commission, 2006). Most milk is consumed
as drinking milk in Turkey. Cheese milk powder and whey powder are the most exports of dairy products in
Turkey. In 2016, 657.694 thousand tons of cheese were produced and 46 thousand tons of cheese were
exported. The costs of animal feeding in domestic production and the fluctuations in milk prices are also
reflected in foreign trade. Cheese, butter and whey powder are the most imported products, but in recent
years there have been declines in imports due to increases in domestic production.
Table 10: Turkey Dairy Sector (*1000 tons)
Years / Products (Ton)
Cow
Sheep
Goat
Buffalo
Cow Milk
Cow Milk (Industry)
Sheep Milk
Goat Milk
Buffalo Milk
Drinking Milk
Pasteurized Milk (Full Fat)
Pasteurized Milk (Semi-fat)
Pasteurized Milk (Without Fat)
UHT Milk (Full Fat)
UHT Milk (Semi-fat)
UHT Milk (Without Fat)
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2012
2013
2014
Number of The Milk (*1.000 heads)
5.431
5.607
5.609
13.068
14.287
14.524
3.502
3.943
4.400
47
52
55
Milk Production (*1.000 tons)
15.978
16.655
16.867
7.932
7.939
8.626
1.007
1.101
1.113
369
416
463
47
52
55
Dairy Production (*1.000 tons)
1.250.168
1.323.943
1.325.548
159.029
92.378
34.382
3.522
1.854
1.242
703.312
694.386
417.133
442.200
8.233
2.211

2015

2016

5.536
15.363
4.578
63

5.432
15.149
4.555
63

16.933
8.937
1.177
481
63

16.786
9.213
1.160
479
63

1.378.524
87.881
23.682
846.816
416.700
3.402

1.433.543
92.321
65.199
758
814.857
459.080
1.274
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564.191
600.266
1.053
1.071
508
560
Exports (*1.000 tons)
82.8
104.6
25
40
1.3
4.6
19
33
Imports (*1.000 tons)
23.6
29.1
15
20
6.9
8
Socio-Economic Indicators
74.724
75.627
11.588
12.480

Total
Cheese
Whey
Whey Powder
Total
Buttermilk Drink
Cheese
Whey Powder
Population (* 1,000 people)
GDP ($ / per person)
Source: TURKSTAT, 2018.

89.609
631.085
1.101
599
128.868
615.182
31.128

43
665.580
1.123
626
112.175
639.052
32.097

54
657.694
1.173
684
124.184
476.597
31.669

122.5
43
14
41

96.5
41.6
8.2
24

160.3
46
56
34

35.4
22
9.5
1.1

33.2
19
11
1.1

26
13.5
10.6
0.8

76.667
12.112

78.741
11.014

79.814
10.807

In Table 6 the Konya dairy sector has been examined in general terms. Although there was a reduction in milk
production in milk in the presence and Turkey has increased milk production and cattle in the presence of
Konya in Table 7.
In Konya, the number of cows raised in 2016 was calculated as 274.133 heads and a total of 971.396 tons of
milk were obtained from the head. Compared to the number of cows recovered in 2015, the number of cows
recovered in 2016 has increased by 1.04%. Konya has the potential for feed production; the region is
advantageous in terms of the agricultural sector, and government grant for the increase in milk existence. The
total agricultural Gross Domestic Product (GDP) of Konya in the year 2014 is 7.877.275 thousand TL.
Agricultural GDP has been increasing over the years and has increased by 1.17% in 2014 compared to 2013. The
share of agriculture within the total GDP of the province in 2014 was 17.95%.
Table 11: Konya Dairy Sector
Years / Products (Ton)
Cow
Sheep
Goat
Buffalo
Cow Milk
Cow Milk (Industry)
Sheep Milk
Goat Milk
Buffalo Milk

2012
224.454
1.006.868
80.934
144
772.785
77.611
7.873
185

Total

1.275.625.63

Total

1.153.774.40

Population
(*1,000 People)
Total GDP
($ / Per Person)
Total Agricultural GDP
(*1.000 TL)
Source: TURKSTAT, 2018.

2013
2014
Number of The Milk (Head)
251.686
255.808
1.070.008
1.031.839
90.553
97.845
152
83
Milk Production (ton)
871.576
898.592
82.193
75.901
8.842
9.561
195
107
Total Exports ($1.000)
1.368.078.67
1.491.165.91
Total Imports ($1.000)
1.249.700.20
1.341.964.00
Socio-Economic Indicators

2015

2016

264.532
1.059.092
105.975
121

274.133
1.043.105
113.201
135

930.548
77.852
10.362
155

971.396
76.859
11.241
173

1.353.104.25

1.314.877.28

1.167.120.10

1.008.980.60

2.052

2.079

2.108

2.130

2.161

31.458.605

37.569.008

43.933.757

-

-

5.827.666

6.759.428

7.877.275

-

-
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Table 7 gives the numbers, production capacities and employment capacities of the companies providing
processing and marketing of dairy products in Konya, 2015. Direct employment was provided to 13.849 people.
Four firms have realized the packaging and marketing of drinking water with 3.541.15 tons capacity. In this
work, 1.458 people were employed directly.
Table 12: Konya Dairy Products Industry (2015 Year)
Number of
Companies
(Piece)
4
5
2
5
4
42
49
41
1
3
6
6

Name of The Product
Drinking Milk
Milk And Cream (Concentrated or Sweetened)
Milk And Cream (Solid Form)
Milk Powder (Without Fat)
Milk Powder (Fat)
Butter
Cheese
Yoghurt (Fermented And Sourced)
Casein
Lactose and Lactose Syrup
Whey
Ice Cream and Edible Ice
Other Dairy Products
Source: Aras and Köseoğlu, 2015.

Production
Capacity
(Tons)
3.541.15
39.578.41
22.917
11.528
12.748.44
92.320.59
82.526.97
28.612.90
24.212.78

Employment
Capacity
(Person)
1.458
204
67
646
593
2.710
2.881
2.597
211
290
469
1.723

Table 8 comparing the values of some of Konya and Turkey, dairy products sector, demonstrated the potential
of the agricultural in Konya. This area in terms of size are the 5.22% of Turkey. Thanks to its large land assets
owned agricultural center known as Turkey's Konya is one of both animal and crop production in terms of
Turkey's most important cities.
Table 13: Comparison of Turkey and Konya Value
Indicator

Area Size (Inclusive lake - km²)
Number of Districts
Population
Population Density (km² / person)
Net Migration
Employment Rate
Participation Rate in Labor Force
Unemployment Rate
Export ($)
Number of Export Firm (Number)
Import ($)
Number of Importer Firm (Number)
Export / Import Comparison (%)
Foreign Trade Surplus ($)
Total Agricultural Area (ha)
Meadow - Grassland (ha)
Forest (ha)
Other Areas (ha)
Total Agricultural Production Value (1.000 TL)
Crop Production Value (1.000 TL)
Live Animals Value (1.000 TL)
Animal Production Value (1.000 TL)
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Konya's
Value

Share in
Konya,
Turkey
(%)

Area
41.001
5.22
31
3.20
Population and Migration
2.108.808
2.71
54
345
Labor (%)
46.2
48.4
4.7
Foreign trade
1.490.711.546
0.95
1.543
2.43
1.341.521.665
0.55
1.183
1.74
111
149.189.881
Agriculture
1.960.028
7.11
761.461
5.21
492.857
2.21
869.454
5.03
12.895.616
4.80
6.531.067
5.50
4.906.836
5.50
1.457.710
2.30

Turkey
Konya
Order of
Contents

Turkey’s
Value

Year

1
2

785.347
970

2013
2014

7
36
26

77.695.904
93
0

2014
2014
2014

41
44
2

45.9
50.8
9.7

2013
2013
2013

14
6
14
8
48
25

157.715.040.403
63.587
242.223.958.803
67.799
65
-84.508.918.400

2014
2014
2014
2014
2014
2014

1
1
1
2
1
1

23.762.572
14.617.000
22.342.935
17.281.793
271.001.303
118.969.019
89.865.606
62.166.678

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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Number of Cattle Farms
53.896
2016
Cattle Average Size of a Enterprise
14
2016
Number of Small Businesses
12.993
2016
Small Cattle Average Size of a Enterprise
185
2016
Number of free and Approved Enterprises
25
2016
Number of Artificially Insemination Cows
287.759
2016
Number of Registered Businesses in FRS
101.586
4.48
2.267.176
2016
(FRS = Farmer Register System)
Agricultural Tools and Machineries (pieces)
Combine Harvester
1.786
11.23
1
15.899
2014
Fertilizer Distribution Machine
35.390
8.92
1
396.536
2014
Drill
42.836
9.85
1
434.860
2014
Portable Milking
20.287
7.18
1
282.433
2014
Number of Tractors
68.870
5.54
2
1.243.300
2014
Number of Plough
70.468
5.18
2
1.359.942
2014
Water Pump
47.198
7.04
2
670.337
2014
Milking Machine Installation
599
6.46
3
9.279
2014
Farming
Animal Products Value (1.000 TL)
1.729.260
3.90
1
44.332.506
2014
Total Milk Production (tons)
907.889
4.91
1
18.498.630
2014
Number of Cattle (head)
2.127.437
5.13
2
41.462.349
2014
Number of Small Cattle (head)
1.895.986
6..09
2
31.115.190
2014
Layer Han (pieces)
10.934.035
11.66
2
93.751.470
2014
Number of Cows (2 Years and Over)
262.347
4.09
3
6.413.580
2014
Total Poultry (number)
11.763.726
3.95
7
298.029.734
2014
Forage
Number of Feed Factories
15
8.24
1
182
2018
Total Forage Plants Cultivated (da)
655.862
2.51
26.098.780
2016
Agricultural Supports
Young Farmer Project Cattle Support (head)
822
0.16
501.101
2017
Young Farmer Project Small Cattle Support
1.998
1.64
121.952
2017
(head)
Milk Producing Agricultural Business Support
519
2015
(Number of Projects)*
Processing and Marketing of Dairy Products
147
2015
(Number of Projects)*
Source: TURKSTAT, 2018; Ministry of Economy, 2014; Anonymous, 2018; Konya MFAL, 2017; GDVP, 2017; GDAE, 2017.
* Grant payment of TL 84,727,954.61 has been made to the enterprises which process and market dairy products at value of TL
409,110,604.10 for agricultural enterprises producing milk in Konya between 2011 and 2016.

Konya in terms of organizational status in Table 9 has been emphasized in Turkey. Total of 763 Chamber of
Agriculture, 28 of them are located in Konya in Turkey, operates in Konya have 3.37% of the total number of
rooms. Irrigation cooperatives has a significant number of 11.56% of the total irrigation cooperatives located in
Konya in Turkey. Agricultural Development Cooperatives and Producer Associations play an important role in
the processing and marketing of dairy products. Total of 286 Agricultural Development Cooperatives and 51
Producer Associations operate in Konya.
Table 14: Turkey and Konya Organization Number (Year 2016)
Association Name
Chamber of Agriculture
Agricultural Development Cooperative
Irrigation Cooperative
Aquaculture Cooperative
Sugar Beetle Cooperative
Breeding Association
Producer Association
Others
Total
Source: MFAL, 2017; MFAL, 2018.

Number in Konya
28
286
292
7
3
3
51
670

Share in Konya,
Turkey
(%)
3.37
3.94
11.56
1.27
9.68
1.11
5.75
-

Issue in Turkey
763
7.256
2.526
552
31
271
887
1.261
13.547
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4. CONCLUSION AND EVALUATION
The dairy sector provides different economic contributions for developed and developing countries. According
to the data of 2015; milk processing in developed countries such as New Zealand, the US and the European
Union (EU-28) has been converted into value-added products, while in less developed countries such as India,
the amount of milk used in the industry has been found to be lower. When the usage of the total production is
examined in the industry, it is seen that 64.60% of the world average is examined. Therefore, the sector is one
of the important indicators of the level of development of countries. In Turkey, the total is 17.0 million tons of
cow and buffalo milk produced in 2015, 52.35% of the total production is used in industry. 2.20% of the world
total in 2015 was held in Turkey cow and buffalo milk production. In case of using cow and buffalo milk industry
of the world is approximately 12.25% of the value in Turkey. When the trade volume of milk and dairy products
in the world is examined, it is seen that exports worth $75.271.540 thousand, imports worth $77.640.281
thousand and the cheese with the rate of 31.90% are the subject of the trade.
SWOT analysis of the current situation in Turkey and to compare the results of the examination of Konya;
Konya Dairy Commission of secondary data and inventory records were made. It is aimed to increase the
knowledge and strengths and opportunities obtained as a result of the work done and to contribute to
elimination of weaknesses and threats. SWOT analysis aimed to contribute to the sectoral structure of
companies and the region with this aim. Contributors to the sector will have a direct impact on the
competitiveness of the country in the long term in the international market. As a result of the SWOT analysis as
a result of the evaluation of the obtained primary and secondary data, the strengths and weaknesses and
opportunities and threats determined for the Konya dairy sector are;

4.1. Strengths
Presence of five universities in Konya (Selçuk University, Necmettin Erbakan University, Karatay University,
Konya Food and Agriculture University and Konya Technical University), having veterinary and agricultural
faculties in the universities, institutes for agricultural research (Bahri Dağdaş International Research Institute
for Agricultural, Konya Control and Research Institute for Veterinary, Research Institute for Soil Water and
Combating Desertification), Regional Development Administration of Konya Plain Project (KPP), rural
development agencies in the region (Agriculture and Rural Development Support Institution and Mevlana
Development Agency), strong non-governmental organizations and General Directorate of Agricultural
Enterprises in the region, availability of credit provider organizations to be accessible, the existence of
cooperatives and farmers' organizations, technical staff competence, easy access to market information, high
potential of agricultural production, high potential for product diversity, large meadow and pasture fields,
different roughage breeding opportunities, advanced feed industry, high quality cattle and sheep, height of
milk production capacity, animal production potential to be suitable for development, having modern
enterprises where market power is high, low cost livestock facilities, suitability of climatic conditions to animal
production, availability of land on milk collection and transportation conditions, market-oriented dairy
enterprises, dairy companies producing raw materials for the food industry, advanced machine industry for
dairy industry, milk sector to be open to new investment areas, have the possibility to process almost all of the
milk produced, geopolitical advantages, large number of farmers, the importance of animal production in
economic activities, foreign trade opportunities and potential, high quality milk to the buyer from the high
price, multiplicity of employment opportunities, skilled labor, local products with brand value, minimization of
infrastructure problems in the region, expectations for organic agriculture in the future, agricultural
enterprises’ high project experience related to rural development.

4.2. Weaknesses
Lack of coordination due to the large area of Konya, non-communication in public, private sector and university
cooperation, deficiency of organized structures related to milk, laws and regulations related to the dairy sector
are not reflected in the sector, low number of active dairy cooperatives, not enough control of the milk
collection process, lack of disease-free farm, care for preventive veterinary practices, don’t become widespread
of agricultural insurance as well as animal diseases are not covered by insurance, real estate mortgage problem
when using credit, failure to obtain the desired result from social-purpose livestock projects, some barn
conditions need modernization, insufficient milk cooling tank in the region, high costs for mechanization,
deficiencies in the care and feeding of cow and sheep, problems in meadow and pasture fields breeding,
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problems in the production of qualified roughage, not enough of the infrastructure to evaluate the small
ruminant milk, insufficiency of farmers' education levels, continuation of traditional production methods in the
region, low level of adoption of farmers' innovations, farmers' lack of confidence in cooperatives and low levels
of organization, the small-scale of the enterprises as well as the irregular distribution, different perception
problems in the society about milk quality, imitation and mixing due to the appearance of milk, production of
seasonal waves, lack of experienced workforce for milk-related work, instability in milk prices, failure of local
farms in the process of branding, hidden concealed unemployment and informal employment in the
agricultural sector, ensuring adequate cooperation for agricultural training and dissemination activities,
agricultural and industrial integration has not yet been achieved, insufficient financial and capital resources of
agricultural enterprises, low yield due to low genetic capacity of cows, problems in the effective use of natural
resources, lack of data required for the analysis of rural areas.

4.3. Opportunities
Increasing the importance of land consolidation, establishment of agricultural universities, increase in
agricultural grants and subsidies, activities of civil society organizations in the region, large and agricultural land
suitable for agricultural activities, geopolitical marketing advantages, farmers to have experience in animal
production, increase in demand for organic products, new developments in employment areas, increase in
bending brand quality with milk quality, arrangements for the production of energy from animal waste,
presence of possibilities to increase food diversity, newly built industrial zones, infrastructure works related to
irrigation, development of the milk processing industry, development trend of agriculture-based industries,
development of consumer consciousness, increased demand for healthy, quality and organic products by
consumers, access to international resources and funds, strengthening access to foreign markets, development
of communication and information technologies.

4.4. Threats
Expected in the future water problems in Konya closed basin, the region's arid climate structure in the summer
and less rainfall, that a significant portion of the production is carried out by small-scale family businesses,
competitive conditions for quality and reliable food production, import policies in cattle breeding, dairy
enterprises need business modernization, deficiencies in providing cold food chain facilities, changes in feed
and milk parities, realization of livestock activities in urban areas, price increases in meat, agricultural support is
not expected to create the expected effectiveness, migration of young population from rural areas, reduction
in the number of livestock, continued unregistered production activities.

RESOURCES
AKTAN, C. C., 1999. New Management Techniques for Years 2000 (2) Strategic Management, TUGIAD Publications, İstanbul.
ANONYMOUS, 2018. http://www.turkbesi.com/il-il-turkiye-yem-firmalari.html, Accessed Date: 01/25/2018.
ARAL, S., 1996. Livestock Policy and Necessary Measures by Turkey in the accession process to the European Union. Journal
of Veterinary Chamber of Ankara Region, Ankara.
ARAS, İ. and KÖSEOĞLU, A., 2015. Konya Dairy Farms Field Study, Research Study and Planning Unit Mevlana Development
Agency.
CEBECİOĞLU, C., 2006. SWOT Analysis and Application on a Business. T. C. Gebze Institute of Technology, Institute of Social
Sciences, Graduate Thesis, Gebze, 2006.
CLAL.IT, 2017. https://www.clal.it/en/?section=confronto_baltic, Accessed Date: 18.11.2017.
EUROPEAN COMMISSION, 2006. Milk and Milk Products in the European Union, ISBN 92-79-02199-0.
FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK'S MINISTRY (MFAL), 2018. https://www.tarim. gov.tr/TRGM/ contents/ Tar%
C4%%%% 20%% C3% 96%,% C3%% BCT / 06% 20Tar% C4%%%% 20% C3% 96rg% C3% BCtationTablosu% 2012.07.2016%
20.pdf, Accessed Date: 22.12.2018.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO), 2018. http://www.fao.org/faostat/en/#data,
Accessed Date: 10.01.2018.
GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTURE ENTERPRISES (GDAE), 2017. https://www. tarim.gov.tr/ sgb/Belgeler/
SagMenuVeriler / TIGEM.pdf, Accessed Date: 25.01.2018.
GENERAL
DIRECTORATE
OF
VEGETABLE
PRODUCTION
(GDVP),
2017.https://www.tarim.gov.tr
/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf, Accessed Date: 23.01.2018.
IFCN, 2018. http://ifcndairy.org/, Accessed Date: 14.01.2018.

429

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

İLTER TABAK, B., 2003. Turkey's Implementation of International Market Opportunity Analysis in Determination of SWOT.
Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Volume 8, Number 1, Page 221-234.
INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (IDF), 2015. https://www.fil-idf.org/wp-content/uploads/2016/ 10/201610-IDFAnnual-Report-2015-2016---high-res---web.pdf, Accessed Date: 18.12.2017.
KNIPS V., 2005. Developing Countries and The Global Dairy Sector: Part I Global View, PPLPI Working Paper No:30, Pro-poor
Livestock Policy Initiative, FAO, Rome, Italy.
KONYA FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK DIRECTORATE (GDAE), 2017. https://konya. tarim.gov.tr/ engeleri/
konyatarim2007-2016.pdf, Accessed Date: 22.12.2018.
MAITAH M. and SMUTKA L., 2012. Economic Analysis of Milk Production and Consumption ın The Middle East and North
Africa, Acta Universitatis Agriculturael Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume LX, Number 4, Pages 245-254.
MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK (MFAL), 2016. Milk and Dairy Sector Foreign Market Study, General Directorate
of European Union and External Relations, June, 2016.
MINISTRY
OF
ECONOMY,
2014.
http://www.invest.gov.tr/en-TR/infocenter/publications/Documents/
GIDA.TARIM.SEKTORU.pdf, Accessed Date: 24.01.2018.
NATIONAL
DAIRY
COUNCIL,
2016.
Milk
and
World
Report
Statistics
in
Turkey,
http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/media/2016-sut-raporu.pdf, Accessed Date: 01/10/2018.
NATIONAL DAIRY COUNCIL, 2018. http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/2016-US-Cig-Sut-Prices/, Accessed Date: 20.01.2018.
TRADEMAP, 2018. https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1, Accessed Date: 16.01.2018.
TURKISH STATISTICAL INSTITUTE (TURKSTAT), 2018. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=85&locale=t, Accessed Date:
28.12.2017.
YILMAZ, H. and KÖKNAROĞLU, H., 2007. In the European Union Common Agricultural Policy Compliance Monitoring Process
Evaluation of Livestock Policy in Turkey. V. Animal Science Congress, 5-8 September 2007, Van.

430

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018
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Özet: Tarım işletmelerinin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda
geliştirilmesini sağlamak, artan rekabet koşullarına uyum sağlamak ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi açısından sektörde
stratejik yönetime ve uygulamaların ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma kapsamında stratejik yönetimim tarım işletmelerindeki
önemi ortaya konularak daha önce Türkiye’de tarım sektöründe uyarlanmamış olan Balanced Scorecard yani Denge Puan
Kartı(DPK) yönetim yaklaşımının uygulanabilirliği tartışılmıştır. Tarım işletmelerinde günlük yönetim uygulamasına entegre
edilmiş çok sayıda stratejik yönetim aracı bulunmasına rağmen Türkiye’deki tarım işletmelerinde muhasebe sistemlerinin
kullanılmaması yönetim sisteminin eksikliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle tarım işletmelerini tüm yönleriyle
değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada maddi (sermaye, yıllık faaliyet sonuçları, rantabilite) ve maddi olmayan (işletme
değeri, istihdam gücü, bilgi vs.) varlıklardaki değişimi ölçen performans ölçülerinden ve stratejik yönetim yaklaşımlarından
biri olan Balanced Scorecard (Denge Puan Kartı) incelenmiştir. Kaplan ve Norton, tarafından geliştirilen Denge Puan Kartı
(DPK) tarım işletmesinin çok işlevli doğasını yansıtan birbiriyle ilişkili finansal ve finansal olmayan performans ölçümlerinin
bütünüdür. Bu nedenle çok boyutlu performans değerlendirme ölçütlerinden biri olan Denge Puan Kartı (DPK) ile finansal
performans değerleme modellerinin karşılaştırılması amaçlanmış ve Denge Puan Kartı(DPK)’nın tarım işletmelerindeki
kuramsal yapısı, performans ölçüleri ve uygulanabilirliği ile ilgili olarak tartışmalara çalışmada yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balanced Scorecard, Stratejik Yönetim, Tarım İşletmeleri

1. GİRİŞ
Türkiye’de uygun coğrafi ve iklim koşullarının oluşması, toprak ve insan kaynakları açısından zengin olması ve
biyoçeşitliliğe sahip olması nedeniyle tarım sektörü önemini korumaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Türkiye’de
bitkisel ve hayvansal üretim geniş coğrafyalarda yapılmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen tarımsal üretim
değeri 2017 yılında toplam 190 milyar TL olup üretim değeri ülkede sürekli artış göstermesine rağmen nispi
olarak önemi azalmaktadır. Türkiye ekonomisinde tarımın payı 2001 yılında %8,6 iken 2016 yılında %6,1’e
düşmüştür (TOB, 2017). Tarımın payının düşmesinde sanayi ve hizmet sektörlerinin tarım sektörüne oranla hızlı
gelişmelerinden ve tarım sektöründeki yapısal değişimlerden kaynaklanmaktadır.
Tarım sektöründe risk ve belirsizlerin fazla olması, iklim değişikliklerinin etkisi, girdi maliyetlerinin yüksek olması
ve dolayısıyla tarımsal gelirin azalması tarım sektöründen diğer sektörlere geçişi hızlandırmaktadır. Türkiye
tarımı ekonomisi ekonomik büyüklük açısından dünyada yedinci sırada Avrupa’da ise birinci sırada yer
almaktadır (TİM, 2016) Türkiye tarımında ilerlemenin sağlanması yeni ve inovatif üretim tekniklerinin gelişimi
ve verimlilik çalışmalarının artışı ile sağlanmıştır. Türkiye tarımı son yıllarda ilk defa 2016 yılında 600 Milyon $
dış ticaret fazlası vermiş ve ihracatın ithalattan daha fazla gerçekleştiği görülmüştür (TOB, 2017). Tarım sektörü
ekonomiye sadece finansal olarak değil istihdam açısından da önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal istihdamın
toplam istihdam içerisindeki payı %19 olarak gerçekleşmiş ve Türkiye’deki her beş kişiden birinin tarım
sektöründe çalıştığı belirlenmiştir (TOB, 2017). Elde edilen bu rakamlar doğrultusunda Türk tarımının gerek
üretim gerekse dış ticaret yapısının geliştiği görülmektedir. Tarım sektörünün sahip olduğu bu potansiyelin
yükseltilmesi, daha etkin kullanılması ve tarımsal yapının gelişiminin artırılması ve hızlandırılması için tarım
işletmelerinde stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Tarım işletmelerinde stratejilerin oluşturulması ve yönetilmesiyle birlikte yatırımları artırma, kırsal alanlarda
gerekli sosyal ve fiziki altyapının oluşturulması, yenilikçi teknolojilerin tanıtılması, üretimin modernleştirilmesi,
kârlı ve rekabetçi üretim organizasyonunun sağlanması, doğal kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması
beklenmektedir. Bu nedenle tarımda stratejik yönetiminin amacı, tarımsal üretimin uzun vadeli gelişmesi,
nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, yüksek düzeyde ve kaliteli yaşam koşullarının sağlanması en iyi sosyal
ve ekonomik sonuçları elde etmektir.
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Tarım işletmelerinde hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarıya ulaştırılabilmeleri için doğru stratejilerin
belirlenmesi önemlidir. Belirlenecek olan stratejilerin doğru yöntemlerle tanımlanması gerekmektedir. Tarım
işletmelerinin üç temel hedefi vardır. Bunlar; kâr sağlamak, sürdürülebilir üretim yapmak ve toplumsal fayda
yaratmaktır. Hedefler arasında yer alan kâr, finansal hedeflerin başarıya ulaşmasıyla oluşacak zenginliğin
göstergesidir. İşletmelerdeki bu göstergelerin arttırılması ise bilginin kullanımı ile ilişkilidir. Nitekim bir
işletmede bilgi kullanım alanlarının genişletilmesi işletmelerdeki finansal göstergelerin yanı sıra fiziki
göstergelerinde belirlenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Tarım işletmelerinde kullanılan muhasebe yöntemlerinde işletmelerin üretim faaliyetleri, karlılıkları, bilançoları,
maliyetleri ve bazı finansal göstergeleri ortaya konulmaktadır. İşletme yönetiminde sadece finansal veriler ile
hareket etmek ve kararlar almak üretim faaliyetlerinde subjektif bakış açısı oluşturmakta olup, bu durum fiziki
göstergelerin önemini ortaya çıkarmıştır (Nilsson ve Olve, 2001). Tarım işletmelerinde özellikle finansal
göstergelerin belirlenmesine yönelik yapılan muhasebe yöntemlerinin sadece mali politikalarla ilgili olması,
pazarın gerçek ihtiyacını karşılamada ve sağladığı fayda da sınırlı olması nedeniyle işletmelerde finansal
göstergeler tek başına ölçülmekte ve bu gösterge işletmenin başarısını ortaya koymada yeterli olmamaktadır
(Kloot ve Martin, 2000; Yüksel, 2003; Şimşek, 2006). Tarım işletmelerinde yöneticiler genellikle aile üyeleri
arasından oluşmakta ve bu durum işletmelerde yöneticilerin davranışlarının işletme başarısı üzerindeki etkisini
yükseltmektedir. Nitekim yapılan çalışmalarda yöneticilerin göstermiş olduğu girişimcilik, yenilikçilik ve risk gibi
göstergelere sahip işletmelerde verimlilik ve karlılık daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Bayramoğlu ve ark.,
2013; Ağızan, 2018). Ayrıca işletme yönetiminde performans “işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesinde
yapılacak olan davranışsal eylemlerin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin performanslarının
ölçülmesinde sadece finansal değil, işletme içi faaliyetler, aile ilişkileri, piyasa yapısı ve işletmecinin kişilik
özellikleri işletme stratejilerini doğrudan ilgilendiren konular oldukları için stratejik yönetime olan katkıları
ölçülebilir olarak ortaya konulmalıdır(Akal, 2011).
Tarım işletmelerinde finansal ölçütlerin yanı sıra işletmelerin başarı kriterlerinin belirlenmesinde yeni ölçütlerin
oluşturulması çağın gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme yönetiminde bugüne kadar geleneksel
olmayan performans ölçüm sistemleri ve finansal ölçütler kullanılmıştır (Bekmezci, 2009:150). Her iki
yaklaşımdan da yeterli bir verim alınamamış olup, bütünleşik performans ölçüm sistemleri geliştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sistemler, dengeli ve çok boyutlu performans ölçümlerinin temelini
oluşturmaktadır. Bugüne kadar işletme yönetimi için birçok bütünleşik performans ölçüm sistemi oluşturulmuş
olup, bunlar arasında en önemlileri performans ölçüm matrisi, dengeli başarı göstergesi, bütünleşik ölçüm
sistemleri ve performans prizması gibi yönetim süreçlerinden oluşmaktadır (Keegan ve ark., 1989; Lynch ve
Cross, 1991; Kaplan ve ark., 1996; Ghalayini ve ark., 1997; Neely ve ark., 2000). Çalışma kapsamında ulusal ve
uluslararası ilgili literatürler taranmış ve tarım işletmelerinde bütünleşik performans ölçümlerine yönelik
çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Türkiye’de Denge Puan Kartı’na ilişkin çalışmalar incelendiğinde
genellikle üretim, sağlık, turizm, lojistik, eğitim ve havacılık sektöründe yapıldığı belirlenmiştir (Coşkun, 2006;
Köse, 2007; Bertan, 2009; Uygur, 2009; Gencer ve Çetin, 2011; CEBECİ, 2012; Tanç, 2012; Karsavuran, 2013;
Kuğu ve Kırlı, 2013; Yıldız ve ark., 2013; Gençay, 2014; Hatunoğlu ve Mehmet-Kıllı, 2014; Erkul ve ark., 2015;
Uçkun ve Şahin, 2015; Yaşar, 2016). Diğer bir deyişle ulusal literatürde DPK’nın tarım sektöründe kullanımına
ilişkin bir çalışma yer almamaktadır. Özellikle ulusal kaynaklarda tarım sektöründe herhangi bir bütünleşik
performans ölçümlerinin olmamasından dolayı çalışmaya bu durum çalışmaya özgün bir değer katmaktadır. Bu
çalışmada tarım işletmelerinde stratejik yönetimin önemi vurgulanarak tarım işletmelerinde bütünleşik
performans ölçütlerinden biri olan DPK göstergesinin sağlamış olduğu faydalar ortaya konulmuştur. Bu nedenle
çalışmanın mevcut boşluğu doldurarak literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

2. MATERYAL ve METOT
Araştırmada ikincil veriler kullanılmış olup konu ile ilişkili her türlü basılı yayın ve internet kaynağından
yararlanılmıştır. Özellikle stratejik yönetim alanında uluslararası kuruluşların yanı sıra yabancı ve yerli
kaynaklardan yararlanılarak stratejik yönetimin tarım işletmelerindeki önemi ortaya konulmuştur. Ayrıca
çalışma kapsamında stratejik yönetim yaklaşımlarından biri olan Denge Puan Kartı’nın (DPK) tarım
işletmelerinde uygulanabilirliği tartışılarak literatüre katkı yapması amaçlanmıştır.
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3. TARTIŞMA
3.1. Strateji ve Stratejik Yönetimin Kavramsal Değerlendirilmesi
Strateji kelimesi ilk olarak askeri alanda kullanılmış olup, genel itibariyle yönlendirme, yol gösterme, kaynakların
kullanımı gibi anlamlara sahiptir (Güçlü, 2003; Şentürk, 2005; Ertürk, 2009; Eryiğit, 2013). Kelime latince kökenli
bir ifade olup, bu dildeki anlamı ise yol, yatak veya çizgi olarak ifade edilmektedir(Erkut, 2009). Strateji tarih
boyunca askeri bir kavram olarak sıklıkla kullanılmasına rağmen, genel itibariyle strateji, örgütlerin hedeflerinin
belirlenmesini, planların tasarlanmasını ve gerekli tüm üretim faktörlerinin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu
anlamda strateji, belirlenen amaca ulaşabilmek için kullanılacak olan yöntemlerin belirlenmesini ve bu
yöntemlerin etkinlik derecesini vermektedir. Nitekim belirlenecek olan stratejilerin işletme başarısını artırması,
amaca yönelik çözümlerin hızlı ve farklı olmasını sağlaması işletmecinin eylemlerinin tamamını kapsamaktadır.
Aslında strateji, düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış olup zihniyet değişikliği olarak da tanımlanabilir.
Çünkü strateji, olaylara veya olgulara uzun dönemde bütüncül yaklaşıp, sonuçlar kadar sebeplerle ilgilenen çok
boyutlu bir düşünce yapısıdır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok bilim adamı stratejiyi farklı tanımlamıştır. Strateji
işletmenin ne başarmak istediğini gösteren önemli bir rehberdir (Bowman ve Asch, 1996). Strateji aslında
faydayı maksimize eden rasyonel davranışların tamamı olarak da ifade edilmektedir (Akgemci, 2007). Strateji,
bugünden alınan kararların gelecekte hangi sonuçları vereceğini gösteren bir yaklaşımdır (Drucker, 1999). Bir
başka tanıma göre ise strateji, işletmenin rekabeti sağlamak amacıyla göstereceği davranışlar bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Porter, 1980).
Yapılan çalışmalarda strateji ile karıştırılan kavramlar olduğu gözlenmiştir. Bu kavramlar arasında en
önemlilerinden birisi politika ile strateji arasındaki farktır. Politika belirlilik ortamlarında, strateji ise daha çok
belirsizlik durumlarında alınan kararları ifade etmektedir. Politika daha geniş bir kavram olup, sık sık
değişmemektedir. Strateji ise devamlı değişkenlik göstermekle birlikte ne yönde değişeceği de
bilinmemektedir(Akgemci, 2007). Bir diğer karıştırılan ifade ise taktiklerdir. Strateji genel bir ifade olup, taktikler
ise işletmedeki üretim faktörlerinin en etkin nasıl kullanılmasını gerektiğini gösteren yaklaşımlardır. Strateji ile
karıştırılan bir diğer kavram ise planlardır. Plan kavramı strateji, politika, yöntem ve program gibi kavramları da
kapsamaktadır. Çünkü plan, işletmenin hem içsel hem de dışsal tüm unsurlarını içermektedir. Gerçekte ise
planlar amaçlara ulaşmak için kullanılması gereken araçları ifade etmektedir.
İşletme açısından strateji; yönetimden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm üretmek, işletmenin optimum
üretim düzeyinde faaliyetlerini sürdürmek ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir olmayı sağlamak için alınan
kararlar olarak ifade edilmektedir (Yılmaz, 2003). Strateji, işletmenin konumunu güçlendirmek, müşterileri
memnun etmek, performans hedeflerine ulaşmak ve uzun vadede ne yapmak istediklerini ortaya koymak için
hazırlanan hamleler ve yaklaşımlardan oluşmaktadır. Stratejiye sahip olmak, işletmecinin belirsiz bir dünyada
alternatif eylemler arasında mantıklı ve tutarlı seçimler yapmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle işletmede
strateji dört başlık altında ve neden-sonuç ilişkisinde incelenmelidir. Bir tarım işletmesinde sorulması gereken
ilk soru “Ne yapmak istiyoruz?” daha sonra “Neden yapmalıyız?”, “Topluma faydamız nedir?” ve “Rekabet
etmek, sürdürülebilir olmak ve hedeflerimize ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor?” olmalıdır. Bu dört soru
altında işletmeler üretim faaliyetlerine devam etmelidir. Bu sorular basit görünmesine rağmen, küresel düzenin
sürekli değişmesinden dolayı işletmecilerin bu durumları izlemeye ve cevaplamaya devam etmesi
sürdürülebilirlik açısından önemlidir.
Stratejik yönetim stratejik planlama sürecinin yanı sıra uygulama, organize etme, yürütme, kontrol etme
aşamalarını da kapsayan ve işletmenin mevcut konumu ile ulaşmak istediği konum arasındaki yöntemleri ifade
etmektedir. Stratejik yönetimin temel fonksiyonları arasında ise uzun dönemli olması, işletmenin bütününe
ilişkin olması, iç ve dış çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yer almaktadır. Bu fonksiyonlara
bağlı olarak işletmelerde stratejik yönetime ihtiyaç duyulmasının temel sebebi yöneticilerin geleceğe yönelik
tahminde bulunmasına yardımcı olması yer almaktadır. Ayrıca piyasada oluşacak olan fırsat ve tehditleri izleme
ve değerlendirme imkanının yanı sıra, yöneticilerin yönetsel kabiliyetlerinin gelişmesine katkı sağlaması
nedeniyle de stratejik yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerde stratejik yönetim uygulamaları ile yönetim
ve işgörenler arasındaki ilişki güçlendirilmiş olacaktır. Bu nedenlerden dolayı işletmelerde stratejik yönetim
uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Stratejik yönetimde öncelikle öngörü ve bu yöndeki felsefi yaklaşım belirlenmelidir. Nitekim hedef belirlerken
piyasa ve pazar yapısı, üretim faktörlerinin sınırlılığı gibi birçok faktör üretimi sınırlandırmaktadır. Bu nedenle
gelecekteki öngörüye bağlı olarak hedefler belirlenmelidir. Belirlenecek olan bu hedefler rasyonel olmalı ve
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işletmenin yapısına uygun olmalıdır. Nitekim stratejiler bu hedefler doğrultusunda belirlenecek olup hangi
stratejik yönetim yaklaşımlarının kullanılacağı ise işletmenin kaynaklarına ve sektördeki durumuna göre karar
verilecektir. Belirlenecek olan stratejilerin uygulamasında ve daha sonrasında en önemli aşamalardan biri
kontrol aşamasıdır. Nitekim denetim faaliyetlerinin yetersiz olması işletmelerin sürdürülebilir olmasını
engellemektedir. Örneğin tarım işletmelerine yönelik destekleme verilmesi önemli olup, bu desteklemelerin
değerlendirmesi ve kontrol edilmesi de bir o kadar önemlidir. Nitekim işletmelere verilecek olan bu
desteklemelerde bir strateji örneği olup, amaca hizmet etmesi açısından etki analizlerinin yapılması önemlidir.

3.2. Tarım sektörü ve Stratejik Yönetim
Tarım sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında stratejik bir rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik
refahlarına önemli katkılarda bulunmuş olup az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişimlerinde hayati önem
taşımıştır. Ülkelerin ekonomisinde kişi başına düşen gelir düştükçe tarım ve diğer temel sektörlere vurgu
yapılmaktadır. Tarımsal üretimdeki artış ve kişi başına düşen tarımsal gelirdeki artış, sanayileşme ve kentleşme
ile birlikte, endüstriyel üretimde artan bir talebe yol açmaktadır. Kalkınma sürecinde olan ülkeler endüstriyel
sektörü ve tarım sektörünü birbirine rakip sektörler olarak değil, tamamlayıcı sektörler olarak görmektedirler.
Hem girdiler hem de çıktılar arasında sektörlerin birbirleriyle olan ilişkileri düşünüldüğünde bu yaklaşım doğru
olmakla birlikte tarım sektörünün bu yönlü geliştirilmesi için tarıma daha fazla önem vermek rasyonel olacaktır.
Dünya ekonomisinde tarım sektörünün önemi artan gıda güvenliği, iklim değişiklikleri, su arzı ve temel besin
maddelerinin üretiminden dolayı giderek artmaktadır. Dünya ekonomisinde tarımsal üretimin toplam üretim
değeri içerisindeki payı %4,30 iken tarımsal istihdamın payının %27’dir (TİM, 2016). Bu oran gelişmiş ülkelerde
sanayi ve hizmet sektörlerinin, az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektörünün ağırlıklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalarda nüfus yoğunluğu çok fazla olan Asya ve Afrika ülkelerinde
tarımsal üretimin payı çok yüksektir. Ayrıca tarım bakımından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım
sektörü kırsal alanlarda yaşayan insanlar için geniş çaplı istihdam olanakları sağlamaktadır. Bu durum önemli bir
geçim kaynağı oluşturmaktadır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde de sektörlerin dinamikleri değişmiş olup tarımsal
verimliliğin artması kırsal nüfusun gelirinde artışa neden olmaktadır. Bu durum endüstriyel ürünlere daha fazla
talep yaratarak sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda tarımsal gelişmenin
bir ülkenin ekonomik gelişimi için bir gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Dünya ekonomisinde bu değişimler yaşanırken, Türkiye’de ise tarım sektörü sosyal ve ekonomik refahın temel
bileşenleri arasında yer almaktadır. Tarım sektörü nüfus, işgücü, sanayi, milli gelir ve dış ticarete olan katkıları
nedeniyle her zaman stratejik önemini korumuştur. Toplam nüfusun %13’ünün tarım sektörü ile geçimini
sağlaması ve toplam istihdam içerisindeki işgücü oranının %19 olması tarımın önemini koruduğunu
göstermektedir. Ayrıca tarım ürünlerinin sanayide kullanılan girdi haline gelmeleri ve birçok işlemden geçerek
toplumun kullanımına sunulmaları nedeniyle de önemli bir yeri mevcuttur.
Tablo 1. Türkiye Ekonomisi Temel Göstergeleri
Temel Göstergeler
Nüfus (Milyon)
İstihdam (Milyon)
Milli Gelir (Milyar $)
Kişi Başına Gelir ($)
İhracat (Milyar $)
İthalat (Milyar $)
Kaynak: TOB (2017)

Türkiye
63,2
21,58
265,38
4.196,46
27,77
54,5

2000
Tarım
23,7
7,76
26,77
1.125,23
3,85
4,15

Tarımın Payı (%)
37,63
36
10,09
26,81
13,88
7,63

Türkiye
79,8
27,2
799
10.306,63
157,64
242,18

2016
Tarım
10,06
5,3
56,96
5.658,41
18,75
18,06

Tarımın Payı (%)
12,99
19,5
7,13
54,9
11,9
7,46

Tablo 1’e göre dünyanın en büyük 17.ekonomisine sahip olan Türkiye’de kişi başına düşen tarımsal gelir 2000
yılında 1.125,23$ iken 2016 yılında 5.658,41$’a yükselmiştir. Ayrıca tarım sektörü son yıllarda dış ticarette açık
vermemiş olup 2016 yılı itibariyle tarım sektörü 600 milyon $ dış ticaret fazlası vermiştir. Türkiye toplamda 2,2
milyon tarım işletmesine sahip olup sadece ülkesel anlamda değil küresel ekonomide de söz sahibi olması için
tarımda yönetim başarısının sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de tarım işletmelerinde yönetim başarılarının
sağlanması ile istenilen kalite ve miktarda ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde pazarda olacağı bilinmelidir.
Gelişmiş ülkelerde tarımsal ürünlerin %60-80’ini gıda sanayisinde değerlendirilirken, Türkiye’de bu oran %30
seviyelerindedir. Bu nedenle Türkiye gibi ürün çeşitliliğine, genetik zenginliğine ve uygun iklim koşullarına sahip
ülkelerde tarım sektöründe stratejik yönetim ilkelerinin uygulamaları ve uygun teknikler ile sektörün analiz
edilmesi son derece önemlidir.
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Türkiye tarım işletmelerinin %80,7’si 100 dekar ve altında araziye sahipken %98’i 500 dekar ve altında araziyi
işlemekte olup işletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı 5,9 adettir. Tarım arazilerinin ortalama parça
büyüklüğü ise 12,9 dekardır. Tarım araizlerinin parçalı ve parça genişliklerinin küçük olmaları tarım
işletmelerinde yönetim sorunlarına neden olmaktadır (TÜİK, 2017). Bu nedenle, özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmeler açısından işletme performansını arttırmak için yeni yollar gereklidir (Byerlee ve Deininger, 2013).
Tarım işletmeciliği açısından strateji, gerçekte bir tarım işletmecisi tarafından amaç ve hedeflere ulaşmak için
kullanılan eylemler olup çiftçinin uzun vadeli planıdır. Tarım işletmelerinde stratejik yönetim ise, bu plan
dahilinde ulaşılması gereken hedeflere yönelik uygulanan yöntemlerdir. Dünyada tarım sektöründe stratejik
yönetim ile ilgili çalışmaların olmasına rağmen Türkiye’de tarımda stratejik yönetim ile ilgili çalışmalar sınırlıdır
(İnan ve İnan, 2010). Bu eksiklik nedeniyle tarım işletmelerinde hedef belirleme ve işletmelerin analiz edilmesi
gibi tekniklerin daha çok büyük işletmelerde uygulanması gerektiği konusunda yanlış bir bilgi oluşmuştur.
Nitekim tarım sektöründe işletmelerin %99’unun küçük ölçekli olduğu (TÜİK, 2018) bilinmekle birlikte bu
işletmelerde yaşanan pazarlama ve insan kaynakları sorunlarının temelinde stratejik yönetimin eksikliği
yatmaktadır. Tarım sektöründe stratejik yönetim tekniklerin benimsenmesi ve uygulamaların hayata geçirilmesi
ile kalitesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi sağlanacaktır.
Tarımda stratejik yönetim, bir işletmenin kendi çevresi ile ilişkisini yönetirken işletme amaçlarının takibini
yönetme süreci olarak da tanımlanabilmektedir (Higgins ve Vincze, 1993). Tarımda stratejik yönetim, bir
işletmenin rekabetçi avantajlar yaratmak ve sürdürmek için yürüttüğü analiz, kararlar ve eylemleri
içermektedir. Diğer bir deyişle, işletmenin sahiplerinin adına işletme yönetiminin ana hedefleri ve
inisiyatiflerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını içerir. İklim değişikliğinden ve kentleşme eğilimlerinden
kaynaklanan tarımdaki yapısal değişikliklerin odağında yenilikçiliğin ve sosyal girişimciliğin gereksinimleri yer
almasına rağmen tarımsal işletmeciler, geleceğe dönük olarak sürdürülebilir bir üretim yapabilmek için
girişimciliğe ek olarak stratejik yönetim yaklaşımlarına daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar (McElwee, 2008).

3.3. Tarım Sektörü ve Denge Puan Kartı (DPK)
Tarım sektöründe en sık kullanılan stratejik yönetim yaklaşımları arasında işletmelerin Güçlü ve Zayıf yönlerini,
Tehdit ve Fırsatlarını gösteren SWOT, Tedarik Zinciri, Elmas Modeli ve Fayda Masraf analizi gibi finansal
ölçütlere dayalı yaklaşımlar yer almaktadır. Fakat stratejik yönetim teknikleri altında 22 farklı teknik (Akgemci,
2007) ve yaklaşım olmakla birlikte sadece işletmelerin finansal anlamda analiz edilmesi ve işletmedeki diğer
unsurların göz ardı edilmeleri işletmelerde etkinliğin ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Bugüne kadar
yapılan çalışmalarda tarım işletmeleri genel alarak finansal performans ölçütleri ile karşılaştırılmıştır. Değişen
ekonomik koşullar doğrultusunda finansal performans ölçütleri işletmenin hedefleri doğrultusunda yetersiz
kalmaktadır. Bu nedenle finansal olmayan performans göstergelerinin de işletme başarısı üzerinde etkisinin
olduğu ortaya çıkmıştır.
Yapılan çalışmalarda genellikle işletmelerde performans karşılaştırılmalarında mali ve ekonomik rantabiliteler,
yatırım analizleri ve cari oranlar gibi finansal ölçütler hesaplanarak işletmelerin başarılı veya başarısz olmasını
ölçmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu finansal göstergeler işletmelerin başarısını sadece tek yönlü
göstermesinden dolayı işletmelerin karşılaştırılmalarında etkinlik sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra hem
işletmelerin karşılaştırılmasına kolaylık sağlamakta hem de daha kolay anlaşılabilir olmasından dolayı finansal
göstergeler işletmelerin karşılaştırılmalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Chenhall ve Langfield-Smith,
1999; Otley, 2001; Yükçü ve Atağan, 2010; Striteska ve Spickova, 2012).
Finansal karşılaştırma ölçütlerinin yaygın kullanılmasına rağmen, birçok bilim adamı tarafından bu durum
eleştirilmektedir. Bu konuda özellikle yatırım karlılığının ölçülmesinin önemi kadar müşteri memnuniyetin
sağlanması, geribildirimlerin alınması, yönetim becerilerinin artırılması ve girişimcilik özelliklerinin
kazandırılması gibi faktörlerinde işletme başarı kriterleri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir (Evan, 1976).
Finansal ölçütler işletmeler açısından önemli olmasına rağmen, işletmenin temel hedefleri olan sürdürülebilir
üretim ve toplumsal fayda sağlamak ise ancak finansal olmayan göstergelerin de hesaplanmasıyla mümkün
olacaktır. İşletmeler özellikle ürün kalitesi, yönetici ve işgücü eğitimleri, üretim faktörlerinin etkin kullanımı gibi
maliyetleri artıracak eylemlerden kaçarak kısa vadeli kar sağlamakta olup, bu durum devamında işletmelerin
uzun vadede etkinsiz olmalarına neden olmaktadır (Upadhaya ve ark., 2014).
Finansal olmayan bu göstergelerin belirlenmesinin önemi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin;
işletmelerdeki sürdürülebilir üretime ancak, işgörenlerin memnuniyeti, iş süreçleri ve inovasyon gibi finansal
olmayan unsurların hesaplanmasıyla ulaşılmaktadır (Striteska ve Spickova, 2012). Bir diğer çalışmada ise
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performans belirleme ölçütlerinin entregre edilerek hem finansal hem de finansal olmayan göstergelerin bir
arada incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (McNair ve Mosconi, 1987; Croson ve ark., 2004). Özellikle finansal
ölçütlerin işletmelerdeki işgücü kullanımını ve yönetim kabiliyetini göz ardı etmeleri nedeniyle de finansal
olmayan ölçütlere olan vurgu artmıştır (Santori ve Anderson, 1987).
Son yıllarda tarım işletmelerinde üretim planlamacıları, muhasebe yazılımları gibi çok sayıda araç, işletmelerin
yönetimini desteklemek için geliştirilmiştir. Ancak günümüze kadar bu araçlar yeterli düzeyde kullanılmamıştır.
Bu nedenle tarım işletmelerinde tüm üretim ve yönetim faaliyetlerine genel bir bakış sağlayan daha kapsamlı
bir yönetim aracına ihtiyaç vardır. Balanced Scorecard (BSC) başka bir deyişle Denge Puan Kartı (DPK), işletme
yönetim stratejilerini operasyonel eylemlere dönüştürerek ve hedeflerin başarısını gözden geçirerek modern,
büyüme odaklı işletmelerin yönetimine yardımcı olabilecek bir yönetim aracı olarak ortaya çıkmıştır (Dunn ve
ark., 2006). Geleneksel finansal ölçütlere ek olarak DPK, dört farklı perspektif olan finansal, müşteri, işletme
süreci ile öğrenme ve gelişme perspektifinde amaçların bir araya gelmesini ve kısa vadeli sonuçlar sağlayarak
tarım işletmelerinin değer yaratmasını sağlamaktadır(Şekil 1).
Şekil 1. Vizyon, Misyon ve Stratejinin Dört Perspektife Dönüştürülmesi

Girişimler

Girişimler

VİZYON
MİSYON
STRATEJİ

İşletme Süreçleri

Hedefler

Paydaş ve
müşterilerimizi
memnun
edebilmek için
hangi iş
süreçlerinde
üstün
olmalıyız?

Ölçüler

Girişimler

Hedefler

Ölçüler

Vizyonumuzu
gerçekleştirmek
için
müşterilerimize
nasıl
görünmeliyiz?

Amaçlar

Müşteri

Amaçlar

Hedefler

Ölçüler

Finansal başarı
sağlamak için
paydaşlarımıza
nasıl
görünmeliyiz?

Amaçlar

Finansal

Girişimler

Hedefler

Ölçüler

Vizyonumuza
ulaşmak için
değişim ve
iyileştirme
yeteneklerimizi
nasıl
sürdürmeliyiz?

Amaçlar

Öğrenme ve
Gelişme

Kaynak: Akgemci (2007)

DPK’nın başarısı, finansal yönleri destekleyen ve dolayısıyla hedeflerin başarısını belirleyen faktörlerden
kaynaklanmaktadır (Horváth ve Kaufmann, 1998). DPK’nın merkezindeki ana unsurlar misyon, vizyon ve
stratejidir. Bir işletmenin misyonu varoluş amacını açıklarken, vizyon ifadesi bir işletmenin neyi başarmak
istediğini ifade etmektedir. Strateji ise, gelecekte hedeflere ulaşmanın yolunu tanımlar ve uzun vadeli
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yönlendirilmiş kararları ifade eder (Kaplan ve ark., 1996; Johanson ve ark., 2006). DPK, işletmenin nerede
olduğunu ve gelecekte hangi yöne gitmek zorunda olduğu hakkında bir anlık görüntü sağlayarak misyonun,
vizyonun ve kurumsal stratejinin soyut bir görünümünü elde etmeyi sağlamaktadır (Horváth ve Kaufmann,
1998). Bu nedenle Şekil 1’de görüldüğü üzere öncelikle işletmenin finansal göstergelerinin belirlenmesi
gerekmektedir. İşletmelerin temel amaçları arasında kâr sağlamak yer almakta olup, finansal göstergelerin
ölçülerinin ne olduğunun ve işletmenin nereye ulaşmak istediğini Denge Puan Kartı (DPK) ile sağlanmakadır. Bu
süreç diğer boyutlar olan müşteri, işletme ve öğrenme ile gelişmede de aynı şekilde devam etmektedir. Her bir
boyutta işletmenin başarı göstergeleri, amaçları ve hedefleri belirlenmeli ve buna yönelik girişimlerde
bulunulması gerekmektedir.
DPK, işletmelerin finansal hedeflerine ulaşmayı öncelik tanımakta olup, işletmenin finansal olmayan hedeflerini
de fiziksel ölçütlere dönüştürerek işletmelerin karşılaştırılmasına imkân sağlamaktadır. Finansal olmayan
hedefler arasında ise ilk olarak misyon ve vizyon yer almaktadır. Bu anlamda DPK, temel bir yönetim sistemi
olup işletmelerdeki maddi varlıklardaki değişim ile maddi olmayan (işletme değeri, işgücü, bilgi vs.) varlıklardaki
değişimin dikkate alınmasını vurgulamaktadır. Bu durum DPK’nın işletmenin gelecekteki konumuna ulaşacak
olan yöntemleri de içerdiğini göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı DPK işletmelerdeki vizyon ve misyonların
ölçülebilir şeklinde ifade edilmesidir.
Uluslararası literatürde, DPK’nın tarımda yönetimine ve kullanımına ilişkin çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.
DPK’nın uygulanmasına yönelik ilk girişimler Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda, Ukrayna, İngiltere ve ABD'de
gerçekleşmiştir (Noell ve Lund, 2002; Shadbolt ve ark., 2003; Byrne ve Kelly, 2004; Dunn ve Etheredge, 2005;
Lissitsa, 2005; Cardemil-Katunaric ve Shadbolt, 2006; Dunn ve ark., 2006; Bryceson ve Slaughter, 2009; Jack,
2009). DPK özellikle süt, hayvancılık ve meyve üretimi gibi çeşitli tarımsal üretim faaliyetlerine uygulanmıştır.
Ayrıca, Avustralya'daki et üretim zincirine ve İtalya'daki gıda tedarik zincirine de DPK uygulanmıştır (Bryceson ve
Slaughter, 2009; Bigliardi ve Bottani, 2010). İrlanda'da yapılan bir çalışmada DPK, süt üretimi için 6 farklı süt
çiftliği için geliştirilmiştir (Byrne ve Kelly, 2004). Bu nedenle, tarım işletmeleri yöneticilerinin, yönetim
gereksinimlerini kavrayabilecek ve DPK’nın tarımın özel ihtiyaçlarına uyarlanmasına rehberlik edebilecek net
niceliksel bilgi eksikliği olduğu görülmüştür.
Dünya çapında farklı sektörlere ait binden fazla şirket bugüne kadar DPK yaklaşımını uygulamış ve etkili bir
stratejik yönetim yöntemi olarak tanımlamışlardır. DPK yaklaşımının başarılı kullanımının en iyi örnekleri
arasında ise Mobil, British Airways ve Volvo gibi firmalar yer almaktadır (Kaplan ve Norton, 2001; Olve ve ark.,
2001; Kaplan ve Norton, 2004). Tarım sektöründe ise DPK’yı başarılı bir şekilde uygulamaya koyan şirketler
arasında Almanya'daki Nordzucker (Deppe-Leikel, 2003), Avustralya'da tarımsal tahıl pazarlama kooperatifleri
(Plummer ve Rolfe, 2002), ABD'de Zeneca tarım ürünleri (Kaplan ve Norton, 2001) ve Kanada Tarım İşletmeleri
Kredi Kooperatifleri yer almaktadır. Bu çalışmalarda genellikle DPK’nın teori bölümü açıklanmakta iken,
uygulamaya yönelik çalışma sayısı son derece azdır. Nitekim tarımsal gıda sektöründe sadece birkaç DPK
uygulaması örneği yer almaktadır. Bunun nedeni, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda tarımın öncelikle aile
işletmelerine dayalı olmasıdır. Ayrıca DPK’larla ilgili literatürler genellikle kurumsal sektöre odaklanmaktadır. Bu
durum tarıma uygulamasına engel teşkil etmemelidir. Nitekim, tarım işletmelerinin ölçeklerinin büyümesi ve
üretimin özelleştirilmesinden kaynaklanan yönetim karmaşıklığı nedeniyle, tarım işletmesi düzeyinde stratejik
yönetim ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyaç artışı ile son yıllarda tarım ekonomistleri tarafından farklı stratejik
yönetim yaklaşımlarına olan ilgide artmaktadır.
Tarım işletmelerinde DPK ölçeği hazırlamak kolay olmamakla birlikte, DPK hazırlamaya işletme hedeflerinin
belirlenmesi ile başlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmadaki stratejiler belirlenmeli ve bu aşamada DPK’da
belirlenen hedefler için ölçüm kriterleri de hazırlanır. Bu süreçte DPK’da maddi olmayan finansal göstergelerin
işletme başarısına olan etkisini ölçmek için “Strateji Haritasından” yararlanmaktadır. Strateji Haritasıyla birlikte
işletmelerin uzun vadede ulaşmak istedikleri finansal hedefler belirlenmektedir. Daha sonra ise fiyat, kalite ve
zaman planlamaları oluşturulmalıdır. Bir diğer boyutta ise maliyet yapısının ve kaynak kullanımının nasıl
iyileştirileceğini belirleyen verimlilik stratejisi oluşturulmaktadır. Son olarak bu süreçlerin etkin olmasına
yardımcı olan maddi olmayan (işletme değeri, işgücü, bilgi, yönetici, organizasyonel sermaye gibi) varlıklar
belirlenir. Maddi olmayan bu varlıkların işletme başarısı üzerindeki etkisi de DPK ile incelenmektedir.
DPK, tarım işletmelerinde strateji ve uygulamanın birbirilerine uyum sağlaması için yardımcı olabilecek bir
yönetim aracıdır. Tarım işletmelerinde belirlenecek olan vizyon ve misyonun ölçülebilir hale getirilmesi, çiftlik
yöneticisi, çalışanlar ve paydaşlar için görünür dört perspektifte çeşitli hedefler arasında bağlantı kuran strateji
haritaları ile desteklenebilmektedir.
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Şekil 2. Denge Puan Kartının (DPK) Stratejik Haritası

Büyüme Stratejisi

Üretkenlik Stratejisi
Kuruluşun Değerini
Maksimize Etmek

Gelir
fırsatlarını
genişletme

Varlık
kullanımını
arttırma

Maliyet
yapısını
iyileştirme

Müşteri
değerini
artırma

Gelir
fırsatlarını
genişletme

Müşteri başına
geliri artır

Yeni müşterileri
kazan/elde tut

Fiyat

Kalite

Bulunabilirlik

Seçenekler

İşlevsellik

Müşteri başına
maliyeti azalt

İlişki

Ürün/Hizmet Özellikleri

Operasyonel
Mükemmellik
• Tedarik
• Üretim
• Dağıtım
• Risk yönetimi

İnsan Sermayesi
• Yetkinlikler
• Deneyim
• Eğitim

Ortaklık

Hizmet

Müşteri Yönetimi
Süreçleri
• Seçme
• Kazanma
• Elde tutma
• Büyüme

•
•
•

•
•
•

İnovasyon
A&G portföyü
Tasarım/Geliştirme
Başlatma

Bilgi Sermayesi
Sistem
Database
Network

Marka
İmaj

Sosyal ve Çevre
Yönetimi Süreçleri
• Çevre
• İletişim
• Sosyal sorumluluk

Organizasyonel Kapasite
• Kültür
• Ekip çalışması
• Liderlik

Tarım işletmelerinde DPK’nın geliştirilmesi ile stratejik yönetim faaliyetlerine önemli katkı sağlanmış olacaktır.
Nitekim geleneksel performans ölçüm kriterlerinde işletme maliyet minimizasyonuna ve kar maksimizasyonuna
odaklanılmış olup, bu ölçüm göstergeleri ile işletmelerin karlılıkları veya etkinlikleri belirlenmiştir. Fakat
işletmelerin uzun vadeli stratejilerinin geliştirilmesinde maddi varlıkların karlılıklarının veya etkinliklerinin
belirlenmesi tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü tarım işletmelerinde yöneticilerin aynı zamanda aile reisi
olması ve karar vermede işletmecinin deneyimi, yaşı, kabiliyeti, girişimci özellikleri, ürün kalitesi ve bilgi gibi
maddi olmayan faktörlerin etkili olması stratejik açısından bu değerlerin hesaplanması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Elle tutulmayan veya fiziksel olarak ölçülemeyen bu göstergelerin ölçülmesine imkân sağlayan
DPK, işletmelerin karşılaştırılmasına radikal bir bakış açısı getirmesinden dolayı önemlidir. Bu sayede ihtiyaç
duydukları kapasite ve maddi olmayan varlıklardaki değişimi gözlemlenmesine yardımcı olmaktadır.
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4. SONUÇ
Tarım sektöründe artan gıda güvenliği, iklim değişiklikleri ve rekabet şartları nedeniyle geleceğe yönelik olarak
stratejik düşünmek ve planlama yapmak önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla stratejik yönetim, tarım
işletmecisinin bir yaşam biçimi olmalıdır. Tarım işletmelerinde yöneticinin genellikle aile üyelerinden olması ve
işgörenlerin de aile üyelerinden seçilmesi nedeniyle hanehalklarının tamamı stratejik planlama ve yönetim
sürecine dahil edilmelidir. Stratejik planlama ve yönetim aynı zamanda, bilginin (tarihsel, güncel ve öngörülen)
tarım işletmesinin başarısı üzerinde etkisi olduğu sürekli bir süreçtir.
Tarım işletmeleri, toplam süreç içindeki rekabet güçlerini tanımlamak ve daha sonra rekabet avantajı sağlayacak
şekilde stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle yöneticiler, stratejik düşünce ile sürdürülebilir
rekabet avantajı elde etmek için tarım sektöründe bütüncül bir düşünceye sahip olunması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Stratejik planlama ve yönetim süreci sadece bütüncül bir açıdan ele alındığında başarılı olabilir ve
entegre bir şekilde yürütülmektedir.
Tarım işletmelerinin performans ölçümleri, işletmelerin kayıt tutma oranlarının çok düşük olmasından dolayı
anket yoluyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu göstergelerle birlikte işletmelerin finansal başarıları ortaya
çıkartılmış ve işletmelerin karşılaştırmaları yapılmıştır. Fakat tarım işletmelerinde stratejileri oluşturmak,
yaygınlaştırmak, işletme ve yönetici hedeflerini ilişkilendirmek, bütçe ayarlamak, bilgi toplamak, karşılaştırma
için performans göstergeleri oluşturmak ve değerlendirme yapmak amacıyla maddi olmayan ölçütlerin de
belirlenmesi ve bu ölçütlerin işletme başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik stratejik yönetim
yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.
Maddi olmayan performans ölçütleri arasında yer alan DPK, tarım işletmesinin bir amacının ve hedefinin
olmasını sağlaması açısından ve yönetsel becerilerin kazandırılması açısından önemlidir. DPK, işletmelerin
kendilerine özgü yapılarını dikkate alarak misyon, vizyon ve stratejilerini geliştirilmesine imkân sağlamakta ve
işletmenin performansının artırılmasına imkan sağlamaktadır. Nitekim tarım işletmelerinde yoğun rekabet
koşulları düşünüldüğünde finansal ve finansal olmayan performans göstergelerin belirlenmesi ve
karşılaştırılmasının yapılması açısından DPK uygulamasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. DPK ile işletmelerin
vizyon, misyon ve stratejileri kantitatif olarak ölçülmesi sağlanacak ve tarım işletmesinin başarısı üzerinde
finansal ve finansal olmayan göstergeler birlikte incelenmiş olacaktır.
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Özet: Bu çalışma, Konya ili Merkez (Karatay, Meram ve Selçuklu) ilçelerinde tarımsal kredi kullanan işletmelerin kredi
kullanım düzeyleri ve geri ödeme stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 85 farklı işletmeye anket
uygulanmış, incelenen işletmelerde nüfus ve işgücü varlıkları, eğitim durumu, arazi varlıkları, üretim desenleri, sermaye
yapıları, borçlanma durumlarına ilişkin sonuçlar verilmiştir. İşletmelerin gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, işletme
masrafları, saf hasıla, brüt kar, net kar, tarımsal gelir ve rantabilite gibi yıllık faaliyet sonuçlarına ilişkin ekonomik analizler
yapılmış ve değerlendirmede bulunulmuştur. İşletmelerde elde edilen tarımsal gelir, ortalama nüfus başına (2017 yıl sonu
döviz kuru dikkate alındığında) 12.005 USD’ye tekabül etmektedir. İşletmeler ortalamasına göre sermayenin %12,99’unu
yabancı sermaye, %87,01’ini ise öz sermayeden meydana gelmektedir.
Son yıllarda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinin sunmuş olduğu sübvansiyonlu kredilerin haricinde özel bankaların
da tarım sektörüne daha fazla finansman sağladığı görülmektedir. Ancak özel bankalardaki faiz oranlarının yüksek olması
üreticilerin kredi geri ödemelerinde zorlandığını göstermektedir. Ayrıca kullanılan tüm kredilerde yatırım kredisinin payının
gelişmiş ülkelerdeki gibi yükseltilmesi önem arz etmektedir. Ülkemizde finansal danışmanlığın yaygınlaşması önem arz
etmektedir. Üreticilerin mutlak suretle finansal danışmanlık hizmeti alarak yatırımlarını planlamaları, geleneksel tarım
yapısından, modern ve sürdürülebilir bir tarım işletmeciliğine doğru yönelerek, daha düzenli bir kredi politikasını
benimsemesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansman, Kredi, Konya, Tarımsal Kredi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Abstract: This study was carried out to determine the credit utilization levels and reimbursement strategies of the
enterprises that use agricultural credit in the districts of Konya (Karatay, Meram and Selcuklu). In the study, surveys were
applied to 85 different enterprises and the results of population and labor assets, educational status, land assets,
production patterns, capital structures, borrowing status were given. Economic analyzes of the results of annual activities
such as gross production value, gross product, operating costs, pure product, gross profit, net profit, agricultural income
and rantability were made and evaluated. Agricultural income obtained from enterprises corresponds to USD 12.005 per
average population (considering the exchange rate at the end of 2017). According to the average of enterprises, 12.99% of
the capital is composed of foreign capital and 87.01% is composed of equity capital.
In addition to the subsidized loans provided by the Ziraat Bank and the Agricultural Credit Cooperative, private banks have
provided more financing to the agricultural sector in recent years. However, the high interest rates in private banks indicate
that the producers have difficulty in repayment of loans. In addition, it is important to raise the share of investment loans in
all countries as in developed countries. The spread of financial consultancy in our country is important. Producers need to
adopt a more regular credit policy by planning to invest in financial consultancy services and by moving from traditional
agriculture to modern and sustainable agricultural operations.
Key Words: Financing, Credit, Konya, Agricultural Credit, T.C. Ziraat Bank A.Ş.

1. GİRİŞ
Sürdürülebilir tarım kavramı, tarımsal üretimde çevresel, sosyal, ekonomik baskılar karşısında, tarımsal
faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak bir ekonomik tatmin düzeyini elde etmek, toplumsal talepleri
karşılayacak ama aynı zamanda da doğal dengeye zarar vermeden yürütülecek tarımsal faaliyetlerin devamını
hedefleyen bir yaklaşımdır. Köyden kente göçün önlenebilmesi, genç nüfusun köy şartlarında sosyal ve kültürel
açıdan daha iyi şartlara sahip olabilmesi ile eğitim, sağlık, barınma vb. yaşam şartlarının iyileştirilmesi orta ve
yüksek gelir seviyesi ile sağlanabilir. Belirtilen gelir seviyelerine ulaşabilmenin en pratik yolu tarımda ekonomik
sürdürebilirliği sağlamakla mümkün olabilecektir.
Tarımsal üretimde iklim faktörlerinin etkisi, üretimin süresi, risk ve belirsizliklerin fazla oluşu, hastalık ve
zararlılardan etkilenmesi, tarım ürünlerinin arz ve talep esnekliklerine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz fiyat
dalgalanmaları gibi faktörler tarım işletmelerinin gelirlerini azaltabilmektedir. Ayrıca tarımda modern
tekniklerin kullanılabilmesi, üreticilerin bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilebilmesi için tarım teknolojisindeki
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gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bütün bu modern tarım tekniklerinin
uygulanabilmesi, girdilerin temini, tarımsal yatırımların gerçekleştirilmesi öz sermaye, yetersiz kalması
durumunda ise yabancı sermaye ile sağlanabilmektedir.
Tarım işletmelerinde genel olarak yabancı sermaye kısa veya uzun vadeli kredi şeklinde temin edilmektedir.
Herhangi bir varlığa sahip olmayan, sadece kredi temini ile ya da kiralayarak tarımsal işletmeye sahip bir
girişimcinin, çok özel bir durum meydana gelmemesi durumunda başarı sağlaması mümkün görünmemektedir.
Nitekim Türkiye’nin tarım işletmelerinin yapısı göz önünde bulundurulduğunda bu durum görünmekte olup,
yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu durumun yanı sıra tarım işletmelerinin üretim dönemi
içerisinde gelirleri belirli tarihlerde sağlanırken, yıl içerisinde üretim faaliyetleri için belli üretim masraflarını
karşılamak için finansmana ihtiyaç duymaktadırlar. Bu finansman ihtiyaçlarını karşılamada en önemli kaynak ise
kredilerdir. Ayrıca birçok ürünü yılda bir satılan, buna karşılık bütün bir yıl masraf yapılan tarım sektöründe,
sermayenin devir hızı yavaş ve tasarruf edilerek sermaye oluşturmak zor olduğundan kullanılabilir sermaye
miktarı çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik, üretimin artırılması için gerekli faaliyetlerin
gerçekleştirilmesini, işletmelerin rasyonelleştirilme olanaklarını ve dolayısıyla çiftçinin gelir düzeyinin
yükseltilmesini geniş ölçüde engellemektedir. Bu durumda öz sermayesi yetersiz olan çiftçilerin, üretim
faaliyetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirebilmeleri, satın alma ve yatırımlarını aksamadan yapabilmeleri
için uygun şartlarla tarımsal kredi ile desteklenmeleri gerekmektedir (Yurdakul ve ark. 1994). Kredi, yetersiz
olan öz sermayenin desteklenmesi suretiyle faydalı olabilmektedir.
Türkiye’de tarım işletmelerinin teşkilatlı kredi kaynağının başında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(TCZB) gelmekte,
kooperatif kaynakları ve son yıllarda artan ölçülerde özel bankaların da işletmelere kredi faaliyetleri artış
göstermektedir. 2005 yılına kadar tarım sektörüne pek ilgi duymayan özel bankalar, bu tarihten itibaren
üreticilere özel kredi kartları, destek ve kredi paketleri ile tarım sektörüne yönelik uygulamaları arttırmışlar, bu
bankalar 2014 yılında 40 milyar TL’yi aşan tarım sektörü kredilerinin yaklaşık 1/3’ünü karşılamışlardır. Ayrıca son
yıllarda yatırım kredileri kullanımında da önemli artışlar yaşanmaktadır. TCZB’nin kullandırdığı tarımsal krediler
içinde yatırım kredilerinin payı 2003 yılında %6 iken bu oran 2012 yılında %48 düzeyine çıkmıştır.
Türkiye’de 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklık ve küresel krizden tarım sektörü olumsuz etkilenmiş, 2009
yılında 160 bin çiftçinin 2,4 milyar TL tutarındaki tarımsal kredi borcunun vadesi uzatılmıştır. Buna paralel olarak
TCZB ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli tarım kredilerin vadesi işletme kredilerinden 2 yıla,
yatırım kredilerinde 7 yıla çıkarılmıştır. Artan kredi bakiyeleri ile birlikte, yaşanan olumsuz gelişmeler, bazı
bankaların kredi politikaları ve işletmelerin bilinçsizce kullanımları nedeniyle de takibe düşen krediler
çoğalmıştır. Bunların yanında son dönemlerde TCZB tarafından, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla
birçok alanda, sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilmiştir. Bu gelişmeler tarımsal kredi alanında sürekli
değişen uygulamaların olduğunu göstermektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında Konya ilinde Ziraat
Bankasından kredi kullanan işletmelerin sosyo-ekonomik özelliklerinin belirlenmesi, yıllık faaliyet sonuçlarının
hesaplanması ve sermaye yapılarının ortaya konularak kredi kullanım davranışlarının incelenmesi çalışmanın
temel amacını oluşturmaktadır.

2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada kullanılan veriler çalışma alanı olan Konya ili merkez ilçeleri olan Meram, Selçuklu ve Karatay’da
faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinden yüz yüze yapılan görüşmelerden, anket yoluyla elde edilen
verilerden oluşmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar, başta tarıma finansman sağlayan
bankalar olmak üzere Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatiflerinden
sağlanan veriler ile Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü(TEAE), Türkiye
Bankalar Birliği(TBB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Meteoroloji Genel
Müdürlüğü(MGM), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü(BSYD) ile Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan istatistiki veriler çalışmada kullanılmıştır.
Araştırma bölgesi olan Konya ili merkez ilçelerinde faaliyet gösteren ve Ziraat Bankasından kredi kullanan 2.415
tarım işletmesi çalışmanın popülasyonunu oluşturmaktadır. İşletmelerin tamamından veri elde etmek mümkün
olamadığından örnek işletmeler, oransal örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Oransal örnekleme
yöntemine göre çalışılacak örnek sayısı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır (Miran, 2003).
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Formülde;
σ2px= Oranın Varyansı
n: Örnek hacmi
N: Ana kütle
p: Oran
Bu formül kullanılarak çalışmada örnek işletme sayısı 85 olarak belirlenmiş ve anketlerden elde edilen veriler
tablolara işlenerek verilerin analizleri yapılmıştır. Tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik analizleri hesaplanırken
işletmelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bu doğrultuda araştırma bölgesindeki tarım
işletmelerin sosyo-ekonomik yapıları incelenerek ayrıca, işletmelerin üretim deseni, sermaye yapıları, yıllık
faaliyet sonuçları ve rantabilite oranları (Açıl ve Demirci, 1984) işletme tipolojilerine göre hesaplanmıştır.
İncelenen işletmelerin sermaye yapıları likiditesine göre sınıflandırılmış ve bilançoları oluşturulmuştur. Aktif
sermaye nakde çevrilebilme kolaylığına göre (likiditesine), kendi içinde dönen (cari ya da kısa vadeli varlıklar)
orta vadeli varlıklar ve duran (sabit ya da uzun vadeli) varlıklar olmak üzere üçe ayrılırken, pasif sermaye de
kendi içinde, borçlar ve öz sermaye olarak ikiye ayrılır. Borçlar da vadeleri dikkate alınarak, kısa vadeli (cari)
borçlar, orta vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Sermayenin likiditesine göre
taksimi, sermayenin analizi açısından daha uygun bulunmaktadır. Bu esaslar çerçevesinde tarım işletmelerinde
sermayenin likiditesine göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (Oğuz ve Bayramoğlu, 2014).
1)
a)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

AKTİF SERMAYE
Dönen (Cari) Varlıklar
Para Mevcudu ve Alacaklar
Malzeme ve Mühimmat
Satılacak Hayvanlar
Büyümekte Olan Bitkiler
Önceden Ödenmiş Giderler

2)
a)
i)
ii)
iii)

PASİF SERMAYE
Borçlar (Yabancı Sermaye)
Kısa Vadeli (Cari) Borçlar
Orta Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar

b)
i)
ii)

Orta Vadeli Varlıklar
Damızlık Hayvan Varlığı
Makine ve Alet Varlığı

b)

Özsermaye

c)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Duran (Sabit) Varlıklar
Toprak Varlığı
Arazi Islahı Varlığı
Bina Varlığı
Bitki Varlığı
Meyve Ağaçları f. Bağ
Orman Ağaçları

Tarım işletmelerin bilançoları likiditesine göre oluşturularak, tarım işletmelerinin finansman yapısının
incelenmesi ve tarım işletmelerinin işletme dışı kaynak kullanma oranlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca
tarım işletmesi yöneticilerine anket soru formlarında finansman kaynakları ve maliyetlerine yönelik sorular
yöneltilmiştir. Bu bilgilerle kredi kuruluşlarına göre kaynak kullanımının belirlenmesi ve kredi kuruluşlarına göre
finansman maliyetlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları hesaplanmış ve işletmenin finansal analizlerinin yapılmasına olanak
sağlayacak şekilde (Gelir–Gider Tablosu) düzenlenmiştir. Nitekim işletmelerin finansal analizlerinin
yapılmasında en önemli tablolar bilanço ve gelir gider tablosudur. Bu tablolardan yararlanarak işletmelerin, Cari
oranları, Likidite oranları, mali kaldıraç oranları, kısa ve orta vadeli borçlanma oranları, sermaye devir oranları
hesaplanmıştır. Elde edilen bu veriler ile işletmelerini borç ödeme gücünün belirlenmesi, işletmelerin gelirleri
dikkate alınarak en uygun ödeme süresinin belirlenmesi, işletmelerin borçlanma gerekliliğinin belirlenmesi ve
finansman yapısının işletme yönetimi üzerindeki etkilerin belirlenmesi sağlanmıştır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Araştırma Alanı
Konya ili, Anadolu Yarımadası’nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer almaktadır. Merkez
ilçeleri Meram, Karatay ve Selçuklu ile birlikte toplam 31 ilçeye sahiptir. 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt
sistemine göre Konya ve Merkez ilçelerinde nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 1: Konya 2016 Yılı Merkez İlçe Nüfus Dağılımı
Nüfus
Türkiye Toplam Nüfus
Konya İl Nüfusu
Karatay
Selçuklu
Meram
Kaynak: Anonim (2016)

Toplam
79.814.871
2.161.303
308.983
622.846
346.366

Türkiye nüfusunun %2,71’i Konya ilinde yaşamaktadır. Konya nüfusunun da %58,91’lik kısmı da Merkez ilçeler
olan Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırlarında ikamet etmektedir.
Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Konya ilinde, tarım sektörüne hububat tarımı egemendir. Bunun
yanında meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır. İlin 40.813.520 dekar mevcut alanının %47’si tarım arazisi,
%19’u çayır mera, %13’ü ormanlık-fidanlık, %21’i de arım dışı arazilerden oluşmaktadır. En çok üretimi yapılan
tarla ürünleri; buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Bölgenin sulanabilir alanının az olmasından dolayı yoğun olarak
buğday ve arpa ürünleri yetiştirilmektedir.
Tablo 2: Konya İli Tarımsal Arazi Kullanımı
Kullanım şekli
1- İşlenen Arazi
Tarla arazisi
Nadas
Sebze
Meyve
Bağ
Toplam
2- Çayır Mera
3- Orman
4- Ürün Getirmeyen Alan
Genel Toplam

Alan (dekar)

%

%

11.692.425
6.768.596
196.606
287.577
99.182
19.044.386
7.614.607
5.401.890
8.752.637
40.813.520

61,5
35,5
1
1,5
0,5
100
100
100
100

28,7
16,6
0,5
0,7
0,2
46,7
18,7
13,2
21,4
100

Kaynak: Anonim (2016)

Konya ilinde hayvan varlığı dağılımına bakıldığında bölgede küçükbaş hayvan sayısının ağırlıkta olduğu
gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra büyükbaş hayvan varlığı ile kanatlı hayvan sayısında da Türkiye’de ilk üç il
içerisinde yer almaktadır.
Tablo 3: Konya Hayvan Varlığı
Hayvan Türü
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
Kanatlı Hayvan
Arı Kovanı

Sayısı
646.816
1.918.662
10.662.482
77.923

Kaynak: Anonim (2016)

3.2. Tarım İşletmelerinin Genel Yapısı
Ülkelerin ekonomileri sektörel olarak, sektörler ise firma ya da işletme olarak ayrılmaktadır. Dolayısı ile ülke
ekonomilerinin en küçük birimini işletmeler oluşturmaktadır. Tarım sektörünü oluşturan en küçük birim tarım
işletmesi veya çiftçi ailesi olarak adlandırılmaktadır (Oğuz ve Bayramoğlu, 2014). Bu çalışma kapsamında
incelenen işletmelerde işletme başına nüfus varlığı 5,74 kişidir. Bu oranının %45,12’sini kadınlar, %54,88’ini ise
erkekler oluşturmaktadır. İşletmenin esas kaynağı olan 15-49 yaş arasındaki nüfus ise, işletmeler ortalamasında
toplam nüfusun %46,31 ile önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde bireylerin eğitim
durumları ise %62,53’ü ilkokul mezunu olup, okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise %2,58 olarak tespit
edilmiştir.
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Tablo 4: İncelenen İşletmelerin Sosyal Özellikleri
0-15
16-50
Adet
%
Adet
%
0-6
0,67
12,5
0,39
6,86
7-14
0,67
12,5
0,72
12,75
Nüfus
15-49
2,67
50
2,67
47,06
50-+
1,33
25
1,89
33,33
7-14
0,33
9,52
0,36
9,15
EİB
15-49
2,33
66,67
2,42
61,27
50-+
0,83
23,81
1,17
29,58
Okuryazar
0
0
0,06
1,05
Okuryazard.
0
0
0,11
2,11
İlkokul
3
64,29
3,22
61,05
Eğitim
Ortaokul
1
21,43
0,89
16,84
Lise
0,33
7,14
0,89
16,84
Üniversite
0,33
7,14
0,11
2,11

October 27-28, 2018
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51-150
Adet
%
0,65
11,3
1,08
18,7
2,68
46,52
1,35
23,48
0,54
14,38
2,34
62,54
0,86
23,08
0,03
0,49
0,1
1,96
3,38
66,18
0,75
14,71
0,65
12,75
0,2
3,92

151-+
Adet
%
1,08
18,57
0,54
9,29
2,63
45
1,58
27,14
0,27
7,54
2,33
64,93
0,99
27,54
0,13
2,63
0,21
4,39
2,71
57,02
0,21
4,39
1,25
26,32
0,25
5,26

İşletme Ort.
Adet
%
0,72
12,5
0,84
14,55
2,66
46,31
1,53
26,64
0,42
11,19
2,35
63,04
0,96
25,77
0,06
1,17
0,13
2,58
3,14
62,53
0,64
12,65
0,86
17,1
0,2
3,98

Araştırma alanında faaliyet gösteren ve incelenen işletmeler kredi kullanım tutarlarına göre 0-15.000 TL (0-15
işletme grubu), 16.000-50.000 TL (16-50 işletme grubu), 51.000-150.000 TL (51-150 işletme grubu) ve 151.000
TL (51+ işletme grubu) ve üzeri kredi kullanan işletmeler olarak 4 gruba ayrılmıştır. İşletmelerin arazi tasarruf
şekillerine bakıldığında toplam işletme arazisinin %88,98’i mülk arazi, %9,65’i kiraya tutulan arazi ve %1,37’si ise
ortağa tutulan arazilerden oluşmaktadır. İşletmeler ortalamasında mülk arazi 175,54 da ortalama parsel sayısı
3,41 adet, ortalama parsel büyüklüğü ise 60,96 da olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 23,8 milyon hektar tarım
arazisi, 3 milyon tarımsal işletme ve bu işletmelerde toplam 40 milyon hissedar bulunmaktadır. Ortalama
işletme büyüklüğü 59 da ve işletme başına düşen parsel sayısı 10’dur. AB üyesi bazı ülkelere bakıldığında
Fransa’da işletme büyüklüğü 521 da, Almanya 457 da, İspanya 238 da, AB ortalaması ise 126 da olduğu
görülmektedir (Anonim, 2018a). Arazilerde en çok üretimi yapılan ürün buğday (%27,38), arpa (%23,03) ve
ayçiçeği (%9,46) olarak belirlenmiştir. Bunları takip eden ürünler ise %9,23 ile silajlık mısır, %9,02 dane mısır ve
%6,44 şeker pancarıdır. Yonca, fiğ ve havuç gibi ürünlerinde üretim alanları iyi seviyelerde olduğu
görülmektedir. İşletme gruplarına bakıldığında, kredi kullanımıyla birlikte ürün çeşitliliğinde artış görülmekte,
endüstriyel bitkilerin ekilişine ve hayvancılıkla paralel yem bitkilerinin üretimine yer verilmektedir.

3.3. Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı
Türkiye’de geçimlik aile işletmelerinin dışında kalan tarım üreticileri üretimde bulunabilmek için sermayeye
ihtiyaç duymaktadırlar. Tarımda sermaye faktörü, gelirlerin tüketilmeyen bölümlerinin biriktirilmesi yoluyla
sağlanmaktadır. Sermaye biriktirmenin yetersiz kalması durumunda ise üreticiler işletme dışı kaynaklara
başvurarak borçlanma yoluyla işletme sermayesi sağlamaya çalışmaktadırlar. Borçlanma yoluyla oluşturulan bu
tür fonlar ya yatırım kredileri veren finans kurumlarından yada uluslararası kuruluşların bu tip kredi
olanaklarından yararlanılarak giderilmeye çalışılmaktadır (Fırat, 1999).
Araştırma bölgesindeki işletmelerin sermaye yapısı likiditesine göre incelenmiştir. İşletmelerin üretim
faaliyetlerinin devamı ve başarısı için kullanılmaya hazır ve yeter miktarda para sermayesine ihtiyaç vardır.
İncelenen işletmelerde para sermayesi işletme başına 18.600,00 TL olarak belirlenmiş olup, işletme gruplarında
ölçek arttıkça para sermayesinin arttığı görülmektedir. Malzeme ve mühimmat sermayesi, işletmelerin
ambarında bulunan tohumluk, yem, gübre, ilaç, yakıt, yakacak ve temizlik maddeleri ile pazarda satılmak üzere
ayrılan ürünlerin değerlerinden oluşmaktadır. Malzeme ve mühimmat sermaye unsurlarının likiditesi yani
paraya çevrilme olasılıkları yüksek olduğundan işletmenin kısa vadede finansman sorunun çözmeye yardımcı
olmaktadır. Bu yüzden malzeme ve mühimmat sermayesi işletmeler için oldukça önem arz etmektedir.
İncelenen işletmelerde malzeme ve mühimmat sermayesi işletme başına 46.943,24 TL olarak belirlenmiş ve bu
değerler kredi kullanımı arttıkça yükseldiği görülmektedir.
Tarımsal üretim faaliyetine doğrudan ve dolaylı olarak katılan hayvan varlığı işletmelerin hayvan sermayesini
oluşturmaktadır. Konya’nın son yıllarda büyükbaş süt hayvancılığında ve besicilik faaliyetlerindeki gelişimi
dikkate alındığında, işletmelerin birçoğunda hayvancılık faaliyetlerine rastlanılmıştır. İşletme başına düşen
büyükbaş hayvan sayısı 21,6 baş ve sermaye olarak 176.649,41 TL olarak bulunmuştur. Çalışma alanı içerisinde
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine de yer verilen işletmelerle görüşülmüş ve işletme başına 196,6 adet küçükbaş
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hayvan tespit edilmiştir. İşletme başına düşen sermayesi ise 176.105,88 TL olarak belirlenmiştir. İncelenen
işletmelerin büyümekte olan bitkiler varlığı işletme ortalamasında 18.335,73 TL olarak hesaplanmış ve toplam
dönen varlıkların %5,16’sını oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde işletme başına düşen alet makine
sermayesi 269.932,35 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca işletme başına toplam 13,18 adet alet ve ekipman
düştüğü belirlenmiştir. İşletmelerin tümünde traktör, römork, pulluk ve mibzer tespit edilmiştir. İşletmenin
kredi kullanım artışına paralel olarak, üretim ölçeğinin ve üretim faaliyetlerindeki çeşitliliğin artması ile birlikte
alet ve makine sermayesinin arttığı görülmektedir.
Arazi sermayesinin bileşenlerinden olan toprak sermayesi işletme başına 2.060.782,35 TL hesaplanmıştır. Bu
miktar kredi kullanımının artmasıyla birlikte büyümektedir. Kredi kullanımı 0-15 grubu işletmelerde arazisinin
tamamı mülk olduğu, 16-50 ve 151-+ gruplarında ise hiç ortağa tutulan arazi bulunmadığı tespit edilmiştir.
Tarım işletmelerinde gereğinden fazla bina sermayesinin bulunması işletme içerisinde risk oluşturacak bir
faktördür. Çünkü gereksiz sermaye kullanımı sabit masrafları artırmakta ve işletmenin karlılığını düşürmektedir.
Tarım kesiminde bu şekilde gereksiz sermaye kullanımı kaynakların âtıl kullanılmasını da beraberinde
getirmektedir. İncelenen işletmelerde bina sermayesi işletme başına 178.439,87 TL olarak belirlenmiş ve
işletme grupları itibariyle 0-15 grubunda 129.333,33 TL, 16-50 grubunda 173.055,56 TL, 51-150 grubunda
165.025,00 TL, 151-+ grubunda ise 210.875,00 TL olarak çıkmıştır. İşletmeler ortalamasında bina sermayesinin
%68,83’ünü konut değeri, %14,66’sını da ambar değeri oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde işletme başına
arazi sermayesi 2.340.378,63 TL olarak hesaplanmış ve bunun %85,25’lik kısmını toprak sermayesi, %10,40’lık
kısmını ise bina sermayesi oluşturmaktadır. Toprak sermayesinin payının yüksek olmasındaki etken yöredeki
arazi fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Tablo 5: İncelenen işletmelerde Aktif Sermayenin Dağılımı
İşletmeler Ortalaması
TL
%
Para Mevcudu ve Alacaklar
18.600,00
0,61
Malzeme ve Mühimmat Sermayesi
46.943,24
1,55
Dönen (Cari) Varlıklar
Satılacak Hayvanlar
271.643,53
8,97
Büyümekte Olan Bitkiler
18.335,73
0,61
Toplam
355.522,49
11,74
Damızlık Hayvan Varlığı
81.111,76
2,68
Orta Vadeli Varlıklar
Alet makine
269.932,35
8,91
Toplam
351.044,12
11,59
Toprak Varlığı
2.060.782,35
68,04
Arazi Islahı Varlığı
47.823,53
1,58
Duran Varlıklar
Bina Varlığı
178.439,87
5,89
Bitki Varlığı
35.025,25
1,16
Toplam
2.322.042,90
76,67
Toplam Aktif Sermayesi
3.028.609,51
100
İşletmelerin üçüncü şahıslara karşı olan her türlü borçları ile öz kaynaklar, pasif sermayeyi meydana
getirmektedir. İncelenen işletmelerde kredi kaynaklarından kullanılan kredilerin %44,60’ını tarımsal üretim
kredisi, %41,01’ini alet makine kredisi, %9,75’ini aile tüketim harcamaları, %1,52’sini şahıs borçları ve
%3,13’ünü kooperatif borçları oluşturmaktadır. Devletin sübvansiyonlu kredi uygulamaları ile özel bankaların
tarım sektöründe daha fazla yer almaları ile birlikte son yıllarda kredi kullanım miktarları artış göstermiştir.
İncelenen işletmelerde işletme başına düşen pasif sermaye 3.028.609,51 TL olarak hesaplanmış olup, bu
değerin %12,99’unu yabancı sermaye, %87,01’ini ise öz sermayenin oluştuğu görülmüştür. Öz sermayenin bu
denli yüksek oluşu bölgedeki arazi bedellerinin yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır.
Sermaye Grupları

3.4. Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçları
Tablo 6’da incelenen işletmelerin tabakalara göre ekonomik özellikleri verilmiştir. İşletmelerde brüt kar
ortalama 274.692,25 TL olarak belirlenmiş olup, dekara brüt kar işletme başına 688,99 TL olarak belirlenmiştir.
İşletme gruplarına bakıldığında ise ölçek büyüdükçe birim alana düşen brüt kar artmaktadır. İncelenen
işletmelerde işletme başına 247.789,18 TL olarak hesaplanmış olup, dekara ise 1.191,38 TL olarak
gerçekleşmiştir.
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İncelenen işletmelerde tarımsal gelir ortalama 260.450,88 TL olarak hesaplanmıştır. TÜİK verilerine göre
Türkiye’de 2016 yılında kişi başına düşen milli gelir 10.750 $ olarak belirlenmiştir. Merkez Bankası verilerine
göre 2017 yıl sonu döviz kuru baz alındığında (1$=3,7787TL) incelenen işletmelerde ortalama nüfus başına gelir
12.005 $’a tekabül etmektedir ve Türkiye ortalaması üzerinde bir gelir elde edilmektedir. Ancak Dünya’da
tarımda önce gelen ülkelerin kişi başına düşen tarımsal gelir rakamlarına bakıldığında oldukça geride olduğu
görülmektedir. Nitekim tarım nüfusuna düşün tarımsal gelir, ABD’de 96.289 $, Hollanda’da 81.564 $, Fransa’da
59.453 $, Almanya’da 41.714 $, İspanya’da ise 81.342 $ seviyelerinde gerçekleşmektedir (Ağızan, 2018).
İncelenen işletmeler için ortalama net kar 96.358,70 TL, dekara ise 463,30 TL olarak hesaplanmıştır. 0-15 grubu
ile 16-50 grubunda net kar negatif çıkmıştır. Her ne kadar bu tip işletmelerde net kar negatif çıksa da bu
işletmeler üretime devam etmektedir. Bunun sebebi ise üretim faaliyetinde bulunan üreticilerin tarım daha çok
yaşam tarzı olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Tarım işletmelerinde toplam gelir içerisindeki sermaye gelirinin payını ifade etmek amacıyla rantabilite faktörü
hesaplanmaktadır. Tarım işletmelerinde toplam gelir gayrisafi hasıla ile ölçülürken, sermayenin geliri saf hasıla
ile ölçülmektedir. Bu iki sonucun birbirine oranlanması sonucu rantabilite faktörü ortaya çıkmaktadır. İncelenen
işletmelerde rantabilite faktörü %45,93 olarak hesaplanmıştır
İşletmeler ortalamasında sermaye devir oranının %16,58 olarak hesaplandığı görülmekte olup, bu oran gayrisafi
üretim değeri ile yatırım sermayesinin yaklaşık 6 yılda geri dönüşünün sağlanabileceği anlamına gelmektedir.
Mali kaldıraç oranı, işletmelerin toplam borçlarını ödeyebilme gücünü göstermekte olup, toplam borçların aktif
sermayeye bölünmesi ile hesaplanmaktadır. İncelenen işletmelerde mali kaldıraç oranı %3,61 olarak tespit
edilmiştir. Bu oran aktif sermayenin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini, bir başka ifadeyle bir
işletmenin varlıklarının ne kadarını kendisine kredi sağlayan kişi yada kurumlara borçlu olduğuna işaret eden bir
orandır.
Tablo 6. İncelenen İşletmelerin Ekonomik Özellikleri
0-15
GSÜD (TL/da)
613,95
GSH (TL/da)
650,71
İşletme Masrafları (TL)
564,17
Saf Hasıla(TL/da)
86,54
Brüt Kâr (TL/da)
243,33
Net Kâr (TL/da)
-142,05
Tarımsal Gelir (TL/da)
140,62
Tarımsal Gelir (TL/Kişi)
5.558,98
Toplam Aile Geliri (TL) (İşletme Başına)
29.647,92
Rantabilite Faktörü (%) (İşletme Başına)
13,3
Mali Rantabilite (%) (İşletme Başına)
-3,15
Ekonomik Rantabilite (%) (İşletme
1,89
Başına)
Sermaye Devir Oranı (%) (İşletme Başına)
13,43
Sermaye Devir Hızı (Yıl) (İşletme Başına)
7,45
Mali Kaldıraç Oranı (%)
1,38

16-50
1.256,70
1.305,39
939,69
365,7
524,09
-103,67
425,78
21.088,69
119.502,58
28,01
-1,18

51-150
1.340,97
1.517,30
776,19
741,11
752,62
344,31
783,61
40.864,49
234.970,83
48,84
5,12

151-+
1.314,87
1.366,40
686,75
679,65
762,32
309,32
694,79
74.997,38
437.484,71
49,74
4,87

İşl. Ort.
1.290,09
1.399,23
778,08
621,16
688,99
463,3
660,06
45.068,12
539.463,25
45,93
3,66

3,9

9,34

9,18

8,18

13,39
7,47
1,35

16,9
5,92
3,78

17,75
5,63
4,47

16,58
6,03
3,61

3.5. İşletme ve Yatırımların Kredi Oranları İle Kredilerin Bankalara Göre Dağılımı
Bankaların son yıllarda kullandırdıkları tarımsal kredi miktarının sektör içerisindeki payı giderek artmaktadır.
2013 yılında %3,4 olan oran, 2016 yılında %4,04’e yükselmiş, 2017 3. çeyrekte ise %4,02 olarak gerçekleşmiştir.
2007 yılında 10 milyar TL olan tarımsal krediler, her yıl artarak 2016 yıl sonuna gelindiğinde 73 milyar TL’ye
yaklaşmıştır. Bu artışta, özel bankaların tarım sektörüne ağırlık vermelerinin yanında, 2004 yılından itibaren
Ziraat Bankasını ve Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla uygulamaya konulan sübvansiyonlu kredilerin de artışta
önemli bir payı bulunmaktadır.
Tarım kesiminin ihtiyaç duyduğu kredi ihtiyacının sağlanmasında en önemli kuruluşlardan biri olan Ziraat
Bankası, 2004 yılından bu tarafa uygulanan sübvansiyonlu kredilerin ana uygulayıcı kuruluşudur. Bankacılık ve
kredi kooperatifçilik sektöründe bankanın sektör payı 2016 yıl sonu itibariyle %65,4 seviyelerinde
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gerçekleşmiştir. Bankanın doğrudan üreticilere kullandırdığı tarımsal kredilerin üretim kollarına göre dağılımı
Şekil 1.’de verilmiştir. Kullandırılan tarımsal kredilerin %32,79’u hayvansal üretim, %36,22‘si bitkisel üretim,
%18,14’ü mekanizasyon, %8,55’i seracılık, %3,47’si arazi edindirme ve %0,79’u su ürünleri kredisidir
(Anonim2017b).
Şekil 1. TCZB’nin 2016 Yılında Kullandırdığı Kredilerin Üretim Kollarına Göre Dağılımı

Kaynak: Anonim (2017b)

Bankanın kullandırdığı tarımsal krediler içinde, yatırım kredilerinin payı yıllar itibariyle değişkenlik
göstermektedir. 2006 yılında bankanın kullandırdığı tarım kredilerinin %20’si yatırım kredilerinden oluşurken,
bu oran 2012 yılında %48 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılında ise %37 seviyelerine gerilemiştir. Diğer taraftan
bankanın kullandırdığı tarımsal krediler içinde işletme kredilerinin payı ise 2006-2012 yılları arasında azalmıştır.
2005 yılında toplam krediler içinde %85 olan işletme kredisi payı yıldan yıla düşerek, 2012 yılında %52’ye
gerilemiş, 2016 yılında ise yeniden %63‘e yükselmiştir (Anonim 2017b). 2004 yılından itibaren bazı üretim
faaliyetlerinde (damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş besicilik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, modern basınçlı
sulama, tarımsal mekanizasyon vb.) %25, %50 ve %100 oranlarında indirimler uygulanmaya başlanmıştır.
Özellikle bu üretim faaliyetlerinde yatırım kredilerine sıfır faiz uygulaması, buna bağlı olarak yatırım kredilerine
olan ilginin artması bu değişimin başlıca sebebi olarak sayılabilir.
Şekil 2. TCZB’nin Kullandırdığı İşletme ve Yatırım Kredi Oranları
İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Kaynak: Anonim (2017b)

Konya ilinde Merkez ilçelerde bulunan 19 şubenin yanı sıra Ahırlı, Halkapınar ve Yalıhüyük ilçeleri haricinde
diğer ilçelerde 28 adet T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesi bulunmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, il
genelinde 22 farklı bankanın toplam 242 adet şubesi vardır.
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Konya ili genelinde bankalardan dönemler itibariyle kullanılan kredilere ilişkin tablo incelendiğinde 2013 yılı 4.
çeyrekte 1.830 milyon TL olan nakdi tarımsal krediler, 2014 yılı 4. Çeyrekte 2.474 milyon TL’ye, 2015 yılı 4.
Çeyrekte 3.131 milyon TL’ye, 2016 yılı 4. Çeyrekte ise 3.827 milyon TL’ye yükselmiştir. 2017 yılı 3. Çeyrek
verilerine göre 4.463 milyon TL olan nakdi tarımsal kredilerin, yıl sonuna kadar 4.800 milyon TL’ye kadar
yükselmesi beklenmektedir. Gayri nakdi kredilerde ise en yüksek dönem 2015 yılının 3. Çeyreği olup, 294
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 7. Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Konya’da Kullanılan Tarımsal Krediler
Dönem
Nakdi Zirai Krediler 1000 TL
Gayri Nakdi Zirai Krediler 1000 TL
2017/9
4.463.656
167.586
2017/6
4.161.380
167.672
2017/3
4.154.597
174.897
2016/12
3.827.472
176.866
2016/9
3.715.864
256.729
2016/6
3.692.065
245.315
2016/3
3.346.927
255.390
2015/12
3.131.851
263.054
2015/9
3.006.457
294.983
2015/6
2.918.923
275.134
2015/3
2.719.302
70.917
2014/12
2.474.575
72.312
2014/9
2.241.445
72.840
2014/6
2.088.280
62.137
2014/3
1.882.471
57.184
2013/12
1.830.199
66.061
Kaynak: Anonim (2017a)

Konya genelinde 2017 3. çeyrekte kullanılan nakdi tarımsal kredilerin %67’si kamu bankaları tarafından
karşılanmıştır. Gayrinakdi kredilerin ise %98’i özel bankalar tarafından karşılanmıştır. Özel bankaların paylarının
geçmiş dönemlere göre yükselmesi ve gayrinakdi kredideki ağırlıklarının yüksek oluşunun sebebi, işletmelerin
daha kolay krediye ulaşabilmelerinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 8. Konya’da Kullanılan Tarımsal Kredilerin Banka Gruplarına Göre Dağılımı
Kamu
Özel

Toplam

Yıllar

Nakit

%

G. nakit

%

Nakit

%

G. nakit

%

Nakit

G. nakit

2017/9

2.996.576

67

3.865

2

1.467.080

33

163.721

98

4.463.656

167.586

2016

2.755.001

72

4.569

3

1.072.471

28

172.297

97

3.827.472

176.866

2015

2.204.821

70

3.700

1

927.030

30

259.354

99

3.131.851

263.054

2014

1.648.543

67

3.678

5

826.032

33

68.634

95

2.474.575

72.312

2013

1.164.538

64

4.498

7

665.661

36

61.563

93

1.830.199

66.061

2012

1.013.591

69

3.726

8

464.709

31

42.066

92

1.478.300

45.792

Kaynak: Anonim (2017a)

Kamu bankaları içerisinde tarımsal kredi payının en yüksek olduğu banka Ziraat Bankasıdır. Özel bankalara
bakıldığında ise bunları yerli ve yabancı özel bankalar olarak ayırabiliriz. Tarımsal kredi payı 2012 yılında yerli
özel bankalarda daha yüksek iken, 2017 3. çeyrekte hem nakdi kredilerde hem de gayri nakdi kredilerde yabancı
özel bankaların payı artış göstermiştir.
Tablo 9. Konya’da Yabancı ve Yerli Özel Bankaların Tarımsal Kredi Payları
Yabancı
Yerli

Toplam

Yıllar

Nakit

%

G. nakit

%

Nakit

%

G. nakit

%

Nakit

G. nakit

2017/9

830.616

57

129.205

79

636.464

43

34.516

21

1.467.080

163.721

2016

659.385

61

137.452

80

413.086

39

34.845

20

1.072.471

172.297

2015

487.125

53

233.452

90

439.905

47

25.902

10

927.030

259.354
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2014

427.771

52

24.084

35

398.261

48

44.550

65

826.032

68.634

2013

296.896

45

17.139

28

368.765

55

44.424

72

665.661

61.563

2012

170.048

37

8.185

19

294.661

63

33.931

81

464.709

42.116

Kaynak: Anonim (2017a)

Konya’da birim alan ve işletme başına düşen tarımsal kredi miktarları tablo 10’da verilmiştir. 2012 yılında birim
alana düşen kredi miktarı 798,51 TL/ha iken Türkiye genelindeki artışa paralel olarak yıllar itibariyle bu rakam
artış göstermiş ve 2016 yılında 2.043,00 TL/ha seviyesine kadar yükselmiştir. Kullanılan kredileri toplam işletme
sayısı 111.646’ya bölündüğünde ise 2012 yılında 13.651,11 TL olan işletme başı kredi kullanımının 2016 yılında
35.866,38 TL’ye çıktığı görülmektedir.
Tablo 10. Konya’da Birim Alana Düşen Tarımsal Kredi Miktarları
Yıllar

İşlenebilir Tarım
Alanı(ha)

Tarımsal Kredi
Toplamı (1000TL)

2012
2013
2014
2015
2016

1.908.660,00
1.901.838,00
1.960.028,00
1.960.028,00
1.960.028,00

1.524.092,00
1.896.260,00
2.546.887,00
3.394.905,00
4.004.338,00

İşlenen Tarım Alanına
Düşen Kredi Miktarı
(ha/TL)
798,51
997,07
1.299,41
1.732,07
2.043,00

İşletme Başına
Düşen Kredi
Miktarı (TL)
13.651,11
16.984,58
22.812,17
30.407,76
35.866,38

Kaynak: Anonim (2017a;b)

Ülkemizde 2016 yılında işlenen tarım alanı 23.762 bin hektar, aynı yıl nakdi ve gayrinakdi tarımsal krediler
toplamı ise 75.074 milyon TL’dir. Buradan hektar başına 3.159,4 TL tarımsal kredi düşmektedir. Tarım işletmesi
başına ise 23.445 TL kredi düşmektedir. Buna göre Konya’da hektar başına düşen kredi miktarı Türkiye
ortalamasının altında, işletme başına düşen kredi miktarı ise Türkiye ortalamasının üstündedir. Son yıllarda
önemli artışlar yaşanmasına rağmen, ülkemizde birim alana düşen kredi miktarları gelişmiş ülkelerin oldukça
gerisindedir. 2008 yılında yapılan bir çalışmada Almanya’da hektara 2.795 Avro, Fransa’da 2.284 Avro,
İspanya’da ise 2.005 Avro tarımsal kredi düşmektedir. 2016 yıl sonuna göre ülkemizde hektar başına düşen
kredi miktarı 702 Avro’dur. (1 avro=4,50TL)

4. SONUÇ
Ziraat Bankasından kredi kullanan işletmelerin finansal yapısının ve sürdürülebilir borçlanma stratejileri
belirlenmiştir. Çeşitli risk faktörlerinin tarımsal üretim ve üretim kararına etkilerinin de araştırıldığı çalışmada,
düzensiz, yetersiz ve aşırı yağışlar, hayvan hastalıkları ve ölümleri ile pazarda eksik rekabetin olması tarımsal
üretim ve üretim kararına %100 oranında etki ettiği tespit edilmiş, ayrıca kuraklık, doğal afetler ve bitkisel
hastalıkların %80’in üzerinde etkiye sahip olduğu görülmüştür. İncelenen işletmelerde üretim risklerinin
oluşmasını önleyebilmek için, üretim faaliyetlerini çeşitlendirmenin riski azaltmada çok önemli olduğu,
işletmeciler tarafından belirtilmiş fakat ürün sigortasının risk azaltmada öneminin orta düzeylerde olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır. Son yıllarda devlet destekli tarım sigortalarının teşviki her ne kadar artmış olsa da,
üreticiler halen sigortayı mali bir yük olarak görmektedirler ve sigorta alışkanlığını kazanmadıkları tespit
edilmiştir. Tarım sigortalarının işletmecilerin gelir kaybını önleyecek şekilde risk kapsamının genişletilerek, kredi
mekanizmasının daha iyi işleyebilmesi sağlanabilmelidir.
2005 yılına kadar tarım sektörüne pek ilgi duymayan özel bankalar, bu tarihten itibaren üreticilere özel kredi
kartları, destek ve kredi paketleri ile tarım sektörüne yönelik uygulamaları arttırmışlar, bu bankalar 2014 yılında
40 milyar TL’yi aşan tarım sektörü kredilerinin yaklaşık 1/3’ünü karşılamışlardır. İncelenen işletmelerin özel
bankalardan kredi kullanım tercihlerine ilişkin en çok tercih edilen banka %38,82 ile Türk Ekonomi Bankası
olmuştur. Bunun yanı sıra hiçbir özel banka ile çalışmayanların oranı ise %21,18 olarak tespit edilmiş olup, özel
bankaların tarım sektöründen hala pay alabileceği öngörülmektedir.
Sübvansiyonlu kredi uygulamaları ile Ziraat Bankası’nın kullandırdığı tarımsal krediler içerisinde yatırım
kredilerinin payı 2003 yılında %6, 2006 yılında % 20, 2012 yılında %48 ve 2016 yılında ise %37 seviyelerinde
gerçekleşmiştir. 2012 yılında yakalanan artışın devam ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü Almanya’da 2012
yılında kullanılan 44,5 milyar Euro tarımsal kredinin %83’ü yatırım kredilerinden oluşmaktadır. Almanya gibi
gelişmiş ülkelerin seviyesinde yatırım kredisi kullanım oranına gelebilmek için sübvansiyonlu kredi
uygulamalarının çeşitlendirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir.
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İşletmelerin kullanacakları krediler ile ilgili öncesinde işletmelerin %49,41’i banka personelinden yardım
aldıklarını, %48,24’ü ise aile içerisinde istişare ederek kredi almaya karar verdiklerini belirtmişlerdir. Tarımsal
danışmanlık hizmetinin son yıllarda öneminin artmasıyla birlikte tarımsal üretimde katma değer yaratmak etkili
olmuştur. Nitekim tarımsal danışmanlar işletme yönetimi dahil işletme ile ilgili tüm kararlar konusunda üreticiyi
yönlendirmektedirler. Böyle bir durumda işletmelerin etkinlikleri ve krediyi verimli kullanmaları yüksek
olacaktır. Ancak incelenen işletmelerde ne yazık ki finansal danışmanlık hiç benimsenmemiştir. Bu da ülkemizde
finansal danışmanlığın yaygınlaşmasının önemini göstermektedir. Üreticilerin mutlak suretle finansal
danışmanlık hizmeti alarak yatırımlarını planlamaları, geleneksel tarım yapısından, modern ve sürdürülebilir bir
tarım işletmeciliğine doğru yönelerek, daha düzenli bir kredi politikasını benimsemesi gerekmektedir.
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Abstract: Considering the prominence of the industrial property for its originators or owner, as well as the impact that it
has on the overall economic development, the effective protection of these rights is a subject to continuous updating and
improvement. The disputes arising in connection with the rights of the industrial property, except being subject to
litigation, can also be solved by using some of the alternative methods of dispute resolution such as arbitration and
mediation. This paper will contain an analysis of the objective arbitrability and objective mediability of these disputes, as
well as benefits from the application of the alternative measures, in terms of the regular judicial protection in the civil
proceedings. The answer of the question whether disputes referring to industrial property rights can be resolved by
arbitration and mediation should be found in the legislation of every country, since not every country allows an alternative
way of resolution of these disputes. The situation in the Macedonian legislation and institutional organization in terms of
the alternative dispute resolution of intellectual property also will be elaborated. Special emphasis will be made on the
work of the Centre for Arbitration and Mediation under the World Intellectual Property Organization (WIPO). The purpose
of this paper is to show the advantages of the application of the alternative methods for protection of industrial property.
The regular use of mediation and arbitration would contribute for increasing the efficiency when protecting the industrial
property rights, which would provide broader access to justice.
Keywords: industrial property disputes, arbitration, mediation, WIPO.

1. Introduction
In conditions when global and national economies development and growth and development of business
subject have become mostly determined by industrial property, the efficient protection of such rights is
gathering momentum. Trend of industrial property rights registration and protection has become a global
process, which is inevitably present in Macedonian society also. Industrial property rights which are protected
according to the Law on industrial property in the Republic of Macedonia1 are the following: patent, industrial
design, trademark, origin designation and geographical designation. So, between 2003 and 2013, the State
Office of Industrial Property in the Republic of Macedonia issued 3 952 decisions for patent grants, during the
same period 10 218 decisions for trademark recognition were issued and total of 8 814 industrial designs were
recognized. (Државeн завод за индустриска сопственост, 2013)
Any unauthorized application, regulation, limitation, imitation, association, disturbing of rights etc., contrary to
the provisions of the Law on Industrial Property is considered as violation of reported and recognized rights
established by the Law on Industrial Property. Imitation is considered when the average goods i.e. services
purchaser, regardless of the type of product, can notice a difference only if they pay very good attention, i.e. if
there is a translation or transcription in relation to the trademark, i.e. transliteration. The person whose right
gained according to the LID is violated has a right to protection, by filing a lawsuit in court authorized for
resolving industrial property disputes.
As a signatory of the Agreement on trade aspect of industrial property rights – TRIPS2, Macedonia has obliged
to stipulate efficient and effective legal measures and legal instruments for preventing violations of the
industrial property rights and legal instruments which deter from doing further violations. Procedures should
be impartial and fair, should not be complicated and long, i.e. should not last unreasonably long and with no
unexplained adjournments and delays. (Пепељугоски, 2003:110)

2. Arbitration and mediation of industrial property disputes
Instead of choosing legal protection, as an alternative, parties often agree to use mediation or arbitration for
resolving future or already occurring disputes. Mediation and arbitration as alternative mechanisms for
1Закон

за индустриската сопственост, Службен весник на Р. Македонија, 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014 (further

on ZIS).
2Article

41.Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994).
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disputes provide disputes resolution between parties outside of court, in a private forum, mediated by
qualified neutral mediator/s, appointed by the parties.
Agreeing on arbitration or mediation of certain dispute means derogation of national court protection of
certain disputes, under determined conditions, but also acknowledgement of legal effect of the arbitration
decision or settlement concluded in the mediation procedure. Every country, in accordance with its economic
and social politics, determines which types of disputes can be resolved by ADR methods, and which types of
disputes exclude such possibility. According to the Law on International Trade Arbitration 3, based on parties’
agreement, international trade arbitration can be agreed for parties who fulfill the following conditions: those
are disputes which parties freely dispose and for which an exclusive jurisdiction of courts in the Republic of
Macedonia is not stipulated. Similarly, conditions for arbitration of disputes are stipulated without
international element according to the Law on Litigation Procedure 4. So, arbitration in a dispute will be applied
if the dispute refers to property and rights which parties freely dispose and disputes which are not under
exclusive jurisdiction of courts (Knezevic, Pavic, 2009:51). Article 1 of the Law on Mediation 5 states the outlines
of objective mediation: disputable relations in which parties can freely dispose of their requests, unless an
exclusive jurisdiction is stipulated by another law or body.
The answer of the question whether disputes referring to industrial property rights can be resolved by
arbitration and mediation should be found in the legislation of every country, since not every country allows an
alternative way of resolution of these disputes. We are witnessing the trend of disputes limits expansion which
may be resolved by arbitration or mediation. Much legislation differentiates between private authorizations
and interest of parties in industrial property disputes, with authorizations and public interest of country in
these disputes when it appears as carrier of “ius imperium” and protector of public order. So, for example in
situations referring to issues related to licenses agreements, compensation for trademark application etc.
private interests dominate, unlike situations referring to deciding on recognition of industrial property rights,
which are resolved in separate administrative procedure 6. Recognition of industrial property rights is regulated
in separate legal procedure which includes public right registration in an appropriate register. That part of the
procedure precisely indicates the authorizations of the country as “ius imperium” which justifies the conclusion
that arbitration in relation to recognition of these rights is excluded. Excluding private methods of disputes
resolving by accepting the main argument for “protection of public order” gradually in theory loses its primate.
The most acceptable argument for limitation of arbitration only to certain type of industrial property disputes
is focused on legally binding force of arbitration decisions and agreements. Since arbitration decision, which
draws its strength from arbitration agreement, is only binding for parties and has no wider domain of activity,
the arbitrary cannot reach a decision acting as “erga omnes”. In that case the principle of publicity will not be
respected and activity “erga omnes” which is performed by entering the recognized right in an appropriate
register. In Switzerland, the recognition of industrial property rights can be subject to arbitration, but only if it
is accompanied by confirmation of enforceability issued by a competent national court, the recognized
arbitration right will be entered in national register of intellectual property. (Grantham, 1996:186)
Many developing countries, as a result of their dependency on technology development, are very sensitive to
the question of arbitration and mediation of these disputes, so due to those reasons do not allow using of
arbitration and mediation in industrial property disputes. Even in the USA disputes for right to a patent were
not resolved by arbitration until the Congress explicitly allowed using arbitration in 1983. (Green, 2006:8)
In comparative law, in Belgium disputes for which parties can settle can be resolved by arbitration, even
Belgian law on patens expressly permits using arbitration for ownership, validity, violations and licensing of
3

Article 1 par. 2 and par. 6.Закон за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија, Службен весник на
Република Македонија, 39/06, further on ZMTA.By adoption of ZMTA, R. of Macedonia was listed among countries which
legal decisions are based on Model Law on international trade arbitration of UNCITRAL.
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html.
441 Закон за парничната постапка, Службен весник на Република Македонија, 79/2005, 110/2008, 83/2009 и
116/2010, further on ZPP.
4Art.

5Закон
6Art.

за медијацијата, Службен весник на Република Македонија, 188/2013.

19 and 20 of ZIS regulate that procedure for acquiring, realizing, maintain and protecting the industrial property rights
is an administrative procedure, subsidiary application of Law on administrative procedure has been determined, possibility
to conduct administrative dispute etc.
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patents. Procedure for issuing compulsory license and disputes for expiration of validity of patent due to not
paying annual tax are not resolved by arbitration. In France arbitration in disputes for protection of patents and
trademarks is expressly permitted. Disputes for validity of registered rights are not resolved by arbitration. In
Italy the public prosecutor is authorized to act “ex officio” in procedures for validity of trademark and patent
right and regardless of whether parties in dispute are domestic or foreign persons, the state court is
authorized. In this way arbitration is excluded in terms of validity of these rights by setting a barrier “protection
of public order”.
By exception, arbitrators can decide on the validity of these rights when they appear as previous issue in
intellectual property rights by which parties can freely dispose. In the USA arbitration can be agreed for all
disputes related to validity of patent or violation of patent rights. Additional court activities and activities by
the Commissioner for patents and trademarks are necessary so that the recognized patent right by arbitration
can perform action. Besides positive arbitration decision, Commissioner has the right to refuse to recognize the
patent.
Difficulties in terms of objective arbitration appear in relation to moral rights also which arise from industrial
property rights, which are inalienable and are closely connected to personality of author/inventor. It is
considered that arbitration should be allowed in terms of such issues also, considering that realization of moral
rights can be subject to settlement and in that way authors at least partially dispose of them. This paragraph is
supported by view that moral and material rights of authors are closely correlated, so moral rights get their
own economic value (in that sense violation of moral rights results in damage). (De Werra, 2012:301)

3. Mediation and arbitration procedure v.s civil court protection
Popularity of alternative methods for resolving industrial property disputes is due to many factors, on the one
hand advantages offered by ADR methods and on the other hand drawbacks of court procedure. The most
frequent reason for application of ADR methods is the simplicity of the procedure, which is mostly single
instance, unlike court procedure which might be multistage 7. Costs are lower, fewer people are engaged,
procedures are less formal, they take place in several meetings and procedures are shorter (usually the
maximum for procedure duration is stipulated – art. 20 par. 2 of ZM stipulates 60 days term), and mostly
institutions themselves offering arbitration services in their rulebooks determine the maximum duration period
for a procedure to be finished. In average mediation procedures in Arbitration and Mediation Centre at WIPO
last from 1 to 5 months. Arbitration procedure at WIPO lasts 7 months in average until reaching final
arbitration decision, when “expedited arbitration” is chosen as a way for resolution. When arbitration
procedure is held by one arbitrary, it lasts somewhat longer that an expedited arbitration, while duration of
arbitration by three arbitrators depends on determined term for delivery and submission of documents,
schedule of hearings etc. (Schallnau, 2012:9) Procedure efficiency is maintained in such a way that in the
rulebooks of arbitrations institutions case management and adoption of timetable (framework) of procedure
are entered.8
Arbitrary i.e. mediator neutrality especially when it comes to international disputes, the right of parties to
chose the arbitrary/mediator by themselves which means having confidence in the arbitrators, is a main
advantage of “soft” ways of disputes resolving. Obligations of independence and impartiality are widely
accepted and emphasized in rules and codices of many arbitration institutions and organizations. In order to
help arbitration tribunals and institutions in dealing with this matter, IBA (International Bar Association)
established Guidelines for conflict of interest in international arbitration, making application lists categorized in
green, orange and red list. The fact that arbitrators and mediators can be experts of area referring to a dispute,
possessing specific knowledge and skills etc. is another reason for preferring these methods for disputes
resolving. Arbitration in certain specific cases can be trusted to experts – lawyers who deal with representation

7In

the R. of Macedonia, according to art. 372 par. 2 line 5 of ZPP, in disputes related to protection and application of
inventions and technical upgrades, samples, models and marks and to right to use firm or name, as well as in disputes of
unfair competition and monopolistic behavior except for monetary claims by those basis, revision is always allowed
regardless of the value of the dispute.
8New

rules in Ljubljana stipulate that arbitration council in early phase of procedure and after counseling with parties
should adopt timely draft of procedure. Within such timeframe terms and number of further written submissions are
determined, term for conducting of hearing, term for reaching arbitration decision etc. (Calič, 2014:6)
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in specific branches of industry or people with no legal, but some kind of professional education. (Knezevic et
al. 2009:20) In that sense, acquiring mediator license is not under condition of having law degree by ZM, but
having finished high education. Taking into consideration the complexity and specificity of protection of
intellectual property, legislator in RM intends to provide quality and expertise in court procedure in a different
way.9 Unlike court procedure which is public, in arbitration and mediation public is absent, the procedure is
confidential, which is complementary to relations subject of dispute. Usually it is discussed about confidential
relations, trade secrets or the presence of public in some procedure might poorly reflect on the credibility and
image of legal subject in the society. Manner of disputes resolving, especially mediation is suitable a lot more
for long-term business relations and collaboration of parties in procedure, unlike court procedure. Arbitration
decisions are usually voluntarily enforced by the parties, and in situation of forceful enforcement, decisions are
normally more easily recognized outside the origin countries than court decisions. This is due to the fact that
majority of countries have ratified the New York convention for recognition and enforcement of arbitration
decisions.10

4. Arbitration and mediation in industrial property disputes in the Republic of Macedonia
Sole arbitration institution in the Republic of Macedonia is the Permanent Court of Arbitration within the
Economic Chamber in Skopje, established according to the Law on Economic Chambers and Statute of
Economic Chambers of Macedonia. The Permanent court – Arbitration within the Economic Chamber of
Macedonia is authorized to act in arbitration deciding on domestic disputes and international disputes if it has
been agreed by the parties. Parties can agree on jurisdiction of Court of Arbitration within the Arbitration for
resolving disputes for rights which parties freely dispose of and for which an exclusive jurisdiction of courts of
the Republic of Macedonia has not been stipulated. For updating the arbitration deciding of disputes and
implementation of actual trends in this sphere, the Assembly of the Economic Chamber of Macedonia adopted
new Rulebook of operation of the Permanent court – Arbitration within the Economic Chamber of Macedonia
in 201111. Upon request of one of the parties, within arbitration authorizations a procedure for settlement of
dispute can be conducted. For procedure for resolution of dispute by settlement a document for agreement on
arbitration is not necessary.
Advantages of conducting arbitration instead of court procedure are already stated and well known in business
world globally.
However, besides that, according to available statistic data, in front of the Permanent Court of Arbitration
within SKM, until December 2016, 44 procedures were initiated, most of which were international element
disputes. Of the total number of initiated procedures, 23 procedures had international element, while 21 of the
procedures had no international element. In the last 5 years a tendency for increasing the number of
arbitration procedures without international element has been observed. Also, there is a tendency for
increasing the number of initiated procedures. So, in 2014, 1 procedure was initiated, however in 2015, 5
procedures were initiated, while in 2016, 8 procedures were initiated. 1213 They are mostly trade disputes with a
foreign element, debtor-creditor relations, contract disputes.14 15

9In

R.M. according to art. 31 par. 2 of the Law on courts, regarding disputes of authors and other related rights and
industrial property rights, court with expanded jurisdiction are authorized. Regardless of the value of dispute, for these
disputes in first degree a council always reaches a decision – art. 36, par. 5 of ZPP.
10Convention

for recognition and enforcement of foreign arbitration decisions (New York convention) of 1958, ratified by
159 countries, among which R. of Macedonia by the Law on ratification of Convention for recognition and enforcement of
foreign
arbitration
decisions
(Off.
Paper
of
SFRJ,
International
agreements
no.
11/81)
://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html [09.10.2018].
11Revised

text of the Rulebook of Permanent chosen court – Arbitration within Economic Chamber of Macedonia includes:
Rulebook of Permanent court – Arbitration within Economic Chamber of Macedonia no. 07-1177/8 dd. 20.04.2011 and
Decision for amendment of Rulebook of Permanent court – Arbitration within Economic Chamber of Macedonia no. 3479/8
dd. 15.12.2011, adopted by the Assembly of the Economic Chamber of Macedonia.
12

The total value of disputes for which procedures were conducted at PISA within SKM in 2014 is 11.511 EUR, in 2015
21.096.897 EUR and in 2016, 408.169 EUR.
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Of the existing statistic data, of 44 procedures initiated at the Permanent Court of Arbitration of SKM only one
dispute referred to industrial property rights. The procedure was conducted in 2002, as a dispute with a foreign
element and in front of an Arbitration Council. The dispute had arisen as a result of contractual violation of a
concluded contract for license between the plaintiff and the defendant. The value of the dispute was 456.365
DEM (German marks). The procedure was finished within 196 days or 6 months and 15 days. The costs for the
procedure were in the amount of 406.144 denars. During the procedure no provisional measure was
imposed.16
By Decision for determination of Lists of arbitrators of Permanent chosen court – Arbitration within Economic
Chamber of Macedonia dd. 30.11.2011, 27 arbitrators were named in disputes with no international element,
as well as 59 arbitrators in international element disputes.
Progress in terms of resolving dispute of domain and trademarks is done also by adopting the Rulebook for
arbitration procedure within Macedonian Academic Research Network MARnet17, which regulates the way of
resolving disputes among other things and in situations when user of domain has no right or legal interest for
using the domain which such name or using is contrary to the principle of diligence and good faith.
The right for resolving disputes does not prohibit right of parties to conduct dispute at authorized court,
another arbitration body or another authorized body for disputable issue. Furthermore, in arbitration
procedure according to the Rulebook within MARnet it is not permitted to emphasize another request and to
reach another decision as compensation to contractual and von contractual damage, not any condemnatory
decision, except decision to deny the right to use a domain and to grant it to the claimant for which a
modification in the register is done obligatorily18.
Another form of alternative resolution of disputes including disputes of international element, which is
recognized by the Macedonian law, is mediation. Considering the poor interest and distrust towards new way
of disputes resolving, and due to development and promotion of mediation, state undertook the obligation for
creating Mediation development program, but also to subsidize part of mediation costs in the amount of paid
award to the mediator and costs of mediator according to the Tariff for award and compensation of costs 19.
Therefore, the legal frame is fully harmonized with Directive 2008/52/EZ of European Parliament and Council of
21st of May 2008 in terms of certain aspects of mediation in civil and trade issues. Encouraging alternative ways
of resolving economic disputes and industrial property disputes also, extended in stipulating obligatory
previous effort to resolve the dispute by mediation in the Law on litigation procedure20. Currently 31 mediators

13

A reply to request for information for research submitted by the author of the dissertation, no. 68-26/2 of 07.12.2016,
The Permanent Court of Arbitration within the Chamber of Commerce in Macedonia. The data for 2016 relate to period
until 01.12.2016
14

Interview with the President of the Permanent Court of Arbitration within the Chamber of Commerce in Macedonia, Prof.
D-r Arsen Janevski, Kapital no. 369 of 19.09.2011, page 11.
15

From experience in Croatia: the annual number at the Permanent Court of Arbitration within the Chamber of Commerce
is from 30, up to 110 disputes valued from 40 to 30 million euros, and unlike that, in the Croatian courts the current value
of trade matter disputes is around 10 billion euros and they are characterized by slow decision making – the Chamber of
Commerce of Macedonia, Biznis info no. 167 od 20.02.2014, page 4-5.
16

Reply to a request for information for research submitted by the author of the dissertation, no. 68-26/2 of 07.12.2016,
The Permanent Court of Arbitration within the Chamber of Commerce in Macedonia.
17Rulebook

is adopted in December 2013 by the Management Board of Macedonian academic research network MARnet.

18Article

3,7 and art. 26 of the Rulebook for arbitration procedure within MARnet Skopje, December 2013, as well as article
25, 26 and 31 line 9 of Rulebook for organization and management with premium Macedonian MK domain and premium
Macedonian MKD domain dd. 21.05.2014.
19Separate

conditions for subsidizing are defined in article 28 of the Law on mediation (Off. Gazette of R. of Macedonia no.

188/2013).
20In

economic disputes which value does not overcome 1.000.000 denars, according to which procedure is conducted by
lawsuit in court, parties are obliged, before submitting lawsuit to try to settle the dispute by mediation. When submitting
lawsuit of par. 1 of this article, plaintiff is obliged to submit written evidence issued by mediator that attempt to solve the
dispute by mediation has not succeeded. Lawsuit with no submitted evidence will be dropped by the court- Proposal to law
on amendments to the Law on litigation procedure.
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are registered in the mediators’ register 21. In 2009, when more than 100 thousand subpoenas were sent by
written indication that dispute can be solved by mediation, around 60 cases were formed and only 8 of them
have been successfully resolved22.

5. Acting of Arbitration and Mediation Center within World Intellectual Property Organization
(WIPO)
Growing interest for industrial property disputes resolution by using alternative methods can be meet by
choosing some of the respectable institutions and organizations with vast experience of that area. Examples for
such institutions are World Intellectual Property Organization (WIPO) and International Economic Chamber
according to which statistics, around 12% of cases resolved at the International arbitration court include
intellectual property issues also. (International Trade Centar, 2003:14) As specialized agency at UN, WIPO was
established at the Conference for intellectual property in Stockholm in 1967, to improve the protection of
intellectual property and encouraging creative activity. On 23.07.1993, the Republic of Macedonia became
138th member country of WIPO. (Дабовиќ, Пепељугоски, 2008:59)
Within WIPO an Arbitration and Mediation Center has been established which is authorized to provide help for
parties for resolution of intellectual property disputes, as well as to provide some of the ways for alternative
disputes resolution: arbitration, expedited arbitration, mediation and expert determination (expert opinion).
Arbitration and Mediation Center of WIPO besides offering help to parties in concluding contracts for
alternative resolution of already occurred disputes23, helps them choose mediators, arbitrators and experts
through data base consisted of over 1500 experts of intellectual property area. Among activities of the
Arbitration and Mediation Center special attention should be paid to mechanisms for disputes resolution
related to internet domain names, which have resulted in over 41 000 cases being processed so far 24.
Arbitration and Mediation Center so far has administered over 580 mediation cases, arbitration and expert
determination cases.25 Depending on the will of the parties, procedures of the Center have been conducted in
several languages as following: English, French, German, Italian and Spanish. Although it was established in
1994 majority of cases have been submitted for resolution in recent years. The Center, in the interest of
transparency, publishes descriptive examples of disputes also which were solved by mediation and arbitration.
Subject of mediation and arbitration at WIPO center are copyright disputes, contracts for distribution of
pharmaceutical products, IT disputes including licensed software, mutual investments contracts, violation of
patents, patent licensing, technology transfer contracts, trademarks disputes, TV broadcasting rights,
telecommunication contracts etc.26
Structure of alternatively resolved disputes at the Arbitration and Mediation Center of WIPO

21

http://www.pravda.gov.mk/mediatori retrieved 04.10.2018

22

Interview with the Mediators Chamber President Zoran Petkovik published on http://www.telegraf.mk/aktuelno/195162mirno-resavanje-na-sporovi-tuzenite-ne-doagjaat-na-medijacija
23http://www.wipo.int/amc/en/clauses/
24

http://www.wipo.int/amc/en/domains/ [09.10.2018]

25

http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html [04.10.2018]

26

http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html[06.01.2017]
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Statistic data of the Center indicate that in about 10% of mediation, arbitration and expert determination, one
of the parties in the dispute is person from Asia and mostly from: China, Singapore, Japan, Indonesia and
Malaysia. In 25% of these cases the material law of Singapore has been implemented. (Boog, Menz, 2014:109)
The following data attests to the success of procedures at the Center: 69% of the conducted procedures have
been successfully resolved.
According to the conducted international research for resolution of disputes related to technologies transfer
published in March 2013, 94% of surveyed subjects 27 responded that there is a clause for amicable settlement
of disputes stipulated in the contracts. (WIPO Arbitration and Meditation Center, 2013) Dominant place in
clauses for disputes resolution take clauses for courts’ jurisdiction (32%), but immediately followed by
arbitration clause (30%) and mediation (12%). Mediation in 17% of cases is part of multistage clause, and after
certain court procedure or arbitration. 76% of mediation and arbitration conducted by WIPO Center are based
on clauses included in existing contracts of parties which stipulate that all future disputes will be processed by
mediation or arbitration by WIPO, while the remaining 24% are based on mediation and arbitration agreed for
already occurred dispute. Respondents believe that they will waste more time and will have more costs if
disputes are resolved by the court than by arbitration and mediation 28. Data acquired by this research are an
important indicator for the direction in which international companies’ opinions are headed which are more
present in our territory in terms of issue for resolution of disputes occurred by industrial property rights.

6. Conclusion
Specialized and professional personal structure, efficiency of disputes resolution, acceptable costs of procedure
conducting, confidentiality and discretion of procedure, and also popularization of mediation and arbitration as
alternative way of disputes resolution, are directly correlated with inflow of foreign investments and thus the
transfer of technologies, economic growth and development etc. The conclusion that intellectual property
rights are only valuable if their protection is efficiently conducted is inevitably imposed. The opinion is justified
that with no efficient means of conducting intellectual property rights protection innovation and creativity are
discouraged and investments are lowered. Alternative disputes resolution cannot be driver of economic
development, but it is of course pillar of security of investors, inventors, authors and other carriers of industrial
property rights. Insufficient informing results in rare application of some of ADR methods in the Republic of
Macedonia and almost constant application of conventional court protection. Current condition in the Republic
of Macedonia indicates that a lot has to be done for further affirmation and promotion of ADR methods and
advantages offered by them, to increase the efficiency of protection of industrial property rights on one hand
and would disburden courts from large number of complex disputes for which they are not specialized on the
other hand.
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Endüstriyel Girişimcilik
Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ1
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Özet: Endüstiriyel girişimcilik; mal ve hizmet üretiminin her aşamasında teknolojik ürünlerden yararlanılmaktadır.
İşletmelerin birim ağırlık başına elde ettikleri gelir, ürünün fonksiyonuna göre değişmekle birlikte, teknolojik ürünlerden
elde edilen gelir her zaman daha yüksek olmaktadır. Özellikle son 20 yılda yazılım teknolojisinin gelişmesi hizmet sektöründe
verimliliği olağanüstü düzeyde artırmıştır. Bankacılık sektörü, resmi kurumlar, hastaneler, okullar olmak üzere hizmet
sektöründe faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşların tamamı çeşitli yazılımlar ve programlar kullanarak uzun zaman
alacak işlemleri oldukça kısa sürede gerçekleştirmektedirler.
Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmeleri teknoloji şirketlerinin sayısı ve etkinliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu
nedenle teknoloji üreten girişimciler diğer yatırımcılara göre daha avantajlı konumda görünmektedir. Ancak teknolojik
gelişmelerin çok hızlı olması bu işletmeleri sürekli yenilik yapmak ve büyük AR-GE yatırımları yapmaya zorlamaktadır.
İşletmelerin yapmış oldukları yenilikler çok hızlı tüketildiği için mal ve hizmetlerin fonksiyonları sürekli geliştirilmeye
çalışılmaktadır.
Türkiye’de endüstriyel girişimcilik devlet tarafından sürekli desteklenmektedir. Özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB teknolojik
araştırmaları çeşitli oranlarda destekleyerek ülkenin teknolojik altyapısının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca
Teknoparklarda yapılan teknolojik AR-GE çalışmaları çeşitli vergi avantajlarından yararlandırılarak desteklenmektedir.
Teknolojik araştırmalardan elde edilecek yeni ürünlerin üretimi ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik girişimcilik, AR-GE, yenilik, yazılım, üretim

Industrial Entrepreneurship
Abstract: Industrial entrepreneurship; technological products are used in every stage of production of goods and services.
Although the income per unit weight varies according to the function of the product, the income from technological
products is always higher. Especially in the last 20 years, the development of software technology has increased the
efficiency in the service sector at an extraordinary level. The public and private institutions operating in the service sector,
including the banking sector, public institutions, hospitals, schools, all perform long-term transactions in a short period of
time by using various software and programs.
Socio-economic developments of countries vary depending on the number and effectiveness of technology companies.
Therefore, entrepreneurs producing technology seem to be more advantageous than other investors. However, the fact
that technological developments are very fast is forcing these enterprises to make great innovations and to make large R &
D investments. As the innovations made by the enterprises are consumed very quickly, the functions of the goods and
services are constantly being improved.
Industrial entrepreneurship are continuously supported by the state in Turkey. In particular, TÜBİTAK and KOSGEB support
technological research in various ratios and contribute to the development of the technological infrastructure of the
country. The production of new products from technological researches will contribute to the development of our country.
Keywords: Technological entrepreneurship, R&D, innovation, software, production

1. GİRİŞ
Teknoloji üreten endüstriyel işletmeler açısından en önemli konu nitelikli personel ve yatırım ortamı
gelmektedir. Ancak uluslararası antlaşmalar, vergiler, enerji, hammadde, lojistik, tedarikçiler, nitelikli işgücü ve
yatırım ortamı ve benzeri durumlar işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle
girişimciler girdi maliyetlerinin düşük olduğu ihracat fırsatı olan ülkeleri seçmektedir. Örneğin Meksika’da
üretim yapan bir firma vergi avantajı yanında düşük işgücü ve enerji maliyetleri yanında ABD ve Kanada’ya
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması(NAFTA) dolayısıyla sıfır gümrükle ürettikleri sanayi mallarını
pazarlayabilmekteydiler. Ancak NAFTA yerine ABD’nin isteği ile Amerika-Meksika ve Kanada ticaret bölgesi
olarak 1 Ekim 2018 itibariyle USMCA ismini alan antlaşma ile yeniden üç ülkenin gümrük birliği anlaşması
sağlanmıştır. Bu gelişme ile birlikte Meksika’da faaliyet gösteren firmalar ABD ve Kanada’ya ihracat yapabilme
fırsatını yakalayarak tekrar rekabet üstünlüğü kazanmışlardır. Bu nedenle Meksika; teknoloji firmalarına sadece
uygun girdi maliyetleri değil, uluslararası ticarette gümrük avantajı da sunmaktadır. Bu nedenle uluslararası
işletmeler, ülkelerin sahip olduğu ihracat potansiyellerini de dikkate alarak kuruluş yeri seçimini yapmaktadır.
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Türkiye 1994 yılında AB ile yapmış olduğu Gümrük Birliği Antlaşması ile sanayi mallarında gümrük vergileri
sıfırlanmıştır. Anlaşmanın 1995 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı sanayi
malları ihracatı anlaşmanın ilk yıllarında tekstil ve hazır giyim ağırlıklı iken bugün çeşitlenerek artmaktadır.
Gümrük Birliğinin bazı dezavantajları bulunmasına rağmen Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası firmalar
ürettikleri sanayi mallarını AB ülkelerine herhangi bir sorunla karşılaşmadan pazarlayabilmektedirler.
AB ülkeleri ile Gümrük Birliği anlaşmasından doğan fırsatın daha iyi değerlendirilebilmesi için yüksek teknoloji
ürünleri ve yazılım alanlarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca fazla doğal kaynak
kullanımına dayanan ve emek yoğun sektörlerden teknolojik ürünlere geçiş sağlanmalıdır. Bu nedenle ihracat
potansiyeli olan teknolojik girişimciler desteklenerek yeni ürünlerle piyasaya güçlü girmeleri sağlanmalıdır.
Türkiye’de öğretim üyelerinin Teknoparklarda şirket kurarak işletme sahibi olmasının önünün açılmasıyla
birlikte teknolojik AR-Ge konusunda hızlı gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle teknolojik girişimciliğin
hızlanmasında Teknoparklar önemli katkılar sağlamıştır. Teknoparklar kurulmadan önce öğretim üyelerinin
herhangi bir araştırma projesi yapabilmesi için uzun bir izin süreci ve döner sermaye üzerinden iş
yapmaktaydılar. Ancak Teknoparkların kurulmasıyla birlikte öğretim üyelerinin sahip olduğu Teknolojik AR-Ge
firmalarının sayısı her geçen gün artarak çalışabilir ekonominin hizmetine yeni ürünler ve fırsatlar
sunmaktadırlar. Bu nedenle Teknoparklar Üniversite-Kamu-Sanayi üçgeninin oluşmasına ve serbest piyasa
koşullarında yeni teknolojik ürünler sunmaya başlamışlardır. Bunun dışında Teknoparklarda farklı konuda
faaliyet gösteren firmalar bilgi ve teknoloji paylaşımı, yanında işbirliği fırsatları ile teknolojik girişimcilik
ekosistemi oluşturmaktadırlar. Bu gelişmeler yeni fikirlerin ve ürünlerin geliştirilmesi için ortam yaratmaktadır.
2. ENDÜSTRİYEL GİRİŞİMCİLİK
ABD’de Silikon Vadisinde yapılan yazılımlar, teknolojik ürünler ve yenilikler, teknolojik girişimciliğe örnek olarak
verilebilir. Silikon Vadisi, içinde barındırdığı önemli teknoloji şirketleri sayesinde Dünyanın en büyük
ekonomilerinden birisi. Öyle ki ABD'yi bir kenara bırakıp Silikon Vadisi'nin ekonomisine baktığımızda bu
bölgenin ekonomik düzeyi birçok dünya ülkesinden daha yüksektir (www.webtekno.com, 2018).
Teknoloji tabanlı yenilikçi girişimcilik; Türkiye’nin uzun vadeli büyüme hedefleri çerçevesinde, rekabet gücünün
artırılması, teknoloji geliştirme ve üretim ile ihracat yapısının teknoloji yoğun mal ve hizmet lehine geliştirilmesi
konularında kilit öneme sahiptir (Cansız, 2013).
Teknolojiye yatırım yapan firmalar son yıllarda başta elektrik/elektronik, mühendislik, bilişim, yazılım ve makine
sektörü konusunda çalışmalar yapmaktadırlar, özellikle son yıllarda Türkiye savunma sanayi konusunda atılım
yapan ülkeler arasına girmeye başlamıştır. İletişim, bilişim, savunma, uzay, kimya, petrokimya, malzeme
teknolojisi, endüstriyel makine, kauçuk ve benzeri sektörlerde yapılacak çalışmalarla geliştirilerek üretilecek
teknolojik ürünler çeşitli sektörlerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
İşletmeler faaliyet gösterdikleri alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yapmış oldukları yenilikler
ile ürün kalitesini artırmak için çaba göstermektedirler. Bunu yaparken tüketici faydasını artırmak ve birim
maliyetleri azaltmaya çalışmaktadırlar. Buna örnek olarak beyaz eşya sektöründe teknolojik gelişme nedeniyle
ürün fonksiyonlarının artmasına rağmen fiyat artışı aynı oranda gerçekleşmemektedir. Örneğin çamaşır
makinesi ve buzdolaplarının bazı bölümlerinde plastik ve türevlerinin kullanımının artması birim maliyetleri
azaltırken bu ürünlerin görsel olarak daha şık durmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle işletmeler fiyat
rekabetini inovasyon yoluyla gerçekleştirmektedirler(Kubaş, 2018).
Yenilik tabanlı girişimciliğin geliştirilebilmesi için, kamu, üniversite ve özel sektör arasında etkin bir yönetişim
mekanizmasının kurulması başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik altyapının her alanda iyileştirilmesi ve
üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi bölgeleri, araştırmacılar, finansman sağlayıcılar, büyük girişimler ile
yenilikçi girişimciler arasında etkin ağlar kurulması gerekmektedir. Girişimcilerin başarıları genel olarak
girişimcilik ekosistemindeki tüm unsurların geliştirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesine yönelik araştırmaların artırılması ve bu kesime sağlanan hizmet ve desteklerin sürekli olarak
daha rekabetçi hale getirilmesi, ülkemizde girişimcilerin başarısını arttıracaktır(Cansız, 2013). Son yıllarda
büyüme ve gelişmenin anahtarı yeni projeler ve girişimlerdir. Teknolojik girişimcilik ekosisteminin yoğun olarak
faaliyet gösterdiği alanlar işletmeler veya ve teknoparklarda bulunan AR-Ge merkezleridir. Yeni geliştirilen
ürünler farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Bunun yanında yeni iş
fırsatları yaratarak yeni girişimcilerin piyasaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.
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Türkiye’de savunma sanayi ve iletişim sektöründe yapılan çalışmalar, otomotiv sektöründeki yenilikler, tekstil
sektöründe geliştirilen yeni ürünler bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca uluslararası düzeyde bakıldığında
uzay teknolojisi, savunma sistemleri, lojistik ve taşıma sektörleri, 4D teknolojisi, iletişim ve haberleşmede
yaşanan gelişmeler buna örnek olarak verilebilir.
3. TEKNOPARKLAR
Girişimciler son yıllarda, üretim faktörlerinden teknoloji ve bilgiyi, üretim ve organizasyon süreçlerinde yoğun
olarak kullanmaktadırlar. Ancak teknolojinin üretimde kullanılmasının yaygınlaşması işletme verimliliğini hızla
artıran en önemli faktörlerden birisi haline gelmiştir. Teknolojik girişimcilik ise, üretimde kullanılacak mevcut
teknolojinin geliştirilmesi ve yenilenmesini sağlayacak süreçleri içermektedir. Ayrıca teknolojik girişimciliğin
hedefleri sadece üretim süreçleri olmayıp, toplama, işleme, depolama, lojistik, ters lojistik, pazarlama, reklam
gibi tüm süreçleri kolaylaştıran teknolojik gelişmeleri ifade etmektedir.
Türkiye’de Teknokent kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1990’da, KOSGEB ile
üniversitelerin işbirliği çerçevesinde Teknokentlerin ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri)
kurulmaya başlanmıştır. Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe
girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı yasa teknokent kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”
kavramını kullanmaktadır. Mevcut durumda 81 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan
edilmiştir. 81 teknokent’in 58 tanesi şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasındadır(www.tgbd.org.tr,
2018).
Mayıs 2016 itibariyle; faaliyette olan teknokenlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 5.150’ye
ulaşmıştır. Bu firmaların %37’si yazılım sektöründe, %17’si Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri sektöründe, %8’i
Elektronik ve %6’sı Makina ve Teçhizat İmalatı alanlarında faaliyet göstermekte, ayrıca Medikal, Enerji, Kimya,
Gıda, Savunma, Otomotiv gibi bir çok sektörden firmalar bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer
almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 49.332 personele istihdam
sağlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 29.503, yürütülen Ar-Ge projesi
8.502 adettir. Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri
başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları
teknolojik ürün ihracatı 2018 yıl sonu itibariyle yaklaşık 3.6 Milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Yabancı sermaye
açısından baktığımızda; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 293 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer
almaktadır. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 1.022 ve başvuru süreci
devam eden patent sayısı 2.256’dır (www.tgbd.org.tr, 2018).
Her bir teknokentin ileri vizyona dayanan amaçları ve teknoloji firmaları olduğunu görüyoruz. Örneğin Antalya
teknokent bilişim ve yazılımdan imalata, uzay ve havacılıktan gıdaya pek çok bilim ve sanayi alanında
faaliyetlerin gelişimini desteklemek, ülkemizdeki girişimlerin uluslararası vizyona sahip olması için çalışmak gibi
amaçlarla kurulmuş olup firmalara bu doğrultuda özellikle koçluk hizmetleri sağlayan bir oluşumdur. Erzurum
teknokent (asıl adı Ata Teknokenttir) bünyesinde bulunan firmaların %51.6 gibi önemli bir kısmını yazılım
firmaları oluşturmaktadır. Bilkent Siberpark, Ankara, 3 binden fazla AR-GE çalışanı, 250’ye yakın teknoloji
firması ve gelişmiş araştırma merkezleriyle girişimcilik konusunda ülkemizin vizyonunu genişleten önemli
araştırma ve geliştirme bölgelerinden biridir. Düzce Teknopark bölgenin teknoloji üssü olarak
değerlendirilmektedir. ODTÜ ve İTÜ’de kurulmuş teknokentler de ileri teknoloji ve AR-GE üsleri olarak karşımıza
çıkıyor. İTÜ teknokentte Bilim Enstitüsü, Motorlu Araçlar Merkezi, Mekatronik Araştırma ve Eğitim Merkezi gibi
girişimcilere hizmet veren ileri teknoloji kuruluşları da yer almakta, ayrıca biraz sonra ele alacağımız KOSGEB de
bu oluşumun içinde bulunmaktadır. Keza ODTÜ teknokentte de bir KOSGEB merkezi yer almaktadır
(https://lean.org.tr, 2018).
Türkiye’de faaliyet gösteren Teknoparklar genelde başarılı olarak değerlendirilebilir. Buralarda faaliyet gösteren
işletmeler Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Ayrıca Üniversitelerde çalışan öğretim
elmanlarının istedikleri takdirde Teknopark içerisinde işletme kurarak faaliyet gösterebilmektedir. Öğretim
elemanlarının döner sermaye sistemi dışında daha az bürokrasi ile uğraşarak bilimsel çalışma yapabilmesinin
önü açılmış olup sistem oturmuştur.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojik girişimcilik; girişimcilerin sanayi ve hizmet sektöründe teknolojik yenilikler ile rekabetçi konuma
geçmeleri veya yeni iş alanlarında faaliyet göstermeleridir. Teknoloji firmaları genelde AR-Ge konusunda
faaliyet gösteren işletmeler olup işletmenin kendi içerisinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
gerçekleşmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren Teknoparklar içerisinde yer alan teknolojik girişimciler kendi
işletmeleri veya başka işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştiği yerler olup devlet tarafından vergi
muafiyetleriyle desteklenmektedir. Teknolojik girişimcilerin Teknoparklarda kümelenmeleri kendi aralarında
işbirliği ve bilgi alışverişi yapmaları yeni teknolojilerin gelişmesi için sinerji yaratmaktadır.
Teknolojik yenilikler konusunda büyük ölçekli firmalar daha avantajlı olmaktadır. İşletme büyüklüğü AR-Ge
faaliyetlerine daha fazla kaynak ve personel ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle işletmeler piyasa
koşulları ve rekabet nedeniyle fiyatı fazla değişmeyen ürünlerin üretim maliyetinin düşürülmesi odaklı yenilikler
yapmaktadır. Bu nedenle işletmeler üretimde kullanılan malzemeler ile ilgili çalışmalara ağırlık vererek aynı
faydayı sağlamak koşuluyla daha ucuz yeni malzemeler geliştirme yoluna gitmektedirler.
Teknolojik girişimcilik konusunda faaliyet gösteren işletmeler ürünün fonksiyonunu değiştirerek tüketici
faydasını artırmaktadır. Tüketiciler aynı fiyattan veya daha yüksek bir fiyata yenilik yapılarak faydası artırılmış
ürünü tercih edebilirler. Bu durumda teknolojik yönden geliştirilmiş ürünleri piyasaya süren firma daha
rekabetçi duruma geçmektedir. Özellikle yeni geliştirilmiş ürünlerin piyasada ticarileşmesi konusunda gerekli
destek sağlanmalıdır.
Teknolojik gelişmeler girişimcilerin piyasa koşullarında daha fazla tutunmasına yardım ederken yeni iş
alanlarının açılmasıyla birlikte ülkelerin rekabetçiliği ve ekonomik gelişmişliği artmaktadır. Bu nedenle
teknolojiye yapılan yatırımlar ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olarak değerlendirilerek bu işletmelerin
daha fazla desteklenmesi gerekir. Teknopark içerisinde yer almak isteyen öğretim elemanları ve özel sektör
işletmelerinin taleplerinin karşılanması yapılacak yeni çalışmalar için oldukça önemlidir.
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Elektrik Enerjisi Piyasasının İncelenmesi
Doç.Dr.Arzu Eren Şenaras1
1
2

Öğr.Gör.Şahin İnanç2

Uludağ Üniversitesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, arzueren@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi / Keles MYO, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı sahininanc@uludag.edu.tr

Özet: Gün geçtikçe nüfusun ve sanayileşmenin artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı da giderek artmaktadır. Enerji,
ekonominin temel girdilerinden olup, sağlıklı bir kalkınma, ucuz, yeterli, kaliteli ve güvenilir enerji kaynaklarına sahip
olmakla mümkündür. Enerji türleri içinde elektrik enerjisi modern çağda sosyal ve ekonomik kalkınma için hayati bir enerji
kaynağı haline gelmiştir Dolayısıyla dünyadaki pek çok ülke elektrik enerjisi tüketimlerini karşılamak için çeşitli çalışmalar
yapmaktadırlar. Dünya'da kişi başına elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde kullanılan
bir değişkendir. Elektrik enerjisi yayılımı ve öneminin artmasıyla beraber, planlama ve yönetim sorunları da giderek
karmaşıklaşmıştır. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda, karar vermede karmaşıklığı ele almak için sistem dinamiği (SD)
modelleme ve simülasyon tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elektrik enerjisi piyasasının incelenmesine
ilişkin yapılan çalışmalar ve sistem dinamiği yöntemi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektrik Enerjisi Piyasası, Sistem Dinamiği, Modelleme.

Investigation of Electric Power Market in Turkey
Abstract: In parallel with the increase in population and industrialization, the need for energy is gradually increasing.
Energy is one of the basic inputs of the economy and it is possible to have a healthy development, cheap, sufficient, high
quality and reliable energy resources. In energy types, electricity has become a vital energy source for social and economic
development in the modern era. Per capita electricity consumption in the world is a variable used to determine the level of
economic development. Planning and management problems have become increasingly complex as electricity energy has
increased and its importance has increased. In this study, system dynamics (SD) modeling and simulation techniques are
widely used to address the complexity of decision making. In this study, the studies related to the investigation of the
electrical energy market and the system dynamics method will be discussed.
Keywords: Electricity Market, System Dynamics, Modelling.

1. GİRİŞ
Sistem dinamiğinde hiçbir zaman tek bir doğru yanıt yoktur. Çünkü Sistem Dinamiği mevcut sistem içindeki
ilişkileri gösterdiğinden tek bir doğru yanıt vermek yerine uygulanabilecek birden çok olası yaklaşımı ortaya
koyar. Her bir yaklaşım istenen sonucun bir kısmını vermenin yanı sıra bazı beklenmedik sonuçlar da verebilir.
Zaten sistem düşüncesinin bir diğer esası da hangi çözümü neye karşılık diğerine tercih ettiğimizin bilincine
varmaktır (Sterman, 2000: 127-133).

2. LİTERATÜRE KISA BAKIŞ
Jaeger vd. (1994), çalışmalarına göre, hidro türbinlerin dinamik çalışmaları için doğrusal olmayan bir model

önerilmişlerdir. Tek bir türbin ve su besleme borusunun modeli, kağıdın ilk bölümünde, saha testlerinden
parametre tahminiyle birlikte verilmiştir. İkinci bölüm, hidrolik bağlantı etkilerini dikkate alarak ortak bir
tünelden sağlanan çoklu türbinlerin kalıp modellemesine ayrılmıştır. Simülasyon sonuçları ve deneysel veriler
arasındaki karşılaştırmalar sunulmuştur. Hamzaçebi ve Kutay (2004), uzun dönemli elektrik enerjisi tüketimi
tahmininde yapay sinir ağlarının kullanılmasını araştırmışlardır. Yapay sinir ağları teknikleri ile bulunan sonuçlar,
Box-Jenkins modelleri ve regresyon tekniği ile karşılaştırmışlardır. Bulunan sonuçlar yapay sinir ağlarının elektrik
enerjisi tüketiminde iyi bir tahmin aracı olduğunu göstermişlerdir. Karagöl vd.(2007), Türkiye’de ekonomik
büyüme ile elektrik tüketimi ilişkisini 1974-2004 dönemi için incelemişlerdir. Seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisi tespit edilmiş ve kısa dönemde değişkenler arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkarken uzun dönemde bu
ilişki negatif olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Olsina vd. (2006), çalışmalarında liberalleşmiş güç piyasalarının uzun vadeli davranışları hakkında önemli bir
kavrayış kazanmak için, sistem dinamiğine dayanan bir simülasyon modeli önermişlerdir. Bu çalışmada temel
matematiksel formülasyonlar kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Piyasa sonuçlarının, merkezi olarak yapılan bir
optimizasyonun sonuçlarını kopyaladığı varsayımına dayanan klasik piyasa modellerinin aksine, burada sunulan
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yaklaşım, dinamik piyasa yanıtını elde etmek için güç piyasalarının sistem yapısını ve sistem bileşenleri
arasındaki ilişkilerin mantığını kopyalamaya odaklanmaktadır. Simülasyonlar, istikrarlı rezerv marjlarını ve
dolayısıyla istikrarlı uzun vadeli fiyat seviyelerini korumak için gerekli üretim kapasitesini yeterince erken
ayarlayabilecek ciddi problemler olabileceğini göstermektedir. Güç piyasalarının yapısına gömülü geri besleme
döngüleri ve bazı zaman gecikmelerinin varlığı nedeniyle, uzun vadeli piyasa gelişimi oldukça değişken bir
davranış sergileyebilir. Ertuğrul (2011), çalışmasında Türkiye’de elektrik tüketimi büyüme ilişkisini 1998Ç12011Ç3 dönemi için incelemiştir. GSYH ve elektrik tüketimi serileri arasındaki eş bütünleşme ilişkisi bulunduktan
sonra seriler arasındaki dinamik ilişki zamana göre değişen parametre yaklaşımı olan Kalman Filtresi modeliyle
incelemiştir. Çalışma sonucunda, elektrik tüketiminin GSYH üzerinde zaman içerisinde özellikle 2003 yılından
itibaren giderek artan bir etkisi olduğu bulmuştur. Dinçer (2011), Türkiye için güneş enerjisi potansiyelini
dikkate alıp Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde
maliyet analizleri yapılmıştır. Bayraktutan vd. (2012), enerji tüketimi-iktisadi büyüme ilişkisini, yükselen piyasa
ekonomileri olarak nitelenen ülkeler bakımından araştırmıştır. Eş-bütünleşme analizine göre, enerji tüketimi ile
büyüme arasında, 5 ülkede iki yönlü; 3 ülkede enerji tüketiminden büyümeye; 3 ülkede de ekonomik
büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü ilişkinin varlığını; sadece bir ülkede bu iki değişken arasında bir
ilişkinin gözlenmediğini göstermektedir. Pehlivanoğlu ve Tekçe (2013), çalışmasında Türkiye elektrik enerjisi
piyasasında 1993-2011 yılları arasında faaliyet gösteren firmaların üretimden net satış rakamları ile hesaplanan
M – Firma Yoğunlaşma Oranı ve Herfindahl-Hirschman Endeksi analizi yöntemi kullanılarak Türkiye elektrik
enerjisi piyasa yapısı karşılaştırmalı olarak belirlenmeye çalışılmışlardır.
Quadrat-Ullah (2013), yaptığı çalışmada, Kanada’da elektrik arz ve talebi oldukça karmaşık bir yapıda olup
doğası gereği dinamiktir. Sistemin neredeyse ölçülemeyen değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ve
Kanada'nın elektrik sisteminde mevcut olan kalıpları anlamak, sistematik ve sürdürülebilir politika kararları için
gereklidir. Sistem dinamiği metodolojisinden yola çıkarak, bu çalışma dinamik bir simülasyon modeli
sunulmuştur.
Literatür incelendiğinde Türkiye için elektrik enerjisi piyasasına yönelik çalışmaların var olduğu ancak Sistem
Dinamiği yöntemiyle geliştirilen bir model olmadığı görülmüştür. Yeni politikaların tasarlanmasında en etkili
yöntemlerden biri Sistem Dinamiğidir. Bu bağlamda bu projede geliştirilecek olan Sistem Dinamiği modeli
literatürde var olan bir boşluğu tamamlayıcı niteliktedir.

3. SİSTEM DİNAMİĞİ
Sistem dinamiği modelleri istatistiksel olarak zaman serisi verilerinden türetilmemiştir. Kararlara rehberlik eden
politikalar ve sistem yapısıyla ilgili ifadelerdir. Modeller sistem hakkında yapılmış kabuller içerir. Bir model
ancak formülasyonun gerisinde yatan uzmanlığı kadar iyidir. İyi bir bilgisayar modeli, kötü olandan temsil ettiği
sistemin özünü yansıtma derecesiyle ayrılır. Diğer birçok matematiksel model gerçek sistemin doğrusal olmayan
yapısı ve birçok geribildirim döngüsünü içermemesi nedeniyle kısıtlıdır. Diğer taraftan sistem dinamiği bilgisayar
modelleri gerçek sistem davranışını yansıtabilir(Forrester,1995:6).
Sistem dinamiği, nitel ve nicel modellerle sistem davranışını tanımlamak ve anlamak amacıyla zamana bağımlı
yönetilen sistemlerin davranışlarıyla ilgilenir. Bilgi geribildirimlerinin sistem davranışlarını nasıl yönettiği ve
sağlıklı bilgi geribildirim yapılarının ve kontrol politikalarının benzetim ve optimizasyon ile nasıl tasarlanacağını
araştırır (Coyle, 1996: 10).
Bir sistemin bütün kavramını geliştirmek için sistemin karakteristik davranışlarını oluşturan etkileşimlerin yer
aldığı sınırlar oluşturulmalıdır (Forrester, 1969: 12). Şekil 1 dinamik bir sistemi tanımlayan kapalı sınırı
göstermektedir.
Şekil 1: Dinamik Bir Sistemi Tanımlayan Kapalı Sınır

Kaynak: Forrester, 1969: 13

466

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Forrester, sistem davranışını tanımlayabilmek için Sistem Dinamiği olarak adlandırılan dili yaratmıştır. Bu dil;
stoklar, akışlar, karar fonksiyonları ve bilgi akışı olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Bu sayede, sistem ne
kadar karmaşık olursa olsun sistemi tanımlamak için tek ihtiyacımız olan dört bloğu oluşturmaktır.
Şekil 2’te sistem dinamiği dili gösterilmektedir.
Şekil 2: Sistem Dinamiği Dili

Dinamik analiz zaman akışıyla ilgilenir. Öyleyse önce zamanı tanımlamalıyız. Zaman, basitçe boyutsuz bir gerçek
sayı olarak tanımlanabilir. Başlangıç noktası vardır ve koordinat sisteminde pozitif yönde ilerler. Bu durumda iki
farklı kavram göze çarpmaktadır. İlk kavram, zamanın bir anı olarak tanımlanır ve  =1, 2, 3,… olarak gösterilir.
İkinci kavram ise, zaman periyodudur ve t=1., 2., 3.,….. olarak gösterilir. Zaman birimi incelenen sistemin
yapısına bağlı olarak saniye, dakika, saat, hafta, ay, yıl, on yıl, yüz yıl,…. olabilir. Sistem dinamiğinde iki zaman
kavramının ayrımı doğru yapılmalıdır, çünkü stoklar ve akışlar  ve t olarak belirgin biçimde tanımlanmaları
gerekir. (Yamaguchi, 2013: 23).

4. SONUÇ
Sistem dinamiği modeli geliştirilmesiyle Türkiye için oldukça önemli bir konu olan Elektrik Enerjisi Piyasasına
yönelik farklı durumlar karşısında sistemin davranışının incelenebilme olanağı elde edilebilir. Literatür
incelendiğinde, elektrik enerjisi piyasası için Türkiye’de sistem dinamiği modeli geliştirilmediği tespit edilmiştir.
Senaryoların tasarlanması ile farklı durumların modelde yer alan değişkenler üzerinde yaratacağı etkileri
inceleme olanağı elde edilebilir. Bu sayede farklı politikaların sistem üzerinde yaratacağı etkiler gözlemlenerek
gerekli yeni politikalar tasarlanabilir.
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Özet: Türkiye inşaat sektörü 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir büyüme sağlamıştır. Sektördeki büyümenin ardında, 1999
depreminden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla bu alana verilen desteklerin yanı sıra ülke içi sanayi
tesisi, altyapı yatırımları, ulaştırma projeleri, otoyol, havaalanı, liman, köprü, tünel ile diğer sosyal ve ticari amaçlı binaların
inşası gibi projelerin ve yurt dışı müteahhitlik işlerinin artması yatmaktadır. Artan üretim yüksek kârları da beraberinde
getirirken, istihdam koşulları ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, sektörü tartışmaların odağında bırakmıştır. Türkiye
inşaat sektörü düşük ücret düzeyi, düzensiz ve yoğun çalışma süreleri, kayıtdışılık ile yaygın iş kazaları ve meslek
hastalıklarının nitelendirdiği bir faaliyet kolu haline gelmiştir.
Bu çalışma, Türkiye inşaat sektörünün emek yoğun yapısını dikkate alarak, ülke içi gelişiminin değerlendirilmesinde
sektördeki emek standartlarının durumunu incelemektedir. Bu amaçla çalışmada, sektörün ülke üretimi ve istihdamındaki
yeri yanı sıra çalışanların iş ve yaşam koşullarına ilişkin mevcut durumun tespiti için, çeşitli ikincil veri kaynakları ve TÜİK
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verileri kullanılarak betimsel ve çıkarımsal analizler yapılmıştır. Sektör, hanehalkı ve
bireysel düzeylerde yapılan analizlerle elde edilen bulgular temelinde, çalışanların sağlık, nitelik ve tatminlerinin arttırılması
ve sektörde sürdürülebilir bir büyüme patikasına geçilebilmesi için emek standartlarının iyileştirilmesine yönelik politika
önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Emek Standartları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sektör Analizi, Türkiye

1. GİRİŞ
İnşaat sektörü ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiye dair geniş bir uluslararası literatür mevcuttur.
Giang ve Pheng (2011), inşaat sektörünün ileri ve geri bağlantılar üzerinden diğer sektörlerde verimliliği ve
rekabet gücünü artırarak büyümenin önünü açtığına vurgu yapmakta ve özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde bu etkinin büyük olduğunu belirtmektedir. İnşaat sektörünün ekonomik büyümeyi tetiklerken, aynı
zamanda istihdam yaratma kapasitesine de dikkat çekilmektedir (Turin, 1978). İnşaat sektörü diğer birçok
sanayiden daha fazla emek-yoğun olması nedeniyle, özellikle piyasanın durgun ve işsizliğin yüksek olduğu
dönemlerde, kamunun finanse ettiği altyapı inşaat projeleri üzerinden çoğaltan etkisi yaratılarak ekonomik
büyüme ve istihdamın artırılmasında kilit bir alan olarak öne çıkmaktadır (Gruneberg, 1997; Hillebrandt, 2000).
Nitekim birçok gelişmekte olan ülkede inşaat sektöründeki istihdamın çarpıcı boyutlarda genişlediği
görülmektedir (ILO, 2001). Benzer bir durum 2008 finansal krizinin ardından ekonomiyi yeniden büyüme
sürecine sokmak için birçok ülkede mali teşvik paketlerine altyapı yatırımları için verilen teşvikler içerildiğinde
de gözlemlenmiştir (Donnges, 2009).
Aynı zamanda inşaat sektörü, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 1970’lerden itibaren yaygınlaşan
kuralsızlaştırma ve taşeronlaşma ile yapısal bir değişim sürecine girmiştir. Sektördeki değişim; istihdam
biçimleri, ücret düzeyleri, sosyal güvenlik kapsamına alınma ve iş sağlığı ve güvenliği vb. açısından emek
standartlarının kötüleşmesi anlamına gelmiştir (ILO, 2005).
Sonuç olarak inşaat sektörü ülke ekonomisinin büyüme ivmesi, istihdam yaratma potansiyeli, hükümet
politikalarının ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde kritik önem taşımakla
birlikte işgücünün olumsuz çalışma koşulları nedeniyle de sürekli gündemdedir. İnşaat sektörünü kazalar
açısından incelediğimizde 10 dakikada bir ölümcül kazaların meydana geldiğini ve bu kazaların altıda birinin
şantiyelerde gerçekleştiğini görmekteyiz (ILO, 2001). Türkiye inşaat sektörü de toplam ölümcül iş kazalarının tek
başına üçte birinin görüldüğü bir sektör durumundadır. Sektörde geçici süreli ve kayıtsız çalışmaya elverişli olan


Bu çalışma, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 41022 kodlu “Türkiye İnşaat
Sektöründe Çalışma Standartlarının Çok Düzeyli Analizi” başlıklı Genel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
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taşeron sisteminin yaygınlığı, küçük ölçekli firmaların yoğunluğu hem çalışma koşullarının ağırlaşması hem de
kazaların gerçekleşmesi açısından önemli faktörlerdir.
Bu çalışma Türkiye inşaat sanayinde çalışanların çalışma ve yaşam koşullarını inceleyerek, bir durum saptaması
yapma ve bu temelde sektörün insana yakışır çalışma koşullarına sahip olması ve bu temelde de sürdürülebilir
bir büyüme patikasına girebilmesi için öneriler getirme amacındadır. Bu kapsamda, ilk olarak inşaat sanayinde
sağlanan büyümenin emeğe yansımaları sektörel veri analizi üzerinden incelenmekte, ardından hanehalkı ve
bireysel düzeylerde yapılan analizlerle çalışanların istihdam, gelir ve yaşam koşullarının bir değerlendirmesi
yapılmaktadır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) verileri
yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜİK, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
diğer ilgili bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve diğer sektör kuruluşlarının yayınladığı veriler
kullanılmıştır.
2. TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EMEĞİN DURUMU
2.1. Türkiye İnşaat Sanayinin Gelişimi ve Emeğe Yansımaları: Sektörel Düzeyde Bir Bakış
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de inşaat sektörü yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleriyle; katma değer
yaratma, döviz kazandırma, teknoloji transferi, ileri ve geri bağlantıları olan sektörlerde büyümeyi uyarma ve
sanayileşme sürecini hızlandırmada potansiyeli yüksek bir sektördür. Şekil 1, iktisadi faaliyet kollarının sektörler
toplamı içindeki paylarındaki değişimi göstermektedir. 1998-2018 döneminde tarım sektörünün azalan payına
karşılık, inşaat sektörünün artan payı dikkat çekicidir.1
Şekil 1: İktisadi Faaliyet Kollarının Sektörler Toplamı İçindeki Payları, 1998-2018

Veri kaynağı: TCMB

İnşaat sektörünün geri bağlantıları sebebiyle; demir çelik, yapı malzemeleri, cam sanayi, boyacılık vb. birçok
sektörde büyümeyi uyarma etkisi bulunmaktadır. Sektör Türkiye’de ülke üretimi içinde 2017 itibarıyla %8,57’lik
(Şekil 2) bir paya sahipken, ilişkili olduğu 200’den fazla yan sanayi ile birlikte payı %30’lara ulaşmaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).

1

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık sektörünün 20 yıllık süreç içindeki payı %13,53’ten (2018 ilk çeyrek rakamı olduğu için dikkate
alınmamıştır) 2017 itibarıyla %6,86’ya düşmüştür. Aynı yıllar içinde inşaat sektörünün payı ise %6,59’dan %9,66’ya çıkmıştır.
Bu durum, 20 yıl içinde inşaat sektörünün ekonominin toplam üretimi açısından payının %46,63 oranında yükseldiğini
göstermektedir.
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Şekil 2: İnşaat Sektörünün GSYİH içindeki oranı, 1998-2017
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Veri kaynağı: TCMB

İnşaat sektörü otoyol, köprü, viyadük, havaalanı gibi ulaştırma altyapısının hazırlanmasında, ticaret ve sanayii
için gerekli olan diğer yapıların (fabrika ve ofis binaları vb.) inşasında başat rol oynaması açısından diğer
sektörlerle ileri bağlantılara da sahiptir. Sektör sağladığı altyapı ve yapılı çevre üzerinden dünya pazarları ile
entegrasyonu uyarmaktadır. Ayrıca inşaat sektörü kredilendirme sistemi üzerinden üretim sürecinden
realizasyon aşamasına kadar finans sektörü ile etkileşim halindedir. Sektör hem altyapı ve binaların
üretilmesinde hem de üretilen yapılı çevrenin satışında bankacılık ve finans sisteminden kaynak sağlayarak,
ülkede finans piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesinde işlevseldir.
Sektörün üretimini fiziksel açıdan değerlendirdiğimizde yapı kooperatifleri, kamu (devlet) ve özel sektörde
gerçekleşen bina yapım adedi birbiri ile mukayese edilemeyecek kadar farklı rakamlarda seyretmektedir. Kamu
ve yapı kooperatifleri tarafından yapılan bina sayısı toplam bina sayıları içinde çok küçük oranlarda kalmaktadır.
Ancak ele alınan 2002-2017 yılları arasında her üç kategori ayrı ayrı değerlendirildiğinde (Şekil 3) 2002'den
itibaren kamuda ve özel sektörde 4 kat fazla bina yapım miktarına ulaşıldığı görülmektedir. Devlet yıllık 2.000
adetten 8.000’lere, özel sektör ise 40.000 adetten 150.000’lere ulaşan bina üretimi gerçekleştirmiştir.
Şekil 3: Toplam Bina – Yapı Sayısı, 2002-2017
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Veri kaynağı: TÜİK

Binaların toplam değeri açısından devlet ve özel sektör değerlendirildiğinde (Şekil 4) ise 2009 yılı sonrasında
özel sektörde yapılan binalarla beraber değerlerin yüksek miktarda arttığı görülmektedir.
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Şekil 4: Binaların Toplam Değeri, 2002-2017
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2005'den sonra sektördeki Üretim ve Ciro 2 Endekslerine bakıldığında (Şekil 5), elde edilen ciro yani gelirlerin
üretim endeksinin üstünde seyrettiği görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere gelirler üretimin üzerinde
artmakta ve bu durum sektör kârlılığına da yansımaktadır.
Şekil 5: Üretim ve Ciro Endeksleri, 2005-2017
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Veri kaynağı: TÜİK (2017)

Şekil 6’da verilen 2010 yıl baz yıl olarak alınmış ciro endekslerinde inşaat sektörünü ayrıntılı faaliyet dallarına ve
alt gruplara ayırdığımızda; 2010 öncesinde 422 kodlu Hizmet Projelerinin İnşaatı ve 439 kodlu Diğer Özel İnşaat
Faaliyetlerinin ciro oranları yüksek iken, 2012'den itibaren 431 kodlu Yıkım ve Şantiyenin Hazırlanması, 433
kodlu Bina Tamamlama, 412 kodlu İkamet Amaçlı Olan ve İkamet Amaçlı Olmayan Bina İnşaatı, 42 kodlu Bina
Dışı Yapılan İnşaatlar, 421 kodlu Kara ve Demiryolları inşaatları alanlarında yüksek cirolara ulaşıldığı
görülmektedir.

2

Ciro, referans bir aya göre girişim veya işletme tarafından fatura edilmiş mal ve hizmetlerin toplam değerlerini
kapsamaktadır.
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Şekil 6: Ciro Endeksleri, 2005-2017

Veri kaynağı: TÜİK (2017)

İnşaat sektörünü istihdam açısından değerlendirdiğimizde; genel eğilim itibarıyla sektörün işsizlik sorununu
hafifletmede etkili olduğu ve işsiz kalan kesimler için hızlı bir biçimde iş imkanları yaratabildiği görülmektedir.
Sektörde mevsimlik çalışma karakteristik bir özelliktir. Ayrıca, ülke içi ve uluslararası göç hareketlerinin sık
görüldüğü bir ülke olarak Türkiye'de inşaat sektörü, göçmen işçi ile vasıfsız işçi istihdam etme gibi özelliklere
sahiptir.
Sektör, ülke genelinde işsizlik artarken istihdam sorunu açısından istikrar sağlayıcı bir işlev üstlenirken,
istihdamın genel oranının üzerinde bir istihdam artışı sağlayabildiği dikkat çekmektedir. Bu özelliklerine karşın
emek standartları açısından ele alındığında, çalışanların olumsuz koşullarda çalışmaları nedeniyle sektörün
güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını yaratamadığı görülmektedir. Sektörde her nitelikte çalışana ihtiyaç
duyulmakla beraber, küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları, taşeron hizmeti verenler ve müteahhitlik
hizmetlerinin yaygınlığı nedeniyle sektördeki emek gücünün devir hızı yüksektir.
Şekil 7: İnşaat Sektörünün İstihdam Payı, 1988-2018
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Veri kaynağı: TÜİK

İnşaat sektörü krizlere karşı duyarlı ancak çabuk toparlanabilen bir yapıya sahiptir. Ekonominin gerileme
sürecine girdiği dönemlerde inşaat sektöründeki daralma çok daha keskin ve dolayısıyla sektördeki istihdamın
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kriz karşısında duyarlılığı da yüksek olmaktadır (Koçak, 2013). Aşağıdaki grafikte Türkiye’de kayıtlı istihdam
içinde inşaat sektöründe çalışanların paylarından harekete 1988-2018 yılları arasında gerçekleşen istihdam
değişim oranları karşılaştırılmıştır. Toplam istihdamdaki değişim ve inşaattaki değişim beraber ele alındığında
genel bir eğilim olarak sektördeki istihdamın toplam istihdamda daralma olan yıllarda hızla arttığını
gözlemlemek mümkündür. Ülke genelinde toplam istihdam düştüğünde bir yıl içinde inşaattaki istihdam
artmaktadır (Şekil 8). Bu durum; kriz dönemlerinde diğer sektörlerde yaşanan işten çıkarmalar, iflaslar
sonucunda işsiz kalan emek gücünün hızla inşaat sektöründe iş bulabildiğine işaret etmektedir. İnşaatta toplam
istihdamdan daha büyük düşüş olan 1989-1990, 1994, 2001-2002, 2006, 2008, 2012, 2015 yıllarında, yaşanan
deprem, darboğaz ve krizlerin etkisiyle inşaat sektöründe üretimin durma noktasına gelmesinin etkili olduğu
söylenebilir. Özetle, sektörde 2001-2003 yılları arasında negatif seyreden istihdamdaki değişim oranı, 2004’ten
itibaren son yirmi yıl içindeki en yüksek artış oranı ile yükselmiş ve sonraki yıllarda da genel olarak toplam
istihdam oranının üzerinde artış gerçekleşmiştir.
Şekil 8: Toplam İstihdam & İnşaat Sektör İstihdamı Oransal Değişim, 1988-2018
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Veri kaynağı: TÜİK

Sektördeki istihdam değişim oranlarını daha ayrıntılı inceleyebilmek için ana sektörlerin değişim oranları ile
karşılaştırdığımızda, sektörler arası geçişler daha net görülebilmektedir. 2008'e kadar tarımdan inşaat
sektörüne geçiş ve 2008 sonrasında ise sanayiden inşaat sektörüne geçiş ağırlıklıdır (Şekil 9).
Şekil 9: Sektörlere Göre İstihdam Değişim Oranları, 2005-2018

Kaynak: TCMB
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2.1.1. Türkiye İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İnşaat istihdam sağlayıcı önemli bir sektör olmakla birlikte, yaygın meslek hastalıkları ve yüksek ölümlü iş
kazaları açısından çalışanların iş ve yaşam standartlarını olumsuz etkileyen bir sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yukarıda işaret edildiği gibi ülkemizde inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte istihdam oranları
artarken, iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm oranları da artmaktadır. Sektörde iş
kazaları ve meslek hastalıkları incelendiğinde göze çarpan önemli noktalardan biri istihdam artarken özellikle
2012 sonrasında iş kazalarının da artmasıdır. Sektörde çalışanların meslek hastalığına yakalanma eğilimi de aynı
şekilde yüksek seyretmektedir. Burada dikkat çeken, iş sağlığı ve güvenliğine dair 6331 sayılı yasanın 2012’de
yürürlüğe konması ile birlikte kaza ve meslek hastalığına yakalanma oranlarının hızla artmaya başlamasının aynı
döneme denk gelmesidir. Bu durum her ne kadar yasa yürürlüğe girer girmez tam anlamıyla uygulanamamış
olsa bile kayıt içi çalışanların bilgilerinin raporlandığı ve böylece kazalar, hastalıklar hakkında toplu kayıt
tutulmasının önünün açılmış olduğunu düşündürtmektedir. Buna rağmen burada vurgulanması gereken nokta,
verilere yansıyan iş kazalarının buzdağının ancak görünen ucu kadar olduğu gerçeğidir.
Şekil 10: Sektörde İş Kazaları & Meslek Hastalıkları, 2000-2018

Veri kaynağı: TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013, TÜİK, Tablo 3.1- 5510
Sayılı Kanun’un 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Aktif Sigortalılardan İşlemi Tamamlanan İş Kazaları, Meslek
Hastalıkları, Sürekli İş Göremezlik, Ölüm Vak'aları ve Standardize İş Kazası Oranlarının Faaliyet Gruplarına ve
Cinsiyete Göre Dağılımı, 2012; İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Topluluğu (TÜSİAG),
https://tuisag.com/2010-yili-kazasi-ve-meslek-hastaliklari-istatistikleri/
Kayıt dışı, göçmen ve mevsimlik işçilerin istihdamının önemli yer tuttuğu inşaatta, yaygınlaşan esnek çalışma
koşulları altında ortalama çalışma süresi uzadıkça iş kazaları riski artmaktadır. 2000-2011 döneminde sektörün
ülkedeki toplam ölümlü kazalardaki payı %30,5 olup, bu oran toplam istihdamdaki payının neredeyse beş katıdır
(Gürcanlı, 2013).
Sektörde iş kazalarının ortaya çıkma sebepleri arasında; çalışanların kaotik bir ortamda çalışması, aynı şantiyede
farklı işleri yapan taşeron firmaların bulunması nedeniyle işçilerin çalıştıkları mekâna ve çalışma koşullarına
alışamaması temel etkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir ortamdaki çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş
güvenliği uygulamalarını neredeyse imkânsız hale getirmektedir.
Şekil 11’deki iki grafik incelendiğinde sektörde rapor edilen sürekli iş göremezlik ve ölüm sayılarının yukarıda
açıklanan sebepler dolayısıyla yine 2012 yılı sonrasında arttığı görülmektedir. Kaza sayıları açısından inşaat
sektörünü değerlendirdiğimizde sektörün dünyada en çok iş kazası görülen sektörler arasında yer aldığını göz
ardı etmememiz gerekir. Ancak Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ile karşılaştırdığımızda; Türkiye’nin inşaat sektörü iş
kazası oranları ve sayıları gelişmiş ülkelere göre çok yüksek seyretmektedir.

474

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Şekil 11: Sektörde Sürekli İş göremezlik ve Ölüm Sayıları, 2000-2018
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Veri kaynağı: TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013, TÜİK, Tablo 3.1- 5510
Sayılı Kanun’un 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Aktif Sigortalılardan İşlemi Tamamlanan İş Kazaları, Meslek
Hastalıkları, Sürekli İş Göremezlik, Ölüm Vak'aları ve Standardize İş Kazası Oranlarının Faaliyet Gruplarına ve
Cinsiyete Göre Dağılımı, 2012; İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Topluluğu (TÜSİAG),
https://tuisag.com/2010-yili-kazasi-ve-meslek-hastaliklari-istatistikleri/
Yaygın iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olan Türkiye inşaat sektörünü bu profile taşıyan koşulların
ardında; sektörün hızlı büyümesine karşın üretim sürecinin işverenlerce yeterince örgütlenememesi, sektörün
işgücü yapısının iş yapış biçimine etkileri ve inşaat alanlarındaki iş koşullarına yönelik denetim mekanizmalarının
iyi işletilememesi yatmaktadır.

2.2. Türkiye İnşaat Sanayi Çalışanlarının İstihdam ve Yaşam Koşulları: Hanehalkı ve Bireysel Düzeylerde Bir
Değerlendirme
TÜİK GYKA verilerinden3 yola çıkarak saptadığımız bulgulara göre, sektörde genel olarak ağır seyreden çalışma
koşulları farklı yaş profillerindeki çalışanlara farklı düzeylerde yansımaktadır. Bu açıdan özellikle en genç ve en
yaşlılar, en kırılgan işçi kesimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu durum iş kazalarından, iş güvencesi
ve sosyal güvenceye kadar birçok boyutta geçerli olmaktadır. Literatürde de benzer bulgular mevcuttur.
Örneğin Duman ve Hamzaoğlu (2011), İstanbul’da işçiler arasında en büyük kümelenmenin 26-30 yaş aralığında
olduğu bir şantiyede, işçilerden en genç ve en yaşlı grubunda olanların diğer yaş grubundakilere göre daha çok
kaza geçirdiğini saptamıştır.
TÜİK GYKA 2006-2016 dönemi verilerine göre, Türkiye inşaat sektöründe çalışanlar ağırlıklı olarak sırasıyla 3039, 20-29 ve 40-49 yaş gruplarında toplanmıştır (Şekil 12). Ancak, 2013’den itibaren sektördeki işgücünün yaş
ortalamasının yükselmesi, inşaat işkolunun gençler tarafından giderek daha az tercih edildiğine işaret
etmektedir. Öyle ki dönem içinde 30-39, 20-29 ve 15-19 yaş grubundakilerin toplam inşaat istihdamı içindeki
payları azalırken, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş gruplarının payları artmıştır. 2016'da Türkiye genelinde genç yaştaki
inşaat çalışanları arasında 15-19 yaş grubunun payı %6, 20-29 yaş grubunun payı ise %23 olmuştur. Genel olarak
emeklilik çağında olarak nitelendirilebilecek 50 ve üstü yaştakilerin payı ise 2016'da %16 gibi büyük bir oranda
gerçekleşmiştir. Çalışanlar arasında genç (15-29) ve yaşlı (50 ve üstü) grupta olanların yüksek oranı (%45),
sektörde yaygın kayıt dışı çalışma ve yüksek iş kazalarının görülmesi ile bağlantılıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi (İSİG)’e göre de 2014 yılında ölen en az 272 inşaat işçisi arasında çocuk işçiler, emekliler ve çoğu Suriyeli
olmak üzere göçmen işçiler de bulunmakta ve bu işçilerin tamamına yakını taşeron işçi olarak çalışmaktaydı
(Aktaran Sendika.Org, 2014). Ayrıca İSİG, halihazırda emekli olan ya da emeklilik çağındaki işçilerin en çok
çalıştığı sektörün inşaat olduğunu belirtmektedir. İnşaatlarda birçok işçinin sigortası yatırılmamakta ve emekli
olamamaktadırlar; herhangi bir işten emekli olup geçinemeyenler ve kademeli geçişten dolayı emekli olup maaş
alamayanlar da inşaatlarda çalışmaktadır.
3 GYKA verileri 2010 temel yılına göre reelleştirilmiştir.

475

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Şekil 12: İnşaat Sektöründe Çalışanların Yaş Dağılımı (%), 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Sektördeki yüksek iş kazaları ile ilişkili olarak işaret edilen unsurlardan biri işçilerin düşük vasıf ve eğitim
düzeyidir. Buna göre ölüm ve yaralanmalara maruz kalanların yarıdan fazlası vasıfsız işçi olup, ikinci sırada farklı
vasıflarda ustalar bulunmaktadır (Gürcanlı, 2013). Türkiye inşaat sektöründe çalışanların eğitim profiline
bakıldığında (Şekil 13), ferdin en son bitirdiği okul itibarıyla işgücünün ağırlıklı kısmı ilkokul mezunlarından
oluşmakla beraber, son yıllarda ilkokul mezunlarının oranının hızlı bir azalış gösterdiği dikkat çekmektedir
(2016'da %30,5). Buna karşılık sektörde çalışanlar arasında yüksekokul, fakülte ve üzeri eğitim düzeyine sahip
olanların oranı hızlı bir yükseliş sergilemektedir (2016'da %23,6). Sektörde ortaokul mezunları diğer önemli bir
çalışan kesimini oluşturmaktadır (2016'da %18.46). Hem genel lise hem de mesleki veya teknik lise
mezunlarının payı %10'lar civarında seyretmektedir. Okur-yazar olmayan ve okur-yazar olup, bir okul
bitirmeyenlerin oranı 2016 yılında toplam %6,83 olup, işgücü içinde en düşük eğitimli kesim en düşük paya
sahip durumdadır.
Şekil 13: İnşaat Sektöründe Çalışanların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı (%), 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Sektörde üniversite mezunlarının oranındaki yükseliş, üretimdeki artışa koşut olarak istihdam edilen mühendis
vb. sayısındaki artıştan kaynaklanabilir. Buna karşılık mesleki teknik lise mezunlarının bu alana rağbet
etmeyişleri, sektörde uzmanlaşmış eğitimli işgücü açığı bulunduğu yönündeki sektör temsilcilerinin beyanlarıyla
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uyum göstermektedir. Sonuç olarak, 2016 itibariyle okur-yazar olmayan, okur-yazar olup bir okul bitirmeyen,
ilkokul, ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim mezunlarının işgücü içindeki oranı %56'ya ulaşmaktadır.
Sümer (2014)’e göre, Türkiye inşaat sektöründe çalışanlar birer “kazanç” unsurundan çok birer “maliyet”
unsuru olarak görüldüğünden, şantiyelerde yeterli nitelik ve sayıda personel çalıştırılmamakta ve bu durum da
aslında işverene daha yüksek maliyet olarak geri dönmektedir. Ayrıca yazara göre proje müdürü, mimarlar,
mühendisler, personel sorumlusu ve şantiye doktoru gibi hemen her meslek grubundan çalışan barındıran
inşaat sektöründe, insan kaynakları sistematik bir işe alım ve işe uyum süreci uygulamaktan yoksundur. Diğer
yandan, emek-yoğun ve yüksek kayıtdışılık olan inşaat sektöründe kalifiye olmayan işçilerin yoğun şekilde
istihdam edildiğine dikkat çeken Sezici vd. (2009), ara eleman sıkıntısının had safhada olduğunu belirtmektedir.
Yazarlar meslek yüksek okulları, meslek ve teknik liseleri ile yapı usta okulları aracılığıyla sektörün ihtiyaç
duyduğu inşaat teknikeri, inşaat teknisyeni ve inşaat ustası kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanmasını
önermektedirler. Uzunkaya (2013) de, düz işçi ve ara işgücü bakımından nitelik eksiklikleri, mühendis ve mimar
niteliğinde ise uzmanlaşma bakımından yetersizlikler olduğuna dikkat çekmektedir. Kalkınma Bakanlığı (2014:
22; 32), inşaat sektörüne yönelik olarak 8. ve 9. Kalkınma Planlarında saptanan işgücü eğitimindeki eksikliklerin
giderilmesine yönelik olarak atılan adımlardan birinin Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde örgün eğitim
sisteminde içerilmeyen mesleklerle, mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm
meslekler için meslek standartlarının oluşturularak, ulusal yeterliliklerin belgelendirilmesi olduğunu
belirtmektedir.
İnşaat çalışanlarının ağırlıklı kesimini sanatkârlar oluşturmaktadır (yaklaşık 22 milyon çalışanın yarısı). Ancak bu
kesimin payı 2006-2016 döneminde %65'den %51'e azalış göstermiştir. İkinci en büyük çalışan kesim, nitelik
gerektirmeyen işlerde çalışanlardır. Bu kesimin payı dönem içinde yükselerek, %17'den yıllık ortalama %22
civarına ulaşmıştır. 2016 yılında toplam yaklaşık 450 bin çalışan bu kategoride yer almıştır. Üçüncü en büyük
kategori ise, tesis ve makine operatörleri ve montajcılarıdır. Bu kesimin payı dönem içinde %7-8 civarında
olmuştur (yaklaşık 145 bin kişi). Sanatkâr kategorisinde çalışanların payında dönem içinde azalış olurken, nitelik
gerektirmeyen işlerde çalışanlar yanı sıra profesyonel ve yardımcı profesyonel meslek sahiplerinin payları
artmıştır (2016'da sırasıyla yaklaşık 67 bin ve 94 bin kişi) (Bkz. Şekil 14).
2016 yılında toplam sektör çalışanlarının %4,5'u üst düzey yönetici ve müdür; %3'ü profesyonel meslek
mensupları, %4,6'sı yardımcı profesyonel meslek mensupları; %2,8'i büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanlar ve
%3,8'i hizmet ve satış elemanları olmuştur.
Şekil 14: İnşaat Çalışanlarının Esas İşlerindeki Meslekleri, 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Sektörde ücretli veya yevmiyeli çalışanların esas işlerinde personel denetimi veya yöneticilik yapma durumunda
olanların oranı sadece %5 civarındadır. Bir diğer ifade ile, sektörde emek sürecinin denetiminde yer almayan
kesimin %95'lere ulaştığı görülmektedir. Bu saptama tüm yaş gruplarında geçerli olup; yöneticilerin oranı yaşla
birlikte artmaktadır: 2016’de en yüksek oran %9 ile 60+ yaş grubunda gerçekleşmiştir.
İnşaat çalışanlarının hanehalklarının yaşadıkları yerin bölgeler arası dağılımına bakıldığında (Şekil 15), 2016
itibarıyla ağırlıklı olarak Doğu illerinde yaşadıkları görülmektedir (%35): Orta Doğu Anadolu (Malatya-Van)
bölgesi birinci sırada olup (%14.5), bu bölgeyi sırasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi (Gaziantep- ŞanlıurfaMardin) (%11) ve üçüncü olarak da Kuzey Doğu Anadolu bölgesi (Erzurum-Ağrı) (%10) izlemektedir. İnşaat
çalışanlarının aileleri en az Batı Marmara’da ikamet etmektedir (Tekirdağ-Balıkesir; %5.13). İnşaat faaliyetlerinin
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ağırlıklı olarak Batı illerinde olduğu ve hanehalklarının da esas olarak Doğu illerinde yaşadığı göz önüne
alındığında, inşaat çalışanlarının ağırlıklı olarak gurbetçi işçiler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Şekil 15: İnşaat Çalışanlarının Hanehalklarının Yaşadıkları Yer İtibarıyla Dağılımı (NUTS1), 2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
İnşaat sektöründe çalışanların esas işlerindeki durumlarını gösteren Şekil 16’ya göre, ele alınan dönemde
ücretli-maaşlıların oranındaki artış dikkat çekicidir. 2006 yılında ücretli-maaşlı çalışanların oranı %30,94 iken,
2016 yılında bu oran %56'ya yükselmiştir. Buna karşılık, yevmiyeli çalışanların oranı 10 yıllık dönemde %58'den
%30'a azalış göstermiştir. Sektörde işveren olarak çalışanların oranı %3'den %6'ya yükselirken, kendi hesabına
çalışanların oranı %7'ler civarında seyretmiştir. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranı ise yıllık Türkiye
ortalaması olan %13'ün çok atında kalarak ortalama %1'e yakın olmuştur.
Şekil 16: Ferdin esas işindeki durumu, 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Sektörde ücretli-maaşlı kategorisinde çalışanların oranındaki artış ve yevmiyeli kategorisindeki azalış, inşaat
çalışanlarının daha düzenli gelir sağlama olanağına kavuştuklarına işaret etmektedir. Ancak, 2016'da toplam
çalışanların %38,2’sinin hala esas işlerinde kırılgan bir istihdam statüsüne sahip oldukları, düzenli gelir
garantilerinin bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca, 2016 itibarıyla inşaat işkolunda yevmiyeli çalışanların oranı
(%30,4) Türkiye ortalamasının (%6,6) çok üzerinde seyretmektedir. Sektörde ücretli-maaşlı çalışanların oranı
(%56) ise Türkiye genelinin (%66) altında kalmaktadır. Bu bulgular inşaat sektörünün Türkiye geneline göre
daha kırılgan istihdam koşulları sunduğu yönündeki literatür değerlendirmelerini desteklemektedir.
GYKA verilerinde "Ferdin esas işindeki işteki durumu" değişkeni beyaz ve mavi yakalıları ayırt etmemektedir.
Dolayısıyla, yönetici, mühendis vb. profesyoneller ayrıştırıldığında, inşaat işçileri arasında iş güvencesiz
çalışmanın daha da yüksek olması beklenebilir.
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İşçilerin ne ölçüde güvencesiz istihdam biçimleri altında çalıştırıldığını gösteren bir değişken olarak sözleşme
tipine bakıldığında; dönem içinde sürekli işi olanların oranı %29'dan %49'a artış gösterirken, sözleşmesiz arada
sırada çalışanların oranı %42'den %18'e düşmüştür. Belirli süreli sözleşmeyle çalışanların oranı ise %30'lar
civarında seyretmiştir. Ancak, 2016 yılında çalışanların hala %51'i belirli süreli veya sözleşmesiz statüde
çalışmaya devam etmiştir (Şekil 17).
Bu bulgular sektörde iş güvencesiz çalıştırılmanın, bir diğer deyişle kırılgan istihdam tipinin yaygın olduğunu
göstermektedir. Bu saptama, inşaat tüm sektörler geneli ile kıyaslandığında daha açık görülmektedir. Tüm
sektörler genelinde, sürekli iş statüsünde çalışanların oranı dönem boyunca artış göstererek 2016'da %84'e
ulaşmıştır. Geçici statüde çalışanların oranı ise azalarak, 2016 yılında toplamın %16'sı kadar olmuştur.
Şekil 17: Ücretli veya Yevmiyeli Çalışan Ferdin Esas İşinin Süreklilik Durumu, 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Esas işin süreklilik durumu yaş grupları bazında incelendiğinde, 2016’da inşaatta güvencesiz sözleşme türleri ile
çalışmanın tüm yaş kategorilerinde Türkiye genelinden daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 1).
Tablo 1: Yaş Grupları Bazında İnşaat Sektörü ve Türkiye Geneli İçin İş Güvencesiz Çalıştırılma Oranı, 2016
İnşaat

Türkiye

15-19 yaş grubu

0.62

0.36

20-29 yaş grubu

0.48

0.15

30-39 yaş grubu

0.5

0.14

50-59 yaş grubu
0.54
0.22
60 ve üstü
0.56
0.3
Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
İnşaat sektöründe çalışma standartlarını bir bütün olarak etkileyen bir özellik olarak vurgulanması gereken
taşeron sisteminin üretime damgasını vurmasıdır. Birinci sırada yer alan kamu kesimi temizlik sektörünün
ardından, inşaat sektörü taşeron çalışan sayısı açısından Türkiye genelinde ikinci; özel kesimde ise ilk sıradadır
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB, 2012). İnşaat sanayinin söz konusu üretim yapısı istihdam yapısını
da şekillendirmekte, kayıtdışı, güvencesiz, sendikalaşmanın zayıf olduğu koşullarda çalışma yaygın olarak
görülmektedir. Taşeron sistemi aynı zamanda “işçilerin hem tazminat, işçi sağlığı, ücret vb. gibi bireysel çalışma
haklarını hem de örgütlenme haklarını ciddi biçimde sınırlandıran bir sistemdir” (Koçak, 2013:20)
Türkiye inşaat sanayindeki çalışma standartlarına ilişkin birbiriyle iç içe geçen sorunların en kritiklerinden biri, iş
ve sosyal güvencesizliğin yaygınlığıdır. Sektörün küçük ölçekli firma ağırlıklı yapısı ve mevsimlik çalışmanın
yaygınlığı, kayıtdışılığın geniş bir uygulama alanı bulmasına zemin hazırlarken, böyle bir yapı içerisinde işsizlik
sigortasından yararlanabilmenin koşulları ortadan kalkmakta; ilgili yasal düzenlemeler sonucu sektörün yarıdan
fazlasını oluşturan ve 30’un altında işçi çalıştıran firmalardaki işçiler iş güvencesi kapsamına girmemekte,
sendikal tazminat hakkından da yararlanamamaktadır (Koçak, 2013). Böylece, işkolunda çalışanların yarısı hem
iş güvencesi hem de sendikal güvencenin dışında kalmaktadır.
GYKA verileri incelendiğinde, inşaat sektöründe dönem içinde kayıtsız çalışma oranının azalış gösterdiği, kayıtlı
çalışanların oranının 2006 yılındaki %28'lik düşük düzeyinden 2016 yılında %68'e ulaştığı görülmektedir (Şekil
18). 2011 yılında sektörde kayıtlı çalışan ve çalışmayanların oranının yarı yarıya olduğu dikkat çekmektedir. Söz
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konusu eğilim tüm sektörler geneli ile uyumludur. GYKA verileri Türkiye'de genel olarak kayıtlı çalışmanın
yaygınlaştığını, kayıtlı çalışanların oranının %48'den %70'e yükseldiğini göstermektedir. Dönem içinde, inşaatta
kayıtdışı çalışma tüm sektörler genelinden yüksek olmakla birlikte, 2016 yılına gelindiğinde inşaatın tüm
sektörler geneline yakınsadığı söylenebilir. Ancak sektörler arası farklılaşma dolayısıyla inşaat sektörünü
ekonominin kilit sektörlerinden olan imalat sanayi ile karşılaştırmak daha anlamlı olabilir. İmalat sanayinde
kayıtdışı çalışma oranının azaldığı ve 2006'da çalışanların %35'ine ulaşan kayıtsız çalışanların 2016'da %16'ya
düştüğü görülmektedir. Bu oran inşaattaki kayıtdışı çalışma oranının (%32) sadece yarısı kadardır. 2016 yılında
inşaat sektöründe çalışan 2 milyon civarındaki kişiden 650 bini kayıtsız çalışmaktadır. İmalat sanayinde ise
yaklaşık 5 milyon çalışanın içinde 785 bin kayıtsız çalışan vardır. Bu rakam, yarısı kadar çalışan olan inşaat
sektöründeki kayıtsız çalışan sayısına çok yakın olup, inşatta kayıtsız çalışmanın görece ne kadar fazla olduğunu
göstermektedir.
Şekil 18: İnşaat ve İmalat Sanayilerinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Kayıtlı Olma Durumu, 2006-2016

a) İnşaat
b) İmalat
Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
İmalat sanayi ile karşılaştırıldığında, tüm yaş gruplarında inşaatta kayıtlı çalışma oranları daha düşüktür. İnşaat,
(50 ve üstü yaş grubu hariç) kayıtlı çalışma oranları açısından Türkiye genelinin de altında kalmaktadır. Bu
durum halihazırda emeklilerin inşatlarda ek gelir için çalışmak durumunda olmaları ile açıklanabilir. Tablo 2’den
de görüldüğü gibi, kayıtsız çalışma en genç çalışanlarda ve ileri yaşlarda daha yakıcı bir sorun olmaktadır.
Tablo 2: Yaş Grupları Bazında Ferdin Esas İşinden Dolayı Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Çalışma Oranı, 2016
İnşaat
Türkiye
İmalat
Yaş grubu 15-19

0.46

0.47

0.61

Yaş grubu 20-29

0.77

0.78

0.89

Yaş grubu 30-49

0.71

0.76

0.87

Yaş grubu 50-59
0.58
0.47
0.66
Yaş grubu 60+
0.31
0.21
0.47
Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
İnşaat birçok sektöre kıyasla elde edilen gelir düzeyinin ve çalışılabilen ay sayısının daha az olduğu bir sektör
görünümü arz etmektedir. Öncelikle inşaat sektöründe ferdin son işinde bir yılda çalıştığı ay sayısı 2016 yılında
10 ay olarak gerçekleşerek, diğer tüm sektörlerin altında kalmıştır. Şekil 19’da yer alan sektörlerle
kıyaslandığında, inşaat sanayinde çalışanlar 2006-2016 döneminin tümünde daha az sayıda ayda çalışma
olanağına sahip olmuştur. Bu durum sektördeki mevsimlik, iş güvencesiz ve yüksek iş gücü devir oranları ile
çalışmanın bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 19: Çeşitli Sektörlerde Yıl İçinde Çalışılan Ay Sayısı, 2006-2016
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Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
2016 yılında inşaat sektöründe çalışanların ortalama olarak yıllık net gelirleri 13,781 TL olmuştur. Aynı yıl asgari
net ücretin aylık 1,300 TL olduğu göz önüne alındığında, asgari ücretin bile altında bir ortalama net gelir
kazanıldığı görülmektedir. İnşaat işkolunda, ele alınan sektörler arasında tarım hariç tüm sektörlerden daha
düşük bir gelir elde edilmesi dikkat çekicidir (Şekil 20).
Şekil 20: Çeşitli Sektörlerde Ortalama Yıllık Net Gelir, 2006-2016

Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Yaş grupları bazında bakıldığında (Tablo 3), 2016 yılında yıllık net gelir ortalamasının en yüksek 60 yaş üstü
grupta 16,000 TL olarak gerçekleştiği, 30-60 yaş grubunda 15,000 TL civarı düzeyinde olduğu görülmektedir.
Yıllık gelir ortalaması yaş ile birlikte azalmaktadır: 20-29 yaş grubunda yaklaşık 10,000 TL, 15-19 yaş grubunda
ise 6,700 TL düzeyinde kalan gelir düzeyi, sektörde çalışanların düşük yaşam standartlarına mahkûm olduğunun
bir göstergesidir.
Yıl içinde çalışılan ay sayısı açısından, 60 yaş üstü grup yılda 1 ay, 30 ve 60 yaşları arasındaki çalışanlar 2 ay
civarında faal değilken; genç çalışanlarda bu sayının yükseldiği görülmektedir. 15-19 yaş aralığındakiler yılda 4
ay, 20-29 yaş grubundakiler ise 3 ay çalışmamışlardır. 30-49 yaş grubundakiler Türkiye ortalaması olan yılda 11
ortalama çalışılan ay ve 16,290 TL'lik ortalama gelirin altında kalmaktadır (Tablo 3).

Tablo 3: İnşaat Sektöründe Yaş Grupları Bazında Yıllık Ortalama Çalışılan Ay Sayısı ve Net Gelir, 2016
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Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Sektör çalışanları esas olarak evli (2016'da %75'i) olup, evli olmayanların oranı %23, dul/boşanmışların oranı da
%2’dir. İnşaat çalışanlarının hanehalklarında ağırlıklı olarak en az bir bağımlı çocuk bulunmaktadır (2016’da
%79’unda). Hanehalkı üyeleri için evden uzakta (tatil köyü, otel, pansiyonda) bir haftalık tatili karşılayabilme
durumu ağırlıklı olarak mümkün olmamaktadır (2016’da %72’si). %68’i ise yıpranmış veya eskimiş mobilyaları
yenileyemediklerini belirtmektedirler (Şekil 21).
Şekil 21: İnşaat Çalışanlarının Yaşam Standartları, 2006-2016
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Veri kaynağı: TÜİK, GYKA
Yaşam standartlarına ilişkin bir diğer veri olan konuta ilişkin masrafların haneye ne ölçüde yük getirdiğine ilişkin
olarak, 2016 yılında %61’i için biraz yük getirdiği, %17’si için çok yük getirdiği saptanmıştır. Yük getirmeyen
hanehalklarının oranı ise %22’de kalmıştır. Sözü edilen masrafların çok yük getirmiyor olmayışının sektörde
çalışanların hanehalklarının ev sahipliği durumu ile ilişkisi olabilir. Sektörde çalışanlar arasında 2016 yılında
kiracıların oranı %26'dır. Ev sahibi olanlara (%60), evi olmayıp kira ödemeden ikamet edebilenler (%14) de
eklendiğinde, kira yükünün ağırlıklı bir kesim için bulunmadığı görülmektedir.

3. SONUÇ
İnşaat faaliyetleri hava ve zemin koşullarından etkilenen ve işgücüne ağır iş yüklenilen bir alandır. Ayrıca, aynı
şantiyede çalışan yüzlerce iş ekibinin koordinasyonu ve denetimi kolay olmamaktadır. Büyük şirketlerin küçük
şirketleri taşeron olarak iş süreçlerine katmaları ve küçük şirketlerin rekabetten dolayı maliyetleri aşağı çekme
çabaları özellikle ücretler ve diğer maliyet kalemi olarak görülen denetim mekanizmalarını baskılamaktadır. Bu
tür bir üretim yapısında yaygınlaşan esnek çalışma koşulları altında çalışma sürelerinin artması, iş güvencesiz,
düşük eğitimli ve niteliksiz, göçmen, genç ve çocuk işçilerin çalıştırılması tabloyu daha da kötü hale
getirmektedir.
Ülke deneyimlerine bakıldığında, inşaat sanayinin gelişiminde “high-road (yüksek beceri-yüksek ücret)” ve “lowroad (düşük beceri-düşük ücret)” olmak üzere iki yol izlenebildiği görülmektedir (Bosch ve Philips, 2003).
“Yüksek beceri-yüksek ücret” stratejisini izleyen ülkelerde, inşaat sanayi sermaye yoğun, beşeri-sermaye yoğun
ve teknik açıdan dinamik bir özellik sergilemektedir. Bu tür ülkelere örnek olarak Hollanda, Kanada, Almanya ve
Danimarka verilebilir. “Düşük beceri-düşük ücret” stratejisini izleyen ülkelerde ise, inşaat sanayi düşük beceri ve
ekipman düzeyi temelinde, emek-yoğun bir gelişim sergileyebilmektedir. Bu gruba söz konusu stratejinin
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özelliklerini değişen düzeylerde sergileyen Güney Kore, Birleşik Krallık, ABD, Avusturalya ve İspanya gibi ülkeler
girmektedir.
Türkiye inşaat sanayinde çalışanların çalışma ve yaşam koşullarına dair gerek sektörel gerekse hanehalkı ve
bireysel düzeylerde yapılan analizlerin gösterdiği gibi, ülkemiz “düşük beceri-düşük ücret” stratejisini izleyen
ikinci gruba dahildir. Böyle bir patika içerisinde şekillenen üretim yapısının da emeğin düşük vasıf düzeyi ve
verimliliğinden mustarip olması doğal bir sonuçtur. Türkiye inşaat sektörü, işgücünün eğitim, iş güvencesi ve
sosyal güvenlik olanaklarından yoksun kaldığı koşullarda, “düşük beceri-düşük verimlilik” sarmalından
çıkamamakta ve böylece yüksek katma değerli, üretime dayalı sürdürülebilir büyüme çizgisine geçememektedir.
Türkiye inşaat sanayi ya güvencesiz emek, düşük işgücü eğitimi, düşük verimlilik ve bu duruma eşlik eden emek
hak ihlallerinin sürdüğü bir yapı ile uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme çizgisinin dışına düşecek ya da
emek standartlarının kurumsallaştırıldığı, işgücünün güvenceli ve güvenli bir çalışma ortamında eğitim
olanakları ile niteliğinin artırıldığı ve bu temelde yüksek verimlilik ve kaliteli üretime dayalı dinamik bir gelişme
patikasına oturacaktır. Ülkemizde 2000’li yıllarda sektörde üretim büyürken emeğin hak ihlalleri karşısında
sesini duyurma çabaları, ILO’nun tanımladığı insana yakışır (decent) iş koşullarının sağlanmasının bir gereği
olarak karşılık bulmalıdır. Bu durum kamu kesimince de işaret edilen sorunlar karşısında (Bkz. Kalkınma
Bakanlığı, 2013), bazı işveren kesimlerinin dile getirdikleri şikâyet ve taleplerin karşılanması için de gereklidir
(Bkz. TMB, 2011; 2014). Sektörün ucuz işgücüne dayalı rekabetçiliği, artık belirli bir ölçeğe ulaşan ve uluslararası
pazarlarda katma değeri çok daha yüksek projelerle genişleme arayışına giren Türk inşaat şirketleri için bir engel
durumuna gelmiştir. Bu şirketler kalite, mesleki standardizasyon, yapı standartları ve denetiminde uluslararası
ölçütlere ulaşma, rekabet gücünü ucuz işçilik yerine, daha nitelikli emek gücünün kullanıldığı yüksek kaliteli
üretimle sağlama gereği duymaktadır.
Sektörün kalkınmaya katkısını ve gelişimini sürdürülebilir kılmak, çalışanların daha güvenceli ve güvenli çalışma
ortamına sahip olmasını gerektirmektedir. Ülkede inşaat sektörünün yüksek katma değerli bir üretim
patikasında ilerleyebilmesi için, çalışanlarının iş güvencesi, ücret, çalışma süreleri, izin hakları, eğitim olanakları,
örgütlenme, işçi sağlığı ve iş güvenliği vb. alanlarda iyileştirilmiş koşullarda çalışabilmelerine imkan veren bir
kurumsal yapılanma ihtiyacı bulunmaktadır.
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Avrupa Entegrasyonu Bağlamında Dış Politikası İkiye Bölünmüş Bir Aktör: Bosna
Hersek
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Özet: Dayton Barışı üzerinden 23 yıl geçmiş olması ve Bosna Hersek her ne kadar 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren
hızlı bir şekilde Avrupa kurumları ile bütünleşmek iradesini göstermiş olsa da, ne AB üyeliği ne de NATO üyeliği hedefleri
amacına ulaşmamıştır. Bu anlamda politik alanda kendisini hissettiren derin uçurumun, özellikle etnik ayrılıklar ve algılardan
besleniyor olması, ülkenin Avrupa ile bütünleşmesi sürecine de olumsuz yansımaktadır. Buna ek olarak Bosna Hersek
Federasyonunu oluşturan Boşnak, Hırvat ve Sırp nüfusun bölge içi ve dışı aktörlerin etkisinde şekillenen dış politik algısı bu
anlamda hem ülkenin kalıcı istikrar ve barışına gölge düşürmekte, hem de bölge dışı aktörlerin daha yoğun şekilde Avrupa
politikasına dahil olmaları için fırsat yaratmaktadır. Bu çalışmada amaç, son dönemde Bosna Hersek’te giderek derin bir fikir
ayrılığına dönüşen Avrupa algısının nasıl şekillendiğini ortaya koymaktır. Bu maksatla Boşnak ve Sırp nüfus ve onları
etkileyen AB ve Rusya’nın tutumuna yer verilerek Avrupa politikasında var olduğu kabul edilen uçurum ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bosna Hersek, Avrupa Birliği, Rusya, Avrupa Bütünleşmesi, NATO

Foreign Policy in the Context of European Integration: An Actor in Two Parts: Bosnia
and Herzegovina
Abstract: Although 23 years have passed since the Dayton Peace and Bosnia and Herzegovina has shown the will to be
quickly integrated with European institutions as of the second half of the 2000s, neither EU membership nor NATO
membership targets have achieved their aims. In this sense, the fact that the deep disparity that is fed by ethnical
differences and perceptions that make themselves felt in the political extent is particularly reflected in the process of
integration of the country with Europe. In addition, the Bosnian, Bosnian and Serb populations of the Federation of Bosnia
and Herzegovina, shaped by the influence of intra-regional and external actors, both cast a shadow over the country's
lasting stability and peace and create opportunities for non-regional actors to become more heavily involved in European
politics. The aim of this study is to reveal how European perception that becomes deeply disaccorded, has been shaped in
Bosnia and Herzegovina. For this purpose, the gap between the Bosniac and Serb populations and the EU and Russia, which
influenced them, have been put forward and the gap that is accepted to exist in European policy is tried to be put forward.
Key Words: Bosnia and Herzegovina, European Union, Russia, European Integration, NATO

1. GİRİŞ
Dayton Barışının üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen Bosna Hersek’te tam bir istikrar ve barış alanı
oluşturulamamıştır. Üstelik Ekim 2018 tarihinde yenilenen Başkanlık ve Parlamento seçimleri, Bosna Hersek’te
politik tartışmaları yeniden hareketlendirmiştir. Ülke genelinde etnik kökenli olarak oluşan bu uçurum, etkisini
dış politikada da hissettirirken, ülkenin Sırp, Müslüman ve Hırvat nüfus arasında var olan çatışma giderek daha
da belirgin hale getirmiştir. Artan bu kriz ise, AB desteğini arkasına almış olsa da, ülkenin Avrupa ve Atlantik ile
ilişkilerine giderek daha fazla gölge düşürmektedir.
Bosna Hersek Federasyonunu oluşturan Sırp, Müslüman ve Hırvatların arkalarına kendilerine etnik olarak yakın
hissettikleri yabancı aktörleri almaları, ülkede var olan bu istikrarsız ortamın daha da artmasını beraberinde
getirmektedir. Bosnalı Sırplar geleneksel olarak Rusya ile yakın temas halinde iken Müslüman ve Hırvat kesim
AB ile ilişkilerin derinleştirilmesinden yana bir tutum ortaya koymaktadırlar. Buna ek olarak da Rusya ve Bosnalı
Sırplar arasındaki yakınlaşmayı dini ve kültürel kaygılar ile takip etmektedirler. Bu bağlamda Bosna Hersek’in
Avrupa’ya yaklaşırken zaman zaman ortaya koyduğu bu mesafeli duruş ise, en çok Rusya’nın memnuniyetini
beraberinde getirmektedir. Zira Rusya hem bu şekilde bu coğrafyada hala etkisini sürdürmeye devam
edebilmekte, hem de Avrupa politikasına daha fazla tesir etmek imkanını sahip olabilmektedir. Nitekim
Moskova Yönetimi uzun yıllar geleneksel Balkan politikasının bir ayağı olarak Bosnalı Sırp nüfusa destek
verirken aynı zamanda bölgede var olan istikrarsızlıklara dolaylı ve doğrudan destek vermiştir. Bu ise her şeyden
önce Bosna Hersek nüfusunu oluşturan Sırp, Müslüman ve Hırvat toplum arasında var olan uçurumun
derinleşmesi ve taraflar arasında farklı bir AB ve NATO üyeliği algısının oluşmasını beraberinde getirmiştir. Bu
gelişmeler ülkenin demokratikleşme sürecini etkisi hissedilir şekilde yavaşlatırken, ülkenin izlediği yolun yanlış
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olduğu görüşü her geçen gün Bosna Hersek’i oluşturan topluluklar arasında daha fazla tartışma konusu
olmuştur.
Bu gerçek ise Bosna Hersek’in Avrupa Politikasındaki bu ikiye bölünmüşlüğü gözle görülür hale getirirken AB ve
NATO üyeliği bu tartışmanın merkezine yerleşmektedir. Bu nedenle bu sunumda Bosna Hersek ve onu
oluşturan toplumların Avrupa Entegrasyonuna yönelik algı farkı ortaya konulurken, Rusya ve AB’nin tutumuna
ve bunun Boşnak nüfus üzerindeki etkisine yer verilmektedir.

2. Avrupa ve Atlantik Bütünleşmesi
Avrupa Birliği 2018 yılı başlarında Batı Balkanlar1 ile olan ilişkilerinde önemli bir mesafe kat etmiştir ve Bosna
Hersek de bu olumlu gelişmelere dahil olmuştur. Özellikle Şubat 2018’de Avrupa Komisyonunun yayınladığı yeni
strateji Batı Balkanların Avrupa bütünleşmesi sürecinde önemli bir gelişme olmuştur. AB bu şekilde Sırbistan ve
Karadağ’ın 2025 yılı için ön görülen AB üyeliği için hazır olacağının kabul etmiştir
(https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/westbalkan-europaeische-perspektive-staerken1506002). Ama onun ötesinde tüm Batı Balkanlar için AB üyeliğinin olası olduğunun işaretini vermiştir. Buna
rağmen AB üyeleri sürece destek verdiklerini teyit etseler de ne 2018 Mayısında Sofya’da gerçekleştirilen ABBatı Balkanlar Konferansında ne de Temmuz 2018’de gerçekleştirilen Berlin Sürecinde 2 tam bir tarih
vermemişlerdir(Schieffers,2018,2).
Günümüzde AB, Bosna Hersek’in en önemli ekonomik/ticari ortağı ve dış yatırımcı konumundadır. Buna
rağmen ülkede AB üyeliği konusunda tam bir destek olduğu söylenemez. Bosna Hersek Federasyonunu
oluşturan Boşnak Cumhuriyetinin çoğunluklu olarak (%68’lik bir destek) AB üyeliğine destek verirken Sırp
Cumhuriyetinde bu desteğin çok düşük (%21) kaldığı görülmektedir (Schiffers,2018,2).
Yukarıdaki rakamların da gösterdiği gibi Boşnak ve Sırp nüfus arasında ciddi bir fikir ayrılığı söz konusudur. Söz
konusu bu fikir ayrılığı on yıl önce AB ile imzalanan İstikrar ve Ortaklık Antlaşmasından beri etkin olarak
hissettirmekte ve iç politik tartışmalara tesir etmektedir. Örneğin AB Komisyonu, Bosna Polis Teşkilatının
reform edilmesini de ön gören antlaşmanın imzalanması için bir ön koşul olarak sunarken, buna en fazla Sırp
kesim muhalefet etmiştir. Nitekim Bosnalı Sırplar, bu talebe, Polis Teşkilatının merkezileştirilmesine sebep
vereceği gerekçesi ile karşı çıkmışlardır. Her ne kadar bu yöndeki bloke girişimi 2007 yılında bertaraf edilmişse
de, AB Komisyonunun dikkat çektiği reformlar gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen AB Komisyonunu yine de
2008 yılında söz konusu antlaşmayı imzalamış, hatta antlaşmanın 2015 yılı itibarıyla uygulamaya geçebilmesi
için art arda kriterleri yumuşamıştır. AB Komisyonu bir Anayasa Reformu talep edip bu şekilde kendisini Sırp,
Hırvat ve Müslüman olarak tarif etmeyen Bosnalılara da seçimlerde aday olmak imkanı sağlamak istemiştir.
Buna rağmen söz konusu bu reform gerçekleşmemiştir. Hatta AB var olan bloke girişimini engellemek
maksadıyla her ne pahasına olursa olsun antlaşmayı yürürlüğe sokmuştur.
Şubat 2016 tarihinde Bosna Hersek, AB adaylığını açıklamış, bu maksatla geniş kapsamlı bir anket uygulanmıştır.
Ancak burada bile Sırp Yönetimi ve Boşnak Yönetimi arasında derin bir fikir ayrılığı ortaya çıkmıştır. Sırp
Cumhuriyeti söz konusu belgenin Boşnakça hazırlandığı gerekçesi ile buna tepki göstermiştir. Oysa AB burada,
Sırpça ve Hırvatçanın yanı sıra Boşnakçanın da ülkenin üçüncü resmi dili olarak kabul görmesi isin çaba ortaya
koymuştur. Buna karşılık Sırp yönetimi ülke nüfusunun %50’sini geçen bir varlığa sahip olsalar da Boşnak dilini
resmi diller arasına almak düşüncesine karşı çıkmıştır. Söz konusu bu tartışma nedeniyle de AB anketi ancak
2018 yılında sonuçlandırılabilmiştir. Bu durum ise AB’nin talep ettiği bir takım reformları gerçekleştirmenin ne
denli zor olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Başka bir ifade bu durum Bosna Hersek’in olası bir AB
üyeliği için henüz yeterli olgunluğa erişmediğini göstermiştir.
Bosna Hersek’in NATO ile ilişkilerini geliştirmesinde ise durum daha da karamsardır. Gerçi Temmuz 2018 de
gerçekleştirilen NATO Zirvesinde, devlet ve hükümet başkanları, Batı Balkanların İttifakın geleceği için stratejik
önem arz ettiğini ve de NATO’nun söz konusu ülkelerin Avro-Atlantik ilişkilerine destek verdiklerini
1

Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya.

2

Berlin Süreci ya da diğer adı ile Batı Balkan Süreci, Federal Almanya’nın girişimi ile 2014 yılında oluşturulan ve amacı Batı
Balkan ülkelerinin yapısal reform ve bölgesel işbirliğine destek vermek olan işbirliğidir. Ayrıntı için Berliner Prozess: Der
West Balkan Prozess, https://www.leopoldina.org/jsc/, (01.10.2018),
West Balkan:Europäische Perspective Stärken”, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/westbalkaneuropaeische-perspektive-staerken-1506002, (01.10.2018).
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açıklamışlardır. Bosna Hersek için de NATO üyeliği resmi dış politika hedefleri arasındadır. Buna rağmen bu
konuda da ülkenin resmi çevreleri ve elit kesim arasında uçuruma sebep olan derin bir fikir ayrılığı söz
konusudur. Bosna Hersek için daha 2010 yılında bir NATO Üyelik Eylem Planı oluşturulmuştur
(https://www.nato.int/docu/review/2011/Mladic_Balkans/NATO_Relations_Bosnia_1/DE/index.htm,).
Buna
rağmen bu planın etkin kılınması için gerekli koşullar henüz yerine getirilmiş değildir. Bu bağlamda ülkedeki
askeri mülkiyetin ulusal düzlemde yeniden düzenlenmesi talep edilirken, Sırp Yönetimi yine buna bir tür
merkezileştirme
olduğu
gerekçesi
ile
itiraz
etmektedir
(https://www.nato.int/docu/review/2011/Mladic_Balkans/NATO_Relations_Bosnia_1/DE/index.htm,)
NATO’nun, geçmişte AB’nin yaptığı gibi bu ve benzeri kriterleri yumuşatmayacak olması, taviz vermek niyetinde
olmayışı ise olası bir NATO üyeliğine yönelik bloke girişimine güç kazandıracaktır. Bu durumda da kaybeden
Bosna Hersek ve NATO dahası kıta güvenliği iken kazanan aktör olası bu duruma engel olmak isteyen Rusya
olacaktır.
Ekim 2017 de Sırp Yönetimi Parlamentosu, askeri konularda tarafsızlık öngören bir karar yayınlamıştır. Söz
konusu bu karar, her ne kadar ülkenin dış politikasını belirleyen merkezi yönetim için bağlayıcı olmasa da, NATO
üyeliği konusundaki tartışmaları daha da artırmıştır. Sırp Yönetimi bu karar ile Sırbistan’ın 2007 tarihli
“Tarafsızlık Kararını” örnek alarak NATO üyeliğine mesafeli durduğunu ortaya koymuştur. Nitekim Sırp Yönetimi
Başkanı Milorad Dodik, sık sık NATO karşıtı açıklamalarda bulunarak bu yöndeki görüşe destek vermiştir
(Gromes,2018,5). Bu bağlamda 07.10.2018 tarihli seçimler ayrı bir önem arz etmiştir. Zira Milorad Dodik’in
seçimler sonucunda Devlet Başkanlığı Konseyine girişi ile NATO karşıtı bu görüşü daha fazla destek bulacaktır.3
Nitekim Dodik’in, Bosnalı Sırpların çoğunluğunu temsil edişi ve bunların %74’ünün olası bir NATO üyeliğine karşı
çıkıyor oluşu, Bosna Hersek-NATO ilişkileri için umut verici değildir (Schieffers,2018,3). Bu arada Sırp Yönetimi
ve nüfusun, NATO karşıtı tutumunun ardında yatan temel nedenin, 1990 yıllarda İttifakın Balkan Politikası ve
buradaki askeri müdahaleleri olduğunu belirtmekte de fayda vardır. Yani Sırp toplum NATO’yu hala geçmiş
yıllarda Belgrad’ı bombalayan hegemonyacı bir güç olarak görmeye devam etmektedir.

3. Bosna Hersek ve Rusya’nın Bölgeye Bakışı
Bu durumda Bosna Hersek seçim sonuçları gelecekteki olası NATO üyeliğini tümden imkansız kılmasa da, bu
sürece gölge düşürecektir. Bu ise Bosna Hersek’in Avro-Atlantik bütünleşmesine uzun vadede ciddi bir darbe
olabilecektir. Milolard Dodik’in arkasına aldığı Rusya desteği ve bu şekilde ülkede var olan derin uçurum bu
şekilde kendisini hem AB hem de NATO ile ilişkilerde çok daha belirgin olarak hissettirecektir. Moskova
Yönetimi açık olarak Sırp Yönetimine destek vermiyor ve bu şekilde var olan bu uçuruma resmi olarak sebep
vermiyor olsa da Kremlin’in Sırp milliyetçiler ile olan sıkı ilişkileri ülkede var olan gergin ortamı daha da
artırmıştır.
Esasında burada var olan tutum, Rusya’nın geleneksel Balkan politikasının bir devamıdır. Rusya bir şekilde
özellikle de Batı Balkan devletlerinin dış politikasına müdahale etmek dahası bunu şekillendirmeyi meşru bir hak
olarak görmektedir. Bu bağlamda da olası bir NATO üyeliğinin engellenmesi de Rusya’nın bu geleneksel
tutumunun gereğidir. Rusya her şeyden önce bu şekilde ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüğü
NATO genişlemesini bertaraf etmek ve kendisine yönelik NATO ablukasını engellemek niyetindedir. Bu maksatla
da üstü kapalı bir takım önlemler almayı ihmal etmeyen Kremlin için Sırp milliyetçiler ile oluşturulan işbirliği en
önemli araç niteliğindedir(Clemens,2018,6). Aynı şekilde NATO ile üyelik perspektifi içindeki Karadağ’da 2016
yılında gerçekleştirilen darbe girişimine Kremlin Yönetiminin destek verişi ve yine Yunanistan-Makedonya
arasındaki isim uyuşmazlığında çatışmacı taraflara verdiği destek onun geleneksel Batı Balkan politikasının bir
devamı olmuştur. Bu hali ile Balkanlarda olası bir NATO varlığı, Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit
olarak bertaraf edilmek istenmiştir.
Buna karşılık Rusya, Batı Balkan ülkelerinin AB ile olan ilişkilerinde NATO üyeliğinde olduğu kadar katı bir tutum
ortaya koymamaktadır. Hatta dolaylı olarak söz konusu bu üyeliğe destek de vermektedir. Her şeyden önce AB,
Moskova Yönetiminin güvenlik politikasında bir tehdit olarak algılanmamaktadır. Hatta Batı Balkan ülkelerinin
olası AB üyeliği Rusya için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Balkanlar ile olan geleneksel bağı göz
önünde tutulduğunda söz konusu bu ülkeler ile Moskova “Truva Atını” AB içine sokabilecektir. Bu ise onun
Avrupa politikasında daha fazla söz sahibi olması ve Batı Balkan ülkeleri vasıtası ile Avrupa politikası inşasında
3

Söz konusu bu tebliği yazılırken 07.10.2018 tarihli seçimin gayrı resmi sonuçları açıklanmış olup, Devlet Başkanlığı
Konseyinin Sırp üyeliğini Milorad Dodik, Hırvat üyeliğini Zeljko Komsic ve Boşnak üyeliğini Sefik Dzaferovic’in kazandığı
açıklanmıştır.
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söz sahibi olabilmesi demek olacaktır. Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise Batı Balkanların,
ekonomik anlamda AB ile çok daha yakın ilişkiler içinde olduğudur. Bu bağlamda AB-Batı Balkanlar ilişkilerinin
gelişmesi dahası bölgenin AB ile bütünleşmesi hem bölge hem Rusya’nın ekonomik çıkarlarına hizmet edecektir.
Nitekim bu çalışmaya konuya olan Bosna Hersek için de Rusya ile ekonomik ilişkiler ancak AB ile olan ekonomik
ilişkilerin arkasından gelmektedir. Günümüzde AB, Bosna Hersek’in ilk sıradaki ticari ortağı iken ülkedeki
yabancı yatırımların yine büyük kısmı AB kökenlidir(Sradjan,2018,4).
Moskova Yönetiminin önceki yıllarda Sırp Yönetimini kredi vaat edişi ancak bu kredileri vermemesi, ekonomik
yardım yerine politik işbirliği önermesi, Sırp Yönetimin tümden AB’ye sırt çevirmemesinde etkili olmuştur.
Bosnalı Sırplar ve Rusya arasında buna rağmen etkin bir politik işbirliği mevcuttur. Putin ve Dodik arasındaki sıkı
işbirliği ve Sırp-Rus Hükümet temsilcileri arasındaki müzakereler bunu ortaya koyarken, NATO üyeliği sık sık iki
lider arası zirvelerin müzakere konusu olmuştur (Simic,2018,4). Haziran 2016 da Milorad Dodik Parti
temsilcilerinin, Bağımsız Rusya Partisinin 15. Kongresine katılışı dahi var olan bu politik işbirliğini ortaya
koymaktadır. Burada Batı Balkanlardan gelen diğer temsilciler ile imzalanan bildiride bir kere daha Bosna
Hersek’in tarafsızlığına işaret edilmiş aynı şekilde Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü ile de kurulacak sıkı işbirliği
teyit edilmiştir (Thorsten,2018,3).
Moskova Sırp Yönetimine verdiği desteği diğer alanlarda da sürdürmektedir. Sırp Ulusal Günü ilanına ilişkin
düzenlenen referandum Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilirken, Moskova buna dolaylı
yoldan destek vermiştir. Yine Rusya veto hakkını kullanarak BM Güvenlik Konseyi tarafından 1994 tarihli
Srebrenica katliamına ilişkin olarak çıkarılmak istenen “Soykırım” kararını veto ederek engel olmuştur. Buna
karşılık Sırp Yönetiminin Rusya’nın vefat eden BM temsilcisi Witali Tschurkin’in anısına yine Moskova desteği ile
2017 yılında dikilen anıt, , iki taraf arasındaki sıkı politik işbirliği ve diyaloğunun göstergesi olmuştur. Yine 2008
yılı Rus-Gürcü Savaşı sonrasında yalnızca Moskova tarafından tanınan Güney Osteya’nın de-facto Başkanı
Anatoli Bibilow’un Ocak 2018 tarihinde Sırp Yönetimi Lideri Dodik tarafından kabul edilmiştir. Bu ziyaret de bir
sembolün ötesinde Batı Balkanlar ve Kafkasya’da artan Moskova müdahalesinin göstergesi olmuştur. Rus
Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov’un, Eylül 2018 tarihinde Sırp Yönetimi merkezi Banja Luka ziyaret etmiş, burada
bir Rus kültür ve ortodoks din merkezinin açılışını yapmıştır. Yine Sırp Yönetimin Ukrayna krizi sırasında ABD’nin
ciddi tepkisini çeken Kremlin’e yakın “Gece Kurtları” adlı rock müziği grubunu insan hakları ve karşılıklı hoş
görüyü savunduğu gerekçesi işe alkışlaması, hep var olan diyalog ve dayanışmayı ortaya koymuştur.
Rusya’nın bu etkisini resmi çevreler kadar Sırp nüfus da olumlu karşılamakta, Sırp nüfusun %77’sine göre Rusya
bölgede olumlu bir etki yaratmaktadır. Buna karşılık tüm Boşnak halkın %60’ına göre Rusya bölge geleceği için
olumsuz bir rol oynamaktadır(Schiffers, 2018;4). AB ve Bosna Hersek arasında İstikrar ve Ortaklık Antlaşması
imzalanmış olsa da, Brüksel’in tüm uyarılarına rağmen Bosna Hersek Federasyonu, Ukrayna Krizi ve Kırımın
ilhakı sonrasında AB’nin Rusya’ya karşı geliştirdiği yaptırımlara tam destek vermemiştir. Sırp Yönetimi Dodik
Planı kapsamında Rusya örneğinden yola çıkarak yurt dışından mali destek alan sivil toplum örgütlerini birer
yurt dışı ajanı olarak gören yasal düzenlemeyi kabul etmiştir. Bu gelişmeler de Rusya ve Sırp Yönetimi arasında
giderek daha da sıkı bir hal alan ilişkilerin AB ile ilişkilere nasıl olumsuz yansıdığını göstermiştir.
Gelişmelerin gösterdiği üzere Moskova, Sırp toplumu ve Banja Luka Yönetimine ekonomik anlamda çok şey vaat
etmemektedir. Ancak bunun ötesinde Sırp Yönetimine dolaylı ve doğrudan destek vererek politik anlamda bir
ortaklık sunmaktadır. Bu şekilde ise hem kendi hem de Sırp Yönetiminin ulusal çıkarlarını savunmak imkanı
bulmaktadır. Bosna Hersek’in NATO üyeliğinin engellenmesi de bunun başında gelmektedir. Ancak Rusya,
gelişmelerin de gösterdiği gibi, Sırp Yönetimine bu şekilde destek verirken esasında yalnızca Bosna Hersek’in
Batı ile askeri, ekonomik ve politik bütünleşmesine zarar vermemektedir. Bunun ötesine ülkenin bütünlüğüne
ve kalıcı istikrarını yönelik en büyük tehdit olan toplumlar arası uçurumu derinleştirmektedir. Bu da Bosna
Hersek’in 2018-2023 yılları arasında hızla gerçekleştirmeyi ön gördüğü Avro-Atlantik bütünleşmesine zarar
verdiği kadar ülkenin toplumsal barışına da gölge düşürmektedir.

4. SONUÇ
Bosna Hersek günümüzde dış politikasında derin bir uçurum ile karşı karşıyadır ve bu uçurum her geçen gün
daha da derinleşmektedir. Ülke her ne kadar resmi olarak AB ve NATO ile bütünleşmek iradesini ortaya koymuş
olsa da dış politikasını inşa eden kesimlerin derin fikir ayrılığı buna engel olmaktadır. Üstelik de dış güçlerin bu
kesime verdiği destek söz konusu süreci daha da zorlu hale getirmektedir. Bu açıdan belki de en önemli rol
Batı’ya düşmektedir. AB bu anlamda her şeyden önce Bosna Hersek’in demokratikleşmesi sürecine daha fazla
destek vermek durumundadır. Bu anlamda ülkenin AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve AB genişleme sürecine
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Bosna Hersek’in dahil edilerek onun Avrupa ortak değerlerini bir an önce benimsemesini sağlamak izlenecek en
etkin strateji olacaktır. Aynı şekilde AB, Bosna Hersek sivil toplumuna da destek vermek zorundadır. Söz konusu
bu durum her şeyden önce taraflar arasında var olan ön yargıları kırıp AB’nin Bosna’nın egemenliğine yönelik
bir tehdit değil refah ve istikrar için bir denge aracı olduğunu gösterecektir. AB bu şekilde, Rusya’nın aksine,
savunduğu demokratik reformlar vasıtası ile var olan uçurumun derinleşmesinin de önüne geçebilecektir. Bu
ise uzun vadede kalıcı bir barış ve istikrarın anahtarı olacaktır.
Bu nedenle AB aynı zamanda Sırp Yönetimi ve toplumunun endişe ve beklentilerini daha iyi okumak
durumundadır. Bu gelişme Sırp Yönetim ve toplumunun AB yönündeki mesafeli duruşunu bertaraf edecektir.
Ama onun ötesinde Rusya’nın geleneksel olarak destek verdiği Batı ile Balkanlar arasındaki uçurumu
derinleştirmek girişimine engel olacaktır. Bu stratejinin yolu da Sırp toplumu ile daha sıkı bir işbirliğinin
kurulmasından geçmektedir. Aksine Sırp Yönetim ve toplumun destek vermeyeceği her türlü bütünleşme adımı
amacına ulaşmayacaktır. Onun ötesinde var olan istikrarsızlığı daha da artıracaktır.
Aynı şekilde AB ve NATO hiçbir şekilde bölgede Rusya ve Rus ulusal çıkarları için bir tehdit olmadıklarını
hissettirmek durumundadırlar. Bu nedenle Batı ile bütünleşme sürecinin önceliği siyasi ve ekonomik işbirliği
olup güvenlik politikaları bu işbirliği üzerine inşa edilmelidir. Atılacak her adımın da Rusya’ya karşı değil Rusya
ile işbirliğine yönelik olduğu hissettirilmelidir. Nitekim iç meselelerini çözememiş politik istikrara kavuşmamış
aktörlerin NATO üyesi olması ittifakı güçlendirmeyecek aksine zayıflatacaktır. Bu ise hem bölge, hem de NATO
ve AB’nin geleceğine bir katkı sağlamayacaktır.
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Özet: Polonya, her ne kadar Avrupa’nın merkezinde yer alsa da, yüz yıllar boyunca sürekli büyük güçler arasında sıkışmış,
hatta onların egemenlik sahasında varlık mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Bu anlamda Soğuk Savaş sonrasında oluşan
yeni Avrupa düzeni, Polonya için yalnızca bölgenin dönüşümü değil, bunun ötesinde Polonya’nın jeopolitik kaderini
değiştirecek bir ışık olarak da görülmüştür. Bu nedenle Avrupa bütünleşme sürecine geri dönüşü ve Transatlantik ilişkilere
dahil oluşu, yalnızca Polonya’nın kültürel kimliğinin gereği olmamıştır. Bunun ötesinde amacı, uluslararası politikada daha
etkin olarak, Doğu ve Batıdan gelebilecek tehditleri bertaraf edecek şekilde Avrupa’nın yeniden tasarlanmasını katkı
sağlamak olmuştur.
Bu çalışmada amaç, bu çerçevede Polonya’nın nasıl bir dış politik tutum izlediğini ortaya koymaktır. Bu maksatla AB, Rusya
ve de ABD ile olan ilişkileri göz önünde tutulmuş, Doğu ve Batı’dan geldiğini ileri sürdüğü tehditlere karşı kurduğu dengelere
yer verilmiştir. Bu ise onun bağımsız bir aktör olmayı ne kadar başardığı konusunda fikir verebilecektir.
Anahtar Sözcükler: Polonya, Avrupa Birliği, Rusya, ABD, Almanya Avrupa Bütünleşmesi, Transatlantik İlişkiler

East-West Balance and Poland's Effort to Be Effective in International Politics
Abstract: Poland, although located in the center of Europe, was trapped between the great powers for hundreds of years,
and even had to struggle for existence in their domain. In this sense, the new European order which was formed after the
Cold War was seen not only as a transformation of the region for Poland, but also as a light that would change the
geopolitical fate of Poland. For this reason, Poland's return to the European integration process and its involvement in
Transatlantic relations have not been for reasons of the cultural identity of Poland alone. Moreover, its aim was to
contribute to the redesign of Europe in a more effective way in the international politics, eliminating the threats from the
East and the West. In this study, the aim is to show how Poland is following a foreign policy in this frame. For this purpose,
the relations with the EU, Russia and the USA were taken into consideration and the balances it established against the
threats that it claimed to come from the East and West were included. This will give him an idea of how far he managed to
become an independent actor.
Key Words: Poland, European Union, Russia, USA, Germany European Integration, Transatlantic Relations

1. GİRİŞ
Polonya yüzyıllarca merkezi ve doğu Avrupa’nın ortasında batılı ve doğulu komşuları arasında sıkışıp kalmıştır.
Bu onun Avrupa politikasına tesir etmek gücünün elinden alınması hem de egemenlik yetkilerini yitirmesine, bu
şekilde de yalnızca büyük güçlerin satranç tahtasına dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Soğuk
Savaşın sonunda yeni bir Avrupa düzeni kurulurken, bu yeni düzeni en çok savunan aktörlerden biri Polonya
olmuştur. Çünkü bu yalnızca Avrupa’nın yeniden bütünleşmesi için bir umut olmanın ötesinde Polonya’nın içine
sıkıştığı kafesten kurtulması ve nihayet Avrupa politikasında kendisine uygun gördüğü etkin ve etkili rol için de
fırsat yaratmıştır. Polonya’nın Avrupa bütünleşmesi ve Transatlantik işbirliğine geri dönüşü bu nedenle yalnızca
kültürel aidiyetin ve kimliğinin gereği değil, bunun ötesinde Avrupa inşasında daha etkili olmak ve bu şekilde
ulusal çıkarlarını savunmanın gereği olmuştur. Özellikle Doğu Avrupa’da yaşanan gelişmeler, kıtanın doğusunda
daha 1990’lı yılların başında kendisini hissettiren revizyonist tutumlar onun bu kaygılarını artırmıştır: Bu şekilde
de Avrupa politikasında edilgen değil etkin bir aktör olmak Polonya’nın 1990’lı yıllar ile birlikte dış politikasının
temel hedeflerinden biri olmuştur.
Polonya’nın yakın geçmişte ortaya koyduğu dış politik tutuma bile onun tarihi tecrübelerini içinde yer aldığı jeopolitik durum ile harmanlayarak bir stratejiye dönüştürmeye çalıştığını göstermektedir. AB ve NATO üyelikleri
de bu stratejiye güç katan birer araç olarak onun Avrupa politikasında sesini daha fazla yükseltmesine izin
vermişlerdir. Başka bir ifade ile Polonya bu surette yakın bir ilişki içinde olduğu Avrupa’ya karşı ABD desteğini
de sağlamak sureti ile kendi denge politikasını oluşturmak gayretine girişmiştir. Bu şekilde Avrupa’nın batısı ve
doğusundan gelebilecek hegemonyacı tutumu bertaraf etmek, hem de Transatlantik işbirliği için özellikle de
“Yeni Avrupa’nın” merkezinde yer alan önemli bir aktör olduğunu ortaya koymak imkanına sahip olmuştur.
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Polonya’nın bu stratejisi farklı çekirdek unsurlardan oluşmaktadır. Daha etkin bir güvenlik politikası, jeopolitik
alanlarda daha etkili bir risk analizi, Rusya ile ilişkiler ve Polonya’nın dahası AB’nin Doğu Komşuluk Politikası
bunun önemli başlıkları arasındadır. Yine AB ve NATO’nun Avrupa’nın doğusunda güvenlik konusundaki
hassasiyetleri, Doğu ve Batı arasında daha etkin bir işbirliği oluşturma çabası ve ABD’nin bölgede bir denge
unsuru olarak kabul edilmesi ve Polonya’nın AB ve NATO’nun doğu sınırı olmak durumundan çıkması gerektiği
gerçeği de Polonya’nın Avrupa politikasının önemli başlıkları olmuştur. Yakın geçmişteki gelişmeler, Polonya’nın
Avrupa politikasında hep sınırlı dahası özerk olmayan bağımlı bir oyuncu olduğunu ortaya koymuştur. Polonya
Avrupa satranç tahtasındaki rolünü seçmek özgürlüğüne sahip olmamış, kendisine uygun görülen rolü
üstelenmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle demir perdenin yıkılışı, SSCB’nin dağılması, NATO ve AB üyelikleri
Polonya için yeni bir dönemin başlangıcı dahası Avrupa politikasında daha etkin ve bağımsız bir rol
oynayabilmesi için fırsat olmuştur. Bu nedenle burada ortaya koyacağımız bir takım görüşler Polonya’nın
günümüz yeni Avrupa düzeninde nasıl bir jeo stratejik rol oynadığı sorusuna cevap bulmaya da katkı
sağlayacaktır.

2. Polonya ve Avrupa’nın Doğusu
Polonya’nın Doğu Politikası, dış politikasındaki yeni arayışların en yoğun olarak hissedildiği başlıklardan biridir.
Polonya 1989 sonrasında SSCB ile olan kırk yıllık zorunlu bağını koparmak ve Batı ile bütünleşmek imkanına
sahip olmuştur. Buna rağmen Avrupa’nın doğusu Polonya için dış ve güvenlik politikası açısından önceliğini
korumaya devam etmiştir. Rusya günümüzde de Polonya için ne zaman ne yapacağı belirsiz olan bir tehdit
olmaya devam etmektedir. Polonya’nın doğu sınırının dibinde değişen sınırlar ve burada giderek artan Rusya
etkisi Polonya’nın endişelerini artırmaktadır. Bu nedenle Rusya’nın Post Sovyet topraklarındaki genişleme
politikasının bertaraf edilmesi ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi, Polonya’nın doğu politikasının temel
başlıklarından biridir. Polonya ve Rusya arasında kalan dahası Batı ile Rusya arasında sıkışmış kalan ülkelerin
statülerin korunarak desteklenmesi, bunların Avrupa değerler sistemine dahil edilmesi aynı zamanda Polonya
ulusal çıkarları ile yakından ilişkilidir. Bu anlamda Polonya’nın doğu Avrupa politikasında Ukrayna önemli bir
başlık olmakta, Ukrayna’nın egemenliği, Polonya ulusal çıkarlarının gereği olmaktadır. Zira Polonya’ya göre
Rusya, Avrasya bölgesinde tam egemen bir güç olmak istiyorsa, Ukrayna’nın kontrol altına alınması bunun kilit
noktalarından biri olmaktadır.
Polonya bu bağlamda, Rusya etkisini kıracak olan bölgesel işbirliğini derinleştirerek bir doğu politikasını inşası
için çaba sarf etmiştir. Bu amaçla günümüzde, 1569-1795 yılları arasında etkin olan Polonya-Litvanya
Cumhuriyeti-Rzeczpospolita modelinden yola çıkılarak bölgesel bir dayanışma modeli geliştirilmeye çalışılmıştır
(Lang,2018,2). Ukrayna ve Beyaz Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği hususuna yer verilmiş ancak bunun
bir devletler birliği değil sıkı bir ortaklık çerçevesinde olmasına, eski Cumhuriyetin sınırları dışında
gerçekleştirilmesine önem verilmiştir. Polonya bu şekilde Avrupa’nın doğusunda uzun vadede yeni bir stratejik
düzen oluşturmak girişimi içinde olmuştur. Özellikle AB ve NATO’nun güney doğu ve merkezi Avrupa
genişlemesi Polonya’ya bu bölgenin yeniden tasarlanması ve bu şekilde ulusal çıkarlarını da savunmak, daha
etkin bir rol oynamak imkanı vermiştir. Bu anlamda Polonya’nın AB üyeliği ayrı bir önem arz etmiş, Polonya bu
şekilde Ukrayna için önceki yılların aksine yayılmacı ve hegemonyacı bir güç olmak yerine daha fazla güven verir
olmuştur. (Lang, 2018,3). Daha açık bir ifade ile AB üyeliği Polonya’ya Ukrayna politikasını AB düzlemine
taşımak ve buradan idare etmek imkanı vermiştir. Polonya’nın İsveç ile birlikte 2009 yılında AB Doğu Ortaklığı
Programı düşüncesini ortaya atışı bu anlamda bir tesadüf olmanın ötesinde ulusal çıkarlarının gereği olmuştur.
Bu şekilde de bölge ülkeleri ile ilişkilerini AB Komşuluk Politikası çerçevesinde daha dinamik hale getirmeye
çalışmıştır. Her ne kadar Polonya, başta Ukrayna için uzun vadede AB üyeliğinin öngörülmesi gibi, tüm tezlerine
tam bir destek sağlamayı başaramadıysa da, en azından AB’nin doğusu ve Kafkasların AB Dış Politikasına daha
fazla dahil edilmesi çabası olumlu sonuç vermiştir.
2014 yılı itibarıyla derinleşen Ukrayna krizi ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, Polonya’nın Avrupa politikasında
çizdiği kötümser tabloyu daha da dikkate alınır hale getirmiştir. Polonya için Rusya geçmişteki gibi bir tehdit
olmuş, Batı ise Varşova’nın bu yöndeki beklenti ve endişelerini daha fazla okumak durumunda kalmıştır.
Polonya, Rusya’nın yeniden eski Sovyet coğrafyasında yayılması ve bölgeyi istikrarsızlaştırılması endişesinin
gerçek olduğunu ortaya koyabilmiştir. Bu nedenle de NATO garantisinin ötesinde AB’den de Rusya’ya karşı
daha etkin bir tutum içine girmesini beklemiştir. Bu anlamda hep Rusya’ya yakın olmakla, hatta onu Avrupa
politikasına dahil etmekle, eleştirilen Almanya’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara destek verişi, Polonya için
beklenmedik bir gelişme olmuştur. Almanya’nın Rusya’ya taviz vermez bir tutum ortaya koyması, Polonyalı
siyasiler için olumlu bir gelişme olmuş buna rağmen Polonya bölgesinde kendisine uyu gördüğü arabulucu
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rolünü üstlenememiştir. Maidan Meydanı Gösterileri sonrasında Fransa ve Almanya ile beraber önemli bir
uzalaşmacı rol üstlenirken, Ukrayna meselesine ilişkin oluşturulan Normandiya Forumuna1 dahil edilmeyişi ,
devre dışı bırakılması,Varşova’nın en büyük hayal kırıklıklarından biri olmuştur. Bu nedenle Ukrayna meselesinin
Weimar Üçgeni2 çerçevesinde değil de, Normandiya Formatı çerçevesinde müzakere edilmesi, Varşova’nın
Berlin tarafından dışlanması olarak değerlendirilmiştir (Lang,2018,4).
Aynı şekilde Polonya’nın tüm ısrarlarına rağmen Almanya’nın “Nord Stream II”, Boru Hattı projesinden
vazgeçmeyişi ve bunu hayata geçirmesi, Varşova’da bir başka hayal kırıklığına sebep olmuştur (Periera, 2017,
http://www.dw.com/de/opal-pipeline-entzweit-polen-und-deutschland/a-38309045). Polonya Almanya-Rusya
işbirliğine dayalı bu boru hattı projesini yalnızca Polonya’nın enerji politikasında by-pass edilişi olarak değil,
Rusya’nı Avrupa politikasına entegre edilişi olarak görmüş, bu gelişmeyi tepki ile karşılamıştır. Dahası başta
Alman firmaları olmak üzere, Batılı firmalar ve Rus Gazprom ortaklığına dayanan bu proje, Polonya’nın güvenini
sarsmıştır. Polonyalı siyasilere göre bu girişim Ukrayna’yı transit ülke olarak etkisiz hale getirerek onun ulusal
çıkarlarına zarar verecek, aynı zamanda da Alman-Rus işbirliğini pekiştireceği için Polonya’nın bölgedeki
sıkışmışlığını daha da artıracaktır (Mansfeld, 2018,5).

3. Batı Bütünleşmesinin Bir Ayağı: NATO İle İlişkiler
Denilebilir ki, Polonya’nın NATO üyeliği bu ülke için en önemli güvenlik garantisi olmuştur. Polonya bu şekilde
arkasına aldığı İttifak desteği ile nihayet kendisini sıkıştıran jeopolitik kıskaç içinden çıkmak imkanına sahip
olmuştur. Nihayetinde NATO üyeliği ile hem tam bir güven ilişkisi içinde olmadığı Almanya ile aynı ittifak içinde
yer almış, hem de NATO ve Rusya arasında sıkışıp kalmış olmak olgusunu geride bırakabilmiştir. Ancak en
önemlisi geleneksel olarak kendisine çok yakın hissettiği ABD ile olan ilişkisini bir kere daha güvenlik politikası
düzlemine taşımak imkanına sahip olmuştur. Bu şekilde politik alanda var olan ABD desteği güvenlik ve
savunma politikasında da Polonya için rahatlatıcı olmuştur. Yani NATO üyeliği Polonya için yalnızca doğudan
gelebilecek Rus tehdidine karşı değil içinde yer aldığı batı dünyasına karşı da bir garanti niteliğinde olmuştur.
Üstelik bunun dışında NATO üyeliği ABD’ye hep özgürlüğüne destek verdiği Avrupa’nın doğusu ile daha yakın
temasa geçmek imkanı da sunmuştur.
Ancak 11.09.2001 ile NATO hızlı bir değişime gitmiş ve ABD etkisi ile uluslararası terörizm ve tiranlıkla mücadele
konusuna ağırlık vermiştir. Açıkçası bu gelişme Polonya için bir hayal kırıklığı olmuştur. Zira bu Polonya’nın
geleneksel endişesi olan Rus tehdidi ve Doğu Avrupa güvenliğinin bir tarafa bırakılması anlamına gelmiştir. Bu
nedenle de Polonya için tek alternatif ABD ile yakınlaşmak ve onun dileklerine uygun hareket etmek olmuştur.
Ancak söz konusu bu durum Polonya için ikircikli bir yapının oluşmasını da beraberinde getirmiştir. Zira
Polonya’nın ABD ile yakınlaşıp sıkı bir ortak olması NATO’nun değişen bu yeni tutumuna da aktif olarak destek
vermeyi gerektirmiştir. Hatta bu nedenle Afganistan’a asker göndermek durumunda da kalmıştır (Ziemer, 2015:
95).
Buna rağmen Polonya, NATO’nun geleneksel misyonunu yerine getirmesi konusunda da sık sık görüş ortaya
koymuştur. Zira Varşova Yönetimine göre bu, ittifakın sınırları içinde egemenlik yetkilerinin ve istikrarın
korunmasının gereği olmuştur. Varşova Yönetimi her ne kadar NATO’nun “Peace Keeping-Barış”
operasyonlarına destek vermiş, ama buna rağmen NATO Sözleşmesinin 5. Maddesinin de gerekli durumlarda
işlemesi için ısrar etmiştir.
Buna rağmen NATO’nun geleneksel tutumuna geri dönüşü ancak Ukrayna Krizi ile gerçekleşmiştir. Ancak bu
gelişme ile beraber bölgedeki durumun ciddiyeti tekrar göz önünde tutulmuş ve başta Polonya olmak üzere
bölge ülkelerinin geleneksel kaygısı tekrar dikkate alınmıştır. NATO’nun Eylül 2014 tarihli Newport ve Temmuz
2016 tarihli Varşova Zirvelerinde, Polonya’nın hep dile getirdiği kaygılar uzun süre sonra tekrar gündeme
alınmıştır. Bu bağlamda bölgede “caydırma “ve “etkili savunma” tekrar gündeme alınırken, daha etkili bir
taarruz grubun (Very High Readinnes Joint Task Force) oluşturulması, ortak tatbikatların derinleştirilmesi de
gündeme alınmıştır (Lang,2018,5).Buna rağmen Newport ve Varşova Zirve kararları Polonya nezdinde
NATO’nun Doğu Kanadını güçlendirecek birer ara adım olarak değerlendirilmiştir. Bu durum da Polonya’nın
askeri güvenlik açığını hızla kapatması gerektiğini ortaya koymuştur. Polonya kendi askeri yeterliğini
geliştirmenin ötesinde NATO üyesi ortaklarının kendisinin beslediği endişelere daha fazla hassasiyet
1

Amanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya.

2

Almanya, Fransa ve Polonya
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göstermelerini bu bağlamda da İttifakın Avrupa’nın doğusunda daha etkin olmasını bekleyişindedir. Bu
çerçevede Baltıklarda NATO hava ve deniz gücünün daha etkin kılınması, Rusya’nın nükleer silahlarına karşılık
NATO’nun da etkin bir nükleer strateji geliştirmesinden yana bir tutum içindedir.

4. Bir Denge Unsuru Olarak ABD İle İlişkiler
ABD ile ilişkiler Polonya’nın güvenlik politikasının vazgeçilmez ayağını teşkil etmektedir. Polonya her ne kadar
AB ve Avrupalı ortaklarının desteğini önemsese de bunlara karşı hiçbir zaman tam bir güven içinde olmamıştır.
Buna karşılık özellikle Rusya’ya karşı olan tutumu ile ABD, Polonya için en etkin güvenlik garantörü olarak
görülmüştür. Bu nedenle Avrupa güvenlik politikası ve NATO içinde ABD’nin etkisini artırmak her zaman
Polonya’nın çıkarına olmuş, bu süreci desteklemiştir. Bu nedenle ABD ile tek taraflılık ve ittifaka yönelik şüphe
Polonya’nın güvenlik politikasının Avrupalılaşması değil, ABD-Polonya ikili ilişkilerinin sonucu olmuştur
(Lang,2018,6). Nitekim daha 2003 yılında Irak krizinde Polonya’nın ABD/Bush Yönetimine destek verişi kendi
ulusal çıkarları ve güvenlik kaygılarını bertaraf edecek bir yatırım olmuştur. Aynı şekilde ABD-Polonya ilişkileri
savunma ve silahlanma alanında da kendisini hissettirmekte, ABD Polonya’nın bu donanımına destek
vermektedir. Bu anlamda özellikle Pomeranya’da Redzikowo yakınlarına inşa edilen ve 2018 de devreye girmesi
öngörülen ABD roket savunma sistemi önemli bir örnek olmaktadır. Aynı şekilde Polonya topraklarına
koşullanmış olan ve olası Rus tehdidine karşı bir garanti olarak görülen ABD Birlikleri de iki taraf arasındaki sıkı
savunma-güvenlik ilişkisini ortaya koymaktadır.

5. Bir Güvenlik Garantisi olarak AB
Polonya fiiliyatta üç raylı bir Avro-Atlantikçiliği izlemektedir. Buna göre savuma alanında NATO ile geniş çok
taraflı işbirliğini ortaya koymakta, ABD ile etkin bir garanti sağlamakta, AB ile de güvenlik politikasında önemi
artan bir aktör olduğunu ortaya koyabilmiştir. 1990’lı yılların başında AB Polonya için refah temsil ederken, AB
üyeliği ile Polonya bu refaha kısa bir sürede ulaşmıştır. Bunun ötesinde AB üyeliği her şeyden önce Polonya’ya
AB dış politikası çatısı altında kendi ulusal çıkarlarını gündeme getirmek imkanı sunmuştur. Avrupa’nın
doğusuna dikkat çekilmesi ve doğu politikasının iyileştirilmesi de bu sürecin bir sonucu olmuştur. Aynı şekilde
AB enerji politikası da Polonya ulusal çıkarlarına hizmet etmiş, Polonya bu bağlamda enerji tedarik sisteminde
önemli gelişmeler kat edebilmiştir. Buna karşılık Avrupa bütünleşme sürecinin önemli bir ayağını oluşturan
ortak bir dış ve güvenlik politikası inşası konusunda Polonya uzun süre mesafeli bir duruş sergilemiştir. Polonya
tarafından ortak bir dış ve güvenlik politikası (OGSP) daha ziyade başta Fransa olmak üzere AB üyesi büyüklerin
çıkarlarına hizmet eden ve bir şekilde ABD ve Avrupa arası uçurumu derinleştirmek isteyen bir proje olarak
değerlendirilmiştir.
Buna rağmen Varşova Yönetimi giderek zamanla bu konuda daha ılımlı bir tutum ortaya koymuştur. Bunun
ötesinde AGSP/OGSP’yi kendisini Avrupa politikası inşasında daha etkin kılacak hatta bölgesel güç olmayı
sağlayacak araç olarak görmeye başlamıştır. Buna rağmen Avrupa düzleminde güvenlik politikasındaki işbirliği
Varşova için hala Transatlantik işbirliği çerçevesinde ele alınması gereken bir olgu olarak görülmektedir. Bu
nedenle AGSK hiçbir şekilde ABD ve Avrupa arası uçurumu derinleştirecek bir süreç olarak kullanılmamalıdır.

6. Polonya Dış Politikasına Düşen Bir Gölge: PİS
Polonya her ne kadar 1990’lı yıllardan itibaren Avrupa ve Avrupa ortak değerleri ile bütünleşmek konusunda
kesin bir irade ortaya koymuştur. Buna rağmen günümüzde Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwość –
PİS) hem iç hem de dış politikada bu konuda önemli endişelerin oluşmasına neden olmuştur. Başta Jaroslaw
Kaczynski olmak üzere partinin izlediği muhafazakar-ulusalcı söylem bugün Avrupa ortak değerleri ve AB
normları ile çatışan bir durum ortaya koymaktadır AB ve Polonya arasında dış ve güvenlik politikası konusunda
parti üstü bir konsensüs sağlanmış olsa da 2015 yılından itibaren ciddi bir uçurum ortaya çıkmıştır. Bu tarihte
PİS’in Başkanlık ve Parlamento seçimlerinde ezici bir çoğunluk sağlaması bu fikir ayrılığın temeli olmuştur. PİS
daha sıkı entegre olmuş AB düşüncesine mesafeli dururken, üye ülkelerin egemenlik haklarını saklı tuttukları bir
devletler birliği düşüncesine yakın durmaktadır. Buna ek olarak Almanya ile ortaklık PİS için adeta bir iç ve dış
politikada pazarlık aracı haline gelmiştir. PİS iç politikada zaman zaman Almanya’yı bir tehdit unsuru olarak
seçim propagandasına dahil etmekte, AB politikasında da Almanya’nın artan ağırlığını bir tür hegemonyacı güç
olarak yansıtmaktadır. Bu hali ile de Almanya ve de Fransa ile Weimar Üçgeni çatısı altında sıkı bir üçlü işbirliği
ortaya koymak yerine bu iki gücü birbirine karşı dengelemekte ya da bunları şüphe ile yaklaşmaktadır.
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PİS ve Varşova Hükümetinin bu yöndeki şüpheleri iki temel kaynaktan beslenmektedir. Bunlardan ilki AlmanyaRusya yakınlaşmasıdır. Polonya geleneksel olarak kendisine doğu ve batıdan yönelen bu iki aktörün işbirliğinin
kendisini Avrupa politikasında ekonomik ve siyasal anlamda etkisiz hale getireceğine inanmıştır. İkincisi ise
Almanya-Fransa dayanışmasıdır. Fransa’dan sonra Almanya’nın da giderek ABD karşıtı bir tutum izleyecek
olması ve uzun vadede ABD ile işbirliğinden uzaklaşacak olması Polonya’nın ulusal çıkarları ile çatışmaktadır.
Bu nedenle Polonya için Almanya adeta iki taraflı bir madalyon olarak algılanmaktadır. Madalyonun bir yüzü
ortak, diğer yüzü rakip aktöre aittir. Bu nedenle Polonya’ya göre Almanya’nın Avrupa politikasında artan etkisi
törpülenmelidir. Bunun yolu da Avrupa politikası çerçevesinde Almanya ile yeni ortaklıklar içinde buluşmaktan
geçmektedir. Aynı şekilde İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesi de bu geleneksel denge politikasının bir ayağını
oluşturmuştur. Brexit bu anlamda merkez ve doğu Avrupa ülkeleri içinde en fazla Polonya için endişe konusu
olmuştur. Çünkü İngiltere’nin üyelikten ayrılacak olması yalnızca ekonomik değil siyasi bir desteğin de
kaybolması anlamına gelecektir. Bu nedenle Brexit’e rağmen İngiltere ile ikili ilişkilerin beslenmesi ve bu şekilde
ulusal çıkarların devamını sağlamak PİS ve hükümetin dış politik önceliklerinden olmuştur.
PİS için bir diğer önemli başlık merkezi ve doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmektir. Bu Avrupa
politikasında daha etkili/etkin olmasını ve bölgesel liderliğine olanak sağlayacaktır. Vişegrad Grubu bu amaca
hizmet eden bir bölgesel işbirliği platformu olmakta, Polonya bu şekilde Macar, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile
AB’nin doğusunda etkin bir dayanışma ortaya koyabilmektedir. Özellikle sığınmacı/göçmen meselesinde AB ve
başta Berlin Yönetimine karşı sergilediği muhalif tutum ile arzusunda belli oranda liderlik aşama kaydetmiştir.
Buna rağmen Vişegrad grubu içinde savunma politikası konusunda var olan heterojen tutum ve yine grup
üyelerinin farklı ulusal çıkarları buradaki dayanışmaya zaman zaman gölge düşürmektedir. Çek ve Slovak
Cumhuriyetlerinin, özellikle de Viktor Orban Macaristan’ının Rusya ile pragmatist bir işbirliği içinde oluşu,
Polonya’nın geleneksel Ukrayna politikasına yeterince heyecanla yaklaşmıyor oluşu Varşova’nın bölgesel
liderliğine gölge düştüğünü ortaya koymuştur.
Bu nedenle Vişegrad Grubu vasıtası ile bölgesel liderliğini teyit etmeyi tam olarak başaramamış olan Varşova
yeni arayışlara gitmiştir. Bu bağlamda Trimarium-Üç Denizler düşüncesi PİS’in bu amacına hizmet etmektedir.
Baltıklardan Karadeniz ve Adriyatik’e dek on iki AB üyesini kapsayan bu işbirliği doğu ve güney doğu Avrupa’da
yeni bir dayanışma ortaya koymak hedefini taşımaktadır. Ancak esasında geniş boyutlu ve geniş katılımlı bir
işbirliği platformu olarak Varşova’nın bölgesel liderlik hedefine hizmet etmektedir. Esasında Trimarium,
Polonya’nın geleneksel endişeleri ve geleneksel dış politikasının bir ürünü olan İntermarium-Denizler arası
düşüncesinin bir türevidir. Polonya I. Dünya Savaşı sonrasında Baltık-Adriyatik ve Karadeniz arası devletleri bir
araya getirerek Almanya ve Rusya’ya karşı bir güç dengesi kurmak istemiştir. Ama aynı zamanda da bu şekilde I.
Dünya Savaşı sonrasında Avrupa politikasının inşa sürecine egemen bir devlet olarak dahil olmak istemiştir. İşte
Trimarium, bu düşüncenin günümüze uyarlanmış şekli olarak batı ve doğudan gelebilecek tehditlere karşı
jeopolitik tepki olmuştur. Burada amaç ulaşım, alt yapı ve enerji politikalarında işbirliği sağlamak olarak
özetlenmiştir. Oysa asıl hedefin Almanya’ya karşı bir denge arayışı olduğu ortadadır. ABD başkanı Donald
Trump’un Varşova’da düzenlenen Trimarum Zirvesine katılışı ile ABD’nin desteğini de sağlamıştır. AlmanyaRusya enerji işbirliği (Nord Stream II) sonrasında bölge ülkeleri arasında ABD ile enerji politikasında oluşan
yakınlaşma, Hırvatistan‘a inşa edilecek yeni bir LNG Terminali ve yine ABD likit gazının dağıtımına hizmet edecek
Hırvatistan ve Polonya’yı birbirine bağlayacak ulus ötesi gaz şebekesi buradaki işbirliğine örnek olmuştur. Aynı
şekilde ABD Likit gazı, Polonya’nın Baltık denizi kıyısındaki Swinoujscie’de Likit gaz terminaline depolanmış ve
ABD Başkanı Polonya ziyaretinde enerji konusundaki bu işbirliğinin devam edeceğini teyit etmiştir (Fuhr ve
Kopka, 2017:4). Bu ve benzeri gelişmeler de bize burada amacın ulaşım, alt yapı ve enerji konusunda basit bir
işbirliğinin ötesinde olduğunu, bu işbirliği ile bölgede yeni bir çekirdek oluşmakta olduğunun göstergesi
olmuştur.
Görüldüğü üzere Trimarium düşüncesi bile Polonya’nın, dahası PİS’in güvenlik politikasında ABD’nin öncelikli bir
rol oynadığını ortaya koymaktadır. ABD, batı ve doğu yani Almanya ve Rusya’dan gelebilecek her tür tehdide
karşı bir garantör ve denge unsurudur. Dikkat çekici ola bir diğer gerçek de PİS’in güven teşkil etmeyen birer
aktör olarak yansıttığı bu iki komşusunu seçim malzemesi olarak iç politikasına da alet ettiğidir. Bu şekilde de
sürekli beslendiği Alman ve Rus hegemonyasını canlı tutarak, kendi muhafazakar-ulusalcı politikalarına seçmen
nezdinde meşruiyet sağlayabilmektedir. Bu nedenle de PİS Polonya’sı için ABD yalnızca Rusya ve Doğu
Politikasında önemli bir ortak/garantör olmanın ötesinde, Polonya’nın AB içindeki etkinliği ve pazarlık gücünü
artıracak özel bir ilişki içinde olunan bir dış destek niteliğindedir. Son zamanlarda Çin ile yakınlaşma çabaları, da
PİS’in Avrupa politikasındaki bu amacına hizmet etmektedir. Polonya uzak doğuda oluşturulacak bu ekonomik
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ve ticari işbirliği vasıtası ile AB üyesi ortakları karşısında yerini ve oyun alanını daha genişletmek kılmak çabası
içindedir.

7. SONUÇ
Polonya’nın AB ve NATO üyeliklerini izleyen dönem ile beraber hem Avrupa güvenlik politikası hem de Polonya
dış politikasında yeni gelişmeler olmuştur. Polonya hala jeo-politik anlamda batının bir parçasıdır. Buna rağmen
“yeni Avrupa” giderek doğuda etkin olmaya çalışırken Polonya bu yeni dönemin liderliğine soyunuştur. Başta
Almanya olmak üzere AB üyesi ortakları ile zaman zaman çatışmaya varan fikir ayrılığı ve ABD ile sıkı ilişkiler de
adeta bu liderliğin ön koşulu gibi görülmektedir. Dış politikada bağımlılık ilişkisini bertaraf etmek arzusu her ne
kadar ülkenin içinde yer aldığı coğrafyanın bir ürünü de olsa aynı şekilde tarihi tecrübelerinin etkisi ile şekillenen
ve kendine uygun gördüğü yeni kimliğinin de gereği olmuştur. AB, Polonya’nın güvenlik politikasında önemini
korumaya devam etmektedir. Ancak bunun ötesinde Polonya kendisini sıkı bir ilişkiler ağı ile örülmüş, NATO
çerçevesinde ABD ile yakın ilişkilere dayanan, Transatlantik işbirliğinin sadık bir müttefiki olarak görmektedir.
AB’nin Avrupa’nın doğusunda etkin bir işbirliği ortaya koyması aynı zamanda Polonya’nın ulusal çıkarları ile
uyuşmaktadır. Geçmişten beslenen endişe ve tehditler buna temel teşkil ederken, bölgesel bir güç/lider olmak
arzusu da bu düşünceye destek vermektedir. Polonya bu anlamda başta Ukrayna olmak üzere bölge ülkelerinin
Avrupa ile bütünleşmesi sürecine sahip çıkmaktadır. Bu bağlamda AB çatısı altında da söz konusu ülkelerdeki
demokratik, ekonomik ve toplumsal dönüşüm sürecine tam destek vermektedir. Bu nedenle zaman zaman tam
bir fikir birliği sağlanamasa da merkezi ve doğu Avrupa ülkeleri ile oluşturulacak iş birliği dayanışma Polonya’nın
bölgesel liderliğini pekiştirecek bir olgu olarak görülmektedir. Vişegrad Grubu ve yine Trimarium girişimi bunun
en tipik örnekleri olurken, adeta onlarca yıl büyük güçler arasında sıkışmış, edilgen bir aktörün tekrar Avrupa
inşasına geri dönüşünün haykırışı olmuştur.
Buna rağmen Polonya’nın bu amacına ne derecede ulaşabileceği, yani bunu AB ve NATO çatısı altında
ortaklarına nasıl kabul ettirebileceği belli başlı bazı faktörlere bağlıdır. Bunlardan ilki AB ve NATO içi işbirliğinin
gücüne, ikincisi Polonya’nın bu örgütler içinde ortaya koyduğu potansiyele ve üçüncü olarak da ulusal
çıkarlarının bu örgütlerin çıkarları ile uyumuna bağlıdır. Bu nedenle AB dış politikasında tam bir fikir birliğinin
sağlanamaması, İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkma kararı, ABD’de Donald Trump ile başlayan yeni dönem
Polonya’nın ulusal çıkarlarına doğrudan etki etmiştir. Buna ek olarak 2015 yılında PİS’in elde ettiği ezici
çoğunluk sonrasında Avrupa ortak değerlerine ilişkin uçurumun giderek derinleşmesi de bir başka sorun
olmuştur. Bu yeni dönem ile uçurum kendisini yalnızca Varşova ve Brüksel (AB Komisyonu) arasında
hissettirmemiş doğrudan Berlin ve Paris ile çok taraflı ve ikili ilişkilere de yansımıştır. Polonya’nın hukuk devleti
ile çatışan reformları, AB Sözleşmesinin 7. maddesi ile çelişecek şekilde temel hakları kısıtlayan reformlar
Polonya’nın Avrupa politikasındaki tesir etmek gücüne olumsuz etkilemiştir. Zira Polonya’nın Avrupa’nın
doğusunu tesis etmek arzusunun gerçekleştirilebilir oluşu her şeyden önce Polonya’nın Avrupa ortak
değerlerine ne kadar sahip çıktığı ve ne kadar temsil ettiğine bağlıdır. Oysa hükümet giderek Avrupa
değerlerinden uzaklaşmaktadır. Buna ek olarak Polonya dış politikası giderek daha fazla ideolojik ve iç politik
unsurların etkisinde şekillenmektedir. Ukrayna’ya yönelik artan ilgi esasında bu yönde şekillenen dış politikanın
bir yansımasıdır. Bu şekilde arkasına AB’li ortaklarının desteğini almadan ulusal çıkarlarını savunması pek kolay
görünmemektedir. Almanya ve Rusya etkisine karşı gerek ABD ile ilişkiler gerek bölgesel işbirliği vasıtası ile bir
güç dengesi oluşturmak istemektedir. Ancak tüm bunlara rağmen belirtilmesi gereken Varşova’nın Berlin
olmadan ya da Berlin’e karşı izleyeceği her tür pozisyonun onu amacına ulaştırmayacağıdır. Bu nedenle
Rusya’ya karşı NATO ve Transatlantik işbirliğini geliştirmek önemli olduğu kadar Almanya-Rusya diyaloğunu göz
önünde bulundurmak da Polonya’nın ulusal çıkarlarına hizmet edecektir. Almanya-Fransa ekseninden
uzaklaşmak yerine, Weimar Üçgeni çatısı altında işbirliğini geliştirmek, Weimar Üçgeni ve Vişegrad Dörtlüsü
arasında koordinasyonu güçlendirmek açıkçası Polonya’nın Avrupa politikası ve Doğu Avrupa’da daha etkin
olabilmesi için önemli önceliklerinden biri olacaktır.
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Özet: İstatistiksel çalışmalarda verinin görselleştirilmesi, analiz öncesindeki en önemli aşamalardan biridir. Görselleştirme
bir ön inceleme yapılmasına fırsat tanıyarak, araştırmanın bir sonraki aşamasında ne tür bir analizin gerçekleştirileceğine
karar verilmesinde yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte görselleştirme araştırmanın bir sonucu olarak da analizlerin önemli
bir parçasını oluşturmaktadır. Verilerin sunulmasında ve analiz edilmesinde verinin genel eğilimi hakkında kişiye hızlıca bilgi
aktarımı sebebiyle pek çok farklı grafik türünden faydalanılmaktadır. Kategorik verilerin görselleştirilmesinde Hartigan ve
Kleiner (1981) tarafından geliştirilen mozaik grafik üç yönlü ve çok yönlü tabloların görselleştirilmesinde kullanılan en güçlü
araçlardan biridir. Mozaik grafik bir ya da daha fazla faktörün yer aldığı çapraz tablolardaki frekansları gösteren grafiksel bir
yöntemdir. Friendly (1994) tarafından hem veriyi hem de log-doğrusal model sonucu elde edilen artıkları gösterecek şekilde
genişletilen mozaik grafik, çapraz tablo şeklinde bulunan kategorik verilerin görselleştirilmesinde kullanılan önemli bir araç
haline gelmiştir. Genişletilmiş mozaik grafikler, değişkenler arasındaki ilişkiyi dikkate alarak oluşturulan modellerden elde
dilen artıkların işaret ve büyüklüğünü yansıtacak şekilde renk ve gölgelendirmeyi kullanılarak daha fazla görsel etki
sağlamaktadır. Artıkların deseni ilişkinin yapısını ortaya koyarak uygun modelin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
Çalışmanın amacı, kategorik verilerin gösteriminde mozaik grafiğin alternatif ve güçlü bir araç olarak kullanımının
sunulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Tekirdağ Devlet Hastanesi 2017 yılı verilerinden yararlanılmıştır. Mozaik grafik
yardımıyla çok yönlü kontenjans tablolarındaki değişkenlerin nasıl ilişkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mozaik grafik, Çok Yönlü Kontenjans Tablosu, Kategorik veri

1. GİRİŞ
Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara
atanmasını içeren Teşhis İlişkili Gruplar (TİG), sağlık hizmetlerinin ölçülmesine yönelik gerçekçi istatistiksel ve
maliyet verileri sunmaktadır. TİG, hastalıkları önce ana tanıya, daha sonra gerçekleşen işlemlere göre
gruplandırır. Harcanan tedavi giderlerinin parasal değerini bağıl değer olarak belirler (Ünal vd., 2014:8).
Hastalıkların teşhis ve işlemleri, yaş, cinsiyet, taburcu şekli, yatış süresi, yeni doğansa doğum ağırlığı, yoğun
bakımda yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi, hastalığın komplikasyon ve komorbidite durumunun olup
olmadığı gibi pek çok parametrenin değerlendirilmesi sonucu hasta belirli bir gruba ayrılır, sistem otomatik
olarak hastaya özgü bir TİG oluşturur.
TİG uygulaması ülkemizde ilk 2010 yılında pilot hastanelerle başlamış, 2011 yılında tüm devlet hastaneleri TİG
kapsamına alınmıştır. Günümüzde özel ve üniversite hastaneleri de dahil tüm hastaneler (Ağız ve Diş Sağlığı
Hastaneleri hariç) tarafından veri gönderimi sağlanmaktadır. TİG sadece cerrahi yatan hastaları değil, tüm yatan
hastaları kapsayan, paket fiyat çıkaran, ayaktan ve işlem bazında ayaktan grupları da içeren bir hasta
sınıflandırma sistemidir. Hastalığın şiddetini ölçen bir sınıflandırma sistemi olarak “hastanelerin, branşların,
hekimlerin vs” vaka karma indeksini görme olanağı verir. 2017 Yılında ülkemiz TİG sayesinde, ilk kez OECD
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)’ye veri gönderimi gerçekleştirmiştir.

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE KULLANILAN YÖNTEM
Sağlık veri setlerinden elde edilen istatistikler, sağlık harcamalarına ve yatırımlarına temel oluşturmaktadır.
Teşhis ilişkili Gruplar (TİG) sınıflandırma sistemi sayesinde OECD’ye gönderilen verilerin yatan hasta portföyünü
ortaya koyabilmek adına, Tekirdağ Devlet Hastanesi 2017 yılına ait TİG verileri, Mozaik Grafikler ile analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Veri seti içerisinde hastaların yaşı sürekli değişken olarak
ölçülmüş, analizlerde bu değişkenden yararlanmak için yedi sınıftan oluşan kategorik değişken haline
getirilmiştir. İncelenen branşlar dahili, cerrahi, acil ve özellikli birimler olmak üzere dört kategoriden
oluşmaktadır. Hastaların hastaneden çıkış şekli beş farklı kategoriden meydan gelmektedir. Bunlar: başka bir
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hastaneye sevk, ölüm, psikiyatri, şifa ile taburcu/eve ve tavsiye kararı ile ayrılıştır. Hastanelerin yatış süreleri115, 16<30, 31-45, 46-60, 61-75 ve 76-90 gün olmak üzere altı kategoride gruplandırılmıştır.
Hartigan ve Kleiner'e (1981) tarafından geliştirilen mozaik grafik, bir veya daha fazla “faktör” tarafından çapraz
olarak sınıflandırılan kontenjans tablosundaki değerleri (hücre frekanslarını) gösteren grafiksel bir yöntemdir
(Friendly, 2002:89).
Mozaik grafiğin çizimi büyük bir dikdörtgenin çizimi ile başlamakta, ilk kategorik değişkeni temel alarak dikey
bölümlere; daha sonra ikinci değişkene göre yatay bölümlere ayrılmaktadır. Dikdörtgenlerin alanları kontenjans
tablosundaki hücre frekansları göstermektedir.
Mozaik grafikler iki kategorik değişkenle sınırlı değildir. Mozaik grafikler, üç ya da çok yönlü tablolar için de
kullanılabilme özelliğinden dolayı çok değişkenli kategorik verilerin gösterimi ve araştırılmasında önemli bir araç
haline gelmiştir.
Mozaik grafikte çizilen her dikdörtgenin alanı hücre frekansıyla orantılı olup, değişkenler arasında ilişki
olmaması durumunda dikdörtgenler yatay olarak hizalanmaktadır. Bu şekilde bir hizalanma olmaması ise
değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır.
Mozaik
grafiğin
özellikleri
aşağıdaki
(http://euclid.psych.yorku.ca/datavis/papers/moshist.pdf:2)
•
•
•
•

gibi

sıralanabilmektedir:

Öncelikli olarak birim alan (dikdörtgen) dikey olarak çubuklara bölünmekte ve bunları genişlikleri
marjinal frekansları göstermektedir (ni+ ).
Daha sonra bu çubuklar yatay olarak karolara bölünmekte ve bunların yükseklikleri koşullu olasılığı
göstermektedir (pi/j=nij/ni+).
Bu alt bölümleme işlemi istenilen sayıda değişkene kadar genişletilebilmektedir.
Herhangi bir aşamada karoların alanı hücre frekanslarına eşit olmaktadır (nij).

Değişkenlerin istatistiksel olarak bağımsız olması durumunda mozaik grafiklerdeki karolar aynı hizada
olacaklardır.
1973 yılı Berkeley lisansüstü başvuru adaylarının 6 farklı departman için cinsiyet ve kabulüne göre derlenen
verilerden oluşan Berkeley 1973 veri seti için mozaik grafik çizdirilmiştir ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir.
Şekil 1: Berkeley 1973 Veri Seti İçin Mozaik Grafik

Kutuların genişlikleri, sırasıyla kadın ve erkeklerin yüzdesiyle orantılıdır. Başvuruda bulunan erkeklerin,
kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Kutuların yükseklikleri kabul edilen yüzdeyle orantılı
büyüklüktedir.Grafik incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre daha fazla kabul aldığı görülmektedir.
Friendly (1994) tarafından geliştirilen mozaik grafik çok yönlü tablolarda biz dizi log-doğrusal modelin
oluşturulmasını sağlamakta ve çeşitli log-doğrusal modellerden sapmaları (kalıntıları) göstermek için
kullanılmaktadır (Mosaics: About Mosiac Displays, http://www.datavis.ca/online/mosaics/about.html). Mozaik
grafikte üç ya da daha fazla değişken olması durumunda, birkaç farklı "bağımsızlık" modeline
oluşturulabilmekte ve bu modeldeki kalıntılar ortaya konulabilmektedir. Bu modeller boş veya temel modeller
olarak adlandırılmaktadır. Gölgeleme ile gösterilen gözlenen frekansların beklenenlerden sapmaları, genellikle
daha iyi bir uyum sağlayan bir açıklayıcı modele eklenecek terimleri göstermektedir.
Çok yönlü mozaik grafiklerin çiziminde aşağıda yer alan öneriler verilebilmektedir (Hofmann, 2008:155):
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Mozaik grafikteki ilk iki ve son 2 değişken aralarındaki ilişkiye bağlı olarak en verimli şekilde
araştırılabilir. Böylece ilgilenilen etkileşim grafikte son iki konuma yerleştirilmeli, bir etkiyi oluşturan
değişkenler ise grafikte ilk sırada yer almalıdır.
Eşit derecede öneme sahip olan değişkenlerden oluşan bir mozaik çiziminde gereksiz dağınıklığı
önlemek için, daha az kategoriye sahip olan değişken öncelikle kullanılmalıdır.
Değişken alt kümeleri tüm değişkenleri aynı anda kullanmaktan çok daha net özellikleri ortaya
çıkarabilir. Etkileşimli Mozaik grafikte değişkenler eklenip/çıkarılıp ya da değiştirilebilir. Bu, değişkenler
arasındaki potansiyel etkileşimleri ararken çok verimli bir yoldur.

Friendly tarafından geliştirilen Mozaik grafik bağımsızlıktan sapmaları gölgelendirme ve renklerle
göstermektedir. Aynı veri seti için genişletilen mozik grafik çizdirilmiş ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir.
Şekil 2: Friendly Mozaik Grafik

Pozitif sapmaya sahip hücreler koyu mavi çizgilerle ve mavi renk ile gölgelendirilirken; negatif sapmalar kesik
kırmzı çizgilerle gösterilmekte ve kırmızıyla gölgelendirilmektedir.

3. BULGULAR
Tekirdağ Devlet Hastanesi 2017 yılı verilerinin Mozaik grafikler ile analizi sonucunda aşağıdaki bulgular elde
edilmiştir.
Şekil 3: Cinsiyet-Branş İçin Mozaik Grafik

Grafik incelendiğinde erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğu ve en fazla yararlanılan branşın dahili
branşlar olduğu görülmektedir. Cerrahi branşlarda tedavi olan kadın hastaların sayısı erkeklerden fazladır.
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Şekil 4: Cinsiyet-Çıkış Şekli İçin Mozaik Grafik

Hastaların çıkış şekilleri incelendiğinde hem kadın hem de erkeklerde şifa ile taburcu olan hastaların çoğunlukta
olduğu görülmektedir. Çıkış şeklide en az görülen psikiyatri servisine yönlendirmede ise kadın hastalar erkek
hastalara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Şekil 5: Cinsiyet- Yatış Süresi İçin Mozaik Grafik

Cinsiyete göre yatış süreleri incelendiğinde, hem kadınlarda hem de erkeklerde yatış süresi 1-15 gün arasında
olanların sayısını en fazla olduğu görülürken; yatış süresi 16-30 gün olan hastalarda yatan hastalarda kadınlar
çoğunluktayken, 31 ile 45 gün arasında ise yatış yapan erkeklerin sayısı kadınlara göre daha fazladır.
Şekil 6: Yaş-Yatış Süresi İçin Mozaik Grafik

Hastaneye en fazla başvuran yaş grubu 61-75 yaş olmakla birlikte bu grubu sırasıyla 46-60 ve 31-45 yaş grubu
izlemektedir. Grafik incelendiğinde tüm yaş gruplarında en fazla görülen yatış süresi 1-15 gün olduğu
görülmektedir.
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Şekil 7: Yaş-Branş İçin Mozaik Grafik

Yaş gruplarında başvurulan branşlar incelendiğinde 1-15 yaş aralığında en fazla başvurulan branş dahili
branşlarken; 16-30 ve 31-45 yaş aralığında bu branşın yerini cerrahi branşlara bıraktığı görülmektedir.
Bunlardan sonraki yaş grupları dahili branşlara başvurulardaki artışı da beraberinde getirmiştir.
Şekil 8: Yaş-Çıkış Şekli İçin Mozaik Grafik

Artan yaş ile birlikte şifa ile taburcu olan hastaların sayısı azalırken, ölüm ile sonuçlanan durumların sayısında
artış olduğu görülmektedir.
Şekil 9: Branş-Çıkış Şekli İçin Mozaik Grafik
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Branş ve çıkış şekli için çizdirilen mozaik grafiğe bakıldığında tüm branşlarda hastaneye başvuran hastaların
çoğunluğu şifa ile taburcu olurken; dahili branşlara başvuranlarda bu çıkış şeklini ölüm, cerrahi branşlara
başvuranlarda ise başka bir hastaneye sevk takip etmiştir.
Şekil 10: Branş -Yatış Süresi İçin Mozaik Grafik

Grafik incelendiğinde cerrahi birimlerde 1-15 gün arasında yatan hastaların oranı dahili branşlara göre daha
fazla iken; özellikli branşlarda ise 16-30 gün arası yatan hastaların çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Şekil 11: Branş ile Yatış Süresi İçin Mozaik Grafik

Branş ile yatış süresi arasındaki ilişkiyi gösteren şekil incelendiğinde bir ilişki yapısı göze çarpmaktadır.
Hesaplanan ki kare istatistiği 683,32 olarak bulunmuş, değişkenler arasında bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Şekil 12: Cinsiyet-Yaş-Branş İçin Mozaik Grafik
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Hem erkek hem de kadınlarda yaş artışıyla birlikte dahili branşlara başvuranların sayısı artmaktadır. Kadınlarda
16-30 yaş aralığında cerrahi branşlara başvuranların oranı erkeklere göre daha fazladır.
Şekil 13: Cinsiyet-Yaş-Çıkış Şekli İçin Mozaik Grafik

Tüm yaş gruplarında şifa ile taburcu olanların sayısı çoğunlukta iken; artan yaş ile birlikte hem kadınlarda hem
de erkeklerde ölüm ile çıkış artış göstermektedir.
Şekil 14: Cinsiyet-Yaş-Yatış Süresi İçin Mozaik Grafik
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Hem kadınlarda hem de erkeklerde tüm yaş gruplarında yatış süresi 1-15 gün aralığında olanların çoğunlukta
olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ
Çok yönlü kontenjans tablolarının doğal ve doğrudan görselleştirilmesinde kulanılan mozaik grafik,
değişkenlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Her dikdörtgenin alanının hücre frekansıyla
orantılı olması mozaik grafiğin doğrudan bir gösterime sahip olduğunun işaretidir. Friendly (1994) tarafından
geliştirilen mozaik grafikte çok yönlü tablolarda biz dizi log-doğrusal modelin oluşturulmasını sağlamakta;
renklendirme ve gölgeleme ile gösterilen gözlenen frekansların beklenen frekanslardan sapmaları, genellikle
daha iyi bir uyum sağlayan bir açıklayıcı modele eklenecek terimleri göstermektedir. Bu çalışmada da Teşhis
ilişkili Gruplar (TİG) sınıflandırma sistemi sayesinde Tekirdağ Devlet Hastanesi 2017 yılına ait TİG verileri Mozaik
Grafikler ile analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde en fazla yararlanılan branşın Dahili branşlar
olduğu ve bir şikayetle başvuran erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Hastaların
çıkış şekilleri incelendiğinde hem kadın hem de erkeklerde şifa ile taburcu olan hastaların çoğunlukta iken; çıkış
şeklide en az görülen psikiyatri servisine yönlendirme de ise kadın hastalar erkek hastalara göre daha fazladır.
Cinsiyete göre yatış süreleri incelendiğinde, hem kadınlarda hem de erkeklerde en fazla görülen yatış süresi 115 gündür. 16-30 gün yatan hastalarda kadınlar çoğunluktayken, 31 ile 45 gün arasında yatış yapan erkeklerin
sayısı kadınlara göre daha fazladır. Hastaneye en fazla başvuran yaş grubu 61-75 yaştır. Bu grubu 46-60 ve 3145 yaş izlemektedir. 1-15 yaş aralığında en fazla başvurulan branş dahili branşlarken;16-30 ve 31-45 yaş
aralığında bu branş yerini cerrahi branşlara bırakmaktadır. Artan yaş ile birlikte şifa ile taburcu olan hastaların
sayısı azalırken, ölüm ile sonuçlanan durumların sayısında artış olduğu görülmüştür. Hem kadınlarda hem de
erkeklerde tüm yaş gruplarında yatış süresi 1-15 gün aralığında olanların çoğunlukta olduğu saptanmıştır.
Branş ve çıkış şekli arasındaki ilişkiye bakıldığında tüm branşlarda hastaneye başvuran hastaların çoğunluğu şifa
ile taburcu olurken; dahili branşlara başvuranlarda bu çıkış şeklini ölüm, cerrahi branşlara başvuranlarda ise
başka bir hastaneye sevk takip etmiştir. Branş ile yatış süresi arasındaki ilişkiyi gösteren mozaik grafik
incelendiğinde bir ilişki yapısı olduğu saptanmış ve yapılan hesaplamalar sonucu 683,32 olarak bulunan ki kare
istatistiği, değişkenler arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Sağlık hizmetlerinin ölçülmesine yönelik verilerin bir havuzda toplanması ve analiz edilmesi hasta tipi, ortalama
yatış günleri, branş bazında incelemelerin yapılmasına ve bölgesel değişikliklerin ortaya konulmasına olanak
sağlayacaktır. Aynı zamanda tüm bu veriler uluslararası karşılaştırma yapma fırsatı sunmaktadır. Toplanan bu
verilerin analiz edilmesi hastane verimliğinin teşvik edilmesi ve çeşitli karşılaştırılmaların yapılmasına da fırsat
sağlayacaktır.
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Abstract: The acceptance of mHealth (mobile health) apps has been on the increase throughout the world as well as in
Turkey. There are two main indicators of mHealth success and acceptance, such as mHealth apps users’ satisfaction level
and intention to use mHealth apps. In this context, the factors, including ease of use, trust, privacy, usefulness, and
information quality are critical to analyze how they affect the acceptance of the mHealth apps by the Turkish users, and
their satisfaction level with mHealth apps. Thus, the main objectives of this study are to (1) to explain how users perceive
and use mHealth apps with technology acceptance analysis, (2) investigate whether the usefulness or uselessness of
mHealth apps depends on user feelings about mHealth apps, (3) analyze the impacts of ease of use, trust, privacy,
usefulness and information quality on mHealth users’ satisfaction and intention, and (4) identify users’ attitudes towards
mHealth apps and their satisfaction level with mHealth apps in Turkey. A total of 282 participants from Turkey completed a
survey analyzing the ease of use, trust, privacy, usefulness and information quality of mHealth apps to specify the reasons
for mHealth acceptance. Statistical techniques were employed for data analysis. This study provides some managerial
implications and scholarly recommendations to increase the acceptance of mHealth apps as well as helping mHealth apps
designers to recognize the factors that influence the intention to adopt mHealth.
Keywords: Health Industry, mHealth Apps, e-Pulse, Technology Acceptance

1. INTRODUCTION
Having become indispensable elements of our daily lives, new technological developments are immediately
accepted and quickly spread in some industries. However, some of them have encountered resistance and have
not come a long way. Some approaches can help to understand user acceptance behaviors. Why do users
accept or reject the technology presented? What are the causes of their behavior? In order to come up with
answers to these questions, some models are used to demonstrate how technology acceptance takes place.
One of the new technology developments is the new mobile communication technology having its impacts
from business to healthcare services. The mobile communications market in Turkey has witnessed an
expansion from 1994 onwards. Three GSM operators (Turkcell, Vodafone and Turk Telekom) provide mobile
communication services at a rate of 4.5G. By the end of June 2018, 100% of the Turkish population had
embraced mobile phones, and according to Turkish Statistical Institute (2018), the number of mobile phone
subscribers in Turkey has surpassed 79 million (79.538.960). The new mobile communication technology and
4G and 4.5G (5G-5th Generation forthcoming) mobile system have enabled higher data rate, faster internet
connection, lower latency, more energy saving, less cost, higher system capacity and more device connectivity.
Smart mobile phones equipped with these features offer significant advantages for users. Therefore, advances
in mobile communication technology have generated innovative ways of getting health services via mHealth
apps (mobile health), as well. Besides, there is a new delivery channel for health services after the Internet:
mobile smart mobile phones/tablets loaded with mHealth apps will be linked to hospital systems anywhere,
and so mHealth apps will offer abundant potential in improving healthcare synchronization among patients,
doctors and healthcare institutions.
mHealth is defined as the health practice supported by mobile smart phones and other wireless devices by
World Health Organization (Kay et al., 2011). In other words, mHealth can be defined as the collection and use
of health data through mobile technologies, such as smart mobile phones, tablets and personal digital
assistants, to process a large volume of health-related and lifestyle information not only for patients but also
for doctors (Kay et al., 2011). In the Mobile Health Report of TUSIAD (the Turkish Industry and Business
Association), mobile health is defined as raising awareness of the community, making warnings against diseases
through SMS messages, video teleconferences and televisit applications, and sending medical data from
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portable or wearable devices (Tezcan, 2016). Though a wide range of mHealth apps exist in Turkey, e-Pulse is
the most popular one developed by Turkish Ministry of Health in 2015 (e-nabız, Personal Health System, 2018).
e-Pulse was selected as the "Best Health Practice" at the 2016 World Summit Awards, which was awarded
under the United Nations World Information Society Initiative (WSA-Mobile Award 2016). e-Pulse is a medical
system in which the entire data processing systems of all the medical institutions are integrated to keep
individuals’ records by Turkish Ministry of Health. Through computer and mobile platforms, mHealth apps
users are able to gain access to their lab results, diagnosis-prescription-medicine details, medical imaging
outputs, information for emergency situations, reports and medical records including all the specifications
related to the examinations. Moreover, the users can also allow their doctors and relatives to view their health
records under particular guidelines (WSA-Mobile Award 2016). According to Ministry of Health, there are 8
million active members in e-Pulse system in June 2018, which can be deemed as a great increase in the number
of e-pulse system users. Just as the number of active members still does not suffice, there is not enough
research output for mHealth apps acceptance analysis in Turkey. Thus, it is crucial to identify Turkish users’
attitudes towards mHealth apps and their intention to use mHealth apps. If users are not satisfied with these
apps, their attitudes towards them may turn out to be negative, and they might not want to utilize mHealth
apps. Therefore, some issues should be addressed to find out their attitudes and intention to use mHealth
apps. To this end, the present study is divided into two sections. The first section provides an overview of the
conceptual framework of mHealth apps and technology acceptance analysis, whereas the second section
presents the research methodology and the findings of the research including correlation and regression
analyses.
2. CONCEPTUAL FRAMEWORK

2.1. Technology Acceptance Analysis
Technology is increasingly and significantly being embedded in our daily lives and acts as a necessity as well as
a facilitator. New technology developments, such as the Internet and mobile communication, have offered an
alternative way of delivering service and brought several advantages, including cost minimization and time
saving. Just as the Internet itself is a trendy issue, studying technology acceptance has recently been a popular
topic, too. In order to understand technology acceptance, several theories have been proposed, including
Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein 1980), Technology Acceptance Model (Davis, 1989), Theory of
Planned Behavior (Ajzen, 1991), Diffusion of Innovation (Rogers, 1983), Decomposed Theory of Planned
Behavior (Taylor and Todd, 1995), Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh and Davis, 2000), Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et al., 2003) and Technology Acceptance Model 3
(Venkatesh and Bala, 2008), to name a few. Moreover, scholars have used one theory or sometimes blended an
array of acceptance theories in an attempt to elaborate the notion of technology acceptance. For example,
many models exist in studying new technology acceptance for internet banking (Bhattacherjee, 2001), onlinebanking (Pikkarainen et al., 2004), internet banking adoption (Kesharwani and Bisht, 2012), m-shopping among
consumers in Germany (Groß, 2015) and French consumers’ adoption of self-service technology (Demoulin and
Djelassi, 2016).
At this point, Technology Acceptance Model proves one of the most common research models envisaging
technology use and acceptance through discerned usefulness and ease of use as well as perceived opinions on
using technology or a technological system. Grounded in reasoned action theory and planned behavior theory,
this model was developed by Fred D. Davis in 1985 and finally validated by new scales in 1989, 2000, and 2008
(Davis, 1989; Venkatesh and Davis, 2000; Venkatesh and Bala, 2008). Later on, it has been exploited in a wide
range of research in several contexts that tries to gain an insight into the technology acceptance behavior. For
Davis (1989), perceived usefulness refers to the extent to which an individual feels that using a specific
technology will boost his/her performance. Perceived usefulness plays a key role in almost every study related
to new technology acceptance, such as Davis (1989) and Pikkarainen et al. (2004). In addition to Davis’s
technology acceptance model (1989), Venkatesh and Davis (2000) come up with unified theory of acceptance
and use of technology and postulate that ease of use, usefulness, importance of their social status, professional
jobs and benefits to users are some of the critical factors in adopting and accepting new technologies. While
Bhattacherjee (2001) employ expectation-confirmation theory for internet banking approval, Pikkarainen et al.,
(2004) suggest that the major factors affecting the acceptance of online-banking were discerned usefulness
and information offered on the website. Kesharwani and Bisht (2012) extended the technology acceptance
model by incorporating different variables, such as confidence, risk perception, social impacts, website design

507

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

and discerned behavioral control, to investigate the influence of these constructs on the acceptance of online
banking. Their findings reveal that perceived risk adversely affect behavioral intention of online banking
acceptance just as confidence exerts a negative influence on perceived risk. Making use of an adapted
technology acceptance model, Groß (2015) suggests that perceived satisfaction and confidence in m-vendor,
apart from the typical factors in the technology acceptance model, change users’ intention to get involved in
m-shopping. Demoulin and Djelassi (2016) hold that usage frequency along with situational factors, such as
discount coupons, time pressure, length of line, basket size and staffed checkouts, influence consumer decision
while making use of self-service technology in a shopping trip. They further claim that perceived behavioral
control is of utmost importance in determining behavioral intention, and then comes perceived usefulness,
need for interaction and perceived ease of use and enjoyment.

2.2. Technology Acceptance Analysis in mHealth Industry
New developments in mobile communication technologies and the Internet have greatly facilitated our daily
life and become instrumental tools in meeting people’s needs. Nowadays, diseases can be diagnosed and
treated in a shorter time than ever before thanks to medical technologies. These new developments are
receiving special attention today as they can potentially minimize the limited access to medical services,
increase patient satisfaction in addition to decreasing healthcare costs. In line with these developments,
healthcare services using information technology come to be designated as telemedicine, telehealth, telecare,
or electronic health, and recently mHealth have appeared as an additional notion (Lee and Han, 2015). The
underlying reasons driving mHealth developments may range from saving time to access to thorough individual
health information. Moreover, mHealth undeniably offers a wide array of benefits to mHealth apps users as
well as to health institutions.
mHealth is different from traditional health services because it enables faster healthcare supply, delivers
comparatively less healthcare charge, enables larger access to healthcare facilities, and provides more
convenience (Chatterjee et al., 2009). It also offers individualized medical solutions, well-timed medical
services, site-based information, and mobility as long as it is used appropriately (Kahn et al., 2010).
In the related literature, a growing body of research has been put into mHealth apps acceptance due to the
aforementioned advantages. For example, Luxton et al. (2011) provide an overview of smart mobile phone use
in behavioral health care, weigh the options for fusing mobile technology into medical practice, and mention
smart mobile phone and mHealth apps bringing new capabilities for telemental health, especially in clinical
practices. Mohamed et al. (2011) explored and analyzed the technology adoption of smart phones from users'
opinions and experience in addition to the factors influencing the intention to exploit mHealth apps. Their
results indicate that a well-structured technology design can raise the intention to use mHealth apps, and that
perceived usefulness significantly outweighs the perceived ease of use in determining the intention to use
mHealth apps. Mohamed et al. (2012) argue that eHealth technology design significantly and directly correlates
with intention to use mHealth informatics, and that a well-informed eHealth technology design potentially
enhances the intention to use mHealth. Mohr et al., (2014) analyze eHealth and mHealth interventions by using
the behavioral intervention technology model. This model devises a map which can translate medical
intentions into behavioral strategies, apps features, and delivery systems in a way that promotes the design.
Iliger et al. (2014) analyze the use and acceptance of mobile devices in clinical contexts at large along with the
discerned barriers during the introduction of the technology and come up with a thorough picture both from
the eye of patients and doctors. They conclude that patients and doctors view the use of mobile devices
differently, and the perceived differences mainly result from age and educational level. Chib et al. (2015)
review 53 mHealth-related studies from developing countries and identify a number of gaps in the perception
of mhealth interventions. They argue that the emerging mHealth field is gradually drawing attention in
developing countries, but only through a more systematized approach to propagation of the results can this
field achieve reliability and the trust of physicians and state authorities. Analyzing confidence, the privacy–
personalization conflict, and the effects of age in mHealth acceptance, Guo et al. (2016) suggest that
confidence can moderate the effects of discrened personalization and confidentiality reservations about
acceptance intention. They further state that acceptance intention to mHealth is chiefly dictated by discerned
personalization among younger users, whereas confidentiality concerns does not exert any influence on
acceptance intention among elder users. Therefore, privacy concerns changed in terms of respondents’ age
groups. Investigating the diabetic patients in Bangladesh, Canada, and the USA for mHealth acceptance
behavior, Dwivedi et al. (2016) point out that it is largely driven by psychological, technological, social,
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marketing artefacts and intercultural influences, and that these three countries display remarkable cultural
differences by Hofstede's criteria. Hoque and Sorwar (2017) devise a theoretical approach centered on the
unified theory of acceptance and use of technology to specify the major factors determining old-aged users’
intention to accept and use mHealth apps. They conclude that behavioral intention to employ mHealth services
is significantly influenced by performance and effort prospects, social influence, technology concerns, and
reluctance to change. Further, they state that there is no significant correlation between the facilitating
situation and behavioral intention to use mHealth apps. Demir and Arslan (2017) assess mobile technologies as
a solution to diverse problems in healthcare by using mHealth apps, analyze the usability of such apps in
hospitals, and conclude that these apps are usable for hospitals in Turkey despite some disadvantages.
Exploring the popularity of mHealth apps use and pertaining demographic factors as well as the well-being
status of the elderly in Germany, Rasche et al. (2018) report that 16.5% of the participants use these apps,
while 37.5% use only general apps, and 46.0% do not use mHealth apps at all. In other words, mHealth apps
are adopted by older adults in Germany mainly for exercise-related purposes. Moreover, the researchers
identify some challenges related to mHealth apps, such as distrust, privacy worries, and misdiagnosis concerns.
Scott et al. (2018) assess the challenges in adopting mHealth by means of a meta-analysis in some research
databases and classify the challenges as country-specific, organization-specific, patient-specific, and medicalstaff and programmer-specific barriers. Hussain et al. (2018) discuss the security problem inherent in mHealth
apps with android software, and come up with mHealth Apps Security Framework to make mHealth apps and
user data safer. Although mHealth has gained increasing traction and many mHealth apps exist on the market
(Top 10 Mobile Health Practices Recommended by Doctors, 2018), scholarly research on which mHealth users’
attributes and factors dictate the adoption behavior of mHealth apps in Turkey still does not suffice.
3. RESEARCH METHODOLOGY
The main objective of the research is to explore the factors that influence the intention to adopt mHealth in
Turkey. The conventional adoption theories may not provide a holistic and meaningful solution for mHealth
acceptance notion. Besides, perceived ease of use and perceived usefulness, trust, privacy, information quality,
intention to use, attitudes and satisfaction should be taken closely into consideration in the analysis of mHealth
acceptance. For these purposes, the primary data containing all the factors related to mHealth apps, ranging
from ease of use to satisfaction was collected through the survey method. There are 29 questions in two parts.
In the first part, there are 5 questions to profile the respondents as gender, age, income, education background
and mobile phone brand names. In the second part, there are 24 questions to analyze the factors that influence
the intention to use mHealth apps. The scales were adapted from previous researches, most of which have
already achieved their validity and reliability (Ajzen and Fishbein 1980; Davis, 1986; Davis, 1989; Venkatesh and
Davis, 2000; Venkatesh et al., 2012; Pikkarainen et al., 2004; Mekic and Özlen, 2014; Barutçu et al., 2015; Groß,
2015; Sun and Chi, 2018).
The survey sample frame was the person who possesses and uses mHealth apps. By using convenience
sampling method, 300 people, also the current users, were requested to participate in the survey. Afterwards,
all the questionnaires were distributed to mHealth apps users and then collected. 18 questionnaires were
excluded in the analysis because of some missing data. Finally, 282 questionnaires were included for mHealth
apps acceptance analysis. The reliability of the survey was calculated with the Cronbach alpha reliability
coefficient. The reliability value was established as 0,928 for 24 interval scale questions. SPSS 15.0 for Windows
was used to analyze data with descriptive statistics, correlation and regression analysis.
4. THE FINDINGS
As seen respondents’ profile in Table 2, the findings show that 52,8% of the respondents were female while
47,2% were male. Further, 23% were under 20 years old, whereas 38,3% were aged between 21 and 30. 28%
had High School Degree, while 33,7% had undergraduate degree. Among the 282 respondents, 45% of the
respondents’ monthly income was below 2000 TL, while 33,7% had 2001-4000 TL monthly income, and 17%
earned 4001-6000 TL per month. In terms of the respondents’ mobile phone brand name, 48,2% had Samsung,
whereas 14,9% had Apple-IPhone, and 11,3% had Huawei.
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Table 1. Respondents’ Profile
Gender
Female
Male
Total
Age
≤ 20
21-30
31-40
41-50
≥ 51
Total
Monthly Income
≤ 2000 TL
2001- 4000 TL
4001- 6000 TL
≥ 6001 TL
Total

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

N
149
133
282
N
65
108
52
34
23
282
N
127
95
48
12
282

%
52,8
47,2
100
%
23,0
38,3
18,4
12,1
8,2
100
%
45,0
33,7
17,0
4,3
100

Education Level
Elementary School Degree
High School Degree
Associate Degree
Undergraduate Degree
Graduate Degree
Total
Mobile Phone Brand Name
Apple-IPhone
Samsung
LG
Vestel
Huawei
Sony
Casper
Others …………
Total

N
18
79
64
95
26
282
N
42
136
11
17
32
16
8
20
282

%
6,4
28,0
22,7
33,7
9,2
100
%
14,9
48,2
3,9
6,0
11,3
5,7
2,8
7,1
100

Descriptive statistics of mHealth apps questions are seen in Table 2.
Table 2. Descriptive statistics for statements about mHealth apps
Statements about mHealth apps
Learning to use mHealth apps is easy for me
My interaction with mHealth apps is clear and understandable
Perceived ease of It is easy for me to become skillful at using MHealth apps
use
Using mHealth apps is not frustrating
I am able to browse mHealth apps with ease.
Overall, I find mHealth apps easy to use
I trust in the technology mHealth apps is using
Trust
I trust in mHealth apps as a healthcare systems
I am not worried about my personal information in mHealth apps
Privacy
I trust in the ability of mHealth apps to protect my privacy
Using mHealth apps enhances my effectiveness of utilizing health services
Using mHealth apps makes it easier for me to utilize healthcare services
Using mHealth apps enables me to access my health data more quickly
Perceived
usefulness
I find mHealth apps useful in aiding my health decisions.
Using mHealth apps makes it easier for me to satisfy my health needs.
Overall, mHealth apps is useful for me to utilize healthcare services
I have generally received enough information about my medical
Information quality
examinations
It is a good idea to use mHealth apps
Attitudes
I feel using mHealth apps is a wise choice
It is likely that I will continue to use mHealth apps in the future.
Intention to use I would likely use mHealth apps to get better healthcare services
I intend to continue mHealth apps in the future.
Recommendation I would recommend the others to use mHealth apps
I am satisfied from mHealth apps and service
Satisfaction

510

4,2057
4,1312
4,0000
4,1950
4,1631
4,1312
3,8440
3,8582
3,7624
3,7730
4,0142
4,0745
4,1986
4,0532
3,8121
4,3085

Std.
Deviation
0,8687
0,6539
0,7355
0,6913
0,6439
0,6700
0,7478
0,7922
0,9415
0,8634
0,7497
0,6297
0,5231
0,6205
0,8115
0,5789

3,7447

0,8471

4,2305
4,0071
4,1596
4,1702
4,2057
4,3440
4,2553

0,6084
0,7058
0,7154
0,8000
0,6371
0,7150
0,6303

Mean
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As seen in Table 2, descriptive statistics indicate that a majority of the mHealth apps users find mHealth apps
easy to use, and believe that using mHealth apps would be free of effort. In terms of perceived usefulness of
mHealth apps, descriptive statistics point to a high proportion, and respondents believe that the use of
mHealth apps will improve the effectiveness of receiving healthcare services. Just as respondents find mHealth
apps less reliable with respect to trust, they consider mHealth apps as less credible in protecting their personal
information. Therefore, respondents expect authorities to increase the reliability of mHealth apps and demand
to protect their personal information. In terms of information quality, respondents think mHealth apps do not
provide enough information about their health conditions, so they ask for well-structured mHealth apps with
new features and hope to receive more detailed information about their health conditions. When it comes to
attitudes towards mHealth apps, respondents hold positive attitudes and feel that using mHealth apps is a wise
choice and good idea for their health status. As for intention to use mHealth apps, respondents intend to
continue mHealth apps in the future to receive better healthcare services. In terms of their recommendations
for mHealth apps, respondents, who are also satisfied with mHealth apps and services, suggest potential users
to use these apps.
The correlations among the perceived ease of use, perceived usefulness, trust, privacy, information quality,
attitudes towards mHealth apps, intention to use mHealth apps, recommendation to potential users and
satisfaction level from mHealth apps were illustrated in Table 3. The findings show that there are positive
relationships between them, and the correlations of all variables were significant at p<0.01 level. This reveals
that there is a linear relationship between dependent and independent mHealth factors required for multiple
regression analysis.

Ease of use
Usefulness
Trust
Privacy
Information quality
Attitudes
Intention
Recommendation
Satisfaction

4,1377
4,0768
3,8511
3,7677
3,7447
4,1188
4,1785
4,3440
4,2553

,50113
,48830
,72265
,82668
,84705
,56206
,64193
,71495
,63025

1
,571*
,541*
,342*
,385*
,518*
,357*
,342*
,463*

,571*
1
,629*
,460*
,555*
,631*
,606*
,490*
,638*

,541*
,629*
1
,707*
,464*
,342*
,414*
,389*
,463*

,342*
,460*
,707*
1
,304*
,213*
,237*
,280*
,155*

,385*
,555*
,464*
,304*
1
,505*
,588*
,357*
,456*

,518*
,631*
,342*
,213*
,505*
1
,687*
,456*
,632*

,357*
,606*
,414*
,237*
,588*
,687*
1
,548*
,652*

,342*
,490*
,389*
,280*
,357*
,456*
,548*
1
,515*

Satisfaction

Recommendation

Intention

Attitudes

Information quality

Privacy

Trust

Usefulness

Ease of use

Std. Deviation

Mean

Table 3. Correlations among mHealth Apps variables

,463*
,638*
,463*
,155*
,456*
,632*
,652*
,515*
1

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

As seen in Table 4, the first part of multiple regression analysis identifies the relationship between user
satisfaction level from mHealth apps and ease of use, trust, privacy, usefulness and information quality of
mHealth apps. The R2 value of 0,493 indicates that 49,3% of the variance in user satisfaction level from
mHealth apps can be explained by ease of use, trust, privacy, usefulness and information quality of mHealth
apps with a significant F value of 53,767 (p < 0,05). The results shown in Table 4 indicate that ease of use, trust,
usefulness, information quality of mHealth apps, apart from privacy, are significantly correlated. There is a
positive relationship between ease of use, trust, usefulness, and information quality of mHealth apps. mHealth
user satisfaction is also positively and strongly influenced by them. However, mHealth apps user satisfaction is
negatively influenced the privacy of mHealth apps. This entails that users are worried about the security of
personal data in the mHealth apps, yet they trust the mHealth apps although they have low reliability to
mHealth apps. The second part of multiple regression analysis identifies the relationship between intention to
use mHealth apps and ease of use, trust, privacy, usefulness and information quality of mHealth apps. the R2
value of 0 ,465 indicates that 46,5% of the variance in the intention to use mHealth apps can be explained by
ease of use, trust, privacy, usefulness and information quality of mHealth apps with a significant F value of
47,934 (p < 0,05). Similarly, intention to use mHealth apps is positively influenced by ease of use, trust,
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usefulness, information quality of mHealth apps, and negatively influenced by privacy of mHealth apps. The
third part of regression analysis identifies the relationship between attitudes towards mHealth apps and user
satisfaction level with mHealth apps. The R2 value of 0,400 reveal that 40% of the variance in the attitudes
towards mHealth apps can be explained by user satisfaction level with a significant F value of 186,587 (p <
0,05). mHealth apps user satisfaction positively influences users’ intention for mHealth apps. In a similar vein,
as seen in the fourth and fifth part of the regression analysis in Table 4, user satisfaction with mHealth Apps
influences users’ recommendation to the potential mHealth apps users and their intention to use mHealth apps
strongly.
Table 4.Multiple Regression/Regression Analysis for the mHealth apps
Dependent
Independent
R
R2
Perceived ease of use
Trust
1. Satisfaction from
Privacy
,702
,493
mHealth apps
Perceived usefulness
Information quality
Perceived ease of use
Trust
2. Intention to use
Privacy
,682
,465
Perceived usefulness
Information quality
3. Attitudes towards
Satisfaction from
,632
,400
mHealth apps
mHealth apps
4. Recommendation to the Satisfaction from
,515
,265
other mHealth apps users
mHealth apps
5. Intention to use
Satisfaction from
,652
,425
mHealth apps
mHealth apps

F

Beta*
,198
,290
-,346
,495
,114
,203
,170
-,109
,426
,363

T
2,789
3,978
-5,678
6,867
2,168
2,907
1,928
-1,745
6,584
5,723

Sig.
,016
,000
,000
,000
,031
,005
,043
,082
,000
,000

186,587

,632

13,660

,000

101,178

,515

10,059

,000

207,292

,652

14,398

,000

53,767

47,934

*β, standardized path coefficients

To sum up, perceived ease of use, trust, privacy, perceived usefulness and information quality are the major
factors that affect satisfaction and intention to adopt mHealth apps. mHealth users’ satisfaction level with
mHealth apps had the strongest effect on attitudes towards mHealth apps, recommendation to the other
mHealth apps users, and intention to use mHealth apps. Turkish mHealth users are quite satisfied with
perceived ease of use, trust, perceived usefulness and information quality of mHealth apps; however, they
seemed not to be satisfied with privacy problem for their personal health data, which could also affect their
intention to use mHealth apps. Therefore, in order to increase mHealth apps user satisfaction, mHealth apps
designers and developers should handle the negative attitudes towards privacy and security problem of
personal health data.

5. MANAGERIAL IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS
In this study, the mHealth users’ satisfaction and mHealth apps existing users’ behavioral intention to use
mHealth apps are analyzed. The survey results indicate that ease of use, trust, usefulness, information quality
positively influence users’ satisfaction and intention to use mHealth apps, yet privacy concerns negatively
affect both satisfaction level and intention. Therefore, as Luxton et al., (2011) mention, the privacy of patients
and data security that mHealth apps offer must be meticulously considered. However, Guo et al. (2016) believe
that acceptance intention to mHealth is mostly determined by discerned personalization for potential young
users, whereas privacy concerns do not exert any significant influence on acceptance intention for potential
elder users. Therefore, privacy concerns could be changed in terms of respondents’ age group, and privacy
worries and personalization produce not only adverse but also favorable effects on intention to use mHealth,
and trust is of primary importance in offsetting the privacy–personalization conflict in mHealth users’
intentions.
According the survey results and analysis, ease of use, trust, usefulness, information quality of mHealth apps
are likely to produce positive impacts both on the satisfaction with mHealth apps and on intention to accept
mHealth apps services. The results of the regression analysis carried out for four of the five factors reveal that
ease of use, trust, usefulness, information quality of mHealth apps turn out to be the most powerful factors in
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helping to figure out the use of mHealth apps. Trust and Privacy stand out as keywords in mHealth apps using
because their absence potentially prevent users from utilizing mHealth apps. In the light of all the information
presented thus far, one can safely arrive at the conclusion that mHealth apps users’ intention and satisfaction
with mHealth apps are significantly influenced by ease of use, trust, usefulness, information quality of mHealth
apps, and that mHealth apps designers should probe deep into privacy concerns. In order to popularize
mHealth apps among users, the mHealth user needs to (1) know about and use the mHealth apps, (2)
understand what kind of benefits can be brought by these apps and services, and finally (3) feel at ease about
privacy and security-related problems. In addition, mHealth users should be able to trust the mHealth apps,
protect their personal health information, and perceive it as privacy. Furthermore, the advantages of using
mHealth apps should be explained to wider groups through advertising and public relations campaigns. The
present findings may not cover all doctors, and further studies should analyze them within the framework of
technology acceptance models with structural equation model. The future studies should be able to include
larger samples and wider regions to generalize these survey results and investigate privacy and data security
problems from all perspectives.
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Abstract: The main purpose of this study is to contribute to the development of mHealth apps more effectively with the
Kano model, which better defines user expectations and measures the effects of these expectations for satisfaction.
Assessing users’ expectations from mHealth apps is crucial. Categorizing their expectations and guiding mHealth apps
designers, the Kano model is a valuable tool in allowing mHealth apps designers to classify their design requirements,
depending on the value they deliver to their users, and to recognize when some design requirements are redundant. In this
way, designers and developers can avoid wasting valuable time, money and energy. In the research part of this study, the
Kano model was applied in the elicitation of design requirements for mHealth Apps. The findings of this descriptive
research, which encompasses 317 students attending Pamukkale University, Denizli, Turkey are presented in detail. In the
light of the Kano analysis, one-dimensional, attractive and indifferent attributes for mHealth apps design were identified.
Keywords: Health industry, mHealth apps, Kano model

1. INTRODUCTION
Improvements in mobile communication technologies and smartphones are evident in all walks of life from
lifestyles to businesses. We can inevitably see one of their impacts on health industry. In literature, an “m” is
put right before the concepts related to the mobile technology, industry and communications, just as “e” is
placed before the concepts associated with the Internet (Barutçu, 2007; Barutçu, 2008; Barutçu, 2010).
Therefore, the term “mHealth” apps is preferred instead of “mobile health” apps.
Smartphones or tablets on which mHealth apps are downloaded will be linked with hospital systems anywhere,
and mHealth apps will offer abundant potential in improving healthcare synchronization between patients,
doctors and healthcare institutions. Therefore, the importance of mHealth is not going unnoticed currently,
and mHealth apps should be designed to meet their needs and expectations as well as their wants. The key is
how to translate these demands into the design characteristics of mHealth apps. In the present study, the Kano
Model, devised by Noriaki Kano in the 1980s, is used to prioritize the mHealth design requirements of
personnel to increase user satisfaction based on four indicators. Besides, what kind of characteristics mHealth
apps should have can be determined by using the Kano Model.
The main purposes of this study are to (1) draw the attention of mobile-app designers and entrepreneurs to
mHealth apps, (2) highlight what is needed to increase user satisfaction with mHealth apps, (3) learn what
satisfies them, and (4) analyze the design requirements of mHealth apps by using the Kano Model to boost user
satisfaction. Surveys and interviews were conducted on mHealth apps users in an attempt to define their
needs. Kano Questionnaire results, Evaluation table, User Satisfaction Coefficient for mHealth apps, Customer
Satisfaction Coefficient Diagram are illustrated in accordance with the Kano Analysis. The results of the study
and some managerial implications are presented in addition to recommendations to mHealth apps designers
who need to take the design requirements into account for a higher level of satisfaction.

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK
2.1. Mobile Revolution in Health Industry
As in a wide range of industries from business to marketing, there has been a mobile revolution in health
industry, too. Not only has mHealth industry witnessed a rapid growth, but the mHealth research output has
also been on the rise. Many reports, articles, studies and workshops about mHealth exist in the market in order
to improve healthcare efficiency and achieve patient and doctor satisfaction. There is some scientific evidence
that mHealth proves to be more efficient than some other ordinary healthcare tools by increasing delivery of
healthcare services with its potential to augment access, decrease healthcare costs and produce positive
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results (Chow et al 2016). Being quite significant to the medical and pharmaceutical industries nowadays,
mHealth is envisaged to transform patient care through diverse usages because regulatory bodies now tend to
ratify mHealth apps as medical devices (Cameron et al., 2017: Onodera and Sengoku, 2018).
New mobile phone technology and smartphones have paved the way for multiple types of technology,
including global positioning system (GPS), apps counting the steps taken, devices showing sleep cycles, and
tools tracing down the heart rate that old-style phones cannot. Moreover, a large number of mHealth apps
have utilized the connection of mobile devices and data transfer to promote life quality, ranging from physical
daily activity to user-controlled mHealth data that increase motivation (Chow et al 2016).
In reference to the World Health Organization report, mHealth is conceptualized as new horizons for health
through mobile technologies (Kay et al. 2011), and the presence of mHealth offers great opportunities for the
delivery of health services and the hope of providing efficient and affordable health services to wider
populations (Chow et al 2016).
No standardized definition of mHealth can be found in the report by World Health Organization, and different
definitions exist in the pertaining literature. To Kay et al. (2011), mHealth refers to any communal and
medicinal health activity based on mobile devices, such as personal digital assistants, mobile phones, patient
screening tools, and some wireless gadgets by Global Observatory for eHealth. Istepanian et al. (2003) and
Istepanaian and Zhang (2012) define mHealth as mobile computing, medicinal sensor, and mobile technologies
for healthcare-based individualized systems, seamless mobility and worldwide medicinal connectivity. While
Akter et al. (2013) views mHealth as the exploitation of mobile devices primarily to receive medical service or
obtain information, Singh and Landman (2018) describe it as wireless technologies that not only provide better
and more efficient healthcare service but also improve the pertaining research and its results. To Kumar et al.
(2013), mHealth refers to using mobile applications as well as wearable and sensing devices to track medical
conditions, achieve better health status, diagnose a condition or simply facilitate clinical decisions.
As far as literature is corncerned, Kaplan (2006) has highlighted the successful use of smartphones to support
further operative delivery of healthcare services to sustain telemedicine and remote healthcare in developing
nations. Presenting an ontological view to describe the mHealth field and specify a roadmap, Cameron et al.
(2017) stressed that the four outcomes, namely efficiency, quality, safety, and parity, play a key role in proper
exploitation of both healthcare system in general and mHealth system in particular. In addition, Bashshur et al.
(2011) proposed the four mechanisms of the mHealth area as clinical support, health worker support, remote
data collection, and helpline. Fox et al. (2017) offered a plan for educational activities focusing on creating an
mHealth course sequence and an mHealth app. Besides, Ni et al. (2018) aim to devise a mobile system to
improve medication adherence among patients with coronary heart disease.
It should also be underlined that mHealth apps can be deemed convenient for emergency conditions (Chow et
al., 2016). For example, Neubeck et al. (2015) emphasized that mHealth apps can potentially prevent lifelong
risk of cardiovascular disease and minimize the disparities in the precautions against cardiovascular diseases,
though the adoption of mHealth technology among the elderly is significantly low (Hoque and Sorwar, 2017).
mHealth can also function as a means of safeguarding old people and chronic disease sufferers, who make up a
large proportion of the population in China with wide-ranging health demands (Ni et al., 2018). Moreover,
there are some examples, such as tools to track blood pressure (Blood Pressure Log), apps targeted at stopping
smoking (QuitSTART), apps designed to lose weight (Weight Watchers) and apps to maintain fitness
(MyFitnessPal) to get rid of some health problems (Chow et al., 2016).
Improving people’s health can be accomplished by designing efficient mHealth apps, using mHealth apps which
increase the quality of healthcare as well as shifting performance to strengthen prevention, decreasing medical
errors, avoiding expensive interventions, and broadening access to healthcare (Qiang et al., 2011; Hamel et al.,
2014). Not to mention the above-stated benefits, the Kano model is particularly important in that it helps to
increase mHealth apps design efficiency as well as user satisfaction.

2. Kano Model
Not only is specifying consumer needs inadeaquate on its own, but how these needs affect customer
satisfaction should also be taken into account in order for a business to be successful. In 1984, Noritaki Kano
set out to investigate the satisfaction level of each customer’s needs and expectations. To this end, he
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developed a theoretical model to illustrate and identify quality attributes for research aims and to classify the
product and service characteristics that will meet customer needs.
Diverse examples of Kano models have been applied in different industries ranging from new process, product
and service developments to m-shopping (mobile shopping) app designs (Schvaneveldt et al., 1991; Matzler
and Hinterhuber, 1998; Gustafsson et al., 1999; Shen, et al., 2000; Sa Moura and Saraiva, 2001; Zhang and Von
Dran, 2002; ; Bhattacharyya and Rahman, 2004; Szmigin and Reppel, 2004; Nilsson-Witell and Fundin, 2005;
Fundin, 2005; Lehtola and Kauppinen, 2006; Sireli et al., 2007; Nilsson-Witell Zhu et al., 2010; Hueiju and HsienTang, 2012; Barutçu et al., 2015). More recently, Barutçu et al., (2015) have used the Kano model in developing
m-shopping apps, while Demirbağ and Çavdar (2016) used it to identify requirements for smartphones, and
Mei-Ling et al. (2018) to develop m-security apps.
Developed by Noriaki Kano and several colleagues from Japan, the Kano model can be described as a system of
developing a product and improving satisfaction level of consumers by categorizing their preferences. They
labelled customer attributes under four heading as must-be, one-dimensional, attractive and indifferent.
Having investigated these categories, they suggested a bilateral quality model predicated on perception and
experience of consumers. In the end, they came up with a handy graph analyzing customer needs (Kano et al.,
1984; Berger et al., 1993; wikipedia.org/wiki/Kano_model). Over time, the Kano Model has been revised by
subsequent researchers (Lee et al., 2011; Tontini, 2000; Matzler et al., 1996; Berger et al., 1993). This model
serves both as a valuable resource in recognizing customer needs and expectations and as an operative
approach in classifying them into various groups since they are key to raising customer satisfaction (Shen et al.,
2000). Through the Kano Model, researchers are able to designate quality attributes and characteristics as
must-be, one-dimensional, attractive, and indifferent for customers. The data to categorize quality attributes
and characteristics are gathered through a Kano questionnaire comprised of question pairs (one positive and
one negative) (wikipedia.org/wiki/Kano model: Kano et al., 1984).
Four important identifiers in Kano analysis can be described as must-be (basic/threshold) attributes, onedimensional (performance) attributes, attraction (exciters/delighters) attributes and indifferent attributes.
These attributes under each group are evaluated by Kano Evaluation Table and by creating a matrix with
functional and dysfunctional attributes.
From the perspective of mHealth apps users, one-dimensional quality is the typical quality that mHealth user is
satisfied when this quality element has been fulfilled. Attractive quality is the quality attribute to increase user
satisfaction. If mHealth apps do not have the quality attributes, it does not lead to dissatisfaction and still
remains acceptable for mHealth users. Must-be quality is the quality attribute which customers tend to take for
granted. If mHealth apps do not fulfill the must-be quality attribute, it leads to dissatisfaction. Indifferent
quality is the quality attribute that does not affect the mHealth apps user’s satisfaction level because quality
attribute and mHealth apps user satisfaction are irrelevant to each other. Reverse quality is the quality
attribute with which customer satisfaction has nothing to do. Therefore, the reverse quality attribute should
not be taken into consideration in the mHealth apps design process. Consequently, these identifiers potentially
help to gauge user satisfaction with mHealth apps. These identifiers are applied to researched development or
design consistent with the ascending primacy sequence as must-be> one-dimensional> attractive > indifferent.
The existing research is designed to identify these four different Kano quality attributes for 22 important
mHealth apps characteristics.

3. RESEARCH METHODOLOGY
The main purposes of this research are to (1) contribute to the development of mHealth apps more effectively
with the Kano model, which provides a better understanding of mHealth apps users’ expectations, (2) find out
how users evaluate and classify mHealth apps design requirements, and (3) measure the effect of these
mHealth apps design requirements and users’ satisfaction expectations. The primary data was collected
through a survey. The survey is composed of two parts: the first one is aimed at profiling the respondents as
gender, age, educational background, and mobile phone brand names. The second one is a Kano questionnaire
addressing the 22 mHealth apps design characteristics with two-dimensional quality attributes. These
characteristics were determined through focus group discussions, literature survey and personal
recommendations. As far as the scales in the questionnaire are concerned, there were 26 questions in two
parts, 4 of which are about demographic characteristics of respondents with nominal scales, and 22 of which
are created as pair questions with interval scales designed by the Kano Model.
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After the users expectations were defined, the Kano survey was prepared to analyze and classify these
expectations. The respondents were supposed to answer the two-dimensional questionnaire to understand
patient or user expectations and figure out the differences for each mHealth apps design characteristics. In the
questionnaire, mHealth apps users were asked 22 questions about the characteristics available in the mHealth
apps. Basically, Kano surveys consist only of the following two questions, each of which are asked once per
mHealth apps characteristics: the first functional question “How would you feel if mHealth apps have
emergency service/ambulance call button which makes direct medical assistance request?, and the first
dysfunctional question “How would you feel if mHealth apps do not have emergency service/ambulance call
button which makes direct medical assistance request?”. For the answer of each question, 1- I like it very much
(Like), 2- I expect it to be (Must be), 3-I do not care (Neutral), 4- I don't like but I can tolerate it (Live With) and
5- I don't like it (Dislike) were used for response options.
The survey sample frame was the students attending Pamukkale University, Denizli, Turkey. By using the
convenience sampling method, 350 questionnaires were distributed to students from different faculties and
vocational schools of higer education. 33 questionnaires were left out in the analysis because of some missing
data in them. Consequently, 317 questionnaires were used for frequency and Kano analysis.

4. THE FINDINGS
Out of the 350 questionnaires distributed, 317 questionnaires have full answers that can be analyzed. As seen
in Table 1, among the 317 respondents, 53,9% were female, 46,1% were male. 49,5% of the respondents were
aged between 19 and 20, and 72,6% were undergraduate students. 41,3% have Samsung, whereas 29,7% have
Apple, and 30% have other brands, such as Huawei, LG, General Mobile, Sony, Vestel-Venüs and Casper.
Table 1. Respondents’ demographic characteristics and mobile phone brands
Gender
N
%
Education Level
Female
171
53,9 Associate Degree
Male
146
46,1 Undergraduate Degree
Total
317
100,0 Graduate Degree
Age
N
% Total
≤ 19
32
10,1
Mobile Phone Brand Name
20-22
157
49,5 Apple
23-25
105
33,1 Samsung
≥ 26
23
7,3 Others
Total
317
100,0 Total

N
62
230
25
317

%
19,6
72,6
7,9
100,0

94
131
92
317

29,7
41,3
30,0
100,0

Kano's analysis begins to calculate two values for defining the category of each mHealth apps characteristic.
The mHealth apps attributes of each characteristic by respondent are specified by applying the Kano evaluation
table to their scores (Table 2). In order to evaluate the results after applying the Kano survey, the Kano
evaluation table below analyzes the intersection of each participant's responses to the positive and negative
forms of mHealth apps characteristics.
Table 2: Kano evaluation table
Customer Needs/Expectations

FUNCTIONAL

Like
Must be
Neutral
Live With
Dislike
O = One-dimensional
A = Attractive
Berger et al. (1993: 6)

DYSFUNCTIONAL
Like
Must be
Neutral
Live With
Q
A
A
A
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
R
R
R
M = Must-Be
R = Reverse
I = Indifferent
Q = Questionable

Dislike
O
M
M
M
Q

Some methods can determine which categories the customer needs belong to in the Kano model. First, the
distribution of statistical modes between categories is used in Table 3 within the framework of this study.
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Secondly, the satisfaction and dissatisfaction coefficients were calculated using equations in Table 4 which
were developed to maintain the propagation between categories, notably in the cases where the values
between the categories were very close to each other. According to the first method, the category with the
highest mode was selected. It means if the value of the category is higher, then the attribute property of
mHealth apps falls into that category. However, uncertainty sometimes arises because the values of categories
are very close to each other. In such a case, satisfaction and dissatisfaction coefficients are used to eliminate
the uncertainty over which category the customer needs will be included in (Berger et al., 1993).
The Kano survey results are illustrated in Table 3 and Table 5. In the category of Emergency Service/Ambulance
call button, 117 out of 317 respondents perceived it as one-dimensional, which is the highest value among all
the other quality attributes in this part. In this category, 71 participants regarded it as indifferent, 64 as
attractive, 4 as must-be, and 1 as reversed attributes. On the other hand, with respect to showing the drugs
used before, 157 respondents considered it an indifferent attribute. The results of the Kano analysis reveal
that all mHealth apps characteristics could be classified as either one-dimensional or indifferent quality
attributes. 13 mHealth apps characteristics are classified as one-dimensional attributes, while 9 characteristics
are categorized as indifferent (Table 3).
As seen in Table 3, some of the mHealth apps characteristics were listed as emergency service/ambulance call
button, receiving messages about basic information/recommendations about the diagnosed disease, Receiving
messages for abnormal/critical test results, receiving reminder messages for drug intake times, indicating
medications causing allergy, safely protecting personal health information, saving messages for doctors in case
of emergency, monitoring vital data via mobile phone sensors, sending messages to family physicians, writing
comments about the health services received, sharing experiences with other patients with similar health
conditions, receiving remind messages for examination/post-treatment, and having a practical menu. These are
categorized as one-dimensional quality attributes, indicating that mHealth users tend to favour the apps with
these characteristics.
The other characteristics do not have any effects on either user satisfaction or dissatisfaction. Although the
users do not take notice of these characteristics, some values are close to the category of attractive quality
attributes, thereby requiring further analysis as the following. The effects of all mHealth apps characteristics
corresponding to users’ expectations on users’ satisfaction are not the same. Whereas some user expectations
have a significant impact on satisfaction, the others have lower rates. As a result, the mHealth user satisfaction
coefficient should be calculated to show the degree to which user satisfaction level increases if the mHealth
apps design characteristics are used. In other words, the calculation of satisfaction coefficient should be able to
indicate the degree to which mHealth user satisfaction level decreases, if these characteristics are not used.
Therefore, satisfaction and dissatisfaction coefficients are calculated to define better mHealth apps
characteristics. The positive coefficient, the relative value of satisfying the users’ expectations, is called the
coefficient of satisfaction, while the negative coefficients, the relative the relative cost of not satisfying the
users’ expectations, is called the dissatisfaction coefficient. User satisfaction and dissatisfaction coefficients are
calculated by the formulas as seen in Table 5 (Matzler and Hinterhuber, 1998; Berger et al., 1993).
Table 3. Kano Analysis Questionnaire Results
mHealth Apps Characteristics
Emergency Service / Ambulance call button which makes
direct medical assistance request
Diet / food recommendations based on the diagnosis
Receiving messages about basic information/
recommendations about the diagnosed disease
Receiving messages for abnormal/critical test results
Receiving reminder messages for drug intake times
Showing the drugs you used before
Indicating medications causing allergy (if any)
Recording your physical activities (walking and running)
Safely protecting your personal health information
Saving messages for your doctors in case of emergency
Suggesting vaccinations for your age and health
background
Sending recommendation messages about your health

A*

O*

M*

I*

R*

Q*

Total

C*

64

177

4

71

1

0

317

O

63

118

11

124

1

0

317

I

58

217

1

39

2

0

317

O

60
49
53
34
73
20
50

140
153
87
223
84
272
174

26
6
1
3
13
15
20

88
100
157
49
145
8
71

2
9
19
8
2
2
2

1
0
0
0
0
0
0

317
317
317
317
317
317
317

O
O
I
O
I
O
O

26

104

27

143

17

0

317

I

20

110

1

176

10

0

317

I
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44

76

43

138

16

0

317

I

75
73

145
139

6
0

81
96

10
9

0
0

317
317

O
O

56

156

0

103

2

0

317

O

73

144

1

97

2

0

317

O

53

116

7

137

4

0

317

I

58

86

9

151

13

0

317

I

83

160

21

44

9

0

317

O

44
7

76
229

43
15

138
64

16
2

0
0

317
317

I
O

* A: attractive; O: one-dimensional; M: must-be; I: indifferent R: reverse; Q: questionable;

The mHealth apps users’ satisfaction coefficient can range from 0 to 1. If one of the mHealth apps satisfaction
coefficients is close to 1, it indicates that this mHealth apps characteristic has a great impact on mHealth users’
satisfaction. On the other hand, if it is close to 0, the mHealth apps characteristics indicates that the effect on
mHealth users’ satisfaction is very low. In a similar vein, the dissatisfaction coefficient of mHealth apps users
ranges from -1 to 0. If one of the mHealth apps satisfaction coefficient is close to -1, it suggests that the effect
of the failure to fulfill the mHealth apps characteristics is strong. Moreover, when dissatisfaction coefficient is
close to 0, it reveals that the failure to fulfill the mHealth apps characteristics causes user dissatisfaction
(Matzler and Hinterhuber, 1998). Moreover, according to functional and dysfunctional coefficient calculations,
the quality attributes can be analyzed under four sections, and the impacts of each characteristic on mHealth
apps satisfaction can be explained for each category (Demirbağ and Çavdar, 2016: 23). For example, if
functional and dysfunctional coefficient value is above 0.5, these are O category attributes that increase
mHealth user satisfaction and decrease dissatisfaction by improving the design quality. If functional coefficient
value is above 0.5 and dysfunctional coefficient values are below 0.49, these refer to “A” category attributes
that create a wider impact on user satisfaction with preferable quality fulfillment, thus requiring more
attention. On the contrary, if functional coefficient value is below 0.5 and dysfunctional coefficient values are
above 0.5, these are called “M” category attributes. If the value of functional and dysfunctional coefficients is
below 0.5, these become “I” category attributes that have low impact on user satisfaction and dissatisfaction,
making them redundant in mHealth apps design. According to the satisfaction and dissatisfaction coefficients,
it is possible to see which categories are included in Table 4.
Table 4. User Satisfaction Coefficients for mHealth Apps

mHealth Apps Characteristics

Emergency Service / Ambulance call button which makes
direct medical assistance request,
Diet / food recommendations based on the diagnosis,
Receiving messages about basic information /
recommendations about the diagnosed disease,
Receiving messages for abnormal/critical test results,
Receiving reminder messages for drug intake times,
Showing the drugs you used before
Indicating medications causing allergy (if any)
Recording your physical activities (walking and running)
Safely protecting your personal health information
520

(A+O)/
(A+O+M+I)
Better (Enhanced
Satisfaction
Coefficients)

(O+M)/
(A+O+M+I)*-1
Worse (Reduced
Satisfaction
Coefficients)

Category*

0,762658228

-0,57278481

O

0,57278481

-0,408227848

A

0,873015873

-0,692063492

O

0,636942675
0,655844156
0,469798658
0,83171521
0,498412698
0,926984127

-0,52866242
-0,516233766
-0,295302013
-0,731391586
-0,307936508
-0,911111111

O
O
I
O
I
O
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Saving messages for your doctors in case of emergency
Suggesting vaccinations for your age and health background
Sending recommendation messages about your health
according to the information in the system
Adding data about your health condition (blood pressure,
sugar, etc.)
Monitoring of vital data via mobile phone sensors
Sending messages to your family physicians / doctors
Providing information about health institutions around you
(address, occupancy etc.)
Writing comments about the health services that you
receive
Sharing your experiences with other patients that have
similar health conditions
Video calling for control after the surgical operation by
doctors
Receiving remind messages for examination / posttreatment
Finding your personal health information
Having a practical menu
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0,711111111
0,433333333

-0,615873016
-0,436666667

O
I

0,423452769

-0,361563518

I

0,398671096

-0,395348837

I

0,716612378
0,688311688

-0,491856678
-0,451298701

A
A

0,673015873

-0,495238095

A

0,688888889

-0,46031746

A

0,539936102

-0,392971246

A

0,473684211

-0,3125

I

0,788961039

-0,587662338

O

0,398671096
0,749206349

-0,395348837
-0,774603175

I
O

* A: attractive; M: must-be; R: reverse; O: one-dimensional; Q: questionable; I: indifferent

As seen in Table 4, most of the mHealth apps characteristics are located in one-dimensional, attractive and
indifferent categories. According to Matzler et al., (1996), the usual order of must-be > one-dimensional >
attractive > indifferent should be implemented to specify priorities for the design process progressing from
product development to app design. Firstly, some characteristics, such as emergency service / ambulance call
button, receiving messages about basic information or recommendations about the diagnosed disease,
receiving messages for test results, receiving reminder messages for drug intake times, indicating medications
causing allergy, protecting personal health information, saving messages in case of emergency, having a
practical menu, and receiving remind messages for examination are considered highly essential for mHealth
apps users. As a result, mHealth apps designers should take heed of these “one-dimensional attributes” which
enable to increase user satisfaction and receive more attention from the designers. Secondly, some other
characteristics, such as diet recommendations based on the diagnosis, monitoring vital data via mobile phone
sensors, sending messages to family physicians, providing information about health institutions around, writing
comments about the health services and sharing experiences with other patients that have similar health
conditions are defined as “attractive attributes”. Just as one-dimensional attributes are instrumental to
achieving higher user satisfaction, so are attractive attributes in enhancing user satisfaction. On the other hand,
if mHealth apps lack these attractive attributes, it does not necessarily lead to dissatisfaction but still remain
acceptable for mHealth users. Last but not the least, the rest of the mHealth apps characteristics, such as
showing the drugs used before, recording physical activities, suggesting vaccinations for age and health
background, sending recommendation messages about health, adding data about health condition, video
calling for control after the surgical operation by doctors, and finding personal health information, are
designated as “indifferent attributes”. Since these attributes do not exert an influence on user satisfaction,
mHealth apps users regard these seven attributes as redundant currently.

5. MANAGERIAL IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS
As in many other industries, mobile communication systems and smartphones have also penetrated into health
industry because these new technologies can potentially improve the quality of healthcare service as well as
preventing health problems. A growing body of reports, studies, research and journals are being published as
regards mHealth industry and its tools. The importance of mHealth apps lies in linking users with hospital
information systems. Moreover, mHealth apps are also recognized as medical devices saving steps walked,
tracking heart rate and sleep cycles, and proposing health-related activities, thus these apps ought to be
designed properly to meet user expectations. From the technology-based viewpoint, mHealth utilizes mobile
technology and smartphones for healthcare, sports and wellness activities. From the health service-based
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viewpoint, mHealth can be positioned as a means to increase access to healthcare and provide better
healthcare quality.
Whether devised for healthcare, sports and wellness, or for improved healthcare quality, mHealth apps should
be designed from users’ perspectives. In this sense, the Kano model proves quite instrumental to specifying
design characteristics for these apps, understanding mHealth users’ expectations, and analyzing their
satisfaction level through mHealth apps attributes which are predicated on a functional and dysfunctional
questionnaire corresponding to Herzberg’s two-factor theory of job satisfaction. In general, the main objectives
of the Kano model as regards mHealth apps development can be listed as (1) understanding users needs or
expectations from mHealth apps, (2) helping mHealth apps designers better understand user expectations, (3)
classifying user wants as six quality attributes for mHealth apps designers, (4) illustrating how each attribute
affects satisfaction and dissatisfaction with mHealth apps, (5) providing a system to prioritize user expectations
for their satisfaction, and (6) analyzing how design characteristics increase or decrease satisfaction with
mHealth apps.
In this study, the design characteristics of mHealth apps that are key to enhanced user satisfaction have been
defined through Kano analysis whose results seem valuable for app designers. In the light of focus group
discussions, literature survey and personal recommendations, 22 design characteristics for efficient mHealth
apps are identified along with their relative importance to users by using the Kano Model that prioritized user
expectations. Categorized as one-dimensional attributes, 9 design characteristics outweigh other attributes in
ensuring higher user satisfaction, thereby requiring more careful attention in the designing process. Although 6
design characteristics, considered as attractive attributes, play a remarkable role in achieving higher user
satisfaction, they do not necessarily lead to user dissatisfaction with mHealth apps. 7 mHealth apps design
characteristics, classified as indifferent attributes, are subordinated to the other attributes for users in that
they have limited impact on user satisfaction or dissatisfaction. Accordingly, these 15 mHealth apps
characteristics should be taken into account by designers while developing mHealth apps. However, one
research limitation of the existing study is that the findings may not apply to all mHealth apps users, hence
further studies should be carried out to include larger sample and wider regions to generalize the survey
results.
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Makine Arızalarının Monte Carlo Benzetimi İle Tahmin Edilmesi
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Özet: Gerçek hayatta bir sistem üzerinde istediğimiz değişikliklerin sonuçlarını deneme yanılma yoluyla uygulamak maliyetli,
riskli sonuçlar doğurabilir. Simülasyon ile gerçek hayatta var olan bir sistemin bilgisayar modelini geliştirerek sistemin
davranışı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Monte Carlo Simülasyonunda bir deneyin sonucunu tahmin etmek için rasgele
örneklemeden yararlanılır. Bu çalışmanın amacı bir imalat atölyesinde makine arızalarının MS Excel VBA’de geliştirilen
Monte Carlo Benzetimi ile tahmin edilmesidir. MS Excel’de geliştirilen uygulama ile Hesapla butonuna tıklandığında Monte
Carlo Simülasyonu sonuçları ve bu sonuçlara göre, ortalama, varyans, standart sapma, medyan, mod, aralık, en büyük, en
küçük değerler VBA kodları aracılığıyla hesaplanmaktadır. Bu uygulama sayesinde imalat hattında makine arızaları sebebiyle
yaşanan gecikmeler için önlem alınabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Makine Arıza Tahmini, Monte Carlo Simülasyonu, VBA.
Abstract: Implementing the results of the changes we want on a system in real life through trial and error may have costly,
risky results. We can learn about the behavior of the system by developing a computer model of a system that exists in real
life with simulation. In Monte Carlo Simulation, random sampling is used to estimate the outcome of an experiment.
The aim of this study is to estimate machine failures in a manufacturing workshop with Monte Carlo Simulation developed
in MS Excel VBA. By clicking the Calculate button with the application developed in MS Excel, Monte Carlo Simulation
results and according to these results, average, variance, standard deviation, median, mode, range, largest, smallest values
are calculated by VBA codes. Thanks to this application, measures can be taken for delays due to machine faults in the
production line.
Keywords: Simulation, Estimation of Machine Fault, Monte Carlo Simulation, VBA.

1.GİRİŞ
Bir model, bir sistemin veya sürecin temsilidir (Carson, 2004: 9). Simülasyon, yeni sistem tasarımlarının analizi,
mevcut sistemlere uyarlamalar ve işletim kurallarında önerilen değişiklikler için güçlü bir araçtır (Carson, 2004:
9). Karmaşık bir sistemin simülasyon modeli gerçek sisteme sadece yaklaştırılabilir (Law, 2005: 24).
Simülasyon modelleri aşağıdaki şekilde daha fazla sınıflandırılabilir:
• Statik veya Dinamik
• Deterministik veya Stokastik
• Kesikli veya Sürekli
Bir statik simülasyon modeli, belirli bir zamanda bir sistemi temsil eder (Banks v.d.., 2005: 13). Bir sistem, eğer
davranışı tamamen tahmin edilebilirse, deterministiktir (Sezen ve Günal, 2009: 21). Simülasyon modelleri,
problem çözmede giderek daha fazla kullanılmakta ve karar vermeye yardımcı olmaktadır (Sargent, 2004: 17).

2.MONTE CARLO SİMÜLASYONU
Monte Carlo simülasyonu, gelir ve hizmet talebini tahmin etmede yardımcı olabilir (Kalar, 2013: 43). Monte
Carlo simülasyonu, her bir giriş değişkeni için tüm olası değerlerin belirli bir dağılımından rastgele değerler
yerleştirerek olası sonuçların bir modelini oluşturur. Model, araştırmacı tarafından belirlenen her bir değişkenin
olasılık dağılımından farklı bir rastgele değer seti kullanarak sonuçları yeniden hesaplamaya devam etmektedir
(Valle ve Norvell, 2013: 35).
Monte Carlo yönetimi direkt analitik yaklaşımların mümkün olmadığı fonksiyonların integralinin sayısal elde
edilmesinin bir yoludur. Manhattan Projesinde (II.Dünya Savaşında USA’de atom silahlarının yapımı çabalarının
bir parçası) kullanıldığı zaman Monte Carlo Simülasyonu adını aldığı görülür. Yöntem böyle silahlar için
gereksinim duyulan karmaşık durumların anlaşılması için kullanılmıştır (Sezen ve Günal, 2009: 56).
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Monte Carlo tekniğinde, bir rastgele sayı üreteci ve kümülatif bir dağılım dağılımı kullanılarak yapay veriler
üretilir. Geçmişte rasgele sayılar üretmek için bir takım yöntemler kullanılmış olmasına rağmen, bugün
bilgisayarlarda yürütülen algoritmaları kullanıyoruz. Bir algoritma kullanmak rasgele sayıları oluşturduğundan,
aslında gerçekte rastgele değildirler ve böylece sözde-rastgele-sayılar- olarak adlandırılırlar, yani üretilenin
aslında tekrarlanabilir olduğu ve dolayısıyla rasgele olmadığı anlamına gelir (Pegden ve Shannon, 1990: 12).
Monte Carlo Benzetimi adımları aşağıdaki gibidir:



Olasılık dağılımını belirle



Olasılık dağılımı ile ilişkilendirmek için rassal sayı aralıklarını belirle



Rassal sayı üret



Sonuçları yorumla

Gerçek hayatta bir sistem üzerinde istediğimiz değişikliklerin sonuçlarını deneme yanılma yoluyla uygulamak
maliyetli, riskli sonuçlar doğurabilir. Simülasyon ile gerçek hayatta var olan bir sistemin bilgisayar modelini
geliştirerek sistemin davranışı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Monte Carlo Simülasyonunda bir deneyin
sonucunu tahmin etmek için rasgele örneklemeden yararlanılır. Olasılıklı benzetim tekniğidir. Süreç rassal
bileşenler içerdiğinde kullanılabilir. Belirsizligi MCB ile bilgisayarda modelleyebiliriz. Sonra defalarca sistemi çalıştırıp
tüm duruma ilişkin güvenilir bilgi elde edebiliriz.

3. MAKİNA ARIZA ÖRNEĞİNİN MONTE CARLO UYGULAMASI
Bu çalışmanın amacı bir imalat atölyesinde makine arızalarının MS Excel VBA’de geliştirilen Monte Carlo
Benzetimi ile tahmin edilmesidir. MS Excel’de geliştirilen uygulama ile Hesapla butonuna tıklandığında Monte
Carlo Simülasyonu sonuçları ve bu sonuçlara göre, ortalama, varyans, standart sapma, medyan, mod, aralık, en
büyük, en küçük değerler VBA kodları aracılığıyla hesaplanmaktadır.
Şekil 1: MS Excel’de Makine Arıza Örneği

MS Excel’de geliştirilen Monte Carlo Benzetimine ilişkin akış çizgesi Şekil 2 ve Şekil 3’teki gibidir.
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Şekil 2: Akış Çizgesi-1

526

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Şekil 3: Akış Çizgesi-2
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4. SONUÇ
MS Excel VBA’de geliştirilen uygulama sayesinde Monte Carlo Simülasyonu uygulaması sonuçları pratik bir
şekilde elde edilmiştir. Makine arızalanma sürelerine ilişkin çalıştırılan Monte Caro Benzetimi sonuçlarına göre
rassal sayılara karşılık gelen değerler üretilmiştir. Makine arızasının ortalaması 9 dk, standart sapması 1,65 dk
olarak bulunmuştur. Bu uygulama sayesinde imalat hattında makine arızaları sebebiyle yaşanan gecikmeler için
önlem alınabilecektir.
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Özet: Değişim hızının her geçen gün daha da ivme kazanmasıyla birlikte küresel rekabet koşullarında avantaj yakalamanın
zorlaşması, günümüz işletmeleri için inovasyon (yenilik) kavramını son yıllarda daha önemli hale getirmiştir. Küresel
ekonomi, küresel pazar ve rekabet ortamı ile sınırların ortadan kalkması belirsiz çevre koşullarının getirdiği riskler; küçük
büyük demeden, ayakta kalmak ve kar etmek isteyen tüm kurumlar için, değişime ayak uydurmak, teknolojik gelişmeleri
takip etmek ve yenilik yapmayı zorunluluk haline getirdi. Bu zorunluluğun fark edilmesiyle işletmeler inovasyon kabiliyetini
arttırmaya yönelik yeni yöntemler aramaya başladı. Böylelikle son yıllarda sosyal bilimler alanında işletmelerin inovasyon
yaratma kabiliyetlerini nasıl geliştirebilecekleri konusu çokça ele alındı. Buna rağmen inovasyonun temel yapı taşı işgörenin
inovasyon yapma kabiliyetine etki eden faktörler üzerinde yapılan çalışma sayısı hala oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada işgören
motivasyonunun organizasyonel inovasyon bağlamındaki önemine mercek tutmak amacıyla, işletme içi motivasyon
unsurları ve organizasyonel inovasyon ilişkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Organizasyonel İnovasyon, Motivasyon

The Relationship Between Organizational Innovation and Operational Autonomy
Elements
Abstract: In recent years, the concept of innovation has become more important for today's businesses, as the pace of
change is becoming more and more pervasive and it is becoming harder to capture advantage in global competition
conditions. The global economy, the global market and the competitive environment, and the risks of uncertain
environmental conditions, For all the institutions that want to survive and profit from small and big, it has become a
necessity to adapt to change, to follow technological developments and to innovate. Recognizing this necessity, businesses
are beginning to look for new ways to improve innovation capability. Thus, in recent years the issue of how enterprises in
the field of social sciences can improve the ability to create innovation has been discussed a lot. Nevertheless, the number
of studies on the factors that influence the ability of innovations to innovate is still very limited. This study examines the
relationship between motivation elements and organizational innovation in order to keep the focus on the importance of
organizational innovation in occupational motivation.
Keywords: İnnovation, Organizational İnnovation, Motivation

1. GİRİŞ
Değişim hızının her geçen gün daha da ivme kazanmasıyla birlikte küresel rekabet koşullarında avantaj
yakalamanın zorlaşması, günümüz işletmeleri için inovasyon (yenilik) kavramını son yıllarda daha önemli hale
getirmiştir. Küresel ekonomi, küresel pazar ve rekabet ortamı ile sınırların ortadan kalkması ve belirsiz çevre
koşullarının getirdiği riskler dolayısıyla işletmeler, hayatta kalmak için maliyetleri düşürmek ve verimliliği
artırmak zorunda kalmıştır. Bu eğilimi etkileyen bir varsayım, daha iyi ve daha verimli çalışma yolları hakkında
daha iyi fikirler üreten ve uygulayan kuruluşların rekabetçi bir ortamda belirgin bir avantajı olduğudur (Monge
,1992:1). Böylelikle işletmelerin yeterli ve güçlü bir yapı oluşturması ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı
yakalaması için inovasyon kavramı son yıllarda en önemli aktör haline geldi.

2. LİTERATÜRE KISA BAKIŞ
Amabile (1988), çalışmasında, örgütlenmelerde yaratıcılığı ve yeniliği etkileyen geniş kapsamlı faktörleri
inceleyen tanımlayıcı bir model oluşturmuştur. Bunu takiben bireysel bir yaratıcılık modeli tanımlanmış ve
örgütsel motivasyonun bir ön modeline entegre etmiştir.
Silva vd. (2017), çalışmalarında, inovasyonun (hem teknoloji-inovasyon hem de pazar-inovasyon) hem
ekonomik hem de stratejik ihracat performansı üzerinde ne kadar olumlu bir etki yarattığını analiz etmişlerdir.
Teknik yenilik, pazardaki mevcut alternatiflere karşı müşteri faydalarını geliştirmek için teknolojik gelişmeleri
içerdiği görülmüştür. Bulgular, teknolojik yeniliklerin firmaların ekonomik ve stratejik ihracat performansı
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üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Daha fazla insan kaynağı mevcut olduğunda ve
ihracatçı ithalatçıya daha fazla yöneldiğinde bu ilişki daha da güçlenir. Daha az rekabetçi piyasalarda, teknik
yenilik ve her iki ihracat performansı arasındaki pozitif ilişki daha da güçlenmektedir. Pazar-inovasyonu, ürün
konsepti veya faydaları mevcut veya konvansiyonel piyasalara hizmet vermekten çıktığında ortaya çıkmaktadır.
Pazar-inovasyonun, ithalatçılar tarafından büyük bir öğrenme çabası gerektirdiğinden, stratejik ihracat
performansı ile negatif olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Bu, değer yaratmanın, ihracatçıların ithalatçılarla ortak
çözümler geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Genel olarak, bu bulgular hem teknoloji-inovasyon
hem de pazar-inovasyon açısından değer yaratmanın, ithalatçıları beklentileri karşılamaya dahil etmesi
gerektiğini ve böylece bir firmanın kısa vadeli ve uzun vadeli ihracat performansında iyileşmeye yol açtığını
göstermektedir.
Koberg vd. (2003), çalışmalarında, organizasyonel, süreç ve yönetim özelliklerinin üç endüstride (havacılık,
elektronik bileşenler ve telekomünikasyon) artan ve radikal inovasyon üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
Sonuçlar, çevresel ve örgütsel değişkenlerin farklı karışımlarının artımlı ve radikal inovasyonun önemli
yordayıcıları olduğunu göstermektedir. Artan inovasyonu destekleyen faktörler arasında çevresel dinamizm,
firmanın yaşı ve büyüklüğü (beklenen yönde olmamasına rağmen), yapısal bağlar ve CEO'nun yaşı yer
almaktadır. Radikal inovasyonu destekleyen faktörler arasında çevresel dinamizm, intrafirm bağlantıları,
deneyler ve bir proje veya üründen diğerine geçiş veya sıralama yer alır.
Walker vd. (2010), çalışmalarında, yönetim inovasyonunun kamusal ortamlarda örgütsel performans üzerindeki
etkilerini incelemiştir. Yönetim inovasyonu kamusal örgütlerde çok az araştırılmıştır. Yönetim inovasyonuperformans ilişkisinin karmaşık olduğunu ve kuruluşun diğer özelliklerine göre şartlı olduğunu belirterek,
yönetim inovasyonunun performans yönetimiyle doğrudan ve dolaylı olarak örgütsel performans üzerindeki
etkisini incelemişlerdir. Yönetim inovasyonu, kamu yönetimi reformundan kaynaklanan ve kendi başına
performansı etkileyen önemli bir organizasyonel süreç özelliğidir. Hipotezlerini, İngiliz yerel yönetimlerindeki üç
kaynaktan elde edilen verilerle yapısal eşitlik modelleri kullanarak test etmişlerdir. Bulgular, yönetim
inovasyonunun performans üzerindeki etkisinin doğrudan olmadığını göstermektedir; yönetim inovasyonu
tarafından yönetilir. Ayrıca performans yönetiminin örgütsel performansı olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Grubera vd. (2014), çalışmalarında, müşteri özelliklerinin etkisini, tedarikçi özelliklerinin etkisini ve firma
spesifik özelliklerinin firmaların inovasyon düzeyine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada bağımlı
değişkenin ikili değerlere sahip olması, firmanın inovasyon yapıp yapmadığı, bağımsız değişkenlerin inovasyon
aktiviteleri üzerindeki etkileri, ikili lojistik regresyon modeli kullanılarak analiz etmişlerdir. Çalışmada firmaların
inovasyon konusundaki motivasyonu, esas olarak müşterilerinin ve tedarikçisinin özelliklerinden etkilendiği ve
özellikle, müşteri ve tedarikçinin kapsamı artarsa, firmaların yenilik yapma olasılığının daha yüksek olduğunu
görülmüştür. Ayrıca, ciro birkaç şirket tarafından üretilirse, firmaların ürün inovasyonu yapma olasılığı daha
düşük olduğu ve benzer şekilde, firmalar daha fazla müşteri ve tedarikçiye sahipse, firmaların yenilikçilik
seviyeleri daha da yükseleceği görülmüştür.

3. İNOVASYON
İnovasyon, yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni üretim yöntemlerinin uygulanmaya başlanması, yeni pazarların
açılması, hammadde ve diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının geliştirilmesi ve bir endüstride yeni pazar
yapılarının yaratılması şeklinde tanımlanabilir. İncelenen birçok inovasyon çalışmasından elde edilen bulgulara
göre kavramın tanımlanmasında %36 yeni bir fikir yaratma, %16 yeni bir fikir, %14 mevcut fikirlerden farklı bir
fikir, %11 önceki davranışları bozan yeni bir fikrin çıkışı, %9 bir icat şeklinde tanımlandığını belirlemiştir (Çakıcı
vd. 2016: 54).
Keşif ya da icattan ve yenilikten farklı olarak inovasyon, bir fikrin oluşumundan pazara gelmesine kadarki tüm
faaliyetlerin yönetimini yeniliğin kendisinden çok, sonucunu farklılaştırma ve değiştirmeye bağlı ekonomik ve
toplumsal bir sistemi ifade eder. Yaratıcılık inovasyondan farklıdır; işletmedeki yaratıcı fikirlerin harekete
geçirilmesini içermekle birlikte yaratıcılık, inovasyon için başlangıç noktası olarak görülmektedir. İnovasyon bir
problem çözme faaliyeti bakış açısıyla bir icadın ticarileştirilmesi sürecidir. Bu anlamda inovasyon, fikirleri
somutlaşabilecek ve pazarlanabilecek biçime dönüştürme süreci olarak tanımlanmaktadır (Akın vd. 2014: 25).
Organizasyonel inovasyon ise işletmenin ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Bir diğer ifadeyle, yeni çalışma ve iş yapma yöntemlerinin
geliştirilmesi ya da diğer işletmelerde var olan yöntemlerin uyarlanarak kullanılması sonucu organizasyonel
inovasyon gerçekleşmektedir (Erdoğan 2011: 25).
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Motivasyonunun inovasyon performansına ne derece etki ettiği, işletme yöneticilerinin son dönemlerde merak
ettikleri konulardan biridir. İşletmenin başarılı olmasında ve bunu sürdürülebilir kılmasında önemli iki faktör
olan inovasyon ve inovasyonu ortaya çıkaracak bireyin sahip olduğu motivasyon dereceleri, bu konuda çeşitli
araştırmaları gerekli kılmıştır. Bu çalışmada öne sürülen sav motivasyonunun inovasyon performansına önemli
düzeyde doğrudan etkisi olduğudur. Bu sav, kuramsal bir çerçevede incelenmektedir. (Erdoğan 2011: 3).
Motivasyonu, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri
ile davranmaları şeklinde tanımlamak mümkündür. Yapılmış olan başlıca motivasyon tanımlarının, öncelikle
insan ihtiyaçlarına vurgu yaptığı ardından da ihtiyacı karşılamaya yönelik birey davranışının çeşitli amaçlara
hizmet ettiği göze çarpmaktadır(Erdoğan 2011: 48).
Motivasyon türleri içerisinde bireyleri en fazla harekete geçiren içsel motivasyon olduğu kabul edilmektedir.
Çünkü ihtiyaçlar, arzular, ilgiler ve hedefler bireyi harekete geçiren en önemli faktördür. Dış güdüleyicilerin
etkisini göz ardı etmemek gerekirse de, bireyi tatmin edecek temel faktörün bireyin içinden gelen doğal bir güç
olduğunu söylemek mümkündür (Erdoğan 2011: 58).
Örgütsel açıdan dışsal motivasyon, bireylerin davranışlarını ödüllendirme ile gerçekleşmektedir. Bireylerin
performansı verilen ödüllerle artıyorsa bireyin motivasyonu dışsal etkenlere bağlıdır. Birey performansını
artıran temel faktörün dış güdüleyiciler olduğunu düşünen işletmeler, motivasyonu artırmaya yönelik
çalışmalarını genellikle dışsal motivasyonda yoğunlaştırmaktadır. Bu bağlamda yöneticiler, bireylerin işlerini
üstün performans ile kaliteli ve verimli şekilde yapmaları için maddi – manevi ödüllendirme yoluna
gitmektedirler. Buna göre, ücret artışı sağlama, prim, ikramiye ve kar payı verme, terfi ettirme, madalya veya
kupa verme gibi yöntemler kullanılmaktadır (Erdoğan 2011: 60).
İçsel ve dışsal motivasyonun bireyler ve performansları üzerindeki etkisi ile ilgili birtakım tartışmalar vardır. Söz
konusu tartışmaların temel kaynağı, ödülle performansı artırılan bireylerin zamanla özgür iradesini kaybederek
içsel motivasyonuna zarar verileceği ile ilgilidir. Çünkü işten doyum sağlanarak köklü biçimde artırılan
sürdürülebilir performans içsel motivasyon ile gerçekleşmektedir. Ayrıca, dış güdüleyiciler öğrenme süreçlerini,
öğrenmenin kalitesini ve özgür irade için kapasite gelişimini engellemektedir. Eğer bireylere görevlerini yerine
getirdikleri için ödül veriliyorsa, bireylerin kendi davranışlarını kontrol etmeleri anlamına gelen kontrol
mekanizmaları çevreye yönlenecek ve bireyler içsel motivasyonlarını kaybedeceklerdir. Bireyler içsel olarak
kendini kontrol ederse, işten doyum sağlayacak ve işe kendisini adayarak yeterlik ihtiyacını karşılayacaktır.
Aksine, kontrol odağı dışsal faktörler olan birey işten doyum sağlamayı umursamayacak, işin sonunda alacağı
ödülleri düşünecektir. Unutulmamalıdır ki, dış güdüleyiciler iç güdüleyicilere göre pekiştirici güçlerini daha
çabuk yitirirler. Kendini tatmin olmuş, işten doyum sağlamış, başarılı, becerikli ve uzman hissetme gibi içsel
ödüller, çevreden gelen ekonomik, psikolojik ve sosyal ödüllerden çok daha motive edici ve tetikleyicidir
(Erdoğan 2011: 61).

4. SONUÇ
Litaretürde yapılan çalışmalar ışığında, işgören motivasyonu ve örgütün inovasyon yapma yeteneği arasında
doğru orantı olduğu saptanmıştır. Buradan haraketle; işgörenin içsel ve dışsal motivasyonunu tetikleyebilecek
örgüt içi uygulamalarla(ödül, prim, eğitim, iş rotasyonu vb), organizasyonel inovasyon kabiliyetini artırmak ve
işletme için sürdürülebilir rekabet avantajı yakalamak mümkündür.
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Özet: Teknolojideki hızlı ilerlemelerle beraber, günümüz tüketicileri de teknolojiye daha kolay ulaşmaktadır. Masaüstü
bilgisayarların yerini dizüstü bilgisayarlar ve tabletler alırken, her bütçeye uygun akıllı telefonların piyasada bulunması
insanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak internet kullanımı da hızla yayılmakta olup,
böylece günümüz tüketicisi her an her yerde mobil cihazları vasıtasıyla dünya ile iletişim halinde olmaktadır.
İnternet ve teknolojinin sunduğu imkanlar beraberinde yeni uygulamalar, yazılımlar ve sosyal medya gibi yeni alanları da
beraberinde getirmiştir. Ticaretin elektronik ticaret ve mobil ticarete evrimleştiği göz önüne alındığında, günümüz
girişimcilerinin de bu evrime ayak uydurması gerekliliği aşikardır. Artan elektronik pazar hacminin sağladığı ekonomik
değerden faydalanmak amacıyla girişimciler de mobilleşmektedirler.
Mobil teknolojilerin ve uygulamaların gelişimi, yeni iş kapılarının açılmasında giderek artan bir öneme de sahip olmaktadır.
Özellikle gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki girişimçiler için, bu teknolojiler ve uygulamalar, müşterilere ulaşmak için
yeni ya da alternatif bir yol sunarken, aynı zamanda müşteri veri tabanı oluşturmak, finansal işlemleri gerçekleştirmek ya da
lojistik faaliyetlerin koordinasyonu gibi önemli fonksiyonların daha verimli şekilde yerine getirilmesi gibi avantajlar
sunmaktadır. Ayrıca mobil girişimler, girişimcilere hem kurulum hem de yönetim aşamasında daha fazla esneklik ve kolaylık
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: mobil girişimcilik, mobil ticaret, e-girişimcilik
Abstract: Along with the rapid advances in technology, today's consumers are able to reach technology more easily.
Desktop computers are replaced by laptops and tablets, while smartphones for every budget are on the market to meet the
needs of people. In parallel with the technological developments, the use of internet is rapidly spreading, and today's
consumers are in touch with the world through their mobile devices at any where and any time.
Internet and Facilities offered by technology have brought new areas such as applications, software and social media.
Considering that the trade evolved into electronic commerce and mobile commerce, it is obvious that today's
entrepreneurs need to keep up with this evolution. In order to benefit from the economic value provided by the increasing
electronic market volume, entrepreneurs are being mobilized.
The development of mobile technologies and applications has a growing importance in new start-ups. Especially for
entrepreneurs in developed and developing countries, these technologies and applications offer a new or alternative way
to reach customers and also allows entrepreneurs to become more efficient in creating a customer database, performing
financial transactions or performing as coordination for logistics activities. In addition, mobile initiatives provide more
flexibility and convenience to entrepreneurs both during installation and management.
Key Words: mobile entrepreneurship, mobile trade, e-entrepreneurship

1.

GİRİŞ

Teknolojideki ilerlemeler günümüz tüketicisinin teknolojiye daha kolay ulaşmasına zemin hazırlamıştır.
Masaüstü bilgisayarların ve cep telefonlarının yerini dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar almıştır.
Özellikle her bütçeye uygun akıllı telefonların piyasada bulunması ve servis sağlayıcıların sunduğu internet
paketleri ve kablosuz internet erişimi sayesinde günümüzde tüketiciler mobil olarak her an her yerde dünyayla
bağlantı halindedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişmeler pazar yapısını ve tüketicilerin satın alma davranışlarını da
değiştirmiştir. İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler var olan
pazarları önemli oranda değiştirmenin yanında yeni pazarların oluşmasına da sebep olmuştur (Brynjolfsson &
Kahin, 2002). Bu noktada geleneksel pazarların yerini küresel e-pazarlar almıştır. Söz konusu e-pazarlar
teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanarak hızla büyümekte ve hem üreticilere hem de tüketicilere
maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır (Chaston, 2001). Böylece, e-pazarların geleneksel pazarların sahip
olduğu dezavantajları ortadan kaldırdığı sonucuna ulaşmak mümkündür.
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İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber insanlar istedikleri her an iletişim halinde olmakta ve kolayca bilgi sahibi
olabilmektedir. İnternetin yaygın kullanımı neticesinde pazardaki firmalar da daha çok müşteriye ulaşmak ve
rekabet avantajı sağlamak amacıyla kendi web sitelerini kurmuşlardır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, eticaret faaliyetleri artarak elektronik pazarı genişletmiş ve günümüz ekonomisinde önemli bir yer edinmiştir.
İnternet ekonomisi, e-ekonomi (Matlay & Westhead, 2005) ve net ekonomisi (Millman vd., 2009) gibi isimlerle
de anılmaktadır. Söz konusu internet ekonomisi büyük ölçüde küresel bir platform sağlayan, geniş bir ürün ve
hizmet portföyü sunulmasına aracı olan, taraflar arasında etkileşim kurulmasını ve işbirliği yapılmasını sağlayan
dijital teknolojilere ve iletişim ağlarına dayanmaktadır (King vd., 2002). 1990’lı yılların ortalarından itibaren
tüketiciler ve firmalar birbirlerine internet vasıtasıyla bağlanmaya başlamış, rekabet avantajı kazanmak isteyen
firmalar ve kişiler internet ekonomisinde yer alan çevrimiçi ticari işlemlere yönelmiştir (Magretta, 1999).

2.

İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ

Hissich ve Peters’a (2002) göre girişimcilik; zaman ve çaba harcayarak değer yaratan yeni ürün/hizmetler
yaratma sürecinde fiziksel, finansal ve sosyal risklerin yanı sıra finansal başarı, kişisel tatmin ve bağımsızlıkla
ödüllendirilme sürecini ifade etmektedir (Manuel, 2006). E-girişimcilik olarak da anılan internet girişimciliği,
ürün ve hizmetleri satmak veya etkinleştirmek amacıyla internet üzerinde iş faaliyetlerinin oluşturulması olarak
da tanımlanabilir (Manuel, 2006).
Girişimciler yeni pazar fırsatlarını araştırmanın yanında yeni pazarlar da yaratabilmektedirler (Kirzner, 1973).
dot.com döneminin ortaya çıkmasıyla beraber ekonomi şekil değiştirerek Net Ekonomisi haline gelmiş
(Kollmann, 2006), girişimcilik terimi de değişen ekonomi anlayışına bağlı olarak söz konusu Net Ekonomisi
içeresinde tamamen veya kısmen faaliyet gösteren yeni firmaların kurulması anlamında kullanılmaya
başlanmıştır (Matlay, 2004; Gundry & Kickul, 2006). Sürekli gelişen teknoloji net ekonomisinde yenilikçi iş
kavramlarının ortaya çıkmasına ve bu iş kavramlarının yeni şirketler kurularak hayata geçirilmesi anlamında
çeşitli olanaklar sunmuştur (Balachandran & Sakthivelan, 2013).
Girişimciliğin internet ortamına yayılması pazar yapısını değiştirmenin yanı sıra, ekonomiyi de geliştirmiştir
(Millman vd., 2009). Sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak isteyen girişimciler, günümüzde internet
ortamında faaliyet göstermenin önemini kavramıştır (Steinberg, 2003). Çünkü girişimciler internet ortamının
sağladığı fırsatları görerek değerlendirmiş ve hem mevcut hem de yeni ürünlerini piyasaya sunarken Net
Ekonomisinden yararlanmaya başlamış ve böylece kar marjları yükselmiştir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, egirişimcilik ve e-ticaret karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdır. E-ticaretin gelişmesinde girişimciliğin en az
inovasyon kadar etkili olduğu gerçeğinin yanında (Zhao, 2005), girişimcilik faaliyetlerinin de e-ticaretteki
gelişme ve ilerlemeye bağlı olduğu aşikardır.

3.

MOBİL GİRİŞİMCİLİK

Akıllı telefon ve tabletlerin kullanımının artışı tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilerken, pazarın yapısında
değişikliğe sebep olmaktadır. Akıllı telefonlar vasıtasıyla tüketiciler her an internete bağlanabilmekte ve alışveriş
yapabilmektedir. Bu noktada geleneksel pazar öncelikle e-pazarlara devşirilmiştir. Mobil teknoloji ile ortaya
çıkan mobil pazarlar ise günümüzde rekabet avantajı sağlamak isteyen firmaların ilgisini çekmektedir. Mobil
pazarların beraberinde getirdiği mobil girişimcilerin hızla büyüyen mobil pazara bir an önce girmeleri rekabet
avantajı sağlamaları noktasında önem arz etmektedir (Tiarawut, 2013).
Mobil girişimcilik ile e-girişimcilik arasında birçok ortak nokta bulunmaktadır. Mobil girişimcilik, e-girişimcilikte
olduğu gibi internet teknolojisinin altyapısını kullanmaktadır (Vural & Çavuş, 2017). Bilgi teknolojilerindeki
yenilikler günümüz girişimcilerine fiziki bir mağaza açmadan internet ortamında rekabet edebilme şansı
vermektedir. Bu noktada girişimciler fiziki mağazaya sahip olmak için katlanacakları maliyetleri de kısacaklardır.
Bununla birlikte, mobil girişimciler hedef müşterilerine günün her saati ve her yerde hizmet verebileceği için,
geleneksel ve elektronik ticaretin maruz kaldığı mekan kısıtından ve geleneksel girişimciliğin maruz kaldığı
zaman kısıtından etkilenmeyeceklerdir.
Mobil teknolojiler ve sağladığı imkanlar, bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha hızlı ve daha geniş bir şekilde erişim
sağlanmasında, sermaye ve sermaye gruplarına daha kolay erişim sağlanmasında, coğrafi sınırlamaların aşılarak
daha geniş müşteri pazarlarına erişim sağlanmasında önemli bir aracı rol oynamaktadır. Mobil teknolojilerin
sağladığı bu avantajlar sayesinde aynı zamanda kadınların, dezavantajlı kişilerin ve diğer bireylerin daha fazla
sayıda yatırımcıya, tedarikçiye ve müşteriye erişme imkanı olmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarıyla bir
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araya geldiğinde, mobil teknolojiler, girişimcilerin erişilebilirliklerini anlamlı bir şekilde arttıran olanaklar
sağlamaktadır (West,2012).
Günümüz tüketicilerinin üç şekilde alışveriş yaptığını söylemek mümkündür: 1) geleneksel yöntemler ile, yani
mağazaya giderek, 2) internet üzerinden yani belirli bir firmanın veya birkaç firmanın bir arada satış yaptığı web
sitelerinden, 3) mobil olarak. Mobil alışveriş yapan tüketiciler, hem telefonlarına indirdikleri uygulamalar
vasıtasıyla hem de firmaların internet siteleri vasıtasıyla günün her saati alışveriş yapabilmektedirler. Bu
noktada, mobil girişimciler mobil ticaretin sahip olduğu avantajlardan yararlanarak rekabet avantajı elde
etmeye çalışmalıdırlar.
Her ne kadar firmalar web siteleri vasıtasıyla tüketiciye ulaşmaya çalışsa da yeterli olamamaktadırlar. Çünkü
günümüz tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapıyor olmalarına karşın, söz konusu alışverişleri daha çok
mobil halde yapmaktadır. Bu durum da firmalara mobil olma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle akıllı
telefonların yaygınlaşmasıyla beraber tüketiciler de mobil hale gelmişlerdir. Bu noktada firmaların rekabet
avantajı elde etmek için mobilleşmesi gerekmektedir. Çünkü günümüz tüketicileri yalnızca evde veya ofiste
internete bağlanarak değil; günün her anında, otobüste, kafede ve hatta yolda yürürken bile alışveriş
yapmaktadır.
İnternet üzerinde içerik ve bilginin üretilip tüketilmesi genel olarak ücretsiz olmasının yanı sıra, girişimciler
özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal ağları gelir elde etmek için kullanabilmektedir (Millman vd., 2009).
Bu noktada mobil girişimcilerin iş fırsatı yaratmak için sosyal ağlardan yararlanabileceği söylenebilir. Söz konusu
yararlanma için mobil girişimciler öncelikle ilgili sosyal ağda bir hesap oluşturmalıdırlar. Sahip olunan hesaplar
kişisel hesaplar olmanın yanı sıra firmaya ait de olabilir. Sahip olunan hesap vasıtasıyla ürün ve hizmetlerini
tanıtarak tüketicilere ulaşan girişimciler, yine bu hesaplar üzerinden satış yapabilmektedirler. Örnek olarak
Instagram’da birçok hazır giyim veya el yapımı giyim butik hesabı bulunmaktadır. Tüketiciler söz konusu
hesapları takip etmekte, beğendikleri ürünleri sipariş ederek kapıda ödeme veya EFT ile alışverişlerini
tamamlamaktadır. Mobil girişimcilerin bu tür bir girişimcilik faaliyeti göstermesinde önem vermesi gereken
konu ödeme yöntemleridir. Birçok tüketici sanal dünyada alışveriş yaparken güvenli ödeme yapamadığı için
satın alma aşamasında tereddüt yaşamaktadır. Söz konusu tereddütü gidermek adına girişimciler
paylaşımlarıyla ve iade seçenekleriyle tüketicilerde güven uyandırmalıdır. Takipçi sayısını arttırarak ve daha
önce ürün satın almış tüketicilerin yorumları ve mesajlarının ilgili sayfada yayınlanması mobil girişimcilerin
uygulayabileceği diğer yöntemlerdir.
amazon.com, e-bay, gittigidiyor.com, sahibinden.com gibi sitelerde de dükkan açarak veya kişisel hesap ile satış
yapmak mümkündür. Söz konusu sitelerde kredi artıyla ödeme imkanının olmasının yanı sıra SSL güvenlik
prosedürleri uygulandığı için tüketiciler ödeme bağlamında daha güvende olacaktır. Bu tarz sitelerde de
tüketiciler satın alma ve ürünün eline ulaşması neticesinde satıcı hakkında yorum yapabilmekte ve puan
verebilmektedir. Söz konusu sitelerin mobil uygulamalarının yanı sıra web siteleri de mevcuttur. Bu noktada
tüketiciler mobil olarak bu sitelere bağlanıp, alışveriş yapabilecektir. Söz konusu sitelerde tüketicilerin verdikleri
puanlar satıcının başarı ölçütü olarak görülmektedir.
Mobil girişimcilerin işlerini sanal ortamda yürütebilmelerini sağlayacak bir diğer seçenek ise kendi web sitelerini
kurmalarıdır. Kendi web sitelerinde firma ve ürünler hakkında daha fazla bilgi paylaşma olanağı olacaktır. Ayrıca
kapıda ödeme ve EFT seçeneklerinin yanı sıra mobil girişimci anlaşmalı bankalar aracılığıyla tüketicilere kredi
kartı ile ödeme kolaylığı da sağlayabilecektir.
Mobil girişimciler söz konusu seçeneklerden bir veya birkaçını beraber kullanarak tüketicilere ulaşabilir. Ancak
önemli olan tüketici ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmektir. Ayrıca satılan ürün görselleri gerçeği yansıtacak
şekilde olmalıdır. Böylece tüketici ürünü teslim aldığında hayal kırıklığına uğramayacak ve iade talep etme oranı
azalacaktır.
Mobil girişimcinin firmasını tanıtması ise başka bir aşama olup, bunu sosyal medya organlarında veya ürünüyle
ilgili web siteleri, blog vb internet medyumlarında reklam vererek sağlayabilir. Belirli bir müşteri kitlesine ulaşan
ve güvenilirlik sağlayan mobil girişimci ağızdan ağıza iletişim yoluyla da ticaret hacmini arttırabilecektir.
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SONUÇ

Günümüzde gelişen teknoloji ve internet kullanımının yayılması, tüketicilerin mobil cihazlarından her an her
yerde dünyaya bağlanmalarına ve dahası alışveriş yapmalarına imkan tanımaktadır. Bu gelişmeler ışığında
ticaret de evrilmiş olup, geleneksel ticaretin erini e-ticaret ve daha sonra da mobil ticaret almıştır.
Mobil ticaret tüketicilere zaman ve mekan farketmeksizin alışveriş imkanı sağlarken, pazarda faaliyet gösteren
firmalara da her an her yerde tüketiciyle iletişim halinde olmayı sağlamıştır. Mobil ticaret ile pazar elektronik
ticarette olduğundan daha da fazla genişlemiş; kendi işini yapmak isteyen girişimcilere de fırsatlar sunmuştur.
Mobil girişimciler sosyal ağlar yardımıyla, e-ticaret siteleri vasıtasıyla veya kendi kurdukları web siteleri ile
tüketicilere ulaşabilmektedir. Burada önemli olan noktaların başında girişimcinin tüketiciler üzerinde olumlu bir
imaj çizerek güvenilirliğini arttırması gelmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin ödeme konusunda tereddüte
düşmelerinden dolayı alışverişten vazgeçtikleri göz önüne alındığında güvenli ödeme hizmeti sunulması da
önem taşımaktadır. Söz konusu tereddütü gidermek için kapıda ödeme, EFT ve SSL protokolüne sahip olma
seçenekleri önem taşımaktadır.
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Organik Süt ve Süt Ürünleri İçin Tüketicilerin Karar Verme Sürecine Dair Bir
Yaklaşım: Trakya Bölgesi Örneği
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Özet: Organik süt ve süt ürünleri ürünleri ile ilgili tüketici davranışı pek çok ülkede yürütülen çalışmalara konu olmuştur. Bu
çalışmalarda genel olarak tüketicinin organik kavramını nasıl algıladığı, tüketici tutumları, talebi etkileyen konular ve organik
ürünlerin yaygınlaşmasını kolaylaştıran ya da engelleyen faktörler üzerinden durulmaktadır.Bu çalışmanın amacı, Trakya
Bölgesinde organik olarak üretilen süt ve süt ürünleri için tüketicilerin karar verme sürecini araştırmaktır. Bir yapısal eşitlik
modeli yaklaşımı, Trakya bölgesinde gerçekleştirilen bir araştırmadan elde edilen veriler ile birlikte kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler, tüketicilerin organik süt ve süt ürünlerine karşı olan tutumlarının, özellikle de sağlığa olan
katkılarına ve çevreye yönelik tutumlarının, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlere yönelik karar verme sürecini
açıklayan en önemli faktörler arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, tüketiciyi daha kapsamlı bir organik
süt ve süt ürünleri bilgisine yönelten organik süt ve süt ürünleri pazarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin, tüketicilerin organik süt ve
süt ürünleri ürünlerine yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilemesi sebebiyle önemli olduğu tespit edilmiştir. Nihayetinde
sağlıklı bir beslenme ve dengeli bir hayat takip etmeye çalışan tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlerine( süt ve süt
ürünleri) ve çevreye karşı daha olumlu tutumlara sahip olması olası olup, bu ise organik süt ve süt ürünleri satın almak için
daha yüksek bir niyet doğurmaktadır.
Anahtar Kelimeler: tüketici davranışı, organik süt ve süt ürünleri, satın alma davranışı

The Decision to Buy Organic Milk and Milk Products in Thrace Region
Abstract: The aim of the paper is to investigate the consumers’ decision-making process for organically produced foods
especially milk and milk products in Thrace Region A structural equation modelling approach has been used with
information provided by a survey conducted in Thrace Region Results indicate that consumer’ attitudes towards organic
food(organic milk and milk products), in particular towards the health attribute and towards the environment are the most
important factors that explain consumers’decision-making process for organic food(organic milk and milk products)
products. Moreover, it has been found that larger information on the organic food(organic milk and milk products) market,
which drives to a higher consumers’ organic food(organic milk and milk products) knowledge is important because it
positively influences consumers’ attitudes towards organic food(organic milk and milk products) products.Finally,
consumers who try to follow a healthy diet and balanced life are likely to have more positiveattitudes towards organic food
products(organic milk and milk products) and towards the environment, inducing a more likely intention to purchase
organic foods.
Key words: organic foods, organic milk,organic milk products,food products, consumer behaviour

1. GİRİŞ
Süt direkt tüketilebilen bir gıda maddesi olduğu gibi, sütten elde edilen yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri,
tereyağı, krema, kaymak, süt tozu şeklinde de tüketilen ve günlük yaşamımızda ihtiyaç duyulan en önemli besin
maddelerinin başında yer almaktadır. Canlıların büyümeleri, gelişmeleri ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam
ettirebilmeleri için gerekli birçok besin maddesini içermektedir. Sayılan tüm bu gerekçeler göz önüne
alındığında, insan yaşamının her safhasında süt ve süt ürünleri tüketimi son derece mühimdir.
Organik süt ve süt ürünleri üretiminde 2092/91 sayılı yönetmelik yürürlüğe girdiğinden bu yana organik süt ve
süt ürünleri yetiştiriciliği tüm Avrupa ülkelerinde hızla büyümüştür (Foster and Lampkin , 2006). Organik üretim,
en iyi çevresel uygulamaları, biyoçeşitliliğin yüksek seviyesini, doğal kaynakların korunmasını ve yüksek hayvan
refahı standartlarının uygulanmasını birleştiren bir üretim sistemidir. Böylece belirli tüketicilerin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek daha yüksek kaliteli ürünler sunulmaktadır. Özellikle de gıda ürününün sağlık ve
emniyetinden büyük ölçüde endişe duyan tüketiciler, çevreci üretim sistemleri ile dost olan organik ürünler
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satın alma konusunda daha istekli olacaktır. Bu nedenle, Avrupa'da organik ürün talebi son yıllarda tüm üye
devletlerde belirgin bir artış göstermiştir (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, 2007). Günümüzde Avrupa Birliği süreci
her ne kadar iyi gitmiyor olsa da üye ülkeler ile olan ekonomik ilişkiler çerçevesine organik süt ve süt ürünleri
ürünleri de yer almaktadır.Bununla birlikte, Avrupa'daki organik pazarda gelecekteki gelişmeler hala Avrupa
Eylem Planı veya Organik süt ve süt ürünleri ve Tarım tarafından işaret edilen bazı eksikliklerle karşı karşıyadır
(Avrupa Komisyonu, 2004). Bu eylem, tüketicilerin organik bir gıda ürününün ne olduğunu tanımalarını
kısıtlayan, organik üretim kuralları hakkında iyi bilgilendirilmedikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
nedenle, piyasa şeffaflığına ve tüketici güvencesine katkıda bulunmak için organik üretime yönelik uygulanabilir
ilkelerin daha açık bir şekilde tanımlanması önerilmektedir. Bununla birlikte, organik süt ve süt ürünleri
ürünlerinin tüketicilerde mevcut olan, geleneksel yolla yetiştirilen gıdalardan çevreye ve sağlığa zararlı olarak
daha az zarar verdiği olduğu algısı, tüketiciler ve organik süt ve süt ürünlerilar üzerine daha önce yapılan
çalışmalarda somut deneysel kanıtlarla mevcuttur (Schifferstein ve Oude Ophuis, 1998; William and Hammit ,
2001).Bu, tüketicilerin resmi tanımdan bağımsız olarak bir organik süt ve süt ürünleri ürününün ne olduğuna
dair kendi algılalarına sahip olduklarını gösterebilir. Bu nedenle, tüketicilerin organik olarak üretilen gıdalar için
karar verme sürecini açıklayan faktörleri tanımlamaya yönelik olarak organik süt ve süt ürünleri ürünlerine olan
talebin gelecek perspektifini değerlendirmek çok yararlı olacaktır.
Bu makalenin amacı, tüketicilerin Trakya bölgesinde organik olarak üretilen süt ve süt ürünleri için karar verme
sürecini açıklayan faktörleri araştırmaktır.
Trakya bölgesin'de, organik süt ve süt ürünleri ve tüketiciler üzerinde birkaç ampirik çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bazıları organik süt ve süt ürünlerilar için ödeme yapma isteğini analiz etmeye odaklanmıştır; bazıları müşterinin
organik süt ve süt ürünlerilardan memnuniyetini ele almış bazıları ise tüketicilerin organik süt ve süt
ürünlerilara ilişkin mağaza algısını ele almıştır. Diğer makaleler, organik süt ve süt ürünleri özelliklerini,
tüketicilerin organik süt ve süt ürünlerilara yönelik tutumlarına ilişkin tercihleri incelemiştir ve bu yazının amacı
ile daha yakından ilgilidir. Bununla birlikte, Trakya bölgesi organik süt ve süt ürünleri pazarı bölgesel alanlar
arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Organik tüketimin büyük çoğunluğu en yüksek gelir seviyelerinin
bulunduğu şehirlerde ve Trakya'nın kuzey doğu kesimlerinde gerçekleşmektedir(İstanbul),buna mukabil organik
üretim ağırlıklı olarak kuzey kesimlerde ve batıda yoğunlaşmaktadır.
Tüketiciler, organik süt ve süt ürünleri üretimiyle ilgili bilgi eksikliği nedeniyle organik süt ve süt ürünleri alım
kararını asimetrik bilgiler altında gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, organik özelliklerin geleneksel olarak
yetiştirilen alternatiflerden ayırt edilememektedir. Bu durum, organik süt ve süt ürünleri talebinin gelişimini
olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.
Daha sonra, bu bölgede organik olarak üretilen gıdalar için tüketicilerin karar verme sürecini hangi faktörlere,
özellikle de nihai kararın öncülü olarak organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın alma niyetine ilişkin bilgiler
çok yararlı olacaktır. Bulgular, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri satın alma motivasyonlarına yönelik
Avrupa'da mevcut kanıtlara daha fazla kanıt sağlayacaktır. Buna ek olarak bu bilgi, yerel politika yapıcıların, bu
ürünlere yönelik gelecekteki taleplerin geliştirilmesi için uygun pazar stratejileri oluşturmalarına yardımcı
olacaktır.
Bunu gerçekleştirme üzere yapısal denklem modelleme (SEM) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu çalışma için Trakya
bölgesinde yaşayan 200 kişiden toplanan anket verilerini kullanılmıştır.
Çalışma şu şekilde yapılandırılmıştır. Giriş bölümünde araştırma çerçevesi ve hipotez özellikleri sunulmaktadır.
İzleyen bölümde bilgi ve değişken tanımını açıklamaktadır. Takip eden bölümde ampirik uygulamayı ve
sonuçları sunmakta ve son olarak pazarlama etkilerini tartışarak makaleyi sonuçlandırmaktadır.

2. YÖNTEM
2.1.Araştırma çerçevesi ve hipotez özellikleri
Yiyecek seçimi çalışması, çeşitli bilişsel ve davranışsal faktörlerin bireyler arasında keskin bir şekilde
değişebileceği insan davranışının en önemli kısımlarından birini temsil eden karmaşık bir fenomendir.
Dolayısıyla, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri satın almaya niyetli olup olmadıklarını ya da satın almalarına
karar vermeleri zor bir iştir, çünkü bu durum doğrudan gözlemlenemeyen birçok faktöre bağlıdır.
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Organik süt ve süt ürünleri pazarının hızlı bir şekilde büyümeye başlamasından bu yana bu pazarda birçok
ampirik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Organik süt ve süt ürünleri pazarıyla ilgili öncü araştırmalar, özellikle
geleneksel ve organik süt ve süt ürünleri ürünü arasındaki farka veya fiyatı artışına odaklanmıştır. (Ott, 1991;
Jolly, 1991; Misra ve ark., 1991; Govindasamy ve Italia, 1999; Boccaletti ve Nardella, 2000; Gil ve ark., 2000;
Loureiro ve Hine, 2002; Millock ve ark., 2004; Sanjua´n ve ark., 2003; Soler ve ark., 2002; Corsi ve Novelli, 2003;
BrugarolasMolla`-Bauza` ve ark., 2005; Canavari ve ark., 2005; Batte ve ark., 2007). İkinci bir gruba ait
çalışmalar, tüketicinin organik satın alma kararını açıklayan faktörleri analiz etmeye çalışmıştır.
Bu bölüm organik süt ve süt ürünleri ürünlerinin karar verme sürecinin açıklanmasına hangi faktörlerin
ekleneceğine dair kanıt sağlamak amacıyla bu son organik süt ve süt ürünleri çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu
çalışmaların bazıları, organik süt ve süt ürünleriları satın alma niyetini özellikle analiz etmiştir, zira Ajzen (1991)
planlı davranış teorisine göre belirtilen niyet, davranışın en iyi öngörücüsüdür. Niyet, bir kişinin belirli bir
davranış göstermeye hazır olduğunu bilişsel olarak temsil etmesidir ve davranışın hemen hemen öncülü olarak
kabul edilir. Fishbein ve Manfredo (1975), davranışı gerçekleştirme niyetlerine ait belirleyicilerin analizini,
davranışın kendisinin belirleyicilerinin analiziyle sık sık aynı kefeye koymuşlardır. Honkanen ve ark.(2006), Chen
(2007) ve Poelman ve diğ. (2008) organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın alma niyetini incelemiş ve geri
kalan kağıtlar ise tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünleri satın alma nedenlerini araştırmıştır.
Bu çalışmaların tümünden elde edilen bulgular, tüketicilerin farklı organik süt ve süt ürünleri özelliklerine (insan
sağlığı, güvenliği vb.) yönelik ve çevreye yönelik tutumlarının, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünleri
için karar verme sürecini açıklayan en önemli faktör olduğunu ortaya koymaktadır.
Grunert ve Juhl (1995), çevre tutumlarını ve organik süt ve süt ürünleriları satın alma kararı ile olan ilişkilerini
analiz etmiştir. Çevreyle ilgili konularda olumlu tutumların, organik süt ve süt ürünleriların satın alınması ve
satın alma sıklığı ile pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Loureiro ve ark. (2001), sosyodemografik özelliklerin yanı sıra, tüketicilerin organik elma almaya yönelik motivasyonlarının, tüketicilerin çevre
ve gıda güvenliğine yönelik tutumları olduğunu tespit etmişlerdir .Torjusen ve ark. (2001) organik süt ve süt
ürünleriların sağlık özelliklerine yönelik tutumlarının, organik süt ve süt ürünleriların seçimini açıklamak için
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Millock ve ark. (2004), çevresel ve hayvan refahı
tutumlarının, organik süt ve süt ürünleri seçimini, organik yiyeceklerin tadı, tazeliği ve sağlık yönlerine yönelik
tutumlardan daha az etkilediğini iddia etmiştir. Durham ve Andrade (2005), organik süt ve süt ürünleri alımlarını
açıklayan temel nedenlerin, tüketicilerin sağlık ve çevresel niteliklere yönelik tutumları olduğunu, çevresel
nitelikleri organik süt ve süt ürünleri alımlarından daha fazla etkili olduğunu belirtmişlerdir. Chryssohoidis ve
Krystallis (2005), organik ürünlerin satın alınmasının arkasındaki en önemli nedenlerin sağlıklı olmak ve organik
süt ve süt ürünlerinin tadının daha iyi olması olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, çevresel nedenler
organik süt ve süt ürünleri seçimini daha az etkilemektedir. Padel ve Foster (2005), tüketicilerin sağlıkları için
daha iyi olduklarını düşündüklerinden dolayı organik süt ve süt ürünleri ürünleri satın aldıkları sonucuna
varmışlardır. Ayrıca, çevre koruma konusundaki tutumun organik süt ve süt ürünleri satın alma kararlarını
açıklayan bir faktör olduğunu tespit etmişlerdir. Kuhar ve Juvancic (2005), bir gıda ürününün iki kalite yönünün
(tat ve görsel çekicilik) olduğunu ve tüketicilerin çevresel kaygılarının, organik meyve ve sebzelerin satın alma
sıklığını açıklayan faktörler olduğunu belirtmiştir. Honkanen ve ark. (2006) Norveçli tüketicilerde organik
yiyecek tercihini yönlendiren etkenleri incelemişlerdir. Bulgular, ekolojik isteklerin ve organik süt ve süt
ürünlerine yönelik tutumların, organik süt ve süt ürünleri satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip
olduğunu göstermiştir. Son olarak, Chen (2007a, b) Tayvanlı tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri satın alma
niyetlerini analiz etmiştir. Sonuçlar, sağlık inançlarının ve geleneksel gıdadan daha kaliteli olan organik süt ve
süt ürünlerine yönelik tutumların, organik süt ve süt ürünleri satın alma niyeti üzerinde olumlu etkilere sahip
olduğunu göstermiştir.
Genel olarak bu makalelere dayanarak, tüketicilerin sahip oldukları sağlıklı ve çevreci tutumları fazla oldukça,
organik süt ve süt ürünleri ürünlerini almaya ihtimallerinin arttığı sonucuna varılabilir. Buna göre, önerilen
modelin ilk hipotezi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
H1. Tüketicinin organik süt ve süt ürünleri ürünlerine ( H1a) ve çevreye (H1b) yönelik tutumları olumlu
olduğunda, tüketicinin organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın alma isteği olumlu olma ihtimali yüksek
olacaktır.
Tüketicinin bilgisi, tüketicilerin nasıl ve ne almaya karar verdiklerini etkileyen ilgili bir yapıdır. Tüketiciler
tarafından algılanan organik süt ve süt ürünleri bilgileri organik süt ve süt ürünleri pazarında önemli bir
konudur; çünkü tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlerinin özelliklerini konvansiyonel gıda ürünlerinin
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özelliklerinden ayırt etmeleri ve organik süt ve süt ürünleri konusunda olumlu tutumlar geliştirmeleri gereken
tek araçtır (von Alvesleben, 1997 ).
Ayrıca, Yiridoe ve ark. (2005), literatür taramasında organik süt ve süt ürünleri ürünlerine ilişkin bilginin
tüketicilerin organik satın alma kararlarını iki nedenden dolayı etkileyebileceğini belirtmiştir. Bunlardan birincisi,
bilgi eksikliği, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri almamasına yönelik bir numaralı neden olarak
düşünülmektedir. İkinci neden ise, organik ürünleri yeterince detaylı bilgiye sahip olmadığını düşünen
tüketicilerin, organik özelliklerini geleneksel olarak yetiştirilen alternatiflerden ayırt edememesidir.
Birçok organik süt ve süt ürünleri tüketicisi organik ürünlerini genellikle ürüne eklenen organik logolar ve
etiketler vasıtasıyla tanımaktadır. Yazarlar, organik süt ve süt ürünlerilar hakkındaki bilgilerin, bu tür ürünlerin
inandırıcılık özelliklerini araştırmaya yönelik bir tutumun oluşmasına yardımcı olduğu sonucuna varmış olup,
buna bağlı olarak tüketici, ürünü satın almaya karar vermeden önce kaliteyi daha iyi değerlendirmektedir.
Poelman ve ark. (2008) , organik üretim ve adil ticaret hakkındaki bilgilerin, İngiliz ve Hollandalı bireylerde
ananas tercihini ve algılanmasını etkileyip etkilemediğini analiz etmiştir. Sonuçlar, organik ürün bilgisinin
tüketicinin ananas tercihi ve algısı üzerinde hafif olumlu bir etkisini olduğunu göstermişti. Bu bulgulara göre,
ikinci hipotez şu şekilde ifade edilebilir:
H2. Bir tüketici daha fazla organik süt ve süt ürünleri bilgisine sahip olduğunda, organik süt ve süt ürünleri
ürünlerine karşı olumlu tutum alması daha muhtemel olacaktır.
"Gıda ile ilgili yaşam tarzı" kavramı, 1990'ların ortalarında tüketicinin bir gıda alışverişçisi rolüne göre
uyarlanmış bir segmentasyon aracı olarak geliştirilmiştir.(Grunert ve Bruns, 1997). Yaşam biçimleri, alternatif
değerlendirme sürecinde yer alan tüketicilerin tutumlarını etkileyen, karar verme sürecinde önemli ekzojen
faktörlerdir (Engel ve ark., 1988).
Önceki araştırmalar, organik süt ve süt ürünleri alımı konusundaki istekliliğin sosyo-demografik profillerden
ziyade, daha çok bireysel yaşam biçiminden etkilenebileceğini göstermiştir (Gil ve ark. 2000, Schifferstein ve
Oude Ophuis, 1998; Sanjuan ve ark., 2003; Chryssohoidis ve Krystallis , 2005).
Genel olarak organik süt ve süt ürünleri, gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve taşınması ile ilgili belirli bir yaşam
biçiminin korunması ile ilgilenen tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, sağlıkla ilgilenen ve daha
sağlıklı bir beslenme ve daha dengeli bir yaşam sürdürmeye çalışan tüketicilerin, organik süt ve süt ürünlerine
ve çevreye karşı olumlu tutum sergileme olasılığı daha yüksektir. Böylece önerilen modelin üçüncü hipotezi
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
H3. Sağlıklı beslenme ve dengeli yaşamla ilişkili tüketicilerin yaşam biçimleri, organik süt ve süt ürünleri
ürünlerini almaya karar verme sürecinde organik süt ve süt ürünlerilara yönelik tutumlar (H3a) ve çevreye
yönelik tutumlar ( H3b ) tüketicilerin iç faktörlerini etkilemektedir.

2.2.Metodoloji
2.2.1. Veri Toplama
Veriler, Trakya bölgesinde yapılan bir anketten toplanmıştır Bölgedeki İstanbul ili ana şehir olarak seçilmiştir.
İstanbul, iki nedenden dolayı seçilmiştir. Öncelikle, tüm bölgenin nüfusunun yüzde 40'nı temsil etmektedir.
İkincisi, burası Trakya Bölgesi'nin temsili bir örneği olarak görülebilir; demografik özelliklerin çoğunun ekonomik
göstergelerine çok yakın olması da bir diğer neden olarak gösterilebilir. Örneklem, yaş ve ilçelere dayalı
kotalarla tabakalı rasgele bir tüketici örneklemi kullanılarak seçilmiştir. Anket, tüketicilerin organik süt ve süt
ürünleri bilgisini, tutumlarını ve satın alma davranışlarını analiz etmek için tasarlanmıştır. Daha sonra, ankete
katılan kişilere üç farklı açıdan sorular sorulmuştur. İlk soru, organik süt ve süt ürünleri hakkındaki bilgileri ile
ilgili olmuştur. İkinci soru, organik süt ve süt ürünleri tüketimiyle (tüketim seviyesi, satın alma niyeti, satın alma
sıklığı, algılanan kalite, satın alma yeri vb.) ilgilidir. Son olarak, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlerine
ve çevreye yönelik tutumlarına ilişkin çeşitli sorular dahil edilmiştir. Ankette ayrıca sosyodemografik özellikler
(cinsiyet, aile büyüklüğü ve yapısı, yaş, eğitim düzey, gelir) ve yaşam biçimleri ile ilgili sorular da mevcuttur.
Anket formatı bir pilot anket kullanılarak doğrulanmıştır. Nihai anket yüz yüze uygulanmış olup, ankete
katılanlar hane halkındaki birincil gıda alıcısıydı. Örneklemin yaş grubuna göre nihai yüzdesi şu şekildedir:
Katılımcıların yüzde 40'ı 25 ila 35 yaşları arasında; yüzde 35'i 36 ila 50 yaşları arasında; yüzde 18'i 50 ila 65
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yaşları arasında ve yüzde 7'sini 65 yaşın üzerindedir. Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar (yüzde 65)
oluşturmakta olup, bunların yüzde 15'i ev hanımıdır. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2.7 olarak saptanmıştır.

2.2.2. Değişkenlerin Tanımı
Önerilen organik süt ve süt ürünleri ürün modelinde, "organik süt ve süt ürünleriları satın alma niyeti", "satın
almak için ziyaret ettiğim dükkanlarda satıldığı taktirde organik süt ve süt ürünleri satın alacağım" şeklinde bir
değişkenle ölçülmüştür. Tüketiciler 1'den 5'e kadar olan bu derecelendirme ile mutabakat düzeylerini bir
ölçekte rapor etmişlerdir; burada 5 daha yüksek bir mutabakat düzeyini işaret etmektedir. Organik süt ve süt
ürünleri bilgisi gözlenen iki değişken ile ölçülmüştür. Birincisi, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri bilgisini
kendileri bildirdiği 1-3 aralığında bir ölçekte olup, burada 3 en yüksek bilgiyi gösterir. İkinci ölçüm, tüketicilere,
"organik üretim" tanımıyla ilgili mutabakatlarını 1-5 arasında bir ölçek üzerinde puanlayan ve 5’in en yüksek
seviyedeki mutabakatı belirttiği bir ölçek üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Yaşam biçimleri bir sağlık diyeti ve sağlıklı alışkanlıkları izlemeyle ilişkili yedi gözlem değişkeniyle 1-5 aralalığında
bir ölçekte ölçülmüştür; burada 5 en yüksek düzeyde mutabakatı ifade etmektedir.
Çevresel etkilere yönelik tutumlar, genel tüketicilerin çevresel zararlarla ilgili endişeleri ("mevcut gelişme
çevreyi yok ediyor" ve "bir şey yapmadıkça çevresel zarar geri döndürülemez") ve kişisel çevre koruma
uygulamaları ("Çevre koruma görevlerini uygularım", "Geri dönüştürülmüş ürünleri tüketmeyi tercih ederim" ve
"Çöplerimi farklı kaplara atarım") ile ilgili beş farklı değişken tarafından ölçülmüştür. Katılımcılardan bu
cümleleri 1'den 5'e, 5'in daha yüksek düzeyde mutabakat edeceği şekilde derecelendirmeleri istenmiştir.
Organik süt ve süt ürünleri ürünlerine yönelik tutumlar, 1'den 5'e kadar üç değişkenle ölçülmüştür; burada 5,
daha yüksek düzeyde mutabakat anlamına gelmektedir. Birincisi, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri
ürünlerinin geleneksel ürünlerden daha sağlıklı olduğuna yönelik inançlarını ölçmektedir. İkinci değişken,
tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlerinin genel olarak klasik ürünlere göre daha yüksek kaliteye sahip
olduğuna yönelik inanç düzeyini ve son değişken de tüketicilerin organik süt ve süt ürünleriların geleneksel
ürünlere göre daha lezzetli olduğu düşüncesini ölçmektedir.

3. BULGULAR
Organik süt ve süt ürünleri satın alma niyetini etkileyen faktörleri analiz etmek için SEM yaklaşımı kullanılmıştır.
Bu yaklaşım, bilgi, tutum ve yaşam biçimleri gibi satın alma niyetini etkileyen bazı faktörlerin doğrudan
izlenememesi nedeniyle seçilmiştir, ancak bu yaklaşım bir veya daha fazla madde ile ölçülen gizli değişkenler
olarak düşünülebilir. Ayrıca SEM, organik süt ve süt ürünleri satın alma niyeti modelinde bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkilerin eş zamanlı olarak analiz edilmesini sağlamaktadır.
SEM sürecindeki ilk adım, faktörlerin gizli değişkenler olduğu bir CFA uygulayarak, ölçüm modelini
doğrulamaktır. Ölçüm modelinin yeterliliği şu ölçütlerle değerlendirilir:
• verilerle genel uyum kriterleri;
• yapıların her birinin bir alfa katsayısı ile değerlendirilen güvenilirliği ve gösterge yüklemelerinin istatistiksel
önemi; ve
• ayırt edici geçerlilik.
Her bir yapının indikatör değişkenlerini seçmek için bir modifikasyon indeksi benimsenmiştir. Tekrarlanan
filtrelemeden sonra, toplam 11 gösterge değişkeni nihai modele dahil edilmiştir (nihai olarak gösterilmeyen
göstergeler Tablo I'de silinmiş olarak adlandırılmıştır).
Modelde uyumu değerlendirmek için çeşitli uyum indeksleri kullanılmıştır (Arbuckle ve Wothke, 2004). Ölçüm
modeli için toplam uygunluk (GFI) indeksleri x35) = 58.4 (p <0.0001), x2 / df = 1.669, 3'den küçük; GFI indeksi
(GFI) = 0.95, düzeltilmiş GFI indeksi (AGFI) = 0.91, yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) = 0.058. Tüm
bu uygun indeksleri dikkate alarak, önerilen model ve veriler arasında tatminkar bir uyum olduğu
söylenebilmektedir.Güvenilirlik, ölçümün tutarlılığını ifade etmektedir.
Yakınsak geçerlilik, faktör yüklemeleri için t-oranı testleriyle değerlendirilmektedir. Tablo II'de, her değişken için
yüklemenin her biriyle ilişkili t-değerlerinin, önemin yüzde 1'inde kritik değerleri aştığı gözlemlenebilmektedir.
Bu, tüm değişkenlerin, göstergeler ile yapılar arasındaki konumlandırılmış ilişkileri doğrulayarak, belirtilen
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yapılarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlamına gelmektedir. Böylece, ölçüm modelinin uygunluğunun
makul olduğu sonucuna varılabilir.
Son olarak, farklı göstergelerle ölçülen farklı yapılar arasındaki korelasyonların nispeten zayıf olması
durumunda, diskriminant geçerliliği elde edilmektedir. X2 fark testi, kısıtlı ve kısıtsız ölçüm modelleri için x2
istatistiklerinin farkını hesaplayarak iki yapının ayrım geçerliliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Sınırlı
model, 1'de sabitlenen çıkarların iki kuramı arasındaki korelasyon hariç, tüm yapıların birlikte değiştiği
sınırlanmamış model ile özdeştir (Chen, 2007). İki yapının farklı olarak görüldüğü ancak birbiriyle bağlantılı
faktörlerin üstün olduğu x2 fark testleri (1 serbestlik dereceli) istatistiksel olarak anlamlı ise, ayırt edici geçerlilik
göstermektedir.
Her beş yapının test edilmesi gerektiği için Bonferroni yöntemi kullanılmaktadır. Burada her karşılaştırma için
alfanı'nın olasılığı 0.01/6 = 0.0016'dan az olmalıdır. Daha sonra, yüzde 1'lik toplam anlamlı yüzde altında, X2'nin
(1) kritik değerleri = 6.635’dir (Tablo III).
Bunların hepsi 6.635'i aştığı için modelin ayırt edici geçerliliği başarıyla elde edilmiştir.

3.1.Yapısal modelin test edilmesi
Endojen ve dışsal değişkenleri birleştiren model bileşene yapısal model denilmektedir. Modeldeki yapısal
katsayılar, AMOS 5.0 bilgisayar yazılımı ile maksimum olasılık tahmin prosedürü kullanılarak tahmin edilmiştir.
Tablo IV, yapısal model için standartlaştırılmış parametre tahminlerini, t-oranlarını ve tek başlı okların geçici
ilişkilerini göstermektedir.
Bağımsız değişkenlerin göreli önemini karşılaştırmak için standart yapı katsayısı tahminleri kullanılmaktadır.
Sonuçlar, standarlaştırılmış kasayılar için tüm t-değerlerinin 1.96 eşiğinin üzerinde olduğunu göstermektedir.
Yani, tahmini parametreler sıfırdan anlamlı ölçüde farklıdır.
Standart ölçüm modeli X(35) = 58.3 (p < 0.0001)
Yapı Çifti
Tek boyutlu Model X2(36)
(F1, F2)
167.2
(F1, F3)
74.3
(F1, F4)
123.3
(F1, F5)
127.1
(F2, F3)
104.0
(F2, F4)
133.5
(F2, F5)
113.9
(F3, F4)
97.6
(F3, F5)
104.1
(F4, F5)
86.7

X 2Farkı
112.1
16
65
68.8
45.7
75.2
55.6
39.3
45.8
28.4

3.2. Hipotez Doğrulaması
Organik süt ve süt ürünlerine ve çevreye yönelik tutumlar ile "satın alma niyeti" arasındaki pozitif tahmin
katsayıları (sırasıyla 0.47 ve 0.30), modelde belirtilen ilk hipotezin doğrulanmış olduğunu göstermektedir. Sonra,
organik süt ve süt ürünleri ve çevreye yönelik olumlu tutumlara sahip olan tüketicilerin organik gıd satın almak
için daha yüksek bir niyet gösterdiği görülmektedir. Özellikle, organik süt ve süt ürünleri ürünlerini daha sağlıklı
ve daha kaliteli olarak düşünen tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın almak için daha yüksek
bir niyete sahip olacakları söylenebilir. Bu bulgular, Millock ve ark. (2004), Padel ve Foster (2005), Chryssohoidis
ve Krystallis (2005) ve Chen (2007b) tarafından elde edilen bulgularla uyumludur. Buna ek olarak, çevresel
hasarlardan daha fazla endişe duyan tüketiciler (çevreye zarar verdiğine çok inanmakta ve bu hasarın geri
döndürülemez olduğuna inanmaktadırlar) ve çevresel uygulamalara (geri dönüşüm faaliyetleri ve koruma
girişimleri aracılığıyla) daha fazla katılanlar, organik süt ve süt ürünleri ürünleri satın alma konusunda daha
istekli olacaktır. Ayrıca, organik süt ve süt ürünleri ürünlerine yönelik tutumlar, organik süt ve süt ürünleri
ürünlerini satın alma isteğinde çevresel tutumlara göre daha fazla etkiye sahiptir. Bu sonuç, sağlık tutumlarının
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tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri alımlarında çevresel etkilerden daha etkili olduğu konusunda hemfikir
olan Millock ve ark. (2004), Padel ve Foster (2005), Chryssohoidis ve Krystallis (2005) ve Chen (2007b) ile
uyumlu olup, ancak Durham ve Andrade'nin (2005), ABD tüketicilerine yönelik olarak satın alma kararlarında
çevrenin sağlıktan daha etkili bulunması görüşü ile çelişmektedir.
İkinci hipotez ile ilgili olarak, organik süt ve süt ürünleri bilgisinin organik süt ve süt ürünlerilara yönelik
tutumlar hakkındaki olumlu tahmin parametresi (0.28), organik süt ve süt ürünleri maddeleri konusunda daha
bilgili olan tüketicilerin, daha sağlıklı ve daha kaliteli olduklarına inandıkları organik süt ve süt ürünleri
ürünlerine karşı daha olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Son olarak sonuçlar, sağlıklı besin
alımı ve dengeli yaşam ile ilişkili yaşam biçimlerinin, çevresel tutum ve organik süt ve süt ürünlerilara yönelik
tutumları olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu, sağlıklı bir beslenme ve dengeli hayatı takip etmeye çalışan
tüketicilerin daha olumlu çevresel tutumlara sahip oldukları ve organik süt ve süt ürünleriların geleneksel
yiyeceklerden daha sağlıklı ve daha kaliteli olduğuna inandıkları anlamına gelmektedir.

4. SONUÇ
Bu makalenin amacı, bir grup Türk tüketici için organik süt ve süt ürünleri satın almada karar verme sürecini
analiz etmektir. Sonuçlar, organik süt ve süt ürünleri satın alma niyetini belirleyen, mevcut kanıtlar Türk
tüketicilerin tamamını kapsayabilecek kanıtlar sağlamakta ve gelecekte bu bölgedeki organik süt ve süt ürünleri
ürünlerine olan talebin gelişimini teşvik etmek için yerel politika yapıcılara faydalı bilgiler sağlayabilecek alt yapı
oluşturmaktadır. Trakya Bölgesi, neredeyse tüm organik çiftliklerin organik ürünlerini sertifikalandırmadıkları ve
geleneksel ürün olarak sattıkları ancak organik üretimin önemli olduğu Türkiye'nin kuzeyinde yer almaktadır.
Esas sonuçlar, tüketicilerin organik süt ve süt ürünlerine yönelik tutumlarının, özellikle sağlık niteliğine ve
çevreye yönelik tutumlarının, tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri için karar verme sürecini açıklayan en
önemli faktör olduğunu göstermektedir. Ayrıca, organik süt ve süt ürünleri satın alma hususundaki baskın
nedenler, çevresel tutumlardan çok organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın alma niyeti üzerinde daha fazla
etkiye sahip olmalarından ötürü, organik süt ve süt ürünleri ürünlerine yönelik tutumlardır.
Sonuçlar özellikle de organik süt ve süt ürünleri ürünlerinin daha sağlıklı olduğunu ve konvansiyonel ürünlerin
kalitesinden daha yüksek olduğunu ileri süren tüketicilerin, organik süt ve süt ürünleri ürünlerini satın almak
için daha yüksek niyet sahibi olduklarını göstermektedir. Ayrıca çevreye zarar verme konusunda endişe duyan
tüketiciler (çevreye zarar verdiğini ve bu hasarın geri döndürülemez olduğunu düşünen) ve çevresel
uygulamalara (geri dönüşüm faaliyetleri ve koruma girişimleri aracılığıyla) daha fazla katılanlar organik süt ve
süt ürünleri satın almak konusunda daha isteklidirler.
Tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri satın alma isteğini teşvik etmek için pazarlama iletişim kampanyalarında
bazı sağlık taleplerini kullanmak, özellikle organik süt ve süt ürünlerinin sağlıklı ve daha kaliteli olma gibi
özelliklerinin, çevre koruyucu özelliklerine nazaran daha fazla vurgulanması faydalı bir strateji olabilir. Ancak,
organik süt ve süt ürünlerinin, geleneksel süt ve süt ürünlerine kıyasla daha sağlıklı ya da daha fazla besleyici
olduğu bilimsel olarak kanıtlı olmadığından, bu tür kampanyaların dikkatle tasarlanması gerekmektedir.
Bununla birlikte, organik süt ve süt ürünlerinın sentetik kimyasallar, zirai ilaçlar, gübreler veya katkı maddeleri
kullanılmadan üretilmesi ve genetik olarak modifiye edilmiş maddeler içermemesi, bazı tüketicilerin bunların
geleneksel gıdadan daha sağlıklı olarak algılamalarını sağlayacağı doğrudur. Organik süt ve süt ürünleriların,
yine organik süt ve süt ürünleri ürünlerine ait bu farklı üretim yönteminin konvansiyonel ürünlerin üretim
yöntemi ile kıyaslanarak pazarlanması tavsiye edilmektedir.
Öte yandan, organik süt ve süt ürünlerine ilişkin daha fazla bilgiye sahip tüketiciler, organik süt ve süt ürünleri
ürünlerine karşı daha olumlu tutum sergilemektedir; çünkü bu tüketiciler organik süt ve süt ürünlerinin daha
sağlıklı ve daha kaliteli olduğunu düşünmektedirler. Bu, Avrupa Eylem Planı'nının da belirttiği üzere,
tüketicilerin organik süt ve süt ürünleri hususundaki bilgilerinin arttırılmasının, organik süt ve süt ürünleri
talebinin gelişimi için yaşamsal öneme sahip olduğu savı ile uyumludur. Çünkü organik süt ve süt ürünleri
hakkında bilgi, ürünü satın almak için verilen kararı veya niyeti doğrudan belirlemekte ve organik süt ve süt
ürünleri ürünlerine yönelik tutumları etkilemektedir.
Nihayetinde, sağlıklı bir beslenme ve dengeli yaşamı izlemeye çalışan tüketicilerin, organik süt ve süt ürünleri
satın alma niyeti de dahil olmak üzere organik süt ve süt ürünleri ürünlerine ve çevreye karşı daha olumlu
tutumlara sahip olduğu görülmektedir.
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5. ÖNERİLER
Trakya Bölgesini kapsayan bu çalışma genişletilerek tüm Türkiye bazında uygulanabilir ve hatta iller bazında bir
segmentasyon yapılabilir. Bu çalışma için zaman, maddiyat gibi kısıtlar mevcuttur.
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Özet: Özgürlüğün gelişmiş olduğu toplumlarda bireyler kendilerini daha rahat ifade edebilmekte ve iş hayatına
daha fazla katılımda bulunmaktadır. Söz konusu özgürlük olgusu kadınların iş hayatına katılımında daha fazla
önem arz etmektedir. Çünkü bilhassa az gelişmiş ülkelerde ve kısmen gelişmekte olan ülkelerde kadını ikinci
planda tutma eğilimi fazladır. Özellikle sivil özgürlüğün ve basın özgürlüğünün geliştiği ve kanunlar ile güvence
altına alındığı toplumlarda kadınlar daha rahat bir biçimde herhangi bir baskı ile karşılaşmadan iş hayatında yer
alıyor olabilirler. Bu bağlamda bu çalışma bir toplumda sivil ve basın özgürlüğünün gelişmişlik düzeyinin o
toplumda kadınların işgücüne katılımını arttırıp arttırmadığını ampirik olarak incelemektedir. 1990-2014 yılları
için 113 ülkeyi kapsayan dengesiz panel veriler kullanılarak çoklu regresyon analizleri yürütülmüştür. Yapılan
analizler neticesinde elde edilen bulgulara göre, bir toplumda sivil özgürlükler ve basın özgürlüğü ne kadar
gelişir ise o toplumda kadınların işgücüne katılımının da artığı şeklindeki istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivil Özgürlük, Basın Özgürlüğü, Kadın İşgücü, Dengesiz Panel Data.

GİRİŞ
Kadın işgücü neredeyse her ekonomide tam anlamıyla değerlendirilememektedir. Bunun birçok sebebi var
olmakla birlikte birçok alan da çalışmalarla ile bu sorunlar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Demografik faktörler
başta olmak üzere kadınların önüne çıkan birçok engel onları emek piyasasından uzaklaştırmaktadır. Buna
rağmen kadın işgücünü arttırmak için birçok alanda yenilikler yapılmakta ve yasalar ile kadınların hakları
arttırılmaktadır.
Kadınları ilgilendiren ve emek piyasasına girmesine engel olan bir başka neden ise özgürlüklerin kısıtlı olmasıdır.
Özgürlükler; basın özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, politik özgürlük, sivil özgürlük, din özgürlüğü gibi çok farklı
açılardan incelenebilmektedir. Çalışma da sivil özgürlük ve basın özgürlük ele alınarak kadın iş gücü üzerindeki
etkileri araştırılmıştır.

1.LİTERATÜR
Günümüzde emek piyasası ve emek piyasası dinamikleri sıklıkla irdelenen konular arasında yer almaktadır.
Emek piyasası dinamiklerinden temel olanı ise işgücü birçok farklı açıdan incelenmektedir. Örneğin; KadınErkek, Yaşlı-Genç-Çocuk vb. birçok alt başlıklar halinde işgücü sınıflandırılabilmektedir. Çalışmamızda işgücü
kavramını kadın işgücü olarak alt örneklem üzerinden incelemekteyiz. Çalışmada gerçekleştirilen literatür
incelemeleri üç paragraf halinde aşağıda özetlenmiştir. Öncelikle basın özgürlüğü ile ilgili çalışmalar ele
alınmaktadır.
Basın özgürlüğü literatürde çokça çalışılan konular arasında olsa da kadın işgücü ile ilişkisini ele alan herhangi
bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple sadece basın özgürlüğü ile ilgili çalışmalar burada özetlenmektedir.
Basın özgürlüğünün olmamasının yolsuzluğu arttırıcı etki gösterdiği sonucuna varan bir çok çalışma ile
karşılaşılmıştır(Bakınız: Chowdhury 2004; Ahrend 2002; Freille, Haque, Kneller 2007).
Sivil özgürlük sivil haklar adı altında birçok çalışmaya konu olmaktadır. Sivil hak olarak tanınan her türlü yeniliğin
sivil özgürlüğü arttırdığı ve sivil haklar ile ilgili yapılan her türlü kısıtlamanın ise özgürlüğü azalttığını söylemek
mümkündür. Literatürde sıklıkla sivil haklar ve bu haklar ile ilgili yapılan reform çalışmalarına yer
verilmektedir(Bakınız: Hall 2007; Taylor 1995).
Kadın işgücü literatürde geniş yer kaplayan konular arasında yer almaktadır. Yaygın olarak sosyo-kültürel ve
demografik faktörler üzerinde çalışmalar yapılmıştır(Bakınız: Lee ve Lee 2014; H’madoun 2010). Kadın işgücü
demografik faktörler dışında birçok farklı açıdan ele alınmasına rağmen hala tam anlamıyla kullanılamamış ve
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değerlendirilememiş bir kayıptır. Bizde çalışmamızda kadın işgücündeki bu potansiyeli bir nebze bile arttırmak
ve eksik yönlerini belirlemek amacıyla sivil hak ve özgürlükler ile basın özgürlüğünü ele almaktayız.

2.DATA VE METODOLOJİ
Çalışmanın bu kısmı bir toplumda özgürlüklerin kadınların işgücüne katılımını nasıl etkilediği panel veri analizi ile
incelenmektedir. Özgürlüklerin kadınların işgücüne katılımına etkisini dengesiz panel veri seti kullanarak analiz
etmek için aşağıdaki çoklu sabit zaman etki modeli tahmin edilmiştir:

+  7 FERTit + 8 ENRPRI it +  9 ENRSECit + 10 ENRTERit + 11CONSUMPit + uit
rastsal zaman etki modeli tahmin edilmiştir:

ve ayrıca aşağıdaki çoklu

 7 FERTit + 8 ENRPRI it + 9 ENRSECit + 10 ENRTERit + 11CONSUMPit + ( t + uit ) .
Yukarıda yer alan it alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 1 modeli sabit
terimini;

t

tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen fakat zamanlar arası değişen zaman spesifik etkiyi; uit ise

regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir.
Modelin bağımlı değişkeni kadın işgücü katılım oranı (FLFP) değişkeni olup, Dünya Bankası Kalkınma İndikatörü
(WDI) veri setinden alınmıştır. FLFP değişkeni 15+ yaş kadın popülasyonu içinde kadın işgücünün yüzdesel
değeri şeklinde ölçümlenmektedir.
Çalışmada özgürlük (FREE) indikatörü olarak iki farklı gösterge kullanılmıştır. Özgürlük göstergelerinin tanımı ve
kaynak bilgileri Tablo 1 de açıklanmıştır.
Tablo 1 : Özgürlük Göstergelerinin Listesi
Sivil hürriyetler, 1'den 7'ye puanlanmıştır, puan yüksek olması sivil özgürlükleri düşürür. CL
1 * CL değerlerini kullandık, böylece skor yüksekti, sivil özgürlükler daha yüksekti.

Freedom
House
Freedom
PRESS Basın Özgürlüğü, Özgür Değil=1, Kısmen Özgür=2, Özgür=3
House
Modelde kullanılan diğer bağımsız değişkenlerin tanım ve kaynakları aşağıdaki Tablo 2’de açıklanmaktadır.
Tablo 2: Bağımsız Değişkenler Listesi
Değişkenler

Tanım

Kaynak

AGRI

Tarım sektörü istihdamı (toplam istihdamın yüzdesel değeri)

WDI

INDUST

Sanayi sektörü istihdamı (toplam istihdamın yüzdesel değeri)

WDI

URBPOP

Kentsel nüfus büyüme hızı (yıllık yüzdesel)

WDI

INFL

Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık yüzdesel)

WDI

FERT

Doğurganlık oranı, toplam (Kadın başına düşen doğum sayısı)

WDI

ENRPRI

İlkokul bayan kaydı, (yüzdesel, brüt)

WDI

ENRSEC

Ortaokul bayan kaydı, (yüzdesel, brüt)

WDI

ENRTER

Lise bayan kaydı, (yüzdesel, brüt)

WDI

CONSUMP

Kişi başı hane halkı nihai tüketim harcaması (sabit 2010 US$)

WDI
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3.ANALİZ SONUÇLARI
Tablo 3:Tahmin Sonuçları
C
P-value
AGRI
P-value
INDUST
P-value
URBPOP
P-value
INFL
P-value
FERT
P-value
ENRPRI
P-value
ENRSEC
P-value
ENRTER
P-value
CONSUMP
P-value
FREEDOM
P-value
Num. of Obs.
Num. of Countries
Periods
R-square
F stat.
Prob(F stat.)
Hausman stat.
Prob(Hausman stat.)
Selected Model

CL
20,8217
0
0,3566
0
-0,1102
0,0482
0,5783
0,0098
0,0127
0,0031
-0,2646
0,6355
0,1955
0
0,0212
0,2743
0,1027
0
0,0003
0
2,091
0
1289
113
1990-2014
0,2896
52,1059
0
10,4547

PRESS
2,6667
0,5975
0,3615
0
-0,1025
0,0775
0,5264
0,0207
0,0115
0,0078
-0,0217
0,9697
0,208
0
0,0305
0,1204
0,1167
0
0,0003
0
3,9744
0
1266
111
1990-2014
0,2858
50,2277
0
4,6678

0,4015

0,9122

REM

REM

CL özgürlük göstergesinin kullanıldığı modelde Hausman testine göre REM model seçilmektedir. CL değişkenin
aldığı 2.0910 değeri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bulunan katsayının pozitif ve yüksek
derecede istatistiksel olarak anlamlı olması bir toplumdaki medeni hak ve özgürlükler arttıkça bayanların işgücü
piyasasına katılımının artığına işaret etmektedir. AGRI değişkeninin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel
olarak anlamlı olduğu, INDUST değişkeninin beklenen negatif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu,
URBPOP değişkeninin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, INFL değişkeninin
beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, FERT değişkeninin istatistiksel olarak
anlamsız olduğu, ENRPRI ile ENRTER değişkenlerinin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı
oldukları, ENRSEC değişkeninin istatistiksel olarak anlamsız olduğu ve CONSUMP değişkeninin beklenen pozitif
işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
PRESS özgürlük göstergesinin kullanıldığı modelde Hausman testine göre REM model seçilmektedir. PRESS
değişkenin aldığı 3,9744 değeri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bulunan katsayının pozitif
ve yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlı olması bir toplumdaki basın özgürlüğü arttıkça bayanların işgücü
piyasasına katılımının artığına işaret etmektedir. AGRI değişkeninin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel
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olarak anlamlı olduğu, INDUST değişkeninin beklenen negatif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu,
URBPOP değişkeninin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, INFL değişkeninin
beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, FERT değişkeninin istatistiksel olarak
anlamsız olduğu, ENRPRI ile ENRTER değişkenlerinin beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı
oldukları, ENRSEC değişkeninin istatistiksel olarak anlamsız olduğu ve CONSUMP değişkeninin beklenen pozitif
işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
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İfade Özgürlüğü ile Bayanların İşgücüne Katılımı Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
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Özet: İfade özgürlüğünün gelişmiş olduğu toplumlarda bayanlar gerek sosyal yaşamda gerek politik hayatta gerekse de
ekonomik hayatta daha fazla yer alabilmektedir. Bu çalışma ifade özgürlüğünün gelişmiş olduğu ülkelerde bayanların işgücü
piyasasına katılımının daha fazla olup-olmadığını ampirik boyutta incelemektedir. Bu bağlamda çalışmamız bir toplumda
ifade özgürlüğü arttıkça o toplumda bayanların işgücüne katılımının arttığı şeklindeki araştırma hipotezini sınamaktadır.
Oluşturulmuş olunan tekli ve çoklu regresyon modeller dengesiz panel veriler kullanılarak tahmin edilerek ilgili hipotezin
geçerliliği test edilmiştir. Tahminler öncelikle ana örneklem üzerinden yürütülmüş ve daha sonra bulgunun alt örneklemler
olan Asya, Afrika ve İslam ülkeleri için de geçerliliğini sürdürüp-sürdürmediği analiz edilmiştir. Tekli regresyon tahmininde
istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilememiş ise bu durumda ilgili örneklemin çoklu regresyon tahmini yapılmamıştır.
Tahmin sonuçları sonrasında tüm örneklem ile Asya ve İslam ülkeleri için ifade özgürlüğü ile bayanların işgücüne katılımı
arasında aynı yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu hem tekli hem de çoklu regresyon modellerinde
gözlemlenmiştir. Afrika ülkelerinden oluşan örneklem için herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: İfade Özgürlüğü, Bayan İşgücü Katılımı, Çoklu Regresyon Analizi, Dengesiz Panel Data.

Abstract: In societies where freedom of expression is developed, women can take part more in social life, in political life
and in economic life. This study empirically examines whether women participate in the labor market or not in countries
where freedom of expression is enhanced. In this context, our study examines the research hypothesis that increased
freedom of expression in a society increases the female labor force participation in that society. The single and multiple
regression models were calculated by using unbalanced panel data and the validity of the hypothesis was tested. Estimates
were carried out primarily through the main sample and then analyzed whether the finding was still valid for sub-samples
of Asia, Africa and Islamic countries. If there was no statistically significant result in the single regression estimation, then
multiple regression estimation of the related sample was not made. After the estimation results, it was observed that there
was a statistically significant relationship between the freedom of expression and female labor force participation for the
Asian and Islamic countries with both sample and single regression models. No meaningful relationship was found for the
sample of African countries.
Key Words: Freedom of Speech, Female Labor Force Participation, Multiple Regression Analysis, Unbalanced Panel Data.

GİRİŞ
Bayan işgücü katılımı emek piyasasında tam kapasite değerlendirilemediği her zaman araştırılan bir konu
olmuştur. Neden tam anlamıyla değerlendirilemediği, engeller ve eksiklikler ya da önlemler ve iyileştirmelerin
neler olduğu birçok araştırmada soru olmaktadır. Bizde bayan işgücü katılımını farklı bir açıdan ele alarak ifade
özgürlüğü ile bayan işgücü katılımı arasında bir ilişki olacağı hipotezini savunarak bu çalışmayı gerçekleştirdik.
Literatürde çokça bayan işgücü katılımını etkileyen çalışma olmasına rağmen ifade özgürlüğü ve bayan işgücü
katılımını etkileyen birebir bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple literatürden bayan işgücü katılımı ile ilgili
birkaç çalışma özetlersek; Kentsel ve kırsal alanlardaki evli ve bekar kadınların işgücüne katılımını etkileyen
unsurlar araştırılmıştır. Sonuç olarak evli ve bekar kadınların, işgücüne katılımları üzerinde; eğitim düzeyi,
hanehalkı geliri, bağımlılık oranı, konutun mülkiyet durumu (kira veya kendi evleri) ve kadının yaşının etkili
olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak sahip olunan çocuk sayısının, kentlerde işgücüne katılımı azaltırken;
kırsalda işgücüne katılımı artırdığı gözlemlenmiştir(Kızılgöl,2012).
Bir başka çalışmada son 20 yılda gelişmekte olan 80 ülkede kadınların işgücüne katılımı üzerine
küreselleşmenin doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin etkisi incelenerek, küreselleşmenin iki önemli kolu
incelenmiştir. Her iki değişkeninde etkisi olumsuz olarak gözlemlenmiştir. Ekonominin endüstriyel yapısının da
bu sonucu etkilediği söylenmektedir(Cooray, Gaddis, Wacker, 2012). Son olarak Evans ve Kelly’nin 2008 yılında
yaptıkları çalışmada kadınların işgücüne katılım eğilimi ile ilgili yapılan çalışmada eğitim, gelir, eşlerin geliri,
medeni durum, çocuk sayısı ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlarda iş gücü katılımı ile bu değişkenler ilişkili
çıkmıştır.
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1.DATA VE METODOLOJİ
Çalışmanın bu kısmı bir ülkede ifade özgürlüğündeki gelişmenin bayanların işgücüne katılımını nasıl etkilediği
panel veri analizi ile incelenmektedir. İfade özgürlüğünün bayanların işgücüne katılımına etkisini dengesiz panel
veri seti kullanarak analiz etmek için aşağıdaki tekli ve çoklu sabit zaman etki modeli tahmin edilmiştir:

ve ayrıca aşağıdaki tekli ve çoklu rastsal zaman etki modeli tahmin edilmiştir:
İŞGÜCÜKATILIM it = 1 +  2 İFADEit + ( t + uit )

İŞGÜCÜKATILIM it = 1 +  2 İFADEit + 3 KENTLEŞMEit +  4TÜKETİM it + 5 EĞİTİM it

+ 6TARIM it + 7 SANAYİit + 8 DOĞURGANLIKit + 9 ENFLASYONit + ( t + uit )

.

Yukarıda yer alan it alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 1 modeli sabit
terimini;

t

tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen fakat zamanlar arası değişen zaman spesifik etkiyi;

uit ise

regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir.
Modelin bağımlı değişkeni bayan işgücü katılım oranı (FLFP) değişkeni olup, Dünya Bankası Kalkınma İndikatörü
(WDI) veri setinden alınmıştır. FLFP değişkeni 15+ yaş bayan popülasyonu içinde bayan işgünün yüzdesel değeri
şeklinde ölçümlenmektedir.
Çalışmada ifade özgürlüğünü temsil eden “Speech” değişkeni kullanılmıştır.İfade özgürlüğünde; 0 puan devlet
sansürünün büyük ölçüde varlığını işaret ediyor iken; 1 puan belirli bir ölçüde sansürü yapıldığını gösteriyor; 2
puan sansürün bulunmadığını gösterir. Bu değişkenin kaynağı CIRI Human Rights Database ‘dir.
Modelde kullanılan diğer kontrol değişkenlerin tanım ve kaynakları aşağıdaki Tablo 2’de açıklanmaktadır.
Tablo 1: Kontrol Değişkenler Listesi
Emp1 : Tarım sektörü İşgücü katılımı (toplam İşgücü katılımın yüzdesel
değeri) WDI
Emp3 : Sanayi sektörü İşgücü katılımı (toplam İşgücü katılımın yüzdesel
değeri) WDI
Urp1: Kentsel nüfus büyüme hızı (yıllık yüzdesel) WDI
Inf1: Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık yüzdesel) WDI
Fert1: Doğurganlık oranı (kadın başına düşen doğum cinsinden) WDI
Sc8: Lise bayan kaydı (yüzdesel, brüt) WDI
Hou6 : Kişi başı hane halkı nihai tüketim harcaması (sabit 2010 US$) WDI

2. ANALİZ SONUÇLARI
Tablo 2: SPEECH (Konuşma özgürlüğü) için Tekli Tahmin Sonuçları
İslam-Asya-Afrika

İslam

Asya

Africa

49,4594

35,9334

43,2456

57,7215

P-değeri

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

speech

1,5762

10,5116

3,4606

0,7122

P-değeri

0,0001

0,0000

0,0003

0,4852

3447

1028

927

1034

12,8061

15,5704

3,6026

1,5989

0,0003

0,0001

0,0577

0,2061

FEM

FEM

REM

REM

Sabit

Gözlem Sayısı
Hausman Test İst.
Hausman Testi P-değeri
Seçilen Model

551

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

İfade özgürlüğü ile ilgili tekli regresyon modelin analiz sonuçları yukarıdaki tabloda özetlenmektedir. Tabloda
görüldüğü gibi ülkeler İslam, Asya ve Afrika ülkeleri olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Hausman test istatistiğine
göre İslam ülkelerinde Sabit Etki Modeli(FEM) ile Asya ve Afrika ülkelerinde ise Rassal Etki Modeli(REM) ile
tahmin yapılmıştır. İslam ve Asya ülkelerinde speech değişkeni istatistiksel olarak anlamlı sonuç alırken, Afrika
ülkelerinde istatistiksel olarak anlamsız sonuçlar elde edilmiştir. İslam-Asya-Afrika ülkeleri aynı anda tekli
modelde tahmin edildiğinde ise Sabit Etki modeli (FEM) seçilmiş ve Speech değişkeni istatistiksel olarak anlamlı
çıkmıştır.
Tablo 3: SPEECH (Konuşma özgürlüğü) için Çoklu Tahmin Sonuçları
Sabit
P-değeri
speech
P-değeri
emp1
P-değeri
emp3
P-değeri
urp1
P-değeri
inf1
P-değeri
fert1
P-değeri
sc8
P-değeri
hou6
P-değeri
Gözlem Sayısı
Hausman Test İst.
Hausman Testi P-değeri
Seçilen Model

İslam-Asya-Afrika
35,3837
0,0000
3,4351
0,0000
0,3549
0,0000
-0,1439
0,0147
0,5815
0,0084
0,0099
0,0051
-1,5624
0,0024
0,1180
0,0000
0,0003
0,0000
1258
4,6475
0,7945
REM

İslam
35,1277
0,0002
3,9532
0,0606
0,3984
0,0000
-0,7002
0,0004
4,0131
0,0000
0,0249
0,0001
-3,376
0,0050
0,1171
0,2209
-0,0011
0,0244
175
8,1832
0,4158
REM

Asya
66,7421
0,0000
2,8600
0,0362
0,2875
0,0006
-0,3564
0,0225
1,2536
0,0014
0,0081
0,0913
-10,9424
0,0000
0,0802
0,0987
-0,0001
0,4859
278
1,3861
0,9944
REM

Yukarıdaki çoklu regresyon modelinde speech(konuşma özgürlüğü) değişkeni ile ilgili çoklu regresyon modeli
tahmin sonuçları raporlanmıştır. Raporlanan sonuçlar İslam-Asya-Afrika, İslam ve Asya olarak üç ayrı örneklem
üzerinden elde edilmiştir. Öncelikle İslam-Asya-Afrika topluluğunun analiz sonuçlarını yorumladığımızda speech
değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra emp1, emp3, urp1, inf1, fert1,
sc8, hou6 değişkenlerinin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. İslam ülkeleri üzerinde yapılan
analiz sonucunda ise speech değişkeni %10 anlamlılık düzeyi için anlamlı, %1, %5 anlamlılık düzeylerinde
istatistiksel olarak anlamsızdır. Bunun yanı sıra emp1, emp3, urp1, inf1, fert1 değişkenlerinin de istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Son olarak Asya ülkeleri üzerinde yapılan analiz sonucunda speech
değişkeni % 5 ve %10 için istatistiksel olarak anlamlıdır. Bunun yanı sıra emp1, emp3, urp1, inf1, fert1, sc8
değişkenlerinin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

3. SONUÇ
Tahmin sonuçları sonrasında tüm örneklem ile Asya ve İslam ülkeleri için ifade özgürlüğü ile bayanların işgücüne
katılımı arasında aynı yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu hem tekli hem de çoklu regresyon
modellerinde gözlemlenmiştir. Afrika ülkelerinden oluşan örneklem için herhangi bir anlamlı ilişkiye
rastlanılmamıştır.
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Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete Yerel Yönetimin Tarihsel Gelişimi
Dr.Öğretim Üyesi Büşra KARATAŞER1
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF

Özet: Osmanlı İmparatorluğundan cumhuriyete kadar olan dönemde Türkiye’de yerel yönetim hizmetlerinin gelişme
göstermiştir. Osmanlıda yerel yönetim kavramı geç ortaya çıkmış bir kavramdır. Klasik dönem Osmanlıda merkezi yönetim
sisteminden başlanılarak zaman içerisinde toplumun değişmesiyle birlikte yönetim tarzının da değişme ihtiyacı duyulmuştur.
Osmanlıda yerel yönetim idari sistem ve kentleşme ile koordineli olarak yürütülmüştür. Klasik dönemde Osmanlı kentlerinde
bugünkü anlamında olmamakla birlikte yerel hizmet kurumları bulunmaktaydı. 18. Yüzyılda Osmanlıda başlayan değişim
hareketleriyle birlikte göç hareketleri hızlanmıştır. Bu durumda yerel yönetim hizmetlerine ihtiyacı artırmıştır. Tanzimat’tan
önce yerel yönetimler, kadılık, subaşılık, muhtesiplik,imamlık , vakıflar, lonca teşkilatı gibi kurumlarla sistemi yürütüyordu.
Tanzimat’la başlayan değişim hareketi hemen her alanda kendisine yer bulmuştur. Tanzimat’tan önce kadılık kurumu
yönetim hizmetlerini yürütürken zaman içerisinde bu kurum yetersiz kalmıştır. Yerel yönetim hizmetlerini yerine getirmek
için kurumlar oluşturulmuştur. Batılılaşma döneminde ise modern anlamda bir düzene sahip olmak için çeşitli modeller
denenmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda yerel yönetimlerde gelişme sağlanırken merkezi yönetile bağlantılı olduğu
düşünülerek hareket edilmiştir. Osmanlı Zihniyet temelleri gereği, halkın huzur ve güvenliği ön planda tutularak kurumlar
oluşturulmuştur. Bu amaçla şehremaneti kuruluk şehrin temizliğinden güvenliğine temizliğine dayanan bir kurum
oluşturulmuştur. Belediyeler sayıları artırılarak şehrin her bölgesine hizmet sağlanmaya çalışılmıştır.
Osmanlı devletinde şehirleşmeye paralel olarak kurumlar oluşturulmakla birlikte kurumlar ülkenin temeline hizmet
sağlayamamışlardır. Merkezde başlatılan hareket vilayet ve livalarda başarılı belediyecilik hizmetlerine dönüşememiştir.

Historical Development Of Local Governments From The Ottoman Empire To The
Republic
Abstract: Local government services in Turkey have developed in the period from the Ottoman Empire to the Republic. The
concept of local government had emerged later in the Ottoman period. In the classical Ottoman period, there was a need
for changing the administration style starting from the central administration system in the course of time due to the
change of society.
In the Ottoman period, local governments were conducted in coordination with administrative system and urbanization. In
the classical period, the Ottoman cities involved local government institutions though they were far from today’s purpose.
As well as change movements, immigration movements accelerated in the Ottoman Empire during the 18th century, which
increased the need for local government services. Local governments used to conduct the system with institutions like
“kadılık”, “subaşılık”, “muhtesiplik”, imamate, foundations and guild organization before the Reforms.
Change movements that began with the Reforms were observed in almost every area. While the “kadılık” institution used
to conduct administrative services before the Reforms, it failed in the course of time. Institutions were established for
fulfilling local government services. During the Westernization period, on the other hand, various models were tried for
having a modern order. In the Ottoman Empire, local governments were developed considering that they were associated
with central administration. Institutions were established based on the peace and security of people as was required by the
Ottoman Mentality. For that purpose, “şehremaneti” institution was established for keeping the cities clean and secure.
The number of municipalities were increased for the purpose of providing service to every region of cities.
In the Ottoman Empire, institutions were established in parallel with urbanization; however, the institutions failed to
provide service to the foundation of the country. The movement that was started in the center failed to turn into
successful municipality services in provinces and shires.

Giriş
Yerel yönetimler, insan topluluklarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan yönetsel kurumlardır.
Devlet sınırları içinde belirli bir hukuk düzeninde aynasal kurumlar olarak tanımlanmaktadır(Ayyıldız,2012:1) Bu
kapsamda düşünüldüğünde yerel yönetimler Türkiye tarihinde Batılı ülkelerde olduğu gibi köklü bir geçmişe
sahip değildir (Çiçek,2014:54).
İnsanoğlu tarih boyunca yaşadığı şehirlerde ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını oluşturduğu çeşitli ihtiyaçlar
ile karşılamaya çalışmıştır. Dünyadaki yerel yönetim biçimleri medeniyet havzalarına göre incelendiğinde farklı
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süreçler görülmüştür. Biçimsel olarak birbirine benzeyen ülkelerde bile merkezi yönetim-yerel yönetim gibi iç
yapıda değişiklikler meydana gelmektedir(Oktay,2011:23).
Osmanlılarda XIII. Yüzyılda sonlarında konar göçer bir Türkmen boyu olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlılar
kısa sürede yerleşik hayata siyasi bir kurum olarak dikkat çekmeye başladılar. Uygarlığın en önemli
değerlerinden bir olan şehre ve şehirleşmeye büyük önem verilmiştir(Şahin,2010:446).
Osmanlı devleti yenileşme girişimlerine Tanzimat’tan itibaren yapılan reformlar ile başlamıştır. 18. Yüzyılda
ıslahatlar ile birlikte oluşturulmuş büyük oranda II. Mahmud döneminde yeniliklere dayanır(Yılmaz,2014:253).
Başlangıçta batılı devletlerin askeri yenilikleri örnek alınmış olup daha sonra okullaşmadan yerel yönetimlere
doğru ilerlemiştir.
Devlet yapısında batılılaşma, modernleşme, ve merkezileşme temelinde yürütülen yeniden yapılanma çabaları
yanında özellikle Doğu Akdeniz ülkelerinde meydana gelen çok yönlü değişim yerel yönetimlerin sürecini
değiştirmiştir. Tarih boyunca devletin merkezi olması sebebi ile kendine ait yönetim modellerine sahip olan
Osmanlı devleti yerel yönetim tarihte geç bir tarihte başlamıştır(Oktay,2011:23).
Osmanlıda şehir yönetimi belediyelere kadar uzanan dönemde bakarsak, klasik dönemde Osmanlı şehirlerinde
belediye hizmetleri yürütülmesinde kadılık kurumu bulunuyordu. Osmanlı kadısı, haklaştırma ve adalet dağıtma
görevinin yanında askeri ve mülki görevler de üstleniyordu. Osmanlı yönetimi belediye hizmetlerini mülki ve
askeri hizmetlerle birlikte değerlendirmiş ve birbirinden ayırmayarak bir bütün dahilinde
değerlendirmişti(Seyitdanlıoğlu,1996:1).
Ancak 19. Yüzyılın başına gelindiğinde ise, kadılık kurumu İmparatorluğun genelinde meydana gelen
bozulmadan etkilenmiş ve zaafa uğramıştı. Yeniçeri Ocağının bozulması ile birlikte idare, belediye
hizmetlerinde en büyük desteğini kaybetmiştir. İdari hizmetlerdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla
mütesellim ve ayanlar görev yapıyordu. Yeniçeri Ocağının tamamen kaldırılmasıyla yerel yönetim gücü
tamamen kaybedilmiştir(Seyitdanlıoğlu,1996:2).
Osmanlı şehirlerinin gelişmesine baktığımızda ayanların büyük bir rolü bulunmaktadır. Osmanlı idarecileri yani
seçkinlerinin şehirleşmede ve şehir gelişiminde büyük katkıları bulunmaktadır. Şehrin seçkinleri ve idarecileri
tarafından alınan kararlar şehrin ve insanlığın geleceğini şekillendirmektedir. Osmanlı şehirlerinin nadir birkaç
istisna dışında özerklik beratlarının olmaması sebebiyle doğrudan merkez tarafından yönetildikleri
varsayılmıştır. Bununla birlikte taşra kentlerinde ise ulema, mültezim ve yeniçeri komutanları gibi şehir
seçkinleri yerel yönetimde önemli bir hareket alanına sahiplerdi (Faroqhi,2004:700).
Osmanlı imparatorluğunda birçok kurumun değişmesine sebep olacak gelişmeler yaşanmıştır. Taşra idaresinin
ve yöneticilerin geçirdiği bu değişim 18. Yüzyıla damga vurmuştur. Ayanlar siyasi ve mali ve sosyal alanlarda
taşranın yeni efendileri konumuna gelmişlerdi(Üstündağ,2005:159-160).

Osmanlı’da İdari Sistem ve Kentleşme
Osmanlı devletinden cumhuriyete kadar olan dönemde yerel yönetim hizmetleri ve şehir yapısı kurumlaşma
anlamında değerlendirdiğimizde Osmanlı öncesi dönemlerden de bahsetmek gerekir. Bu bağlamda Osmanlı
öncesi dönem de ise hem Anadolu’da yaşayan Türklerin iktisadi ve idari ilişkilerinin anlaşılması ve de kent
yapılarının durumunun anlaşılması daha kolay olacaktır. Selçuklular döneminde ise Anadolu tarım toplumu
özellikleri taşımıştır. Selçuklular dönemi ekonomik yapısına bakıldığında ise zira sanayi ticaret gibi faaliyetlere
daha çok dayanıyordu. Özellikle miri toprak sisteminde siyasi-idari ve mali sistemin temelinde tarım
bulunuyordu(Ökmen-Yılmaz,2009:91).
Selçuklu Türkiye’sinde şehirlerin mesleki açıdan teşkilatlanmasına baktığımızda iktisadi faaliyette esnaf tekelci
bir rol üstleniyordu. Esnaf kendi arasında fütüvvet adı verilen iktisadi bir yapı içerisinde teşkilatlanma yoluna
gitmişti. Şehir halkı ise semtlerine göre mahallelerine ayrılmış bulunuyordu. Her bir mahallenin başında bir
iğdiş ve onların başında da iğdişbaşı vardı(Akdağ,1995:24-27).

Klasik Dönemde Osmanlı Kentleri
Kentleşme, Osmanlı devletinde yerel yönetim hizmetlerinin örgütlendiği bir yer olarak tanımlanır. Bu
özelliklerin yanında siyasi ve idari sistemin de sunulduğu yerler olması gerekir. Osmanlı kentleri hem yerel
yönetim hem de kentin siyasi idari sistem içerisindeki yeri ve işlevleri açısından Batı şehir anlayışından farklılık
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göstermektedir. Ortaçağ Avrupa’sına baktığımızda şehirlerin yaşamında loncaların önemli bir yeri
bulunmaktadır. Şehir yönetimleri ve şehir devletleri üretime ve tüketime olan katkıları, ödedikleri vergiler ve
sağladıkları siyasal destek sayesinde loncaların şehir yönetimi içindeki desteklerini sürdürüyorlardı. Yerel
yönetimler loncaları ve loncaların tekelci konumlarını desteklemek amacıyla loncaların koydukları kuralları
yaşatmaya ve üretim faaliyetlerinin loncalar dışında kullanılmasını engellemeye çalışmışlardır. Loncaların
gelişmesi, yaygınlaşması ve
çeşitlenmesi madde üretiminin yaygınlaşmasına sebep olmuştur(ÖkmenYılmaz,2009:101).
Osmanlı kenti, Batı Avrupa şehirlerinden farklı özellikler göstermektedir. Osmanlı şehrinde devlet güçlü bir
etlendir ancak tek faktör değildir. Devlet gücünün bir kısmını da teşvik ettiği diğer kuruluşlar aracılığıyla
sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik farklılığın bir yönü de Osmanlı İmparatorluğundaki sosyoekonomik yapının Batı devletlerinden farklı olması sebebiyle iç dinamikler yeterli olmayıp kapital sisteme
dönüşmesi batıdan farklı olmuştur. Osmanlı devleti batıda olduğu gibi bir burjuva sınıfının gelişmesine engel
olmuştur. Osmanlı devletinde refah anlayışı batıdakinden farklıdır. Refah tüketicinin istediği malı ödeyebileceği
fiyattan alabilmesi anlamına gelmektedir. Bunu gerçekleştirmenin ilk yolu bu arz yönlü ekonomi zihniyetinin
yerleşmesidir(Tabakoğlu,2014:193).
Yerel yönetimler Türkiye tarihinde bakıldığında çok köklü bir geçmişe sahip değildir. Kentlerin ve kırsal
toplulukların idari ve mali alanlarda özerk olarak hareket etmeleri ve yönetim organlarını yerel topluluğun
oluşturması sistemi birçok ülkenin tarihindekine benzer olarak Osmanlı İmparatorluğunda geç bir tarihte ortaya
çıkmıştır(Ortaylı, 1985:231)

19. yüzyılda İstanbul’da Şehrin Yapısında Meydana Gelen değişim
19. yüzyıl’a gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğunda dünyayla birlikte değişim süreçleri yaşandı. Osmanlı
İmparatorluğunda meydana gelen değişmeler İstanbul’un yıllardır süregelen yönetim biçiminin değişmesine
sebep olmuştu. Bu değişimin temel sebebi Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından kaynaklanıyordu. Yeniçeri Ocağı,
İstanbul’un belediye organizasyonundan Boğaziçi’nde meydana gelen yapılaşmaya kadar kontrol ediyordu.
Ocağın kaldırılmasıyla birlikte şehir yönetiminde bir boşluk oluşmuş bulunuyordu. İstanbul’da meydana gelen
değişimlerden biride liman şehri olması sebebiyle ekonomik etki altında kalıyordu. Osmanlı devleti sanayileşme
sonrası makineleşme sebebiyle bir üretim artığı elde ediyor bu sebeple de sanayileşmiş ülkeler Osmanlı
devletinin etki alanlarında tutmak istiyorlardı(Orha, 2008:9)
İlk Sanayi hamleleri III.Selim döneminde yerli malı kullanımıyla teşvik edilmiş ve II. Mahmud dönemine
gelindiğinde devlet eliyle fabrikalar kurularak devletin ihtiyaçları devlet fabrikaları kurularak üretilmeye
çalışılmıştır. II. Abdülmecid döneminde ise, silah, mühimmat, makineler üreten fabrikalar kurulmuştur(Orha,
2008:11).
İstanbul’un 19.yüzyılın başından beri karşılaştığı en büyük değişimlerden birinin sebebi İstanbul’da meydana
gelen nüfus artışıdır. Şehrin nüfusunun sürekli artmasının en önemli sebeplerinden biri ise iç göçlerden
kaynaklanıyordu. Anadolu topraklarında meydana gelen asayişsizlik ve geçim darlığı sebebiyle 19. Yüzyılda
İstanbul’a göç artmış bulunuyordu. II. Mahmud ve sonrası dönemde ise çeşitli bürokratik mekanizmalar
kullanılarak İstanbul’a giriş kısıtlanma yoluna gidilmiştir(Arıkan,1994:469). Nüfus artışına sebep olan bir etken
ise ülke dışından gelen nüfustur. İstanbul’un büyük bir şehir olmasıyla birlikte ticaret artmış bu sebeple iş
adamlarının Avrupa siyasetindeki yeri de değişerek İstanbul’a kaymıştır. İstanbul’a gelenlerin sayısının 110.000
olduğu kaydedilmiştir(Ubicini,1977:68)

Tanzimat’tan Önce Yerel Yönetimler
Osmanlı şehir yönetiminde temel nitelik merkezi otoritenin iktidar alanında bir kamusal iş olması ve merkez
tarafından atanan görevliler tarafından yürütülmesidir(Ünal, 2011:242)
Osmanlı devlet siteminde her kadı, belli bir kaza veya sancak bölgesinde tayin edilir ve kendisine ait görevleri
bu bölgelerdeki şehir, kasaba nahiye ve köylerde yerine getiriyordu.kadı bu görevlerin hepsini tek başına değil
mekan anlamında yardımcı olması için kendisine bazı yardımcılar seçmiştir. Kadı, kaza dahilindeki küçük
nahiyelerin başına naib tayin ederdi. Kadının görevleri yargı görevi dışında şehrin yönetimi, okul ve camilerin
yönetimi ve denetimi bulunuyordu. Naiblerin görevlerine gelince ise, kadı adına onun görevlerini yerine
getirmektir. Davalara bakmak, keşfe çıkmak naiblerin başlıca görevleri arasındadır. Kadı’nın bir diğer yardımcısı
ise imamlardı. İmamlar, mahallenin yöneticisi olarak kadı tarafından arz edildikten sonra padişah beratı ile
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tayine diliyordu.(Ortaylı,1976:95-98) 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar mahalleleri yönetenler imamlardı. İmam,
kadının mahalle düzeyindeki temsilcisi idi. Gayrimüslim mahallelerinde ise bu görev papaza ait idi. II. Mahmud
döneminde, mahallelerde imamların yanında muhtarlık kurumu da oluşturuldu. Bu sayede mahallede
güvenlik, vergi toplama, mahalle ve köyün güvenlik işleri bu kurumlar sayesinde yürütülmüş
oluyordu(Ortaylı,1985:238) kadının mülki görevinde kendisine yardımcı olanlar da bulunuyordu. Asayiş işlerini
sağlamak için subaşı ve yasakçı adı verilen iki memur bulunuyordu(Ortaylı,1976:100). Subaşı; Osmanlı ilk
devirlerinde şehir muhafızı olarak görev yapıyordu. Bir şehrin fethiyle birlikte kadı ve dizdar tayin edilirken
subaşı da tayin ediliyordu. Subaşı, adı daha sonra sancak beyi olarak değiştirilmiştir. Mahalli konularda kanun
ve nizamların uygulanmasında söz sahibidir(İlgürel,2009:447).yasakçılar (asesler) adı verilen memurlar ise,
subaşının yanında sancakbeyi tarafından atanırdı. Geceleri çarşı ve Pazar yerinin güvenliğini sağlarlardı.
Görevleri karşılığında dükkan sahiplerinden belirli bir ücret alırlardı(Ortaylı,1976:101).
Osmanlıda, klasik kolluk teşkilatı olan Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra kadı kolluk görevini yerine getirecek
bir güçten mahrum kalmış bulunuyordu. Kadılar merkezde ve taşrada yeniçerilerden istifade ediyorlardı. Şehir
yönetiminde bir denetim sağlamak amacı ile İstanbul’da İhtisap Nazırlığı kuruldu.1836 yılında Evkaf Nazırlığının
kurulmasından
sonra
ise
kadılar
tamamen
yargı
organı
olarak
görev
sürdürmeye
başlamışlardır(Ortaylı,1973:17).
Osmanlıda şehir hizmetlerinin görülmesinde kadılık kurumundan başka vakıfların da önemli bir görevi
bulunmaktadır. Vakıflar tarafından han, dükkan, çarşı, hamam,okullar yapılmaktaydı.Vakıflar sayesinde
belediyeler kurulana kadar belediyeden beklenen hizmetler yerine getirilmiş bulunuyordu(Tabakoğlu,2014:307309).
Osmanlıda şehir hizmetlerinin idaresinde loncalarda önemli görevler üstlenmiştir. Lonca teşkilatı esnaf birlikleri
olarak düşünülebilir. Esnaf birlikleri şehir halkının önemli bir kısmının ihtiyaçlarını karşılıyordu. Fiyat belirleme,
ürün kalitesi,ürün denetimi , standardizasyon işlemlerini yürütüyorlardı. Kaliteyi bozanlar yine esnaf birlikleri
tarafından cezalandırılıyordu(Tabakoğlu,2014:436-449).

Tanzimat’tan sonra Yerel Yönetimler
19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı şehirlerinde özellikle İstanbul’da yaşanan büyük sorunlar kentleşmenin
gelişmesine sebep olmuştur. Bu sorunlardan ilki şehrin içine girdiği ekonomik ilişkiler sebebiyle yönetim
reformunda meydana çıkardığı yeni kurumlardır. İkinci ise, ortaya çıkan sosyal tabakalaşma sonucu konut
alanlarında meydana gelen farklılıklar, üçüncüsü ise nüfusun hızla artması sebebiyle şehrin yeni konut
alanlarına ihtiyaç duyması, dördüncüsü ise, şehirde meydana gelen nüfus artışı sebebiyle toplu ulaşım
sorununun ortaya çıkması beşincisi ise şehirdeki binaların çoğunun ahşap olması sebebiyle ortaya çıkan
yangınlardır (Tekeli,2013:41).
Osmanlı devletinin ilk kurumlaşma eğilimleri 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar devam etmektedir. 19.yy’ a kadar
Osmanlı yönetimi merkezde saray-asker-sivil-dini bir sitem içeren bir sisteme dönüşmüştü. Diğer tarafta ise
yerel seçkinler merkezin güçsüzlüğünden yararlanarak taşra yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır. 19. Yüzyıl
padişahların kaybettikleri denetimi ele geçirmeye yönelik yenilik ve denetim artırıldığı bir
dönemdir(Heper,1985:246).
Osmanlı devletinde Tanzimat’ın ilanından sonra bütün kamu kurum ve kuruluşları çağdaşlaşma yoluna
gidilmiştir. II. Mahmud ülke yönetiminde halkın güvenlik içinde yaşaması ve devlete karşı olan görevlerini yerine
getirmede güçlükle karşılaşması konusunda tedbirler almaktı. Ancak yöneticilerin alt kademelerden üst
kademelere kadar rüşvet, hazine gelirleri kendi serveti gibi harcama, halkı kendi işlerinde ücretsiz ve zorla
çalıştırmak gibi kötü alışkanlıklar edinmişlerdi. Bu alışkanlıklar değiştirilmeye çalışılsa da başarılı olunamamıştı.
Yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla birçok kurumun adı değiştirilmiş yöneticilere yeni ünvanlar
verilmiştir. Denetleme girişimleri ve merkezi bir yönetim gerçekleştirme çabaları olmuştur. Yapılan tüm
düzenleme çabalarına rağmen kısa süre zarfında dürüst, eğitimli ve güvenilir bir kadroya sahip olmak mümkün
olmamıştır. 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Hümayununun ilanı ile başlayan değişim 1876 yılında meşrutiyet
ilanına kadar devam etmiştir. Tanzimat’ın ilanı ile birlikte her alanda yeni meclisler açılarak önemli sorunların
çözümü sağlanmaya çalışılmıştır(Çadırcı,1985:210-212).
Tanzimat’ın ilanından hemen sonra ülkede yapılan yeniliklerin başında ülke yönetiminin düzenlenmesi
gelmektedir. Düzenlemeler yapılmak istense de nasıl yapılacağı konusunda bir görüş ve bilgiye sahip
bulunulmuyordu. Öncelikle herkesin şikayetçi olduğu iltizam sistemi kaldırılmak istendi. Bu amaçla 1840-1853
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yılları arasında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sancak yönetim, mütesellim’ler den alınarak muhassıl’lara
verildi. Muhassıllar bölgenin yönetimini üstelenecek hem de vergileri doğrudan toplayarak hazineye
göndereceklerdi(Çadırcı,1985:214).

Belediyeler
Etimolojik olarak belde ve bilad kelimeleriyle bağlantılı olmasıyla birlikte bugünkü anlamda kullanılması
Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyılda belediye teşkilatı II. Mahmud devrinde başlayan yenilik
hareketleriyle bugünkü yapısına ulaşmıştır. Osmanlı şehir yönetimi ve yargı görevi ilmiye sınıfından olan
kadılara bırakılmıştı. Kadı sadece şehrin değil civarındaki köyler ve nahiyelerin de mülki amiri ve yargıcı idi.
Klasik Osmanlı döneminde şehir yönetiminde beledi, mülki ve adli görev aynı elde toplanmıştı. Kadı bütün bu
görevleri yerine getirmesi için Subaşı,böcekbaşı,çöplük subaşısı, mimarbaşı gibi Yeniçeri Ocağı mensubu
subaylar tarafından güvenlik,temizlik, imar düzenlemesi gibi işler yapılıyordu(Ortaylı,1992:398-399).
Belediye, kentin kendisini yönetmesi ve kentleşmenin zenginleşen kentlerin oluşturduğu bir örgüttür. Türkiye
tarihinde belediye geç gelişmiş bir kurumdur. Bunun sebebi ise Osmanlı yönetiminde taşrada yerel yönetim
geleneği belediyenin dışında ve daha ileri gitmiştir. Bunun sebebi ise, belediye devlet bürokrasisi tarafından
değil yönetilenlerin atılımıyla gerçekleşiyordu. 19. Yüzyılda Osmanlı kentleri özellikle dış dünya ile gelişen
ilişkileri sebebiyle liman kentleri önemli yapısal değişiklikler geliştirmişlerdir. Avrupa ile ekonomik ilişkilerin
yoğunlaşması sebebiyle Doğu Akdeniz liman kentleri 19. Yüzyıl ticari faaliyetlerine uygun bir biçimde ulaşım ve
hizmetler sağlamaya çalışıyordu. Bu liman kentlerinde tüccarlara ait gemiler için karantina, konaklama tesisleri
sağlamak büyük bir sorun haline gelmişti. Aynı durum İstanbul içinde geçerlidir. İstanbul’da belirli bölgeler
modern beledi örgütler diğer semtlerden daha önde gitmiştir. Galata- Beyoğlu, Babıali çevresinden daha önce
beledi hizmetlere kavuşmuştur(Ortaylı,1985:240-241).
Osmanlı devletinde hemen her yeniliğin uygulandığı hatta pilot bölge niteliğinde olan başkent İstanbul
olmuştur. Eğitim kurumları, çağdaş sağlık kurumları, darülaceze gibi kurumlar ilk olarak İstanbul’da açılmıştır.
İstanbul’un son dönemlerde çok fazla göç alması, ticaret hacminin artması, yabancı nüfusun çoğalması, şehir
güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle yerel yönetim sorunu ortaya çıkmıştır(Yolalıcı, 2002:1337).
İstanbul’da yerel hizmetlerde yaşanan problemlere çözüm olmak amacıyla 16 Ağustos 1855 tarihinde İhtisap
Nezareti kaldırılarak yerine Şehremaneti adıyla bir kurum oluşturuldu. Şehremanetinin kuruluşuyla ilgili olarak ;
kurum şehir halkı için gerekli eşya ve yiyecek maddelerini sağlamak, Pazar yeri ve mahallelerin temizlik ve
düzeninin sağlanması, fiyatların kontrolü gibi temel konulardan sorumlu olacaktı(Oktay,2011:17).
Şehremaneti, kurulduktan sonra yürütme organı olarak Şehremini, karar organı olarak ise şehir meclisi görev
yapıyordu. Şehremini Babıali’nin seçimi ve padişahın onayı ile belirleniyordu. Şehremini ve iki yardımcısı ile
birlikte on beş kişiden oluşan şehir meclisi üyeleri meclisi Vala’nın kararı ve padişahın iradesi ile atanıyordu.
Şehremaneti Meclis-i Vala’nın ve Babıali’nin denetim ve gözetimi altında bulunan bir
kurumdu(Eryılmaz,2002:1323)
Şehremaneti, İstanbul’da yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulmuştu ancak zaman içerisinde yerel
yönetim hizmetlerinde bir düzelme görülmedi. Şehrin artmakta olan problemleri sebebiyle merkezi yönetim bir
çözüm arayışına girdi. Konuyla ilgili hazırlanan raporda, Avrupa şehirleri ve belediyeleri ile hizmet
karşılaştırılması yapıldı. İstanbul’da temizlik aydınlatma işlerinin yapılması için devlete mali açıdan yük
olmadan bir yönetim yapısı oluşturulmaya karar verildi. Bu amaçla İntizam-ı Şehir Komisyonu
kuruldu(Oktay,2011:20-21).
Şehremaneti’nin İstanbul ihtiyaçlarını karşılaması için yeni düzenlemeler yapılırken, yoğunlukla yabancıların
yaşadığı Galata- Beyoğlu bölgesinde modern belediye hizmetleri yapılması amacı ile altıncı Daire-i Belediye
kuruldu. Bu belediye ayrıcalıklı bir bütçeye sahip oldu ve yerel yönetimde büyük başarılar elde
etti(Ortaylı,1979:297)
Osmanlıda taşra kentlerine baktığımızda ise, modern bir şekilde örgütlenme 1864 Vilayet Nizamnamesiyle
başlamıştır. hukuki olarak taşra belediyelerinin ilk yasal temeli ise İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesine
dayanmaktadır. Osmanlı belediyeleri, gelirleri kıt personeli yok yada çok yetersiz bir durumdaydı. Denetim
yetkisi açısından bakıldığında ise belediyeler etkisiz durumdaydı. Cumhuriyet dönemine doğru giderek
modernleşen bir belediye örgüt ve hizmet yapısı oluşmuş bulunuyordu(Ortaylı,1985:242-243)
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İl Özel İdaresi
İl Özel İdareleri Osmanlı Döneminde 1864 tarihli vilayet Nizamnamesi ile kurulmuştur(Demirel,2011:103).
Vilayet Nizamnamesine göre, eyalet yerine Vilayet il benimsenerek il yönetimi genel ve özel olmak üzere ikiye
ayrılmış bulunuyordu. 1871 tarihli idare-i Umumiye Vilayet nizamnamesine göre, il genel yönetimi ve özel
yönetimi özerk kuruluşlar olmaktan ziyade danışma meclisi olarak görev yapmışlardır(Keleş,2000:139).
1913 Geçici vilayet kanunu ile, yerel demokrasiye ve yönetime özerklik kapılarını kapatan bir uygulamanın
başlangıcı olmuştur(Ortaylı,1985:244).

KÖYLER
Köy ve mahalle, Osmanlılarda İktisadi, mali ve idari yönden kendi içine kaplı bir bütünden oluşmaktadır.
Geleneksel Osmanlı şehirlerinde mahalle henüz sınıf ve statü
farklarının olmadığı fiziksel bir
mekandır(Demokaan,2011:104)
19.yüzyılın ikinci yarısına kadar mahallenin sorumlusu imam, haham ve papazdı. Bir kimsenin mahalleye
yerleşebilmesi için mahalle sakinlerinden birinin ve imamın kefaleti şarttı. İmamın en önemli görevi ise, mahalle
sakinleri tarafından ödenecek olan vergilerin toplanması ve paylaşılması gerekiyordu. 19. Yüzyıl reformlarıyla
birlikte köylerde muhtarlık kurulmaya başlanmış bu sayede
muhtar daha yetkili bir yönetici
olmuştur(Ortaylı,2000:106).
1871 Vilayet Nizamnamesine göre, 20 haneden büyük köylerde ikinci muhtar seçilirdi. Muhtarların yanında
nüfusa göre, 3-12 kişilik seçimlerle kurulan bir ihtiyar meclisi bulunuyordu. Meclis, köyün bekçi, korucu gibi
zabıta memurlarının tayin ve yönetimi ile görevliydi. Osmanlı yönetimine göre, iki etnik grup bir köyde yaşasa
bile, her iki köye ayrı köy statüsü tanınmıştır. Ancak bu köylerde ortak konu ve davaları çözmek için iki
cemaatin ihtiyar meclisi, muhtar ve papazları birlikte toplanabilirdi. Köy, pratikte mali gücü sınırlı olmakla
birlikte suyolu, cami ve bayındırlık hizmetleri gibi işleri tek başına yapamıyor, merkezi hükümeti yardımı
bekleniyordu(Ortaylı,1985:239-240).

Sonuç
Osmanlı Devletinden cumhuriyete kadar olan dönemde yerel yönetim tarihi incelendiğinde batılı ülkelerde
görüldüğü gibi bir gelişme görülmemiştir. Batıda yerel yönetimlerin ülke tarihiyle birlikte şekillenmiştir.
Osmanlı devletine baktığımızda ise, Tanzimat sonrası batılı devletler örnek alınarak başta askeri alanda
başlamak üzere yerel yönetimler nezdinde de gelişmeler görülmüştür. 19. Yüzyıldan itibaren ise, ülkede
nüfusun artması şehirleşme faaliyetlerinin hız kazanması sebebiyle yerel yönetimlere ihtiyaç duyulmuştur.
Osmanlı Devletinde, klasik dönem itibariyle kadılar sonrasında şehreminleri görev yaparken zaman merkezi
sistemde bozulmalar meydana gelmiştir. Bununla birlikte yerel yönetim hizmetlerini bir süre ayanlar yürütmüş
ancak bu durumda sürdürülebilir olmamıştır. Yerel yönetimdeki sıkıntıları gidermek amacıyla İhtisap Nezareti
kurulmuştur
19. yüzyılda Osmanlı devletinde yaşanan göçler sebebiyle başta İstanbul olmak üzere büyük nüfus hareketleri
yaşanmıştır. Bu sebeple yerel yönetim ihtiyaçları artmıştır. Şehremaneti kurulmuş ve yerel yönetim ihtiyaçları
giderilmeye çalışılmıştır. Şehremanetinden sonra İntizam-ı Şehir Komisyonu kurularak aydınlatmadan ,
temizliğe, düzene kadar şehrin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Belediye örgütlenmesi için bir başarılı örnek
olarak çoğunlukla gayrimüslim kesimin yaşadığı Galata – Beyoğlu bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye
kurulmuştur.
Osmanlı devletinde yerel yönetim hizmetleri Tanzimat’tan önce ve sonra olarak büyük değişiklikler yaşanmıştır.
Dünyada meydana gelen değişiklikler Osmanlı ülkesini de etkilemiştir. Osmanlı ülkesinde yerel yönetimler
Tanzimat’tan sonra yenileşme hareketleriyle başlayıp cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Osmanlı son
döneminde yerel yönetim hizmetlerinde birçok reform yapılmış olmakla birlikte yerel yönetimin merkeze bağlı
olduğu düşünülmesi sebebiyle istenilen seviyeye ulaşılamamıştır.

Kaynakça
Akdağ, Mustafa ,Türkiye'nin iktisadi ve İctimai Tarihi : 1243-1453, İstanbul : Cem Yayınevi, 1995

558

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Arıkan Zeki,’Tanzimat Döneminde Eğin Ve Çevresinden İstanbul’a yönelik Göçler’ Tanzimatın 150. Yıl Dönümü Uluslar arası
Sempozyumu,TTK, Ankara,1994.
Ayyıldız, Yaşar, ‘Türkiye’de Mahalli İdareler Vergi Gelirlerinin Gelişim Trendi 2006-2010’ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Cilt 1, Sayı 2,2012.
Çadırcı, Musa, ‘Tanzimat’tan cumhuriyete Ülke Yönetimi’ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye ansiklopedisi, İstanbul :
İletişim Yayınları, 1985. 1. C
Çiçek, Yeter,’ Geçmişten günümüze Yerel yönetimler’ KSÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2014, Cilt 11, Sayı 1.
Demirel, Demokaan, “Tanzimat’tan cumhuriyet’e Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1839-1923)”, Türkiye İdare Dergisi,
Sayı 473, aralık 2011.
Eryılmaz, Bilal,’ Türk Belediyeciliğinde Demokrasi Geleneği’ Türkler Ansiklopedisi, Ankara,YeniTürkiye yayınları,2002.
Faroqhi, Suraiya “Krizler ve Değişim”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve sosyal tarihi : 1600-1914. / ed. Halil İnalcık,
Donald Quataert ; türkçeye çeviren Ayşe Berktay, Süphan Andıç, Serdar Alper, İstanbul : Eren Yayıncılık, 2004. 2.c
Heper, Metin,‘19.yy’da Osmanlı Bürokrasisi’ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye ansiklopedisi, İstanbul : İletişim Yayınları,
1985. 1. C
İlgürel,Mücteba,‘Subaşı’DiyanetVakfıİslamansiklopedisi,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi
Ankara
: Türkiye Diyanet Vakfı, Cilt 37,2009.
Keleş, Ruşen, Yerinden yönetim ve siyaset, İstanbul:Cem yayınevi, 2000.
Tekeli, ilhan, İstanbul’un Planlamasının ve Gelişmesinin Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: İstanbul Mayıs, 2013.
Ökmen Mustafa, Yılmaz, Abdullah, ‘ Klasik Dönemden Tanzimat’a Osmanlı Kenti ve Yerel Yönetimler’ Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2009, Sayı 23.
Tabakoğlu, Ahmet, Türk iktisat Tarihi, İstanbul : Dergah Yayınları, 2014
Oktay, Tarkan , Osmanlı’da Büyükşehir belediye yönetimi: İstanbul şehremaneti,İstanbul : Yeditepe, 2011
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1991. 4C.38,
Orha, Zafer Osmanlı Devleti’nde modern belediyeciliğin doğuşu ve altıncı daire-i belediye örneği, 2008. Yüksek lisans,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı.
Ortaylı, İlber, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye ansiklopedisi,
İstanbul : İletişim Yayınları, 1985. 1. C
Ortaylı, İlber,”Osmanlı Kadı’sının Taşra yönetimindeki Rolü Üzerine”Amme İdaresi Dergisi,9/1, Mart ,1976
Ortaylı, İlber,”Türk Belediyesinin Denetim Yetkisinin Tarih Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 6,
1973.
Ortaylı, İlber ,Türkiye idare tarihi, Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1979.
Ortaylı, İlber,”Belediye” Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Balaban-Beşir Ağa, Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.
5. C
Ortaylı, İlber ,Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, Ankara :TTK,2000
Seyitdanlıoğlu, Mehmet, “Şehremaneti’nin Kuruluşu ve Şehremaneti Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,
Sayı,5/3,1996.
Yılmaz, Özgür, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Taşra İdare Meclisleri(1840-1871)” History Studies, 2011,Volume6, Issue 6.
Yolalıcı, Mehmet Emin, “Osmanlılarda Çağdaş Belediyecilik” Türkler Ansiklopedisi, Ankara,YeniTürkiye yayınları,2002.
J. H. A. Ubicini ,1855'de Türkiye, çev. Ayda Düz İstanbul : Tercüman Gazetesi, 1977. 1. c
Ünal, Feyzullah ,‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Yerel yönetimlerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü’ Dumlupınar
Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi , Ağustos 2011.
Üstündağ, Nagehan, “Osmanlıda Şehir ve Şehri Geliştiren Unsurlardan Biri Olarak Ayanlar:Vidin ve Rusçuk Örneği(18.
Yüzyıl)”,Türkiyat Araştırmaları, Bahar 2005, Sayı 2

559

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Kur Dalgalanmalarının Banka Kredileri Üzerinde Etkileri (Yabancı Fonlar &
Sendikasyonlar)
Doç. Dr. E.Recep ERBAY1

Sema Kahraman BAYRAK2

1

Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İktisat Anabilim Dalı, erbay@nku.edu.tr

2

Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Yüksek Lisans,
semakahramanbayrak59@gmail.com

Özet: Günümüzde kredi ve mevduat faizlerini etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin başında döviz kurları
gelmektedir. Kur ve kredi birbirlerine zincirleme bağlı iki unsurdur. Ülkemizde ki özelleştirmeden ve kamunun üretiminin
neredeyse kalmamasından kaynaklı mamul ve yarı mamul yabancı para ile yurt dışından tedarik edilmektedir. Bu durumda
dışa bağımlılığı ve dolayısıyla yabancı para ile borçlanmayı beraberinde getirmektedir. 2002 yılından beri ülke olarak dövizle
borçlanmaktayız. Bu durum ülkemizde ki tüm firmaları ve bireyleri etkilemektedir. Döviz kurlarında yaşanan değişim
uluslararası para politikalarını, ülke ekonomilerini, finans sektörünü ve özellikle de bankacılık sektörünü etkilemektedir.
Bunlara ilave Merkez Bankası da elindeki döviz rezervleri için faiz oranlarını artırmaktadır. Bankalar döviz kurunda yaşanan
değişimlerden olumsuz etkilenmemek için döviz 100pozisyonu yönetimine önem verip, döviz kuru riskini en aza indirmek
için çalışmaktadır. Bu kapsamda bankalar, yabancı ülkelerden düşük faizli Sendikasyon kredisi ile borçlanarak kendilerini
fonlamaktadır. Sendikasyon kredisi alımına günümüzde en yakın örnek 11.10.2018 de Türk Ekonomi Bankası (TEB) dır. İçinde
bulunulan dönem gereği, paranın maliyeti arttığından Merkez Bankası ve bankalar, canlı krediler ve bilançolarında ki risklere
bağlı olarak faiz artırımına gitmektedir. Tüm bu bahsedilen neden sonuç ilişkileri iyi sentezlenip öngörülemediği takdirde
enflasyon ve enflasyona bağlı riskler kaçınılmaz duruma gelmektedir.

The Effects Of The Exchange Of Leads On Bank Loans (Foreign Funds & Agencies)
Abstract: Today, there are many factors affecting credit and deposit rates. The main reason for this is the exchange rate.
Exchange and credit are two elements that are linked to each other chained. In our country, the production and semifinished goods originating from the privatization and almost no production of the public sector are obtained from abroad
with foreign currency. In this case, foreign dependency and foreign currency borrowing. Since 2002, we have been
borrowing in foreign currency. This situation affects all companies and individuals in our country. The change in foreign
exchange rates affects international monetary policies, national economies, financial sector and especially the banking
sector. In addition to these, the Central Bank increases the interest rates for the foreign exchange reserves. In order not to
be adversely affected by the changes in exchange rates, the banks attach importance to foreign exchange 100 position
management and try to minimize the exchange rate risk. Within this scope, banks fund themselves by borrowing from
foreign countries with low interest syndication loan. The closest example to the purchase of syndicated loan is the Turkish
Economy Bank (TEB) in 11.10.2018. As the cost of money increases, the Central Bank and the banks increase interest rates
due to the risks in live loans and balance sheets. If all these mentioned cause and effect relationships are not well
synthesized, then the risks related to inflation and inflation are inevitable.

1. GİRİŞ
Bir ülkede piyasada ne kadar dengesizlik olursa kredi faiz oranları da o kadar artar. Eğer ülkenin ekonomisi
olağan bir şekilde seyrederse bu durumun tam tersi yaşanır ve kredi faiz oranları düşer. Faiz oranlarının
değişmesinde birçok etken rol oynamaktadır. Bu etkenlerden önemli iki kavram “kur” ve “fon” kavramlarıdır.
Fon: Bir Kurumu, işletmeyi finanse etmek ya da belirli bir işi yürütmek için, gerektikçe harcanmak üzere ayrılan
para demektir. Daha da basite indirgemek gerekirse bu kavramın ne olduğunu bilmeyen birine yoldan geçerken
“fon nedir?” diye sorsak söyleyebileceği illaki birkaç kelimesi vardır. Örneğin; annelerimizin, ananelerimizin
yastık altında biriktirdikleri paraları bir kafe ya da kuaför salonu veyahut başka bir işletme açmak için istesek
bile annemiz, ananemiz bize bir fon sağlamış olur. Ama tabii ki de “fon kavramı” bu kadar basit değildir. Her
geçen gün yatırım araçları çeşitlenmektedir.
Fonlarda kendi içinde çeşitlilik göstermektedir:
1. MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI
2. SERBEST YATIRIM FONU
3. GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
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4. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
5. BORSA YATIRIM FONU
Fon türlerinden bizi daha çok menkul kıymet yatırım fonu ilgilendirmektedir. Az öncede bahsettiğim gibi “yastık
altı” diye büyüklerimizin topladığı parayı, altını vs birçok yerde kullanmak için onlardan isteyebiliriz. İş kurmak,
borç ödemek, altın yapmak. döviz yapmak gibi. İşte bunun gibi menkul kıymet yatırım fonları da kendi içinde
dokuz çeşide ayrılmaktadır.

2. MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI:
Borçlanma araçları fonu: fon toplam varlığının yüzde sekseni kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına
yatırılan fonlardır.
Hisse senedi fonu: fon toplam varlığının yüzde sekseni kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan
fonlardır.
Kıymetli madenler fonu: fon toplam varlığının en az yüzde sekseni altın veya kıymetli madenler borsalarında
işlem gören fonlardır.
Fon sepeti fonu: fonların toplam değerinin en az yüzde sekseni devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım
fonlarının katılma paylarından oluşmaktadır.
Yabancı menkul kıymetler fonu: Fon toplam varlığının en az yüzde sekseni devamlı olarak yabancı özel ve kamu
sektörü sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonlardır.
Para piyasası fonu: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek
sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları
kapsayan şemsiye fonlardır.
Değişken fon: Fon portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları
kapsayan şemsiye fonlardır.
Yabancı fon: Ülke içinde dolar ya da yabancı para içerikli fon kurulabilir. Yatırım yapılan ürünlere göre fonun
ismi farklılık arz edecektir. Yabancı menşeli finansal enstrümanlar alındığında ve bu enstrümanların oranı %20
üzerine çıktığında yabancı menkul kıymet fonu olur ve yabancı menkullere yatırılan miktar asgari %80 olmak
zorundadır. Türkiye menşeli finansal enstrümanlar alındığında fon içeriğine göre farklı isimler alınır. Dolar olarak
kurulan fonlar TCMB satış kuru ile değerlendirilir ve TL bazlı işlem görür. 2015 Eylül ayında alınan SPK kurul
kararı ile bu fonların döviz bazlı işlem görülmesinin önü açılmıştır.
Katılım fon: Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve
diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşan fonları kapsayan fonlardır.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere fonların birçok çeşidi vardır. Bunların arasında bizi krediler açısından en çok
etkileyen yabancı fonlardır. “Eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek” 2017 yılında
yaptığı açıklama ile torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle Hazine'nin doğrudan fonlara kaynak
aktarabileceğini belirterek, "Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları
teşvik edilmiş olacak" diye belirterek yabancı fonların girişini kolaylaştırdıklarını belirtmiştir. Yine aynı
açıklamada bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş
olacak" diye konuştu. Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Şimşek,
böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını, daha güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını
kaydetti. Kısacası yabancı fonları ülkemize sokarak genç girişimcilere finansman sağlanacak, düşük faizli
finansman erişiminin önü açılacaktır. Yabancı fonların ülkemizde kredilerde ki düşüşte etkisi büyük olmakla
birlikte birçok ekonomik soruna da çözüm bulunabilmektedir.

3. KUR ETKİSİ
Faizler üzerinde etkisi büyük olan diğer bir kavramımızın “kur” kavramı olduğunu söylemiştik.
Kur: yabancı paraların ulusal para cinsinden değeridir. Bir ülkenin parası örneğin TL’si yalnız Türkiye’de
kullanılır. Ama bir Türk ithalatçısı Almanya’dan mal ithal etmek için Euro’ya ihtiyacı vardır. Dış ekonomik ilişkiler
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dövizi gerektirir. Döviz kuru bir birim yabancı para ile satın alınabilecek ulusal para miktarını gösterir. Örneğin;1
dolar =1 TL gibi. Döviz kurunda ki yükselmeye devalüasyon ve döviz kurunda ki düşmeye revalüasyon denir.
Hükümetin ya da merkez bankasının döviz piyasasına yapacağı müdahaleye göre, üç döviz kuru sistemi ortaya
çıkar.
Esnek döviz kuru sistemi: merkez bankası döviz kurlarının piyasa koşullarına göre serbestçe dalgalanmasına
müsaade ettiği sistemdir.
Sabit döviz kuru sistemi: merkez bankasının döviz piyasalarına müdahale ederek döviz kurunu belli bir değerde
tutmak istediği sistemdir.
Denetimli döviz kuru sistemi: merkez bankası kurlarda ki dalgalanmaları denetim altına alarak kurlarda ki
gelişmeyi ekonominin ihtiyacına göre belirlediği sistemdir.
Küreselleşme eğilimlerinin artmasıyla birlikte faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerinin makroekonomik
performans açısından önemi artmıştır. Faiz ve döviz kurunda meydana gelen değişiklikler hem finansal, hem de
reel sektör üzerinde etkiler meydana getirebilmektedir. Günümüzde sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı bir
ekonominin tesisi için faiz oranı ve döviz kurları adeta bir gösterge niteliğine gelmiştir. Faiz ve döviz kurunda
meydana gelebilecek değişiklikler yerli ve yabancı firmaların yatırım kararları ile tüketicilerin harcamaları
üzerinde etkili olabilmektedir. Bu yüzden parasal otoriteler iktisat politikalarını oluştururken bu iki değişkenin
seyrini dikkate almak zorundadır. Merkez Bankası, olağandışı durumlarda faiz oranları aracılığı ile döviz kurunu
kontrol edebilmektedir. Teorik olarak faiz oranları ve döviz kuru arasındaki etkileşim baslıca su üç kanaldan
gerçekleşmektedir.
Birinci kanala göre yurt içi faizlerin yüksek olması sonucu yerli finansal varlıklara olan talebin artmasıdır, böylece
döviz arzı fazlalaşır ve yerli para değer kazanır. Yatırımcılar böyle durumlarda, faiz oranları paritesi sağlanıncaya
kadar yerli yatırım araçlarını talep etmektedir.
İkinci kanala göre ise yükselen faiz oranları, firma ve bankaların faiz yükünü arttırdığı için karlarını azaltır. Böyle
bir durumda nakit akışı yavaşlar, firmaların borç yükü artar, kredilerin geri ödeme sorunu ortaya çıkar. Geri
ödenmeyen krediler banka bilânçolarını bozar ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatıp kötümser beklentilere yol açar.
Böylece ülke parası değer kaybeder.
Üçüncü ve son kanala göre ise faiz oranlarının yükselmesi, kamu maliyesinde faiz yükü ile birlikte enflasyonist
beklentileri ve risk algılamasını arttırmaktadır. Bu yüzden ülke parasının beklenen değeri düşer, risk primi
yükselir. Ampirik çalışmalarda bu durum, faiz oranı paritesinin neden sağlanmadığını açıklayan önemli bir
mekanizma olmaktadır.

4. FAİZ ORANLARI ETKİSİ (Fisher Etkisi)
Faiz oranları ve döviz kurlarının enflasyon ile ilişkisi Uluslararası Fisher Etkisi çerçevesinde analiz edilmektedir.
Ülkeler arasında faiz oranları farklılıklarının oluşumunda, söz konusu ülkelerdeki enflasyon oranları da etkili
olabilmektedir. Uluslararası Fisher Etkisi (IFE) bu durumu açıklamaktadır. Irving Fisher, kendi adını verdiği
“Fisher Denklemi” ile faiz oranı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Fisher faiz oranını nominal faiz
ve reel faiz olarak tanımlamıştır. Buna göre nominal faiz oranları ile reel faiz oranları enflasyon oranları
bakımından farklılık göstermektedir. Bu bağlamda parasal otoritenin herhangi bir nedenle para arzını artırması
durumunda nominal faiz oranları düşecektir. Bu durum ekonomide canlanma etkisi yaratarak yatırım ve
enflasyonun artmasına yol açmaktadır. Böylece artan enflasyonla birlikte uzun dönemde faiz oranları da
yükselmektedir.
Yakın zamanda bile Türkiye de kur dalgalanmasının banka kredilerinin faiz oranlarına nasıl etki yarattığına
hepimiz şahit olduk. Doların ve Euro’nun yükselmesi bankalardaki kredi faiz oranlarını buna ek mevduat
hesaplarında ki faizleri arttırdığını gördük.
Döviz kurlarının banka kredilerine faizlerine etkilerinden bahsederken diğer önemli bir kavram hem döviz kuru
hem de faizlerle etkileşim içinde olan “sendikasyon kredileri” karşımıza çıkmaktadır. Şimdiye kadar
bahsettiğimiz kur, döviz, fon kavramları kredi faizlerini etkilerken sendikasyon ; bankaların yurt dışından döviz
cinsinden aldıkları kredidir. Genellikle faizi Türkiye’de ki faizlerden düşük olur. Bu yüzden sendikasyon kredisi
alan bankalar büyük kar elde ederler. Bir yıl vadeli kullanılan kredilerdir. Bankalar uzun vadeli yatırım kredilerini,
konut kredilerini vs. bunlarla finanse ederler. Sendikasyon kredisi alımına günümüzde en yakın örnek
11.10.2018 de Türk Ekonomi Bankası (TEB) dır. (Anadolu ajansının 11.10.2018 tarihli haberi)
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Tüm bu kavramlardan bahsettikten sonra anlaşılıyor ki; kredi faiz oranlarını, kredi finansmanlarını etkileyen
birçok etken bulunmaktadır. Bankalar oluşabilecek olan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmakta,
krediler için gerekli finansmanı sağlamak için ortam oluşturmaktadır. Unutmamamız gereken tek şey dünya
ekonomisinde ülkelerin artık birbirine entegre olduğu durumudur. Özellikle döviz kurunda yaşanan değişim ile
krediler kalemi arasında ki ilişkinin sonucunun istatistiksel açıdan anlamlı ve aynı yönde olmasına rağmen
finansal açıdan olumsuz olması ulaşılan en önemli sonuçlardan birisidir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Döviz kurlarında yaşanan değişim uluslararası para politikalarını, ülke ekonomilerini, finans sektörünü ve
özelliklede bankacılık sektörünü etkilemektedir. Bankalar döviz kurunda yaşanan değişimlerden olumsuz
etkilenmemek için döviz 100 pozisyonu yönetimine önem verip, döviz kuru riskini en aza indirmek için
çalışmaktadır. Bu kapsamda bankalar, yabancı ülkelerden düşük faizli sendikasyon kredisi ile borçlanarak
kredilerini fonlamaktadır.
Bankaların borçlanma araçlarını ülkelerinin döviz cinsinden yapmaları, uluslararası anlamda olan kur
dalgalanmalarından minumum düzeyde etkilenmesi için avantaj yaratacaktır. Örneğin; 2010 yılına kadar hemen
herkesin borçlanmış olduğu konut kredileri dahi yabancı para üzerinden taksitlendirilebilmekteydi. Ayrıca
krediye ilave günümüzde birikim aracı olarak kullanılan mevduat hesaplarının da yine ülkemiz para cinsi olan TL
üzerinden yapılması ve Türk Lirası ile birikim yapan yatırımcıya teşvik ve destek amaçlı gelir vergisi kesintisinin
daha da düşürülmesi yabancı paraya olan ilgi ve talebi aşağıya çekmektedir. Ülkemiz de ticari anlamda yatırım
yapan yatırımcılara yine kur dalgalanmamasından zarar görmemesi için bağlantılarını sabit kur sistemi ile
yapması konusu anlatılmalı ve bu yönde teşvikler uygulanmalıdır. Çalıştığı bankalarında yatırımcıyı bu konuda
yönlendirmesi önem arz etmektedir.
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Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sağlık Sistemi İle Türk Sağlık Sisteminin
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Özet: Sağlık sistemleri, bizlere ülkelerin yaşam tarzı, kültürel ve sosyal dokuları, ekonomik ve politik durumları hakkında bilgi
vermektedir. Nüfusu en kalabalık Avrupa Birliği üyesi ülke Almanya’dır. Üstelik Almanya ve Türkiye’ nin nüfusları birbirine
yakınlık göstermektedir. Buna ek olarak, bu iki ülkenin yalnızca nüfusu değil, sağlık sistemlerinin de benzerlik göstermesi ve
Almanya’ da çok fazla Türk kökenli insanın yaşaması, çalışma için Almanya örneğinin seçilmesinin ve çalışmanın Almanya ile
sınırlandırılmasının sebebidir.
Bu çalışmada literatür taramalarına dayanarak Avrupa Birliği’ne üye ülke olan Almanya ile Avrupa Birliği üyeliğine aday bir
ülke Türkiye’ nin sağlık hizmetleri sunumunu, sistemini ve sağlık finansmanı ve harcamalarını incelenerek
karşılaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemi, Almanya, Türkiye, Avrupa Birliği, Sağlık Politikası

GİRİŞ
Kamu politikaları içerisinde yer alan sağlık politikası önemli bir konudur. Özellikle 1980’ ler itibariyle teknolojinin
gelişmesi, yaşam süresinin uzaması ve sosyal devlet olmanın getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler kapsamında
sağlık hizmetleri ve politikalarının önemi giderek artmıştır. Bu nedenledir ki sağlık sektörü, sürekli kendini
yenileme, iyileştirme potansiyeline sahip, içerisinde verimlilik, etkililik gibi ilkeleri barındırır, ekonomik
kaynaklar ve sosyal politikalarla yakından ilişkilidir.
Her ülkenin sağlık politikaları ve vatandaşlarına sunduğu hizmetler sağlama yöntemi o ülkenin kültürel,
sosyolojik ve politik stratejilerine, sosyo-ekonomik durumuna, ve finansal kaynaklarına göre şekillenmektedir.
Bu etkenlere bağlı olarak her ülkenin sağlık politikası ve verdikleri hizmet farklılık gösterse de tüm bunların
altında yatan amaç ortaktır.
Ülkelerin ve benimsedikleri sağlık politikalarının çeşitliliğine rağmen Avrupa Birliği’nin sağlık hizmet ve
politikalarını belirli bir standartta tutmayı amaçladığı görülmektedir. Yakından incelendiğinde, Avrupa Birliği’ne
üye birçok ülkenin farklı birer sağlık politikasına sahip olmasına rağmen birlik içinde bu politikaların amaç ve
kapsamının orta noktada buluştuğu bir yapı görülmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerin sağlık
sistemleri ve politikaları Türkiye gibi birliğe aday ülkelerin sağlık sistemleri ve stratejileri üzerinde de büyük
etkilere sahiptir.
Nüfusu en kalabalık Avrupa Birliği üyesi ülke Almanya’dır. Üstelik Almanya ve Türkiye’ nin nüfusları birbirine
yakınlık göstermektedir. Buna ek olarak, bu iki ülkenin yalnızca nüfusu değil, sağlık sistemlerinin de benzerlik
göstermesi ve Almanya’ da çok fazla Türk kökenli insanın yaşaması, çalışma için Almanya örneğinin seçilmesinin
ve çalışmanın Almanya ile sınırlandırılmasının sebebidir.

1. AVRUPA BİRLİĞİ SAĞLIK POLİTİKASI
Avrupa Birliği, üye ülkelerin üye ülkelerin kendi Ulusal Sağlık Politikalarına sahip olmaları ilkesi benimsenmiştir.
Avrupa Birliğine üye ülkelerin sağlık politikaları ulusal olmakta ve farklılık göstermektedir ancak tüm bu
farklılıklar ortak amaçlara hizmet etmektedir. Avrupa Birliği düzeyindeki sağlık politikalarının temel amaçları;
katma değer yaratmak, ölçek ekonomisini geliştirmek, üye ülkelerin sağlık politikalarında tamamlayıcı rol
oynamak, Avrupa vatandaşlarının sağlık statüsünü yükseltmek, siyasi birlik amacına ulaşmaya katkı yapmaktır.
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2. ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ
Endüstrileşmiş ve zengin bir ülke olup, refah devleti yönelimli bir sağlık sistemi izleyen Alman sağlık sisteminin
en önemli unsuru 1883 yılında Bismark tarafından hayata geçirilen zorunlu sosyal sağlık sigortasıdır. Bismarck
Modeli denilen bu uygulamanın kaynak ülkesi niteliğindedir (Sargutan 2005).
AB içerisinde en fazla nüfusa sahip ülke konumunda olan Almanya federal cumhuriyeti 16 eyaletten
oluşmaktadır. Nüfusu 82 milyon 700 bin civarında olan Almanya politik sisteminin genel anlamda, özelde de
sağlık sisteminin, temel karakteristiği federal yönetimle eyalet arasında karar verme gücünün paylaşılmasıdır.
Ancak zorunlu sigorta programlarının yönetişimi ise hükümet dışı korparatist kuruluşlara delege edilmiştir
(Karagan,2008; Busse ve Riesberg 2004).
Almanya’da sağlık hizmetleri yüzyılın başından beri hastalık sigortası kamu ve özel işbirliği ile finanse
edilmektedir. Almanya’nın sağlık güvenlik sistemi zorunlu sağlık sigortası programı ve özel sağlık sigortası
programından oluşmaktadır. Nüfusun yaklaşık olarak % 90’ı zorunlu sağlık sigortası kapsamında olup % 10’u
özel sağlık sigortası kapsamında yer alırken, % 0,3’ü de herhangi bir sağlık güvencesine sahip değildir.
Zorunlu sağlık sigorta programının finansman kaynakları işçi, işveren, devlet prim katkılarından ve diğer
gelirlerden oluşmaktadır. Prim katkıları sigortalının gelirinin belirli bir yüzdesi olarak kesilir. Prim oranları her yıl
değişebilmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2006).
Bireyler gelir düzeylerine göre hastalık fonlarına prim ödemekte ve sağlık ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak sağlık
hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Prim katkıları, sigorta riskine ve sigortalıya bağlı kişi sayısına bakılmaksızın
sigortalının gelirinin belli bir yüzdesi kesilerek toplanmaktadır. Zorunlu sağlık sigortası programı kapsamında
sigortalı olan herkes maliyetleri paylaşmak ve primlerini ödemek zorundadır. Bu nedenle sigortanın yarısını
çalışan ödediği gibi yarısını da işveren ödemektedir. Ayrıca, zorunlu sağlık sigortasına sahip kişiler aynı zamanda
ek sigorta da yaptırma hakkına sahiptirler.
Özel sigortalarla yaşlılık bakımı, hastalık, kaza ve yaralanma durumları için anlaşmalar yapılabilir. Bu anlaşmalar
resmi sağlık sigortalarıyla da birleştirilebilir. Eğer kişinin resmi sağlık sigortası zorunluluğu yok ve herhangi bir
resmi sigortaya da kayıtlı değilse, özel sigorta kişinin tek güvencesi olabilir. Resmi sigortanın prim ödenti
sınırının üstünde gelire sahip olanlar özel sigortalarla kısmen ya da tamamen anlaşma yapabilirler. Devlet
hizmetinde hastalık riskine karşı sigortalanan memurlar tamamlayıcı bir özel sigorta ile anlaşabilirler (Toplum ve
Hekim, 1994).
Almanya sağlığa ciddi önem vermekte, sağlık alanında izlediği politikalar sayesinde diğer ülkelere örnek bir
konumdadır.
Almanya, sağlık harcamalarına ülke zenginliğinin önemli bir miktarını ayırmaktadır. Alman Federal İstatistik
verilerine göre, toplam sağlık harcaması 2012 yılında 300,4 milyon €’dur. Bu tutar GSYİH’nin %11,4 oranına
karşılık gelmektedir. OECD verilerine göre, 2000-2009 yılları arasında kişi başına düşen sağlık harcamalarında
reel büyüme yıllık ortalama %2,1’ iken OECD ülkeleri arasında yıllık %4,1 oranında büyümektedir (Atabey ve
Meriç, 2016)
Almanya’da Yasal Sağlık Sigortaları ile beraber 2009 yılından bu tarafa RSA olarak adlandırılan sigorta
uyuşmazlıklarına çözüm sunan sigorta şirketi federal ve eyalet hükümetleri sağlık finansmanında söz
sahibidirler. 1996 yılından beri hastane finansmanında ise hastane ödemeleri sabit bütçe üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Sağlık yatırımları eyaletlerce karşılanırken, sağlık cari harcamaları ise, hastalık fonları ve
hastaların cepten ödemelerince karşılanmaktadır (Atabey ve Meriç, 2016).

3. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ
79,51 milyon nüfusuyla dünyada en fazla nüfusa sahip olan 20 ülke arasında yer alan Türkiye, ülkedeki yüksek
doğurganlık hızı ve büyüme oranlarıyla birlikte genç bir nüfusa sahip bir ülkedir.
Türkiye’de saglık hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu, yarı kamu, özel ve hayırsever olmak üzere pek çok örgüt
faaliyet göstermektedir. Kamu kesiminde sağlık bakanlığı, üniversiteler ve Savunma Bakanlıgı saglık hizmeti
veren baslıca kurumlardır. Bunların dısında dini gruplar, azınlıklar ve vakıflar ile kar amaçlı çalısan özel hekimler,
dis hekimleri ve eczacılar da saglık hizmeti vermektedir (Karagan, 2008).
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre sağlık hizmeti kamu malı niteliğindedir, devletin görevlerindendir ve
sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. Sağlık hizmetleri kamu, yarı kamu, özel ve kar amacı
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gütmeyen vakıf kuruluşlarınca sağlanır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ise vergiler, sosyal güvenlik primleri
(SGK), özel sigorta primleri ve cepten ödeme ile gerçekleşmektedir (Pekten, 2006).
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmeti özel kesim ve kamu kesimi olmak üzere iki sektör
tarafından sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri bir yandan kamu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
sunulurken kamu sektörünün farklı gruplardaki hizmet standartları birbirinin aynısı değildir.

4. ALMAN SAĞLIK SİSTEMİ İLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dünyada sağlık harcamalarında AB’ ye üye ülkeler önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüksek harcamaların çeşitli
açıklamaları olsa da en öne çıkanlar gelişmiş ülkelerde nüfusun giderek yaşlanması, tıp ve ilaç teknolojilerindeki
gelişmeler sonucu sağlık hizmetlerinde arzın ve talebin artması ve bazı kronik hastalıklarda görülen artış olarak
belirtilmektedir. Toplam sağlık harcamalarında kamusal kaynakların yüzdesi bakımından Almanya Avrupa
ülkeleri arasında on sekizinci sırada yer alırken Türkiye’de on dokuzuncu sırada yer almaktadır. Ancak kamu
kaynaklı sağlık harcamalar son on beş yıl içerisinde ciddi boyutta azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi de özel
harcamalardaki artış ve vergi ile finanse edilen hizmetlerin yüzdesindeki azalmadır.
Toplam sağlık harcamalarında kamu harcamalarının paylarına bakıldığında Türkiye 1980’den itibaren Kore ile
birlikte en düşük kamu harcamasına sahip ülke durumunda iken, 2000’li yıllarla birlikte sağlıkta yapılan
yatırımların etkisiyle kamunun sağlık harcamalarındaki payı %10’dan fazla artmış ve 2012 itibariyle %76,8 ile
OECD üye ülkeler ortalamasının üzerine çıkmıştır. Almanya’ nın 1980’ lerden itibaren % 78,7- 76 aralığında
kararlı bir tavır sergilediği, ancak 2000’ li yıllarla birlikte sağlık harcamalarının payının artış göstermediği,
Türkiye’ nin Almanya’yı yakaladığı görülmektedir.
Türkiye’nin ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ise diğer üye ülkelerin bir kısmından
daha fazladır. Türkiye’nin ilaca olduğundan çok fazla harcama yaptığı belirtilebilir. Özetlemek gerekirse
Türkiye’nin sağlık harcamaları belirtilen her kalem için AB ortalamasının altında seyretmektedir
Türkiye’de ve Almanya’da da tüm dünyada olduğu gibi özellikle son on beş yılda sağlık harcamalarının GSYİH’e
oranı giderek önemli ölçüde artmıştır. Çalışmada incelenen Türk ve Alman sağlık sistemlerinin her ikisinde de
sağlık hizmetlerinin farklı kollarla sunulması ortak bir sağlık politikası belirleyip bu politikayı gerçekleştirmeyi ve
sürdürebilmeyi engellemektedir. Bu durum her iki ülkenin sağlık politikalarının önündeki önemli bir sorunu
olması nedeniyle sağlık sisteminin bütüncül bir şekilde işlemesi için yetki aktarımı, sınırlılıkları ve sınırları
netleştirilmelidir.
Almanya’nın sağlık sistemine bakıldığında, tüm bireyler sağlık sisteminin kapsamındadır. Bu kapsayıcı sağlık
sigortasına sahip olan herkes, ayrım gözetilmeksizin sağlık hizmetlerinin hepsinden yararlanabilmektedir. Ancak
veriler incelendiğinde uygulamada nüfusun yaklaşık %11’inin kapsam dışında kaldığı ve evrensel kapsamanın
bu ülkede gerçekleşmediği görülmektedir. Sigortasız grubun çoğunluğunu kendi hesabına çalışan küçük
işverenler ve kaçak göçmenlerin oluşturduğu bilinmektedir.
Türkiye’de de tıpkı Alman sağlık sisteminde olduğu gibi kapsayıcı bir sağlık sigortasının varlığı görülmektedir.
Herkes sağlık sisteminden genel sağlık sigortasına sahip olmak koşuluyla ayrım yapılmaksızın sağlık
hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Ancak sağlık hizmetlerinden Türkiye nüfusun yaklaşık %7,6 ’sının kapsam
dışında kaldığı görülmektedir. Her iki ülkede de evrensel sağlık politikalarının var olmasına rağmen kapsam dışı
kalan nüfus varlığı göze çarpmaktadır.
Ülkelerin sağlık kaynakları veya sağlık girdileri açısından ele alındığında ise Türkiye’nin genelde diğer ülkelerin
ve AB ortalamasının gerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye’de yüz bin kişiye düsen yatak sayısı
yaklaşık olarak 263 iken bu oran Almanya’da yaklaşık olarak 858’dir. Benzer şekilde Türkiye’de yüz bin kişiye
düsen hemşire sayısı 257 iken bu oran AB ortalaması için 725 civarındadır. Tüm branşlarda sağlık insan gücü
açısından Türkiye AB ortalamalarının altında seyretmektedir.

SONUÇ
Sağlık sistemleri, bizlere ülkelerin yaşam tarzı, kültürel ve sosyal dokuları, ekonomik ve politik durumları
hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle sağlık sistemleri tüm dünyada farklılıklar göstermekte, ülkeler tek tip bir
politika benimseyememektedir. Farklı sağlık sistemlerinin yanında, ülkeler sabit bir hizmet sunucusunu
benimseyememekte, zamanın doğal akışı içerisinde sağlık hizmetleri ve politikaları ekonomi ve politik seyre

566

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

bağlı olarak değişim göstertmektedir. Tüm bu durum, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin neden tek bir sağlık
sisteminin benimseyememesinin nedenidir.
Avrupa Birliği sağlık politikası, üye ülkelerde sağlık finansmanının ulusal düzeyde organize edilmesi, öz
kaynaklara dayandırılması yönündedir. AB komisyonu Avrupa Birliği ülkeleri için sağlık alanında üç temel hedef
belirleyerek sağlık hizmetlerinin belirli bir kalite ve standardı yakalamasını amaçlamaktadır. Bunlar; erişebilirlik,
kalite ve mali sürdürülebilirlik ilkeleridir.
Türkiye, 2003-Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası modelini sağlık finansman modeli
olarak kullanmakta, sağlık hizmetleri bu yolla sağlanmaktadır ve sağlık güvencesinin tüm nüfusu kapsaması
amaçlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye’de hem zorunlu kamu sağlık sigortası hem de kamu yardımı
modeli uygulanmaktadır.
Bismarck sağlık sistemi modelini benimseyen Almanya, sağlık sistemi merkeziyetçilik değil; çoğulculuk ve özerk
yönetim ilkelerine dayanır. Almanya’da Yasal Sağlık Sigortaları ile beraber 2009 yılından bu tarafa RSA olarak
adlandırılan sigorta uyuşmazlıklarına çözüm sunan sigorta şirketi federal ve eyalet hükümetleri sağlık
finansmanında söz sahibidirler. Almanya, sağlık harcamalarına ülke zenginliğinin önemli bir miktarını
ayırmaktadır.
Türkiye ve benzer gelişmekte olan ülkeler sağlık harcamalarındaki artışın sağlık indikatörlerinde her zaman
benzer bir gelişime yol açmayacağı bilinciyle hareket etmeli, harcamalardaki kontrolsüz artışı önlemek ve
optimal harcama seviyesi belirlemek için reformlar geliştirmeli, makul bir maliyetle etkin bir sağlık hizmeti
sağlamaya çalışmalı ve sağlık sisteminin finansmanı için diğer politika alanları ile vergi tahsisi için rekabet içinde
olmalıdır.
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Özet: İşletmelerin müşteri istek ve beklentilerini karşılamada başarılı olabilmeleri için beklentiler daha iyi anlaşılmalı ve
tatmin edilmelidir. Müşteri isteklerinin anlaşılmasında kullanılan yaklaşımlardan biri ise Kano modelidir. Bu model
işletmelerin müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır. Buradan
hareketle planlanan bu çalışmada Kano modeli tanıtılıp, örnek bir uygulama verilmiştir. Genellikle Müşteri İhtiyaç ve
Beklentilerini Karşılamada ve Türkiye de yapılan çalışmalarda bu modelin çok fazla kullanılmaması yapılan çalışmanın
önemini vurgulamaktadır
Keywords: kano modeli, müşteri tatmini, rekabet, küreselleşme

1.Giriş
Kano model Müşteri istek ve ihtiyaçlarını, memnuniyet üzerindeki etkisine göre sınıflandıran ve böylece müşteri
gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir yöntemdir. Kısaca müşteriyi kendinden iyi tanımak
anlamına gelmektedir. Kano Modeli 1984 yılında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürün/hizmet
özelliklerinin sınıflandırılması amacıyla Dr. Noritaki Kano ve meslektaşları tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde
henüz yeterince ilgi görmemiştir. Aslında müşterisi için değeri tanımlamak, rekabette farklılaşmak inovasyon,
kısıtlı kaynaklarını en gerekli iyileştirme faaliyetinde kullanmak, daha kârlı olmak isteyen firmalara katkısı olacak
etkili araçlardan biridir.
Kano modeli işletmelerin müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi
ortaya çıkarır (Lin ve ark, 2017). Bu model bazı müşteri gereklerinde küçük bir gelişme sağlandığında müşteri
memnuniyeti son derece artarken, bunun aksine diğer müşteri gereklerinde büyük bir gelişme olmasına rağmen
müşteri memnuniyet derecesinin niçin sıradan bir artış gösterdiğini açıklayan bir modeldir. Kano Modeli daha
çok pazarda var olan ürün ve hizmetler için uygulamak doğru olacaktır.
Ürün ve hizmete müşterilerin ihtiyacı olduğu düşünülen özellikler eklendiğinde bazen farklı tepkiler alınabilir:
“nötr tutum”, “çok heyecanlanmak”, “ne kadar çok verirsek o kadar mutlu” vb. Kano modeline göre bunun
sebebi, özelliklerin müşteri tatmini açısından farklı kategorilere düşmesidir. Bir örnek vermek gerekirse,
otomobilimizin trafik ışıklarında durmak için gereken frenleme yeteneği ile yakıt tasarrufu özelliklerini ele
alalım; aracımız her ikisinde de gayet başarılı olsun. Aracı istediğimiz anda durdurabilmek, kaza riskini kaldırdığı
için yakıt tasarrufuna göre daha önemli bir ihtiyaç olarak düşünülebilir ancak müşteri tatminini arttıran, yakıt
tasarrufu olacaktır. Fren mekanizmasının başarısı müşteri için “olmazsa olmaz, zaten olması gereken” bir ihtiyaç
iken yakıt tasarrufundaki her iyileşme müşteri tatmini daha çok arttıracaktır.

2. Kano Model Analizi
Öncelikli olarak bir firma müşteri ihtiyaçlarını nasıl analiz eder? Müşterileri neyin memnun ettiğini veya temel
gereksinimlerinin neler olduğunu kolayca nasıl belirleyebilir? Bu soruları ele almak için güçlü bir teknik olan
Kano modeli Tokyo Rika Üniversitesi'nden Profesör Noriaki Kano ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Kano
modelin teorisi; bazı müşteri gereksinimleri için, müşteri memnuniyeti, ürün veya hizmetin tamamen işlevsel
olduğu ölçüyle orantılıdır (Stroud, 2018).
Kano modeli üç tip gereksinimi karşılar:
•

Temel ihtiyaçların karşılanması: Bir şirketin pazara girmesini sağlar.

•

Performans gereksinimlerini karşılamak: Bir şirketin pazarda kalmasını sağlar.

•

Heyecan ihtiyaçlarının karşılanması: Bir şirketin birinci sınıf olması için üstünlük sağlamasına izin verir.
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Kano, müşterilerin gereksinimlerini istedikleri kalite niteliklerini, beklentileri karşılaması ve memnuniyet
düzeyindeki etkisine göre üç sınıfa ayırılmaktadır (Lin ve ark, 2017).
Şekil 1. Kano Model

Eşik Değeri Özellikleri, Olmazsa olmaz (Temel) (Threshold Attributes): Müşterinin ürünü kullanması için ürünün
sahip olması gereken minimum seviyedeki özellikler. Bu özelliklerin yoksunluğu yüksek seviyede tatminsizliğe
yol açarken, varlığı ise yok sayılacak derecede müşteri memnuniyetini etkiler. Müşterilerinizin belirtmeye bile
gerek duymadığı, alacakları ürün veya hizmet kapsamında zaten olacağını düşündükleri gereksinimlerdir.
Örneğin, uçak seyahati yapılacağı esnada tercih edilen hava yolundan bileti aldıktan sonra uçuşun planlı
saatinde kalkmasını, bilette tanımlı koltukta seyahat ediyor olunmasını kabul eder, bu hiçbir şekilde
sorgulanmaz.
Performans Gereksinimleri, (Performance Attributes): Müşterilerin doğrudan talep ettikleri ve karşılandıkça
memnuniyet seviyelerini yükselten gereksinimlerdir. Hava yolu örneğinde, koltuk diz mesafenizin geniş olması,
uçuşunuzun bağlantılı yerine direkt olması, sunulan ikramların kalitesi, bagaj ya da check-in bekleme süreleri
gibi faktörler memnuniyet düzeyini doğrudan etkileyecektir.
Heyecan Verici Gereksinimler (Excitement Attributes):Müşterilerin direkt olarak dile getirmedikleri hatta
farkında dahi olmadıkları, ancak karşılanmalarının büyük bir heyecan ve bağlılık unsuru olduğu gereksinimlerdir.
Bu gereksinimlerin karşılanmamaları ise herhangi bir tatminsizliği tetiklemez. Tekrar hava yolu örneğinden
hareket edecek olunursa; uçuş süresince yolculara tahsis edilmiş, film izlemek veya müzik dinlemek gibi
aktiviteleri gerçekleştirebilmek bir eğlence ekranın olması daha iyi bir deneyim yaşatabilir; hele bir de bu
ekranlar yolcuyu tanır, daha önceki tercihlerinden hareketle beğenebileceği içerikler sunar ya da bir önceki
uçuşta yarım bıraktığı filme kaldığı yerden devam etmeyi önerirse… Müşteride oldukça memnuniyet arttırıcı bir
unsur olarak görülebilir.
Bu üç kalite türünün yanı sıra iki tür daha belirlenebilir.
•

Fark etmez (Nötr)

•

Tersine makbul (Karşıt olmak)

Bunlar gerçek müşteri ihtiyacı olmadığı için karakteristik olarak adlandırılırlar. Nötr nitelikte müşteri
memnuniyeti, ürün özelliğinin performansından etkilenmez. Ters veya karşıt nitelikte ürün özelliğinin
performansının artmasıyla müşteri memnuniyeti azalır. Böylece, ürün özellikleri memnuniyet düzeyine etkisi
açısından beş farklı sınıfa ayrılmıştır.
•

Daha iyi

•

Olmazsa olmaz
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Bu beş kategoriyi bir grafik üzerinde “Tatmin–Performans” eksenlerine işleyerek, yatay eksende müşterinin
ihtiyacını somut olarak karşılama performansı (yeterli ya da yetersiz), dikey eksende ise buna karşılık müşteride
oluşturulan tatmin seviyesi (tatmin olmuş ya da olmamış) algısını görülebilecektir.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinde sürekli bir değişim olmaktadır. Yukarıdaki şeklin yatay ekseni bir ürünün ya da
hizmetin ne kadar işlevsel olduğunu (Şekil 1). Dikey eksen müşterinin ne kadar memnun olduğunu
göstermektedir. Orjinden 45 dereceden geçen çizgi, müşteri memnuniyetinin ürün ya da hizmetin ne kadar
işlevsel olduğu ile doğru orantılı olduğu durumu temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, müşterinin daha işlevsel
bir üründen daha memnun ve daha az işlevsel bir üründen daha az memnun olduğu durumu temsil etmektedir.
Kano, gereksinimleri “tek boyutlu” gereksinimler olarak tanımlamaktadır (Stroud, 2018). İşlevsellikteki %10'luk
bir gelişme, müşteri memnuniyetinde %10'luk bir iyileşme ile sonuçlanabilmektedir. Örneğin, bir sistemdeki
tepki süresi ne kadar hızlı olursa veya bir araç için lt. başına yapılan km. ne kadar fazla olursa, müşteri o kadar
çok hoşlanacaktır.
Daha Çok, Daha İyi: Rekabetçi kalabilmek için gereklidir. Müşteri bu gruba giren ihtiyaçlarını tanımlayabilir,
Tercihlerini yaparken etkilidir. Bu kategoriye giren ihtiyaçlar çeşitli araçlar kullanılarak kolayca tespit edilebilir:
müşterilerle sohbet, gözlemler yapmak, anket, focus gruplar vb. Bu ihtiyaçları gideren özellikler ne kadar çok
temin edilirse, tatmin doğrusal olarak artar, azaldıkça da müşteri tatmini düşer. Tezat gibi görünse de “gürültü”,
“fiyat”, “emisyon” gibi ihtiyaçların azı makbul olmaktadır ancak yine bu kategoriye girecektir.
Olmazsa Olmaz: Bu gruba giren ihtiyaçlar müşteri şikâyet sistemler, içsel kalite proses ölçümleri, kaybedilen
müşteri araştırmaları, kazanç kayıp raporları gibi araştırma sonuçlarından toplanmalıdır. Bu kategori için kalite
özelliklerine örnek verirsek; cep telefonumuzun pil ömrü, GSM operatörünün kapsama alanının genişlemesi,
yemek listesinde daha çok seçenek sunulması, aracımızın serviste yağ değişimini bekleme süresi, otele girişte
check-in için bekleme süresi, TV ekran çözünürlüğü vb. sayabiliriz.
Sürpriz: Bu özellikler müşteriyi şaşırtır, heyecanlandırır, rakiplerde yoktur hatta sektörde bilinmez, firmanın
farklılaşmasını sağlar. İnovasyonlar satış için eşsiz fırsatlar sunar. Ürünü farklılaştıracak olan özellikler, eğer
bulunabilirse pazarda bir süre rakiple karşılaşılmaz.
Bu ihtiyaçları bulmak zordur çünkü şirkette farklı ve inovatif düşünce yapısının kültürde var olması gerekir. Bu
durumda işletmelere düşen müşteri ile derin mülakatlar, müşteriyi ürün hizmeti kullanırken yerinde
gözlemlemek, müşterinin ihtiyacını başından sonuna kadar nasıl giderdiğini anlamak (ayrıca müşteri deneyimini
baştan sona bizzat yaşamak), müşterinin ürün hizmet ile hangi “işini” gördüğünü anlamak olarak özetlenebilir.
Eğer bu özellikler varsa müşteri tatminini beklenenin ötesinde arttırır, yok ise tatmini olumsuz etkilemez çünkü
bunlar müşterinin bilmediği kendisi için sürpriz olan unsurlardır. Bunlar ürün ve hizmete ilk eklendiğinde
müşterinin hayatına değer katıyorsa müşteri ekstra ödeme yapmaya razıdır. Bu kategorinin zor tarafı bugün
“sürpriz” olan bir özelliğin yarın “daha çok, daha iyi” kategorisine kayması, bir sonraki gün ise “olmazsa, olmaz”
haline gelmesidir. Sebep rekabetin taklit etmesidir.
Kalite özelliklerine örnek olarak:
•
•
•
•
•
•
•

Wi-fi sistemli elektronik aletler
Park etme özelliğine sahip otomobiller
Buruşmayan kumaşlar,
Çevrilerek açılan şişe kapakları,
Geniş yarıklı tost makineleri
Balık avlamakta olan insanların nehri ve göl taban çevresini görmelerini sağlayan sıvı kristal ekranlı
balık sonarları
Örneğin, bir restoranda akşam yemeği sonunda hediye verilmesi müşterileri son derece memnun
ederken, hediye sunulmaması memnuniyetsizliğe neden olmayacaktır.

Fark Etmez: Bu kategoriyi, varlığı ya da yokluğunu müşterinin umursamadığı özellikler olarak özetleyebiliriz;
müşteri tatminini etkilemez. Bu kategori için kalite özelliklerine örnek verirsek; cep telefonumuzda hazır yüklü
halde gelen ve her yüz kişiden ancak bir tanesinin kullandığı pek çok uygulama, GSM operatör kapsamında
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verdiği gereksiz SMS adetleri, yeni aldığınız ürünün tanıtım kataloğunda aynı açıklamaların başka dillerde yazılı
olarak bulunması, araçta sigara çakmağı bulunması vb. sayılabilir.
Tersi Makbul: Bu özelliklerin değer önerisinden kesin olarak çıkarılması gerekir, zira varlığı müşteri
tatminsizliğine sebep olur, yokluğu tatmin sağlar. Böylesine bir içerik neden ürün yada hizmete eklenmektedir?
Genellikle geliştirme aşamasında yeterince test yapmamış olmaktan ya da sonrasında müşteri anketi
uygulamamaktan kaynaklanır. Kısa sürede fark edilip özellikler arasından çıkarılabildiği gibi müşterisinin nabzını
yakından tutmayan firmalarda uzun süre kalabilmektedir. Bu durum pazar kaybına sebep olur. Örneğin bazı
müşteriler özellikleri fazla olan yüksek teknoloji bir fotoğraf makinasını tercih ederken diğer müşteriler için bu
özellikler kullanımı zorlaştırıp karmaşık gelebilir.

1.1. Kano Model Tekniği Uygulanma Aşamaları
Müşteri odaklı olan kuruluşlar, ilk olarak hedef müşteri gruplarını belirler, onları en iyi şekilde tanır ve o
kuruluştaki her faaliyeti müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin edebilecek şekilde planlar. Böylece etkin bir
şekilde yeni bir ürün veya hizmet tasarımı yapılabilir. Pazar, birbirlerinden farklı istek ve ihtiyaçları bulunan
tüketicilerden oluşur. İşletmeler bu farklı özellikte istek ve ihtiyacı bulunan tüketicilerin tümünün beklentilerini
karşılamakta zorluk çekerler. Bu yüzden bütün heterojen pazarı, birbirine benzer ihtiyaçlara sahip olan tüketici
gruplarına ayırarak bölümlendirirler (Delice ve Güngör, 2008). İşletmeler belirtilen kriterlere göre pazarı
bölümlendirdikten sonra hangi pazar bölümü en büyük fırsatları sunmaktadır, hedef pazar olarak kaç bölümü
seçmelidir sorularına cevap aramaktadırlar. Hangi pazar bölümünün en büyük potansiyele sahip olduğuna karar
verirken, işletmenin amaçlarını ve güçlü yönlerini, rekabet durumunu, bölümün büyüklüğünü (satış hacmi
olarak), bölümün büyüme potansiyelini, dağıtım gereklerini, gerekli harcamaları, kâr potansiyelini, firma imajını
ve "bir farklı üstünlük stratejisi" geliştirip bunu devam ettirip ettiremeyeceğini göz önünde bulundurmalıdır.
Tablo 1. Kano Modeli Prosesi
Araştırma
Analiz ve Beyin Fırtınası
Uygun veri kaynaklarını
Veri analizi yap
bul
Veri toplama
stratejilerini belirle

Kavram ve fonksiyonları
listele

Veri toplama planı yap

Fonksiyonu yerine
getirme konusunda bir
anket hazırla

Verileri topla ve özet
bilgiler oluştur

Anketi uygula

Pilot ve Diyagram
Müşteri gereksinimi
matrisi oluştur
Anket sonuçlarını
matrise gir ve
değerlendir
Sonuçları kano modeline
kaydet

İzlenecek Strateji
Proje seçimlerini yap
Ürünleri geliştir

Hizmetleri geliştir
Pazarlama stratejisini
belirle

Kano Modelini uygularken farkında olunması gereken önemli parçalardan biri müşterileri gruplandırmaktır. Zira
bazı müşteriler için “sürpriz” olan özellikler diğerleri için “daha çok, daha iyi” kategorisine girebilir ya da birileri
için “olmazsa olmaz” unsurları diğerleri için “daha çok, daha iyi” olabilir. Bakış açısındaki bu fark, ürün ya da
hizmetin gerçekte hangi ihtiyacı giderdiğine, yaş/nesil farkına, bölgesel farklara ve daha pek çok unsura bağlı
olarak oluşabilir. Dolayısıyla uygulama çalışmasında çok kuralcı olmadan esnek düşünmek gerekir. İnovasyon ve
müşteri için değer önerisi oluşturmak çalışmalarının tümünde, segmentasyon, ilk adım olarak düşünülmelidir.
Müşteri ihtiyaçlarının hangi kategoriye düştüğünü anlamak için özel bir anket yapmak gerekir: bir ürün/hizmet
özelliğini, müşterilere (tek grup ya da farklı gruplar), olumlu ve olumsuz mana içerecek şekilde, iki farklı ve
özenle seçilmiş soru cümlesiyle sorular sorulabilir. Cevapların istatistiksel ağırlığına göre kategoriye karar
verilmelidir. Arzu edilirse daha derin analiz için yerinde gözlemler yapılmalıdır. Böylece
eklemek/çıkarmak/olduğu gibi bırakmak gereken özellikleri ortaya konulabilir.
Ürünü oluştururken gereksinimlerini tanımlamak ve önceliklendirmek için Kano Modeli şu şekilde kullanılabilir:
•
•
•
•

Kullanıcı ihtiyaçlarını her biri ayrı olacak şekilde tanımlanmalı.
Her birini ihtiyacı eşik değeri özellikleri, performans gereksinimleri ve heyecan verici gereksinimler
olarak 3 ana kategori altında gruplanmalı.
Eşik değeri özelliklerine ilişkin gereksinimleri ‘Must Have’ (Olması Zorunlu) gereksinimler olarak,
Performans gereksinimleri ‘Should Have’ (Olması Gerekli) gereksinimler olarak,
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Heyecan verici gereksinimleri ‘Nice to Have’ (Olsa İyi Olur) gereksinimler olarak önceliklendirilmelidir.
Eğer amaç fark yaratmak ise ürün ile ‘Nice to Have’ olan ve heyecan yaratacak, müşterinin
memnuniyetini artıracak bu gereksinimleri karşılıyor olunması gerekir.

İşletmelerde müşteri istek ve beklentilerini belirleyen iş analizinde ürün kapsamını oluşturma sırasında Kano
Modelinden faydalanırken şunu kesinlikle unutmamak gerekir ki Kano Modelinde tanımlanan gereksinimlerin
bir ömrü vardır. Bugün için “Heyecan verici gereksinimler” olan bir gereksinim yarın “Performans” ve hatta
“Olması Zorunlu” gereksinime dahi dönüşebilir. Örneğin; ilk cep telefonları çıktığında kablosuz bir şekilde her
ortamda bir yakınınıza ulaşabilmek heyecan yaratmıştı, ama şimdi sadece telefonla konuşmayı standart olarak
olması bekleniyor, bu konuda hiçbir tartışma beklenmiyor.
Bir müşteri olarak ihtiyaçların sürekli değişmekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir. CD'lere geçerken
müşterilerin birçoğu ihtiyaçlarının değiştiğini fark etmedi, ancak müzik endüstrisi araştırma yoluyla,
teknolojideki rekabete ve gelişmelere ayak uydurarak, yeni ürün teklifleriyle müşterilerini daha memnun etti
ortaya çıkmıştır. Bugün bile CD'ler toz kaplı olduğu için bile sadece 'Spotify' kullanabiliyorlar, müzik
teknolojisindeki yeni gelişmeler, müzik müşterisi ihtiyaçlarını daha da ele almak için yapılmakta olduğunun bir
göstergesi olarak görülebilmektedir.

3. Sonuç
Günümüzde işletmeler arasında küreselleşmeye bağlı olarak rekabetin arttığı ve firmaların rekabete
dayanabilmek için sürekli yenilik içinde olmaları ve müşteri istek ve gereksinimlerini çok iyi bilerek müşteri
odaklı üretim yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Bugün müşteri istek ve beklentilerini karşılamak isteyen
firmaların müşterilerini ne sevindirir soruna yanıt aramakla başlanabilir. Özetle Kano analizi;
•

Önceliklendirmeden önce söylenmemiş ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olur.

•

Müşteri ihtiyaçlarını önceliklendirmeye yardımcı olmak amaçlanmıştır.

•

Şirket, müşterilerin beklentilerinin ve / veya ihtiyaçlarının zaman içinde değiştiğinin farkına varmalıdır.

•

Müşteri memnuniyetine büyük etki yapan ürün kriterleri tespit edilebilir.

•

Ürün ihtiyaçlarının ürün geliştirmede önceliklere odaklanılmasını sağlar.

•

Heyecan verici ve doğrusal ihtiyaçların geliştirilmesi daha yararlı olacaktır.

•

Kano modeli ürün geliştirme aşamasında alternatif özelliklerin seçiminde kolaylık sağlar.

•

Özel problemler için farklı müşteri gruplarında optimal memnuniyet düzeyini garantileyen çözümler
üzerinde durulabilir. Heyecan verici ihtiyaçların keşfedilmesi ve karşılanması farklılaşma için geniş olanaklar
yelpazesi oluşturur.

•

Kano modeli, müşterinin memnuniyeti için bireysel ürün odaklı ürün geliştirme faaliyetleri için optimal bir
önkoşul oluşturur.

•

Değişim ihtiyacı var. Örneğin, Tanınmış bir zincir hotel'de taze pişmiş çikolatalı kurabiye hakkında bir örnek:
Pek çok insan şu anda sağlık konusunda daha bilinçli hale geliyor ve belki de yüksek kalorili ve tatlı bir ürün
artık en iyi lezzetlerden biri olarak düşülmeyebilir.

Sonuç olarak akılda tutulması gereken önemli nokta, geçmişte müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin ne
kadar yüksek olduğu ve bugünkü beklentilerle gelecekteki müşteri beklentilerini minimum düzeyde dahi
karşılamayacağı akıldan çıkartılmamalıdır.
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Abstract: In this study is examined consumer knowledge, perception and preferences of vegetable oil in Tekirdag. In the
aim of this study, a paper has been conducted in Tekirdag province among 270 randomly selected households with face to
face interviews. The gained data were analyzed using SPSS version 18.0 and results presented using descriptive statistics
(tables, charts, frequencies and percentages).
The empirical evidence suggests that greater majority of consumers (95.6%) generally use refined edible oils in their daily
meals. However, these consumers lack the requisite knowledge on saturated fats and unsaturated fats content of edible
oils. Besides, results indicate that there are opportunities for producers to modify marketing practices to assist consumers
in making better informed vegetable oil purchasing decisions. This survey offers insights into consumer attitudes toward
vegetable oil. Survey results suggest a need for clearer information so that consumers can better understand the vegetable
oil choices available. About half of consumers bake with olive oil, which may offer producers an opportunity to begin
marketing olive oil as a healthy and flavourful baking option. The importance of flavour may provide an opportunity for
quality producers to urge consumers to experience the flavour contrast between fresh extra virgin olive oil and the
substandard oil familiar to many Turkish consumers.
Besides, survey results indicate that vegetable oil producers should consider modifying packaging to: (1) clearly indicate
best uses on the package, (2) offer a harvest date to assist the consumer in assessing the freshness of the oil and (3) allow
the consumer to see the colour while still protecting the oil from light.
Keywords: consumers choose, vegetable oil, consumer attitude, purchasing decisions

1.Introduction
In order to become and remain competitive, companies which produce and/or commercialize vegetable oils
should obtain information about their potential and actual consumers ‘preferences and consumer behaviour.
They can obtain this kind of information through a variety of marketing research methods and tools, both
qualitative (focus group interviews, deep interviews, projective techniques) and quantitative methods
(questioning, observation, experiments), which they consider proper for their consumers and their own
company (Prutianu, Anastasiei & Jijie, 2002).
Consumption of vegetable oil is an integral part of consumer life. Therefore, everybody engaged in buying
different kinds of vegetable oil. The market volume of different types of vegetable oils in Turkey depends on
the consumers ‘cultural background, consumer behaviour, consumer awareness, etc.
Every consumer tries to obtain maximum satisfaction from the oil purchased by him. In the market different
types of oils are available for cooking manufactured by small manufacturers, as well as big companies like
Unilever, Olin, Komili (branded) etc.
List of Vegetable Oils
• Coconut Oil – Popular tropical oil has a plethora of health benefits. The oil can be extracted from the
coconut palm meat or from the kernel.
•

Safflower Oil – Extracted from its seeds, this oil contains omega-6 fatty acids, oleic acid, and linoleic acid
which help fight obesity, manage diabetes, prevent symptoms of pre-menstrual syndrome, boost
immunity, and more.

•

Sunflower Oil – A non-volatile oil, it is extracted from sunflowers fairly easily.

•

Soybean Oil – This oil is extracted from soybeans, and is rich in fatty acids.

•

Olive Oil – Almost a fad for healthy oil to substitute other vegetable oils, olive oil is fruit oil extracted from
the fruit itself. Different types can be purchased such as virgin, extra virgin (cold pressed), pure and
lampante.
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•

Peanut Oil – This popular cooking oil is extracted from peanuts.

•

Sesame Oil – One of the less popular oils, it is obtained from the seeds and is a healthy alternative for
certain unhealthy vegetable oils.

•

Other types are corn oil, cottonseed oil, palm oil, canola (rapeseed) oil, flaxseed oil.

Consumers are influenced by the factors like price of the oil, quality of the oil, health aspects, brand name,
Consumer's income, Consumer's attraction towards the oil, advertisement influence, Discounts and free gifts,
any other attractions etc.
Marketers today need to understand that ‘customer satisfaction is about ‘attitude’; and customer value is
about ‘behaviour’’ (Butz and Goodstein, 1996). Demographic variables are the most popular bases for
segments the customer groups, one reason is that consumer needs, wants, preferences and usage rates are
often highly associated with demographic variables. Another is that demographic variables are easier to
measure (Kotler, Armstrong, 2006). This is because marketers have to formulate their marketing strategies in
order to fulfil the needs, wants and preference of consumers on the bases, Moreover, demographic variable
make known the ongoing trends, such as shifts in age, sex and income distribution that signal new business
opportunities to the marketers (Schiffman et.al., 2007).
Mahatoo (2005) defines consumer behaviour decision making process consisting of a number of steps that
begin before the purchase and reaches beyond the buying act. According to Kurtz (2008), family decision
making plays a major part in consumer buying behaviour process.
The objective of the study was to ascertain consumer attitude and behaviour toward vegetable oils.

2.Methodology
A cross sectional approach was used for study. In the scope of this study, a survey has been conducted in
Tekirdag among 270 randomly selected households with face to face interviews. The questionnaire was
adapted from questionnaires designed by Coe (1971) and Ailawadi et al. (2001). Coe's preference questionnaire
was designed to determine preferences for vegetable oil, while Ailawadi's psychographic questionnaire
measures psychographics related to vegetable oil brands in general. It was pre-tested (Jin and Suh, 2005) to
determine the appropriateness of the wording in the Turkey context, use of concepts and time required for
completion since the questionnaire has not yet been used in Turkey. The questionnaires were also not used in
combination before.
The gained data has been evaluated with descriptive analysis using PASW 18.0 Package Program. A Likert type
scale was used to evaluate each of the questions. Pearson's correlation coefficient was used to assess the
correlation between vegetable oil nutrition knowledge, the attitude and analysis of variations (ANOVA) was
used to evaluate nutrition knowledge and the attitude between majors, and an independent t-test was used to
compare the attitude between males and females. Statistical results were considered to be significant at p ≤
0.05.

3.Results
This research on consumer attitude and behaviour toward vegetable oils was conducted on 270 consumers of
vegetable oil in Tekirdag. The results of the survey are summarized as follows.
Table 1 shows the basic demographic characteristics of the consumers. Two hundred and seventy consumers
made of up 170 females and 100 males took part in the survey representing 62.9% and 37.1 % respectively. The
age distribution was made up of the following 15-20 years 5.2%, 21-25 years 24.8%, 26-30 years 21.5%, 31-35
years 37.4% and representing 36 years and above 11.1%.
The average family size was 46.3% between 4-6 people. While questioned on the family income level of the
consumers almost 21.9% of the consumers are in the monthly income category of 2500 to 3000 TL, whereas
28.1% of the consumers are in the monthly income category of less than 2500 TL, while 18.1% of the
consumers are in the monthly income category of 3100 to 4000 TL, another 25.2% of the consumers are in the
monthly income category of 4100 TL to 5000 TL and finally 6.7% of the consumers are in the monthly income
category of more than 5000TL.
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The research result indicates 63.5% of the consumer’s preference for refined vegetable oil and 26.7% similarly
showing their preference for unrefined vegetable oil.
The most preferred vegetable oil is sunflower oil for 75.6% of consumers, olive oil for only 26.7% of consumers,
and other types of vegetable oils for 2.3% of consumers. For soup cooking consumers use mostly sunflower oil
89.5%, but they also use olive oil 18%, canola oil 1.8%. For salads consumers use mostly olive oil 68.1%, but
they also use sunflower seed oil 21.4%, canola oil 4.8% and other types of vegetable oils 5.7%.
Table 1. Demographic Characteristics of Consumers
Demographic variables
Gender

Age Range

Marital Status

Educational
Level

Family Size

Occupation

Income

Male
Female
15-20 years
21-25 years
26- 30 years
31-35 years
Above 36 years
Total
Single
Married
Total
Primary education
Secondary education
High school
Bachelor
Total
1-3
4-6
7-9
10 and above
Total
Unemployed
Self-employment
Private sector
Public sector
Student
Total
<2500
2500-3000
3100-4000
4100-5000
5000>
Total

Frekans
100
170
14
67
58
101
30
270
160
110
270
13
43
41
173
270
80
125
47
18
270
16
80
34
127
13
270
76
59
49
68
18
270

Percentage
(%)
37.1
62.9
5.2
24.8
21.5
37.4
11.1
100.0
59.3
40.7
100.0
4.8
15.9
15.2
64.1
100.0
29.6
46.3
17.4
6.7
100.0
5.9
29.6
12.6
47.0
4.8
100.0
28.1
21.9
18.1
25.2
6.7
100.0

Regarding the place where consumers buy olive oils, research results reveal that consumers prefer to buy
especially in hypermarkets and supermarkets approximately 40.0%. 35 % affirmed that they prefer to buy olive
oils in a cheap supermarket (discount store), and only 25.0% of the consumers prefer to buy in other points of
purchase(Table 2).
Table 2. Vegetable oils depending on points of purchase in distinguished consumers’ groups (%)
Point of purchase
Sunflower oil
Olive oil
Other vegetable oils
Hypermarket
17.0
17.0
15.0
Supermarket
28.0
23.0
23.0
Cheap supermarket, discount store (e.g.
43.0
35.0
40.0
A101, BIM, SOK)
Other points of purchase
12.0
25.0
22.0
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Results of the listed points of purchase of vegetable oils in terms of consumers are presented in Table 2.
Hypermarkets are preferred for variety of products and price advantage. Cheap supermarket and discount
store are chosen to buy olive oil because of proximity to the point of consumption. Among consumers, who
declared use of vegetable oils or olive oil at least once a week, the most frequently declared point of purchase
was a cheap supermarket or a discount store. The retail point of purchase represents the time and place at
which all the elements of the sale—the consumer, the money, and the product—come together. By using
various communications vehicles, including displays, packaging, sales promotions, in-store advertising, and
salespeople, at the point of purchase, the marketer hopes to influence the consumer’s buying decision.
Shopping in large super or hypermarkets may indicate that consumers on the one hand are motivated by the
relatively lower prices of products, while on the other hand – by the availability of a broader range of products.
59.5% of the consumers don’t follow promotions in case of their preferred sunflower oil brand, 40.5% of
consumers follow the promotions regarding their preferred sunflower oil brand. This can indicate that more
than half of the consumers buy their preferred brands, even if they cannot find it at promotional prices. The
majority of the consumers affirmed that if they can’t find their preferred sunflower seed oil brand in the store
they buy another brand, only 16.7% of consumers answered that they will search their preferred brand in other
stores, until they find it. This indicates that vegetable oil producers should cooperate with merchants in order
to pay attention to inventory management and to prevent exhaustion of products through sales. Olive Oil is a
price sensitive category and promotions are closely monitored by consumers. On the other hand, brand
awareness and reliability is still important. The first recalled characteristics of olive oil is functional: Health,
healthy life and light meals are initial associations Taste association is comparatively lower.
Figure 1 represents the size or the quantity of cooking oils usually purchased by consumers. As indicated,
majority of the consumers, 58.0% preferred cooking oils in medium (2lt) size containers, followed by 27.0% of
respondent preferring cooking oils in large (5lt) containers. Consumers representing 15.0% however preferred
cooking oils in small (1lt) size containers.
Figure 1. The size of cooking oils usually purchased by consumers

The results show that consumers use a variety of vegetable oils in their households, but they prefer mostly
sunflower seed oil for cooking soups, roasting/baking, preparing mayonnaise and cakes. In order to prepare
salads consumers use mostly olive oil. The results reveal that consumers use several types of vegetable oils:
sunflower seed oil is the most used type of vegetable oil 95.2%, followed by olive oil 66.7%. Use of soy oil is the
lowest 1.1%.
Table 3. Attributes that contribute to consumer decision on vegetable oil
Attribute
N
Mean
Nutrition
270
4.25
Quality
270
4.15
Price
270
3.87
Brand
270
3.85
Availability
270
3.76
Health Benefits
270
4.30
Aroma
270
3.70
576

Std.Deviation
1.035
0.785
1.052
0.981
0.922
0.875
1.024
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270
270
270

3.96
3.66
3.50

1.100
1.086
1.248

In Table 3 shown that the mean score of eleven attribute that contributes to consumer decision making on
cooking oils. The results indicated that the eleven attributes contribute to most of the consumers’ decision
making on purchasing of cooking oils (all mean score are above 3.0 0n a 5-point scale). Perceived health
benefits, quality and nutritional value of the vegetable oil ranked top among the attribute with mean scores
( =4.30, SD=0.875), ( =4.25, SD=0.785) and ( =4.15, SD=1.035) respectively. Fat content, brand, aroma,
availability and price were the next ranked attribute with respective mean scores of ( =3.96, SD=1.100),
( =3.85, SD=0.981), ( =3.70, SD=1.024), ( =3.76, SD=0.922) and ( =3.87, SD=1.052). The other attributes were
family choice, packaging and income with mean scores of ( =3.66, SD=1.086) and ( =3.50, SD=1.248)
respectively.
While the consumers of vegetable oil where questioned about their awareness of the nutritional benefits or
the hazards caused by vegetable oils, nearly 63.0% of the consumers are not aware of such things while the
remaining 37.0% of the consumers are aware of the nutritional benefits or the hazards caused by vegetable
oils. The surprising factor is more than the unawareness of the nutritional benefits or the hazards of vegetable
oil among the consumers of vegetable oil in Tekirdag, almost 41.0% of the consumers are not at all interested
in knowing such facts and information, while only 29.0% of the consumers are interested to a large extent and
another 29% of the consumers are interested to some extent about the facts regarding the nutritional benefits
or the hazards of vegetable oil. Although various kinds of fats are associated with vegetable oil, lead to obesity,
most of consumers of vegetable oil in Tekirdag are not aware such things, which is clear from the survey that
79.0% of the consumers are not aware of the presence of saturated fats in the vegetable oil, while 74.0% of the
consumers are not aware of the presence of poly saturated fats in the vegetable oil, whereas 66.0% of the
consumers are not aware of the presence of mono saturated fats in the vegetable oil, nearly 65.0% of the
consumers are not aware of the presence of trans fats in the vegetable oil, another 67.0% of the consumers are
not aware of the presence of hydrogenated fats in the vegetable oil, whereas 63% of the consumers are not
aware of the presence of omega fats in the vegetable oil.
Table 4. Consumer perception on unrefined and refined vegetable oil
Statements
N
Unrefined oils contain high fat
270
Unrefined oils are poorly packaged
270
Unrefined oils are expensive
270
Unrefined oils taste better
270
Unrefined oils are of poor quality
270
Unrefined oils are unrefined
270
Imported oils are well branded
270
Country of origin effect (origin of imported oils)
270
Imported oils are nutritious
270

Mean
3.45
3.50
2.43
2.88
3.06
3.21
3.44
2.50
3.46

Std. Deviation
1.066
1.049
1.105
1.116
1.064
1.027
1.052
1.176
1.102

The results showed that there was a positive and significant correlation between the knowledge and attitude
level of both consumers’ preference for refined (heat and/or chemicals are used in the process of extracting oil
and removing flaws from the fruit) /unrefined olive oil (chemicals or heat are not used to extract oil from the
fruit) (refined: r=0.36; p<0.001), (unrefined: r=0.44; p<0.03). There was also a positive and significant
correlation between the olive oil attitude and consumption (r=0.48; p<0.000). Using the one-way ANOVA, it
transpired that there was a significant difference in the knowledge level between consumers of different
educational levels (F=3.08; p<0.001). Findings showed that consumers' knowledge of nutritional has a
statistically significant influence on their consumption behaviour (t=2.685, p=0.003<.01).
One result from the questionnaire is that nearly 68.0% of the consumers are ready to change their
consumption habits when special awareness is created for pros/cons of vegetable oils through advertisements,
only the remaining 32.0% of the consumers are not ready to change your consumption habits when special
awareness is created for pros/cons of vegetable oils through advertisements. Finally when asked about the
effective media to convey such facts, nearly 28.0% of the consumers responded that retailers suggestion would
be the best media to create an awareness about the vegetable oil, while 23.0% of the consumers responded
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that TV would be the best media to create an awareness about the vegetable oil and another 24.0% of the
consumers responded that newspapers would be the best media to create an awareness about the vegetable
oil, while 16.0% of the consumers responded that radio would be the best media to create an awareness about
the vegetable oil and another 12.0% of the consumers responded that internet would be the best media to
create an awareness about the vegetable oil.
Besides, in this study by the fact that nearly 65.0% of the consumers of cooking oil in Tekirdag decide to
purchase through the influence of spouse family. In consequence of the consumer needs a great deal of
information to establish a set of criteria for evaluating alternative brands and a corresponding large amount of
information concerning each of the brands to be considered(Kotler, 2005). Nearly 75.0% of the consumers
agree that brand is the influential factor for purchasing cooking oil. According to Markin, R. (2009), reference
groups come with various degrees of influence. Primary reference groups come with a great deal of influence
and nearly 64.0% of the consumers choose to buy a particular brand of cooking oil influenced by retailer’s
suggestion.

4.Conclusion
This study has proved that most of the theories attached to the consumer buying behaviour are proved with
precision as propagated by various authors.
In this study, ten attributes were identified which were observed to influence consumers’ choice of vegetable
oils. Thus, perceived health benefits, perceived quality and nutritional values of vegetable oil were ranked as
the top three attributes among consumer decision making of buying vegetable oil. These were followed by fat
content, brand, aroma, availability and price.
•

The growing affluence of Turkey’s middle class is allowing consumers to purchase higher-priced, vegetable
oils

•

Vegetable oils are perceived to be healthier and are preferred by consumers. Blended oils are also
considered to be healthier options as they offer the combined benefits of the individual oils.

•

Olive oil is expected to continue to increase in popularity as Turkish consumers seek healthier oils for their
meals.

Sunflower seed is popular cooking oil available under many brand names. This oil is rich in
PUFA((Polyunsaturated Fatty Acid), particularly linoleic acid that lowers the levels of both good and bad
cholesterol. Hence, this oil cannot be used as the only cooking oil; it could also be used along with other
cooking oils such as corn oil or canola oil that are low in linoleic acid.
For consumers of vegetable oil who are in the age category below 25 years, retailers’ suggestions would help
them to take wise decisions on the purchase and usage of vegetable oils, while for consumers of vegetable oil
who are in the age category of 31 years to 35 years, newspaper advertisements would help them to take wise
decisions on the purchase and usage of vegetable oils. Refined vegetable oils were preferred by consumers,
and were normally purchased from supermarkets for almost all their daily meals.
The present paper, through an exploratory research, revealed some aspects of vegetable oil consumers’
behaviour, by gathering information on a small, non-representative sample of consumers from Tekirdag.
Reflection on these findings has led to one possible conclusion that generally, collected information about the
cooking oil from their friends, neighbours, peer groups and spouse. Hence, it is recommended that the cooking
oil marketers could take maximum efforts in designing the advertisements in such a way that the
advertisements provide reliable and maximum information about the nutrition and health aspects, price of the
oil.
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İhracat Odaklı Üretimlerin Desteklenmesi: Serbest Bölgeler Analizi
Ahmet YÜKSEL
Özet: Bu makalede; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde yatırımcı ve girişimciler için seferber edilmiş ülkemiz teşvik
sistemi içerisinde yer alan ve en kapsamlı yatırım teşvik modeli olarak kabul edilebilecek “Serbest Bölge” kavramı, serbest
bölgelerin ülkemiz için neden önemli olduğu, Türkiye’de serbest bölgelerin kurulma amaçları, işletme modelleri, dış ticaret
açığının kapatılması için ihracat odaklı üretim firmalarına sunulan fırsatlar, yatırımcılara sağlamış olduğu teşvik ve avantajlar
incelenmiş olup, dünyadaki ve ülkemizdeki serbest bölge örneklerine yer verilmiştir. Ülke ekonomimize katkıların daha iyi
anlaşılabilmesi için istatistiki verilerle desteklenmiştir. Nihayetinde, ülkemizdeki teşvik ve destek siteminin problemlerine ve
bunlara karşı çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, Teşvik ve Yatırım Avantajları, İhracat odaklı üretim

Abstract: In this study; incentives and support systems provided by Turkish Republic Ministry of Economy to investors and
entrepreneurs were examined. The study is focus on free trade zones which are accepted as the most comprehensive
investment incentive system, as such the establishment purpose, business models, opportunities offered to export-oriented
Production companies to close the foreign trade deficit, incentives and benefits of free trade zones in Turkey are examined
and examples of free trade zones in Turkey and world are incorporated in our study. In order to better understand the the
contributions of our country to our economy are supported with statistical datas. Finally, problems and solutions to these
problems in the incentive and support system in Turkey are mentioned in this study.
Key Words: Free Trade Zones, Advantages of Incentives and Investments, Export-oriented production
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Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkileri ve Gelecek Tahminleri
Doç. Dr. E. Recep ERBAY1

Ahmet AKTUNA2

1

NKÜ, İİBF, İktisat Anabilim Dalı, erbay@nku.edu.tr

2

Doktora Öğrencisi, NKÜ, İİBF, İktisat Anabilim Dalı, ahmetaktuna@anadolu.edu.tr

Özet: Balkanlarda en çok soydaş nüfusumuzun yaşadığı ülkelerden birisi olan Makedonya’nın Türkiye açısından ekonomik
ilişkilerdeki yeri de oldukça önemli bir konumdadır. İki ülke arasında “Yatırım Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması,
Serbest Ticaret Anlaşmaları, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” gibi dış ticareti teşvik edecek anlaşmalar
imzalanmıştır. 1999 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Türkiye menşeli sanayi
ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. Türkiye ve Makedonya arasındaki ticari ilişkiler incelendiğinde
belirli yıllarda ticaret hacminde azalmalar görülse de genel olarak artış trendi içinde olduğu görülmektedir. Makedonya’nın
ticaret hacminde en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında Türkiye 9. Sırada yer almaktadır. Araştırmanın amacı; Türkiye ve
Makedonya ekonomik ilişkilerini periyodik süreçte incelemek ve bu verileri kullanarak ekonomik ilişkilerin geleceği ile ilgili
tahminler yürütmektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, Balkan Ekonomisi, Türkiye-Makedonya İlişkileri
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Davranışsal Muhasebe Yaklaşımının Gelişimi ve İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkisi
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Atılgan Sarıdoğan1
1

İstanbul AREL Üniversitesi, UBYO, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, ayseatilgansaridogan@arel.edu.tr

Özet: Muhasbe bilimi de, diğer bilim dalları gibi, nesnel olgulardan hareketle bilimsel gelişimini göstermeyi hedeflemektedir.
Ancak insan davranışlarının henüz kuramlara aktarılamayan kısmı karar alma süreçlerini ve sonuçları önemli ölçüde
etkilemektedir. Davranışsal muhasebe alanı, muhasebe bilimi ve insan davranışının psikolojik, sosyolojik, nöro-biyolojik ve
ekonomik temelleri arasındaki karşılıklı beslemeyi dikkate alarak muhasebe alanında bilginin üretilmesi, raporlanması ve
karar süreçlerinde kullanılmasındaki insan davranışlarının sebep ve sonuçlarını araştırmaktadır. Karar vericiler, karar
süreçlerinde her ne kadar nesnel veri ve yöntemlerle karar almaya çalışsalar da insan özgü değerler ve psiko-sosyal
etmenler karar süreçlerinde önemli derecede etkilerini göstermektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada davranışsal
muhasebenin gelişimi ve muhasebe bilimine etkileri ve muhasebe bilgilerinin üretilmesi, raporlanması ve karar süreçlerinde
kullanılmasındaki rolü ve önemini ortaya koyarak işlemelerin rekabet gücü üzerindeki rolünü ele almaktır. Çalışmada
ulaşılan temel sonuç, mevcut muhasebe standartları , politikiları ve ilkelerinde de etkisini gösteren insan davranışının, karar
süreçlerinde önemli derecede etkiye sahip olduğu ve bu bağlamda muhasebe alanında davranışsal yöntemlerden daha fazla
yararlanılmasının işletmelerin rekabet gücünü de önemli ölçüde olumlu etkileyeceğidir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Muhasebe, Rekabet Gücü, Muhasebe Standartları
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İş Stresinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Edirne İli Sağlık Çalışanları Üzerine Bir
Araştırma
Öğr Gör. Banu YILMAZ1

Dr. Öğr .Üyesi Nilüfer SERİNİKLİ2

1

Trakya Üniversitesi Uzunköprü M.Y.O

2

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Özet: Stres, bir fiziksel veya psikolojik uyaran karşısında bireyin gerekli uyumu sağlayabilmek için ruhsal ve bedensel olarak,
hassasiyet göstermesi olarak tanımlanmaktadır. İş hayatında çalışan üzerinde tedirginlik yaratan, istenmeyen etkenler ve bu
etkenlere karşı çalışanların hassasiyetleri stres olarak ifade edilmektedir. İnsanların yaşamı içinde yaptıkları işin ayrı bir
önemi vardır. Bu sebeple iş hayatında karşılaşılan zorluklar ve baskılar çalışanlarda stres yaratmaktadır. Diğer sektörlerde
olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışanlarda yaşanan iş stresi çalışanların sağlığını, mutluluğunu, örgüte bağlılığını, işten
ayrılma niyetini, hasta bakım kalitesini, kurumsal performansını ve iş tatmini etkilemektedir.
Çalışanın işine karşı takındığı davranış biçimini ifade eden iş tatmini, çalışma ortamının özellikleriyle çalışanın istekleri
örtüştüğünde gerçekleşen ve çalışanın işinde mutlu olmasını sağlayan bir olgudur. Çalışanın tatmin seviyesi arttığında bu
hem çalışana hem de çalışma ortamına olumlu yönde yansıyacaktır. İnsan faktörünün kuruluşların başarısı için önemli
olması yöneticilere, çalışanların stres düzeylerinin azaltılması ve iş tatmininin gerçekleştirilmesi konusunda sorumluluklar
yüklemektedir.
Bu araştırma Edirne ili kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, iş stresinin iş tatmini üzerindeki etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: sağlık çalışanı, iş stresi, iş tatmini
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Çalışanların İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Özellikler
Açısından İncelenmesi
Öğr Gör. Çiğdem ERK1

Dr. Öğr .Üyesi Nilüfer SERİNİKLİ2

1

Trakya Üniversitesi Uzunköprü M.Y.O

2

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Özet: Küreselleşen dünyada artan rekabet koşulları firmaların nitelikli işgücüne olan ihtiyaçlarını arttırmıştır. Bu yoğun
rekabet ortamında çalışanların, fazla bir iş yükü ile karşı karşıya kalmaları, onlarda daha çabuk hareket etme zorunluluğu, iş
baskısı, kişiler arası çatışma gibi durumlar doğurmaktadır. Bu nedenle çalışan bireyler yoğun bir iş stresine
girebilmektedirler. İş stresi çalışanlarda iş tatmini düşüklüğüne, örgüte olan bağlılıkta azalmaya, işten ayrılma niyetlerinde
artışa, sağlık problemlerine ve memnuniyetsizliğe sebep olabilmektedir.
Örgütsel bağlılık, çalışanların firmaya ait kurumsal hedef ve değerleri kabul etmesi, bu hedeflere ulaşılması yönünde çaba
sarf etmesi ve kurumdaki üyeliğini devam ettirme arzusudur. Örgütüne bağlı çalışanların performansları yüksek olmaktadır.
Çünkü örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların örgüt politika ve hedeflerini daha süratli benimsemekte ve daha ahenkli,
daha üretken çalışmakta, firmalarına karşı yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu hissetmektedirler.
Bu araştırmanın amacı, çalışanların iş streslerinin ve örgütsel bağlılıklarının demografik faktörlere göre farklılık gösterip
göstermediğini tespit etmektir. Bu doğrultuda çalışmada, Edirne ili yağ fabrikalarındaki çalışanlara yönelik anket yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: İş stresi, Örgütsel bağlılık, İş tatmini.
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Sovyetler Birliği– Hindistan İlişkileri
Arş. Gör. Dilara MEHMETOĞLU1
1

Kocaeli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
dilaramehmetoglu@yahoo.com

Özet: SSCB ve Hindistan arasındaki diplomatik ilişkiler Nisan 1947 senesinde yani bu Asya devinin bağımsızlığını ilan
etmesinden önce kurulmuştur. Aslında Sovyetler Birliği ile sıcak ilişkilerin temeli Cevahirlal Nehru tarafından Hindistan
Ulusal Kongresi'nde atılmıştır. Bolşevik Devrimi’nin onuncu yıldönümü vesilesiyle 1927'de Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden
Nehru bu ziyaretten çok etkilenmiştir. Hindistan gibi zayıf gelişmekte olan bir ülkenin kapitalist bir yolu takip etmemesi
gerektiğine, sosyal adalet, eşitlik ve insan onuruna vurgu yapan sosyalist bir modeli izlemesi gerektiğine ikna olmuştur. Ama
iki ülke arasındaki kayda değer gelişmeler 1950'lerin ortalarında Sovyetler Birliği dış politikasında yeni bir aşamaya geçtiği
zaman ortaya çıkmıştır. Sovyet Birliği Hindistan'a çeşitli alanlarda yardım sağlamıştır.1950'lerde başlayan Hindistan ile yakın
ilişkiler, SSCB'nin Üçüncü Dünya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirmeye yönelik en başarılı girişimini temsil etmektedir.
İki ülke arasında hiçbir zaman çatışma ve savaş durumları yaşanmamış her zaman karşılıklı sempati mevcut olmuştur. İlişkiler
Hindistan Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun Haziran 1955'te Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaretle başlamış ve 1955
sonbaharında Nikita Kruşçev'in Hindistan ziyareti ile devam etmiştir. Bu tarihte Kruşçev, Sovyetler Birliği’nin Keşmir’in
tartışmalı topraklarını ve Portekiz’deki kıyı bölgeleri üzerinden Hint egemenliğini desteklediğini açıklamıştır. Hindistan ile SB
arasındaki yakın ilişkinin ÇHC ile ilişkilerinde önemli bir etkisi olmuştur. 1962' yılındaki Hint-Çin çatışmasında Sovyetler
Birliği, olaylara karşı tarafsızlığını ilan etmiştir. Sovyetler Birliği Hindistan'a Kruşçev döneminde önemli ekonomik ve askeri
yardımlar yapmış ve 1960'a kadar bu yardımın miktarı Çin'e yapılan yardımlardan daha fazla olmuştur. Bu farklılık Çin-Sovyet
ilişkilerinde başka bir anlaşmazlık yaratmıştır. 1965'te Sovyetler Birliği, Hindistan-Pakistan sınır anlaşmazlığında arabuluculuk
görevini üstlenmiştir. Aleksey Kosigin, Hindistan ve Pakistan temsilcileri ile bir araya gelmiş ve ayrıca Keşmir'deki askeri
çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmuştur. Bildiride SSCB döneminde iki ülke arasında karşılıklı yardımlaşma,
diplomatik ve kültürel ilişkiler anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Hindistan, Diplomatik İlişkiler, Kültürel ilişkiler
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Şirketlerde Araştırma Geliştirmeye (AR- GE) Bakış İle İlişkili Çeşitli Faktörlerin
İstatistiksel Analizi
Prof.Dr. Dilek Altaş1
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2

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, selaygiray@marmara.edu.tr
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Özet: Çalışmanın amacı, son üç yılda pazar araştırması da dahil olmak üzere araştırma geliştirmeye bütçe ayıran şirketlerin
yapısının çeşitli açılardan incelenmesidir. Bu inceleme sonrasında ilgili şirketlerin karşılaştıkları engeller üzerinde
durulmuştur.
Araştırma kapsamında araştırma geliştirme faaliyetlerine bütçe ayıran şirketlerin yapısı sektör, şirket büyüklüğü, üst
yöneticinin deneyimi, eğitimi ve cinsiyeti bağlamında incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti Dünya Bankası’na aittir ve
uygulamada kullanılacak başlıca değişkenler literatür göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. İlgili değişkenler kategorik
veri şeklinde ölçülmüş olduğundan Kategorik (Optimal Ölçeklemeli) Regresyon ve Çoklu Uyum Analizi uygulamaları ile
bulgulara ulaşılması tercih edilmiştir.
Veri setine IBM SPSS 21.0 kullanılarak uygulanan Kategorik (Optimal Ölçeklemeli) Regresyon [CATREG] metodu sonucunda
ulaşılan bulgular kısaca şu şekilde özetlenebilir: Çalışma kapsamında kullanılan veri seti eksik değerlerin ayıklanması
sonucunda 5482 gözleme indirgenmiştir. Regresyon modeline ilişkin olarak Çoklu R 0,263; R2 ise 0,069 olarak elde
edilmiştir. Ulaşılan model genel olarak anlamlıdır (ANOVA F sig. = 0,00). Şirketlerin son üç yılda pazar araştırması da dahil
olmak üzere araştırma geliştirme faaliyetlerine bütçe ayırıp ayırmadığını gösteren değişken üzerinde anlamlı etkiye sahip
olduğu belirlenen değişkenler sektör, şirket büyüklüğü ve üst yöneticinin deneyimi ve eğitimi değişkenleri (sig.= 0,000)
olmuştur.
Bağımlı değişken olarak alınan AR-GE değişkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip değişkenlerin
belirlenmesinin ardından, ilgili değişkenler seçilerek Çoklu Uyum Analizi uygulanmıştır. Böylece aralarında anlamlı ilişki
olduğu saptanan değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişki yapısının yorumlanması hedeflenmiştir.
Analiz uygulaması sonucunda ulaşılan harita incelendiğinde; "ARGE faaliyetlerine bütçe ayırma" kategorisine en yakın
konumlanan kategorilerin üst düzey yöneticinin eğitimi değişkeninin "üniversite", "yüksek lisans" ve "doktora" kategorileri
ve ayrıca şirket büyüklüğü değişkeninin "büyük" kategorisi olduğu görülmüştür.
Özetle, bu çalışma ile büyük ölçekli şirketlerde üst düzey yöneticinin eğitim düzeyi üniversite ve üzerine çıktıkça AR-GE'ye
bütçe ayrıldığı şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mozaik grafik, Çok Yönlü Kontenjans Tablosu, Kategorik veri
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Optimal taxation in theory
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Abstract: In this paper optimal income taxation theories are subject of investigation following the classic paper in public
finance by Mirrlees (1971), than the models of Sadka (1976), Seade,(1977), Akerlof (1978),Stiglitz (1982), Piketty (1997),
Diamond (1998), and Saez (2001) , Piketty-Saez-Stantcheva (2013), all related to the classic paper by Mirrlees (1971). The
problem is to maximize integral over population of the social evaluation of individual utility, that depends on individual
consumption and labor. This paper first posed the problem of asymmetric information since the basic idea of the paper is
that a first-best redistribution scheme is based on innate ability, and the information about ability is known to the
individual, the government observes instead earnings. Mirrlees (1971), provides analytical solutions for the second-best
efficient tax system in presence of such an adverse selection. Untill late 1990s, Mirrlees results not closely connected to
empirical tax studies and little impact on tax policy recommendations Since late 1990s, Diamond (1998), Piketty (1997),
Saez (2001) have connected Mirrlees model to practical tax policy / empirical tax studies. Mankiw, Weinzierl, and Yagan
(2009) provide MATLAB code for analyzing the Mirrlees model MTR and wages, they are using log-normal and Pareto
distributions. Later we look up to theory for optimal commodity sales taxes Ramsey (1927),using Ramsey rule utilized in
Feldstein (1978) also , Diamond-Mirrlees (1971) propose alternative to Ramsey proposition.
Key words: Optimal taxes, public finance, optimal minimum wage, asymmetric information
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Pazarlama Metaforu Tekniğiyle Divan Şiirinde Akıl Kavramının İncelenmesi
Araştırma Görevlisi Elif Nur ANBAR1
1

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, elifanbar21@gmail.com

Özet: Dil, kısaca insanların düşünsel aktiviteleri çerçevesinde gelişim gösteren sonsuz işaretler dünyası olarak
tanımlanabilmektedir. Tüm insanların bilinçaltında aynı şekilde yer alan bir düşüncenin, bilişsel hareketler sonucu soyuttan
somuta aktarımda, yazılı bir eser, bölge ya da kültür havzasına göre değişiklik gösterdiği görülmektedir ki bu değişiklikler
birbirinden farklı metaforları dil hazinesine kazandırır. İşaret edilen değişikliklerin ise yaşanmışlık ve öğrenilmişliklerle
organik bağlara sahip olması dikkat çekicidir. Bu bakımdan edebi bir eser incelenirken eserin ait olduğu kültür ve düşünce
dünyasını yakinen tanımak çok büyük önem arz etmektedir. Çalışmamız, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişim
gösteren Divanlar üzerinden yürütülmüştür. Divan şairlerinin, sevgili bağlamında hayal, akıl, uyku gibi kavramları eserlerinde
sıklıkla yer verdikleri görülür. Bunun temel sebebi olarak divan şairlerinin her ne kadar günlük olaylara kayıtsız kalmasalar
da geleneğin zorlamasıyla gerçekliğin sınır çizgisinde gidip gelmeleri gösterilebilmektedir. Divanlar içerisinde özellikle akıl
kavramı üzerine odaklanılıp, pazarlama metaforu tekniğiyle tasniflemeler yapılarak tüm dünyada kabul edilen bir kavram
olan aklın, Osmanlı İmparatorluğu kültür dünyasında nasıl ve ne şekilde yer aldığına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Metafor, Akıl, Pazarlama Metaforu Tekniği

Investigation of Mind Concept by Marketing Metaphor Technique in Divan Poetry
Research Assistant Elif Nur ANBAR1
1

Artvin Çoruh University, Faculty of Arts and Sciences, Depertman of Türkish Language and Literature
elifanbar21@gmail.com

Abstract: Language can be defined as the world of infinite signs that develop in the framework of people's intellectual
activities. It is seen that a people who is in the same idea under the consciousness changes in cognitive movements, in the
concrete transfer of the end resultant , in a written work, region or culture basin, which brings different metaphors to the
language collection. It is noteworthy that the marked changes have organic ties with experience and learning. In this
respect, while studying a literary work, it is very important to recognize the world of culture and thought to which the work
belongs. Our work was carried out through the Divans which developed during the Ottoman Empire period. It is seen that
Divan poets frequently include concepts such as imagination, reason and sleep in their dear context. The main reason for
this is that even though divan poets dont remain indifferent to everyday events, but show the fact that they stay far away
on the reality borderline by culturel force. Focusing on the concept of intellect in the Divans and making a classification by
means of marketing metaphor, mind, which is accepted all over the world, has reached how and in what way the Ottoman
Empire took place in the culture world.
Keywords: Ottoman Empire, Metaphor, Mind, Marketing Metaphor Technique
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Senior High School Information System
Elvin T. Lucatin, PhD
Abstract: This study was made to attend the need of student reservation for Senior High School of DepEd Cadiz City
Division. At present the DepEd has a Learner information System (LIS) that allows the DepEd personnel to Add and Update
Student information. However, the LIS is not able to provide information on each school based student preferred
reservation on Senior High School (SHS). The aim of the study is to provide information that will aid the DepEd division to
determine earlier the number of student in each school versus the classroom capacity of the school to accommodate
students track preference that is closer to their home and the availability of the Teachers. The researcher conducted
surveys to different End-user of the and expert on the field of system development. The survey determined the quality of
the develop software and assessed the level of user acceptance. The result shows that the quality of the develop software
is four point fifty-six (4.56). The result implied that the new system quality is Excellent. While the assessment to the level
of user acceptance in terms of performance of the new system based on ISO 9126 criteria resulted to the grand mean of
four point fifty-seven (4.57). The result implied that the new system performance is highly accepted. The study were
tested on site and distant from the central school. Many students choose track in the central school. That gives an idea for
the researcher that many of the students track preference are not found on their school but only in the central school.
Through the use of this system, the DepEd Cadiz Division can view list of students in a track offered in central school and
can be move to the school nearer to the students’ home.
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Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (19702016)
Arş.Gör. Fatih KALECİ1
1

Necmetin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, fkaleci@konya.edu.tr

Özet: Turizm sektörü küresel dünya ekonomisinde hızlı gelişen sektörlerden bir tanesidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler
için vazgeçilmez bir sektördür. Dolayısıyla, bu çalışmada, turizm sektörünün ekonomiye olan katkısı turizm gelirleri ile
ekonomik büyüme ilişkisi altında test edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’ nin 1970 – 2016 dönem aralığında turizm
gelirleri ve GSYH arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. İlişkiyi test etmek için; Engle Granger
Eşbütünleşme testi ve VAR analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; turizm gelirlerinin ekonomik büyüme
üzerindeki pozitif etkisi ve her iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Ekonomik Büyüme, VAR Analizi, Engle Granger Eşbütünleşme Testi.

The Relationship Between Economic Growth with Tourism Revenues in Turkey: A
Causality Analysis (1970-2016)
Abstract: The tourism sector is one of the fastest developing sectors in the global world economy. It is an indispensable
sector especially for developing countries. Hence, in this study, the contribution of the tourism sector on the economy is
tested under the relation of tourism revenues and economic growth. The aim of this study is to determine whether there is
any relationship between tourism revenues and GDP in the range of 1995 - 2016 period in Turkey. To test the relationship;
Engle Granger Cointegration test and VAR analysis were applied. As a result, the positive impact of tourism revenues on
economic growth and the existence of a long-term relationship between the two variables were detected.
Keywords: Tourism Sector, Economic Growth, VAR Analysis, Engle Granger Cointegration test.
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Tekirdağ İlinde Bulunan Sanayi İşletmelerinin Üretimde Karşılaştıkları Sorunlar
Fulya ATAK1
1

Süleymanpaşa Belediyesi, Muhasebe Servisi, Tekirdağ/Türkiye fulya.atak@suleymanpasa.bel.tr

Özet: Tekirdağ ili yaklaşık 1500 sanayi işletmesinin bulunduğu bir sanayi şehri haline Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı,
Muratlı ve Süleymanpaşa ilçede yoğunlaşmıştır. Marmara Ereğlisi ilçesi ise doğalgaz ve enerji sektörü konusunda çalışan
büyük ölçekli işletmeler mevcuttur. Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde başta gıda ve makine olmak üzere farklı
sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.
Kalite verimlilik ilkelerinin birlikte uygulanması ve proseste izlenen yol ve üretim yöntemleri etkili olmaya başlamıştır. Bazı
firmalar tedarikçilere yarı mamül hammadde ürettirerek nihai ürünü işletmede üretmektedirler. Her iki durumda da üretim
batlarında karşılaşılan sorunlar ürünlerin verim ve kalitesini etkilemektedir.
Bu çalışma ile Tekirdağ ilinde bulunan KOBİ işletmelerinin, üretim bantlarında ve tedarikçilerden sağlanan ürünlerde
karşılaştıkları sorunlar analiz edilerek incelenmiştir. İşletmelerin rekabetçi olabilmeleri birim maliyetlerin kaliteden ödün
vermeden minimize edilmesi gerektiği araştırmadan elde edilen önemli bir bulgudur. İşletmelerin tedarikçilerle önemli
sorunlar yaşadığı bu sorunların çözümünde izlenecek yol ve yöntemlerde incelenmiştir.
KOBİ işletmelerin hizmet içi nitelikli eğitim almaya ihtiyaçları olduğu izlenmektedir. Bu eğitimlerin hatalı ürün oranlarının
düşürülmesinin nitelikli personel seçiminden geçtiği ve nitelikli seçilen personelin eğitilmesi ve motivasyonunun sürekli
olması işletmelerin rekabetçiliğini artıracağı ortaya çıkmıştır. Bu araştırma ile üretim süreçlerinde ve tedarikçilerle yaşanan
sorunlar ve çözümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, sanayi, üretim süreçleri, tedarikçi, verimlilik
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E-Devlet Gelişmişliği ve İş Yapma Kolaylığının Küresel Rekabete Etkisi
Öğretim Grv. Dr. Gamze YILDIZ ERDURAN 1
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Özet: 1990'lı yıllardan bu yana devletlerin yeniden şekillendirilmesi, dünyanın her yerindeki hükümetlerin kamu
hizmetlerinin sunum sistemini iyileştirmeye çalıştığı ana tema haline gelmiştir. İnternet ve bilgi iletişim teknolojisi (BIT)
sistemlerinin gelişim hızının devlet hizmetlerinin sunumuna etkisi, günümüzde adeta bir devrim niteliğindedir. Devlet hizmet
ve süreçleri, günümüz bilgi teknolojileri ve uygulamaları ile daha hızlı ve daha etkin sunulabilir, yürütülebilir ve yönetilebilir.
E-devlet ve elektronik (dijital) devlet olarak görebileceğimiz olgu, yurttaşlara daha etkin hizmet sunma isteğinden
kaynaklanmaktadır. Buradan yola çıkılarak e-devlet, iş akışlarını ve süreçleri düzene sokmak ve entegre etmek, veri ve
bilgileri etkili bir şekilde yönetmek, çevrimiçi kamu hizmeti sunumunu geliştirmek ve aynı zamanda insanların iletişim ve
yetkilerini güçlendirmek için iletişim kanallarını genişletmek için devlet tarafından BİT'in ve uygulamasının kullanımı olarak
tanımlanabilir. Bu uygulamaların etkinliği ise e-devlet gelişmişlik indeksi ile ölçülmektedir.
İş yapma kolaylığı, yerel bir girişimcinin ilgili yönetmeliklere uymak kaydıyla küçük ve orta ölçekli bir işi açıp işletmek için ne
kadar kolay veya zor olduğuna ışık tutan bir ölçüdür. 2004 yılında ilk olarak yayınlanan iş yapma kolaylığına ilişkin
göstergeleri içeren ve Dünya Bankası tarafından bir proje niteliğinde başlayan iş yapma kolaylığı (Doing Business) indeksi,
ekonomileri daha verimli düzenlemelere rekabet etmeye teşvik eder ve reformlar için ölçülebilir ölçütler sunmaktadır.
Küresel ekonomilerin rekabet gücünü ele alan ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından
hazırlanana Küresel Rekabet İndeksi de rekabet edilebilirliği ve verimliliği belirleyen unsurları içeren bir indekstir.
Bu çalışmada, Yol Analizi (Path Analysis) yöntemi ile bağımlı değişken olarak kabul edilen küresel rekabet indeksi ile e-devlet
gelişmişlik indeksi ve iş yapabilme kolaylığı indeksi arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Çalışmaya OECD ülkeleri dahil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: E-Devlet Gelişmişlik İndeksi, İş Yapma Kolaylığı İndeksi, Küresel Rekabet İndeksi.

The Effect of E-Government Development and Ease of Doing Business on Global
Competition
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gamzeyildizerduran@gmail.com

2

Trakya University /Faculty of Economics and Administrative Sciences, The Department of Business
Management, fatmalorcu@trakya.edu.tr

Abstract: Since the 1990s until now the reshaping of states has become the main theme of governments around the world
trying to improve the public service delivery system. The impact of the growth rate of Internet and information
communication technology (ICT) systems on the delivery of government services is almost revolutionary today.
Government services and processes can be delivered, carried out and managed faster and more effectively with today's
information technologies and applications. The phenomenon that can be regarded as e-government and electronic (digital)
government stems from the desire to provide more efficient service to citizens. Starting from this point of view, egovernment can be defined as the use of ICT and its application by the government to regulate and integrate workflows and
business processes, to manage data and information effectively, to improve online public service delivery, and at the same
time to expand communication channels to empower communication and competency of people. The effectiveness of
these applications is measured by the e-government development index.
The ease of doing business is a measure that offers an insight into how easy or difficult it is for a local entrepreneur to set
up and run a small-scale and medium-scale business in accordance with the relevant regulations. The Ease of Doing
Business Index, which was first published in 2004 as a project by the World Bank that includes indicators of ease of doing
business, encourages economies to compete with more productive regulations and provides measurable standards for
reforms.
The Global Competition Index, which addresses the competitive power of global economies and which is prepared by the
World Economic Forum (WEF), is an index involving elements that determine competitiveness and productivity.
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In this study, the relationships between the path analysis method and the global competition index, which is accepted as a
dependent variable, and the e-government development index and the ease of doing business index are indicated. OECD
countries have been included in this research.
Key Words: E-Government Development Index, Ease of Doing Business Index, Global Competition Index.

594

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Diaspora, the Way of Globally Bridging Kosovo and its Economy
Gent Kastrati1
1

Dardania A19, Fushë Kosovë, KOSOVO, +383 44 766 229 , gent-kastrati@outlook.com

Abstract: As a master student in Faculty of Economics (University of Pristina), knowing and observing the role of Diaspora
and their capital on Kosovo’s economic development over the past years, I’m gladly submitting my paper work at the
IBANESS Congresses Series, which will be held on October 27-28 in Ohrid, Macedonia.
Based on this, I decided to title this paper work as: “Diaspora, the way of globally bridging Kosovo and its economy”, in
which audience will find included important, not less interesting, cases as:
▪
Kosovo’s diaspora statistics and importance in general, where audience might observe useful information on migration
trends of Kosovo’s citizens over the years and also their importance on real monetary figures.
▪
How is their incoming capital used and how it should? In this part, a comparative analysis will take place, since
Diasporas Capital is actually used as a tool of defense (to cover debts) and not as a tool of offence (to empower the
production and stimulate the exports).
▪
What trend is remittances inwards Kosovo having the last decade? Here, the trends of their inward capital will be
analyzed and also, including some other factors, a future remittance prediction will be included.
▪
What is the remittances impact in Kosovars’ unemployment?: Two counter theories:
✓ Higher remittances, higher unemployment.
✓ Higher remittances, higher employment.
▪
Which of the two theories stand and why?, and more.
I am looking forward to have my request considered and hearing from you soon.
P.S. If Kosovo alone isn’t enough and out of match, I could extend the paper to Balkan’s perspective.
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The Effect of Catalan Independence Movement on Catalan Identity
Görkem Demir1

Assoc. Prof. Dr. Nesrin Demir2
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Izmir Kâtip Çelebi University Graduate School Of Social Sciences Department of International Relations,
demir.gorkem@hotmail.com

2

Izmir Kâtip Çelebi University Graduate School Of Social Sciences Department of International Relations,
nesrinrgs@gmail.com

Abstract: Identity, one of the most ambiguous notions in international relations studies, is stressed as a notion which
should be respected and protected since it directly belongs to human nature. Even though international organizations and
the other regional actors in the field claim that diversity is equality, they actually aim to protect the status quo. This
contradiction causes a difference between theory and practice and affects sub-national actors in the international system.
The Case of Catalans, who have been living in Spain for centuries with their distinct language, culture, history and the other
values, is an example of the situation. Whereas Catalans aim to create their own state in accordance with their interests,
which is based on gradually extended meaning of principles of right to decide, democracy and self-determination in the
studies, they are roughly interfered by Spain and ignored by the European Union.
However, after having analyzed the Case of Catalonia historically, it’s possible to argue both the existence of distinct
Catalan identity which can’t be merely described by Spanish identity but also failure of European Union’s and Spain’s
approach to solving Catalan issue in Spain. Whereas Catalans aim to accelerate independence process despite the
dissidence of centre-right party in the government and the verdicts of Constitutional Court, which are two major handicaps
before their self-definition attempt as a nation, they are frustrated by the EU’s status-quoist manner.
Although Spain’s stance gets stricter, seat number of separatists within regional government keeps Catalan independence
issue alive and molds a public opinion in Catalonia against central. According to the public surveys, which are applied
regularly, European Union’s and Spain’s attitudes towards Catalans trigger separation of Catalan identity from Spanish
identity.
Keywords: Catalans, Catalonia, Minority, Identity, Spain

İspanya’daki Katalan Bağımsızlık Arayışının Katalan Kimliğine Etkisi
Görkem Demir1

Doç. Dr. Nesrin Demir2

1

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, demir.gorkem@hotmail.com
2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, nesrinrgs@gmail.com

Özet: Uluslararası ilişkilerde üzerinde net bir kabule varılamamış kavramlardan olan kimlik, doğrudan insana ait olan bir
kavram olması nedeniyle korunup saygı gösterilmesi gereken bir özellik olarak vurgulanmaktadır. Ancak uluslararası örgütler
ve sistemdeki diğer bölgesel aktörler bir yandan çeşitliliğin eşitlik olduğunu savunsa da diğer yandan statükoyu korumayı
amaçlamaktadır. Bu durum teori ve uygulama arasında farklılıklara neden olmakta ve ulus altı kimlik sahibi aktörler bu
farklılıklardan etkilenmektedir.
İspanya içerisinde yaşayan Katalanlar, sahip oldukları farklı dil, kültür, tarih ve değerlerle bu durumun en iyi örneklerinden
birisini teşkil etmektedir. Katalanlar bir yandan akademik çalışmalar içerisinde kapsamı gelişen karar verme hakkı,
demokrasi ve self determinasyon gibi kavramlara dayanarak menfaatleri doğrultusunda bir devlet oluşturmayı amaçlarken
diğer yandan İspanya’nın sert tepkilerine maruz kalmakta ve Avrupa Birliği tarafından görmezden gelinmektedir.
Ne var ki, tarihsel olarak Katalanlar incelendiğinde yalnızca İspanyol kimliğinin tanımlamadığı ayrı bir Katalan kimliğinin
varlığının yanı sıra Avrupa Birliği’nin ve İspanya’nın Katalonya meselesine olan yaklaşımlarının İspanya içerisindeki Katalan
sorununu çözmediğini söylemek de mümkündür. Katalanlar, bir yandan kendilerini ulus olarak tanımlama girişimlerinin
önündeki iki engel olan merkez-sağ partisinin girişimleri ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına rağmen süreci hızlandırmaya
çalışırken, diğer yandan Avrupa Birliği’nin statükocu duruşu nedeniyle hüsrana uğramaktadır.
Her ne kadar İspanya’nın Katalan bağımsızlık referandumuna karşı tavrı sert olsa da, bölgesel seçimlerde ayrılıkçı partilerin
koltuk sayılarının hükümet içerisinde sayıca fazla olması son yıllarda bağımsızlık meselesinin güncel kalmasını sağlamakta ve
bu konuda kamuoyu oluşturmaktadır. Katalanların bağımsızlık arayışları ile ilgili düzenli gerçekleştirilen anketlere göre,
Katalan kimliği bir üst kimlik olarak İspanyol kimliğinden ayrılma eğilimi göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Katalanlar, Katalonya, Azınlık, Kimlik, İspanya
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Lojistikte Çevresel Sürdürülebilirlik: Yeşil Lojistik Köyler
Dr.Öğr. Üyesi Gülsün Nakıboğlu1

Pınar Elçiçek Güneş2
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Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ABD

2

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğrencisi

Özet: Günümüz dünyasında değişen ve artan müşteri taleplerini karşılamaya çalışan işletmeler, etkin bir yerel veya küresel
tedarik zinciri yönetimi ile sermaye ve malların akışını optimum düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflerler. Aynı tedarik zinciri
içinde yer alan işletmelerin hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve hizmetleri istenilen yere istenilen koşullarda ulaştırması
etkin bir lojistik süreci yönetimi ile mümkündür. Lojistik sürecinde kullanılan, uygun yerlere konumlandırılmış ve çağdaş
teknolojilerle bütünleştirilmiş alanlara, lojistik köy / lojistik üs / lojistik merkez adı verilmektedir. Lojistik köyler taşımacılık,
dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, altyapı hizmetleri,
sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretim vb. faaliyetlerin entegre bir şekilde ve mümkün olan taşıma türlerinin birlikte
kullanılarak gerçekleştirildiği, lojistik ile ilgili birçok bağımsız işletmenin bir arada bulunduğu özel alanlardır. Lojistik köylerin
sağladığı olanaklar ile hem ulusal hem de uluslararası birçok kurum ve kuruluş kazanç elde etmekte, buna ek olarak
kurulduğu bölgeye ve ülkeye ekonomik fayda sağlamaktadır.
Çevresel problemlerin artması tüm insanlarda yeşil kaygılar doğurmakta, ürünleri üretim süreçleri, işletmeler, tedarik
zincirleri ve lojistik süreçleri çevreye etkileri açısından daha yakından incelenmektedir. Lojistik faaliyetlerin kıtalararası
gerçekleşmesi ve küresel boyutlara ulaşması lojistik merkez ve bağlantılarının önemini artırmaktadır. Lojistik ve özellikle de
nakliye sürecinin karbon emisyonu içindeki büyük payı, bu sürecin çevreye dost bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini
artırmaktadır. Hem çevresel kaygıların artışının hem de lojistik köylerin daha fazla kullanılma durumunun birlikte
gerçekleşmesi sonucunda bu süreçte aktif rol oynayan işletmeler, lojistik hizmet üreten ve sağlayan firmalar ve özellikle son
dönemlerde yeni kavramları içine alarak değişen lojistik köy uygulamalarında, değer ve fayda üreten çevresel uygulamalara
yönlenmektedirler. Bu durum gönüllülük esasının yanında, sertifikalar ve yasal düzenlemelerle de desteklenmektedir.
Günümüzün uluslararası küresel pazarı, kârlılık ve rekabet avantajı potansiyelini yakalamak için sürdürülebilirlik kavramına
önem vermek durumundadır.
Söz konusu çalışmada, çevresel sürdürülebilirlik açısından lojistik köylerle ilişkili olan konular incelenmekte, bu kapsamda
yeşil karayolu taşımacılığı, yeşil denizyolu taşımacılığı, yeşil havayolu taşımacılığı ve yeşil denizyolu taşımacılığı, yeşil bina
kavramları açıklanmaktadır. Buna ek olarak yeşil bir lojistik köyün sahip olması gereken özellikler bütünsel bir yaklaşımda
sunulmuştur.
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An Analysis of Global Competitiveness of BRICS Countries
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇETİNOĞLU1
1

İstanbul Arel Üniversitesi, hakancetinoglu@arel.edu.tr Istanbul, Turkey

Abstract: Global competitiveness for the countries is vital for economic growth and welfare of the society. There are many
factors affecting global competitiveness for the countries. In this study, global competitiveness of BRICS countries are
analyzed for the period of 2017-2018 by World Economic Forum Global Competitiveness Report. In the study it is concluded
that the competitiveness of BRICS countries has emerging potential to strengthen on the condition designing and
implementing appropriate economic policies.
Anahtar Kelimeler: Global Competitiveness, BRICS Countries, Economic Growth
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Organik Gıda Ürünleri Üretiminin Ülke Ekonomisine Katkısı
İpek Karabacak1
1

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, ipekkarabacakk@gmail.com

Özet: Türkiye’de 1960 sonrası yapılan beş yıllık kalkınma planlarıyla tarım ve sanayi arasında dengeli bir büyüme stratejisi
benimsenmiştir. Yapılan kalkınma planları 1980 yılına kadar devam etmiştir. Tarım sektörünün GSMH içindeki payı
geçmişten günümüze gelindiğinde azalırken sektörün ülke kalkınmasındaki rolü şüphesizdir. Tarım sektörünün Türkiye için
önemli bir sektör olmasının en önemli sebebi olarak gösterilebilecek etken ise şüphesiz ülkenin iklim koşullarının elverişliliği
ve tarım arazilerinin verimliliğidir. Türkiye’nin her bir bölgesinde farklı ürün grupları yetişmekte ve bu ürünler ülke
ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Türkiye’de organik gıda ürünleri üretimi 1984 yılında yabancı alıcıların
talepleriyle başlamakla birlikte üretilen ilk organik ürünler kuru üzüm ve kuru incir olmuş daha sonraki süreçlerde ise buna
kuru kayısı ve fındık eklenmiştir. 1990’lı yılların başında organik ürün çeşidi 8 adet iken günümüzde bu ürünler 270 adetin
üzerindedir. Araştırmanın amacı; Türkiye’de üretimi yapılan organik gıda ürünlerinin ülke ekonomisine katkısının ve ülke
ekonomisi açısından öneminin incelenmesidir. Bununla birlikte organik gıda ürünleri üretimi yapılan bölgelerin ülke
ekonomisi için önemine de değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Tarım Ekonomisi

599

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

Consumption Patterns of the Roma People as a Subculture in Turkey*
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Abstract: A better understanding of the problems of different individuals and groups in society will be possible if their way
of living is sufficiently understood. Policies that do not rely on adequate information about the lifestyles of these individuals
and groups cannot succeed. Therefore; the lifestyles of these individuals and groups are examined by different disciplines.
In terms of marketing science, it is important to know the needs and desires of individuals and to know how these needs
and demands are to be met. On the other hand, it is important to understand the factors affecting the purchasing behavior
of consumers. In this context; in addition to the factors such as family, family life cycle, social classes, reference groups,
culture has an important place, as well. Marketers are interested in the elements of culture that will help them understand
consumers.
There are numerous definitions of culture in literature. In this respect, to make a general definition it can be said that
culture is a mixture of the language, belief, attitudes, art, ethics, habits, knowledge, traditions, customs, aesthetics and
other symbols shared by members of a society. Culture, the main reason and determinant of individuals’ wishes, covers not
only concrete concepts such as food, clothing, furniture, and building, but also abstract concepts such as education,
welfare, and laws.
There are differences between cultures. Each culture has its own values, norms and sanctions. They have an impact on
individual's behavior. There might be aggregations among countries in terms of common cultural characteristics. On the
other hand, each culture consists of homogenous subcultures that make their identity and socialization more specific.
Subcultures include nationalities, religions, ethnic groups and geographic regions.
In this study; the consumption patterns of the Roma people, a subculture in Turkey, will be discussed. Within the scope of
the research; surveys, interviews and focus group interviews have been conducted in 12 provinces in Turkey. These
provinces are Çanakkale, Edirne, Istanbul, Izmir, Mugla, Antalya, Hatay, Samsun, Diyarbakir, Kocaeli, Ankara and Eskisehir. In
this respect, consumption patterns of the Roma in Turkey are to be determined through the analysis of qualitative and
quantitive data acqired within the research.
Key Words: Culture, Subculture, Lifestyles, Consumption Patterns, Needs and Wants

*

The study was carried out using the data obtained from a section of the Project numbered 116R050 supported by
TUBITAK.
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An Assessment Of Supreme Student Government Program And Activities Of A
Selected Senior High School In The Division Of Pampanga: Basis For And Enhanced
Action Plan
Leonilo B. CAPULSO1
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University of the Assumption – City of San Fernando, Pampanga
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Abstract: The purpose of the study is to evaluate the program and activities of the Supreme Student Government of a
selected Senior High School in the Division of Pampanga as perceived by students and teachers. Particularly, it focused on
the needs of the SHS students as responded by the program and activities of the Supreme Student Government and
assessed in the level of awareness, implementation and engagement. This study employed a descriptive evaluative
research method and made use of survey-questionnaire in gathering necessary data. The Cronbach alpha of 0.9 was used
and signified the reliability of the instrument used in this study. Using descriptive statistics, particularly mean and standard
deviation, the following areas were given less priority and need to be responded: a) Promotes democracy as a way of life,
b) provides training and experiences towards total educational growth of students, c) provides the students the right to
speak especially by those in authority; d) help create harmonious relationship among faculty, administration, student body
and the community; and e) initiate activities that promote group development and human understanding. However, the
level of awareness, level of implementation and level of engagement of two respondents, students and teachers alike,
showed no significant difference using t-test and ANOVA. The results of the study was incorporated in the present Annual
Plan of the Supreme Student Government of the said institution as recommended.
Keywords: Supreme Student Government, Senior High School, Division of Pampanga, Program Evaluation
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Trakya Bölgesinde Süt Üretiminde Soğuk Zincir
Melda KONDAL1
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Özet: Trakya bölgesi; Türkiye’nin önemli süt üretim merkezlerinden birisidir. Bölge; süt hayvancılığı açısından hastalıktan
arındırılmış bir bölge olup kültür+melez büyükbaş hayvan oranı %98 civarında olup süt hayvancılığı ve süt ürünleri
konusunda da uzmanlaşmıştır.
Süt ürünleri üretiminde kaliteli süt kullanımı oldukça önemlidir. Başta beyaz peynir, kaşar peyniri, süt, yoğurt gibi ürünlerin
sağlıklı olması çiğ sütün kalitesine bağlıdır. Süt sağım ve depolama makinelerinin temizliği ve sağımı yapan çalışanların hijyen
kurallarına uyumu sütün kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdir. Ancak yemin kalitesi de sütün tadını ve kalitesini
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yemin uygun koşullarda temin edilmesi, depolanması ve verilmesi önemli olmaktadır.
Sağım sırasında hayvan memelerinin temizlenmesi, makinelerin bol su ve dezenfektan ile yıkanması, hayvanların veteriner
kontrollerinin düzenli olarak yapılması yanında süt hayvanlarının sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerekir. Sütün
elde edilmesi ve sağılmasında sağlık koşullarının uygun olması tek başına yeterli değildir. Özellikle taşıma ve depolama
koşullarının da hijyen koşullarına uygun olması gerekir.
Yemin üretiminden başlayan, süt hayvanlarının sağlık durumu ve süt sağımı ile devam eden süreçlerde hijyen koşulları
dikkate alınmalıdır. Ancak sütün sağımı, depolanması ve taşınarak süt işleme tesislerine ulaştırılması sürecinde soğuk taşıma
ve depolama sisteminden yararlanılmalıdır. Sütün taşınması sırasında kalitesinin korunarak temiz depolarda depolanarak,
uygun koşullarda fabrikaya taşınması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime: hijyen, süt kalitesi, soğuk zincir, depolama, sağlık
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The Relation between Ethnic Identity of the Roma and Labor Market in Turkey*
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Abstract: The identities of individuals or communities are influential on their economic behaviors. This notion,
conceptualized as "identity economics", includes attitudes towards work and employment as much as consumption
behaviours. The position of ethnic identities in the labor market, which are the others of the majority in the society, is also
determined within this framework. Among the ethnic identities that exist in Turkey is of Roma community’s. In this context,
it can be emphasized that one of the most prominent features that outstands when the life style of Roma ethnic identity is
to be addressed is the positioning of the Romani people in the labor market.
Regarding the literature on Roma ethnicity, it is understood that there are two points of view defining the occupational
groups Romani people work within in the labor market. While the first one is that they have specialized professions such as
tinning, blacksmithing, goldsmithing, tinkering and basketry; the second point of view is that they are lazy people abstaining
from regular income-generating works, and that a part of them live on illegal activities such as begging and theft.
Occupational positions of the Roma in the labor market can be investigated in two main sections as formal and informal
income opportunities. Besides, informal income opportunities can be considered as legal and non-legal income
opportunities, as well. When the positioning of the Roma in the labor market in Turkey is examined, it is seen that this is
largely provided with the informal type of works.
At this point it is possible to say that the Roma community's educational level, socialization processes, family structures and
the spatial characteristics of the regions in which they live limit their participation in the employment. The working rates of
Roma, who work in certain sectors such as basketry, tinning, blacksmithing etc. since the past, is considerably low in the
registered sectors. On the other hand, the working areas they concentrate in can be explained by the concept of “ethnic
niche” which expresses the concentration of ethnic groups in certain works.
In other respects, there also exist certain initiatives commenced in order to include disadvantaged groups in the formal
labor market; various examples of which can be seen in several cities in Turkey. Such initiatives which particularly provide
vocational training for women, aim to involve the Roma workforce in formal labor markets and they achieve this at a
certain level.
From this viewpoint, the position of the Roma in labor market and its relation to their ethnic identity, as well as the
occupational areas they concentrate in is aimed to be explained through the data acquired by means of face to face surveys
conducted in 12 provinces around Turkey (Edirne, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Hatay, Samsun, Diyarbakır,
Kocaeli, Ankara ve Eskişehir).
Key Words: ethnic identity, labor market, Roma community, ethnic niche.

* The study was carried out using the data obtained from a section of the Project numbered 116R050 supported by
TUBITAK.
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Sağlık Sektöründe Personel Yönetimi: Çorlu Örneği
Müge YILDIZ1
1
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Özet: Dünyadaki değişmeler neticesinde sağlık işletmelerine duyulan ihtiyaç hızla artmakta; ancak sınırlı kaynaklarla bu
ihtiyaçlara etkili ve verimli karşılık vermek zorlaşmaktadır. Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve
emeğin yoğun bir hizmet türü olması sebebiyle hizmet maliyetlerinin oldukça yüksek olmasına sebep olmakta ayrıca sağlık
işletmelerinin karmaşık bir yönetim ve organizasyon yapısına sahip olması, karşılaşılan sorunlara erken çözümler
bulunmasını zorlaştırmaktadır. Sağlık işletmelerinin yönetim ve organizasyon yapısının, çalışanları direkt, hastaları endirekt
olarak etkilediği bir gerçektir.
Sağlık işletmelerinde yaşanan yönetim ve organizasyon hataları, sorunlar, hizmet bekleyen vatandaşlara da yansımakta ve
bu sorunlar nedeniyle hizmet kalitesi düşmekte ya da kaliteli hizmet verme maliyetleri yükselmektedir.
Sağlık hizmetine olan talebin belirlenmesinde uzmanlaşma seviyesi yüksek olan hekimler rol almaktadır. Yoğun uzmanlık
düzeyi zaman zaman yönetsel sorunların yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Farklı özellikler taşıyan sağlık
hizmetlerinin sunumunda, farklı mekanizmaların ve düzenlemelerin uygulanması söz konusudur.
Bu durum, kamusal ve özel şeklinde başlıca iki ayrı niteliğin varlığını ön plana çıkartmakta ve buna bağlı olarak verilen
hizmeti kimin kullandığı, hizmetin kim tarafından sunulduğu ve finansmanının nasıl sağlandığı gibi temel özellikler önem
kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çorlu, sağlık sektörü, sağlık hizmeti, organizasyon, sağlık işletmeleri
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Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik Genişleme Politikası Kapsamında
Hırvatistan’ın AB Üyeliği
Prof.Dr. Neziha MUSAOĞLU1
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Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
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Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri Bölümü, esinomer@trakya.edu.tr.

Özet: Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından Balkanlarda yaşanan gelişmeler, Bosna Hersek’te ve Kosova’da yaşanan kanlı
savaşlar nedeniyle, 90’lı yıllar boyunca Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara yönelik politikası kriz yönetimi ve yeniden inşa
temelinde şekillenmiştir. Avrupa Birliği bu ülkelere üyelik perspektifi sunarak Batı Balkanlarda istikrarın ve barışın kalıcı
olmasını sağlamak ve süreci kontrolü altında tutma yolunu tercih etmiştir. Bu kapsamda Batı Balkan ülkelerine yönelik
ekonomik ve mali yardımların artırılması ile reform sürecinin hızlandırılması hedeflenmiştir. Kopenhag Kriterlerini yerine
getiren ve AB üyelik hedefi taşıyan ülkelerle “İstikrar ve Ortaklık Antlaşması” yapılmasına karar verilmiştir. Balkanlara
yönelik yardım programları kabul edilerek ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet ve içişleri
alanlarında iş birliği sağlanarak, insan hakları, demokrasi ve sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ön plana
çıkmıştır. Birlik, Merkezi Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Batı Balkanlarda da Soğuk Savaş sonrası meydana gelen güç
boşluğunu doldurmak istemiştir. Beşinci ve Altıncı Genişleme ile birlikte Balkan ülkelerinin de Birliğe katılmaları ve Avrupa
kimliğini benimsemeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda, bir Batı Balkan ülkesi olan Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine en
son üye olan ülke olmuştur.
Hırvatistan’ın AB Üyelik Anlaşması’nın 9 Aralık 2011 tarihinde imzalanmasının ardından ülkede düzenlenen referandumda
halkın %66,27’si ve Hırvatistan Parlamentosunda yer alan 136 milletvekilinin de AB üyeliğine “evet” demesiyle birlikte
Antlaşma oybirliği ile onaylamıştır. Onaylama prosedürlerinin sona ermesinin ardından Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde
AB’nin 28. üyesi olmuştur. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara yönelik genişleme politikası irdelenerek en son
üye olan Hırvatistan’ın üyelik sürecinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Batı Balkanlar, Hırvatistan.
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ARDL Approach to the Exchange Rate Overshooting in TURKEY
Asst. Prof. Nimet Varlık1
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Özet: The aim of this study is to investigate the validity of the overshooting hypothesis for Turkey. Dornbusch’s (1976)
sticky-price monetary exchange rate model argues that following an increase in money supply the exchange rate
overshoots since the prices are sticky in the short term. As the commodity prices increase gradually, interest rates rise and
the exchange rate shifts towards its long term equilibrium level. Overshooting of the TL/USD exchange rate following an
unanticipated increase in money supply is tested in this paper. Since Dornbusch’s theory is based on uncovered interest
parity the long run relationship between the TL/USD exchange rate and macro fundamentals of Turkey and the US is
analyzed. Uncovered interest rate parity, relative purchasing power parity and quantity theory of money is used as in Nieh
and Wang (2005) paper. The ARDL bound test method is preferred due to its advantages in coexisting series of different
order of integration following widespread practice in the recent literature. The exchange rate overshooting hypothesis is
investigated by employing the ARDL bound test and ARDL error correction model by Pesaran, Shin and Smith (2001) for
monthly data over the period 1997:01-2018:02. The variables included in the model are nominal exchange rates and
differentials of money supply, industrial production, interest rate and inflation rate. The results of the ARDL bound test
suggests the existence of a long term equilibrium relationship between variables and also provides evidence for exchange
rate overshooting in the short term. An increase in money supply leads to depreciation of the TL in the long-run. Also the
ARDL error correction model (2, 1, 2, 2, 0) shows that the exchange rate shifts towards its long term equilibrium level.
Anahtar Kelimeler: sticky price monetary exchange rate model, overshooting hypothesis, ARDL error correction model,
ARDL bound test
JEL Codes: F41, E31, E51, E58
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Harmonization of Islamic banks in Turkey with Basel III framework requirements
Nooruddin ALANZA1
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Abstract: In this paper we seek to introduce Basel III requirements which aim to improve the quality of the capital base of
the banking sector and to protect it from financial imbalances and financial crises by increasing the share of capital to risk
assets, we also aim to demonstrate the commitment of Islamic banks to the Basel III standards and decisions to cope with
the unexpected future shocks and the adverse effects of the movement of the economic cycle without prejudice to the
strength of their financial positions.
Summary:
The Islamic banking sector is exposed to criticism both politically and socially. However, it is important to note that when
we look at other sectors, it is a sector that is under strict control and reaches a certain maturity. On the other hand, Islamic
banks are essential tools to finance efficient investments that ensure the continuity of the money transfer mechanism to
the economy. At this point, the regulation and audit principles for Islamic banks should be determined and maintained.
In the application part of the study, three Islamic banks are evaluated that makes up 83% compared to total assets of the
Islamic banking sector, therefore, we thought it would be able to represent Islamic banking sector, the compliance of thus 3
banks with Basel III criteria was evaluated. In the three banks (Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
AL Baraka Katılım Bankası) that have been selected these financial ratios will be studied and analyzed according to Basel III:
Leverage Ratios:
Minimum Core Capital Ratio
Capital Protection Buffer
Minimum Core Capital Ratio + Capital Protection Buffer
Core Values deducted from capital
Minimum First Generation Capital Ratio
Minimum Capital Adequacy Ratio
Minimum Capital Adequacy plus Protection Buffer
Instrument with First and Second Generation Capital Components
Liquidity Coverage Ratio and
Net Stable Funding Rate
In the light of the findings, the possible impacts of Basel III criteria on the Islamic banks could be discussed.
In the first section, we will shed light on the establishment and development of the Basel Committee; The second section
will focus on Basel III and its Recommendations and how it was in response to the financial crises 2007-2009 due to the
shortcomings of the Basel II decisions to address the financial and economic imbalance. In the third section; study of Islamic
participatory banks, the nature of these banks and the bases on which they are based, ways of raising unemployed funds
and introducing them to the economic cycle, ways of using founds. And then the practical study of three participating banks
in Turkey and measuring their performance within the framework of the Basel III proposals.
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Managing Food Safety in Freshly Consumed Horticultural Products
Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş1
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Abstract: For all of the world population, reaching safe and secure food is a human right. Food safety is directly related with
the public health. Most of the food-borne illnesses is directly caused from food safety problems. Food safety issues and
concerns began almost the beginning of the 20th century in the world and 1930s years in Turkey. Today there are a lot of
regulations regarding food safety of processed and freshly consumed horticultural products. In the world, safety and food
security legislation and regulations have long been impacted by a variety of factors such as socioeconomic structure,
consumer characteristics and habits, policy, and legal issues. Although these regulations can change based on the countries
and legislations in each country, some food safety principles are unchangeable. Fruit and vegetables can keep going their
metabolic processes after harvest. Because of their high moisture content which offers a suitable medium for microbial
activity. This situation and inappropriate safety applications has caused not only some high-profile food-borne illnesses but
also quality and product loss during postharvest period. In this review, basic food safety regulations for fruit and vegetables
will be discussed and the results of inappropriate safety applications will be evaluated in respect of human health and
product loss.
Keywords: Safe fruit and vegetables
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Development of Discharge Education Satisfaction Scale
Expert Nurse Sevinç Meşe1
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Abstract:
Objective: This study was conducted to develop a valid and reliable means of measuring discharge satisfaction of discharge
patients discharged from surgical clinics.
Method: The methodology was based on the research. The research was conducted between 15 June 2017 and 15 October
2017 in the surgical services of Eskişehir Yunus Emre State Hospital. The sample of the study consisted of 340 patients /
patient relatives who were operating in the surgical clinics of Eskisehir Yunus Emre State Hospital and who received
discharge training, accepted to participate in the study, between 18-65 years of age, literate and without communication
disabilities. The data of the study were collected by the Socio-Demographic Questionnaire and the Discharge Education
Satisfaction Scale developed by the researcher. During the preparation stage of the scale, interviews were conducted with
literature surveys, nurses working in surgical clinics with patients / relatives who were operated and surgical clinics.
However, the information on the discharge training form used as the hospital's quality accreditation was based on this.
Scale items consist of discharge, home care, medication, pain, infection, exercise, postoperative control of the patient. A
49-item draft scale was created and presented to 6 field experts.
IBM SPSS Statistics 22 and IBM SPSS Amos 21 program were used for the statistical evaluation of the data. Scope validity,
descriptive and confirmatory factor analysis were performed for the validity of the scale. For the reliability of the scale,
Cronbach's alpha coefficient and item total correlation score were calculated.
Findings: The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of the Discharge Education Satisfaction Scale was .91. As a result of the
exploratory factor analysis, it was determined that the scale had a 5-factor structure and the factors with a factor load of
less than .40 and more than one factor were dropped from the scale and dropped to 21 items. As a result of confirmatory
factor analysis of the scale, fit indices fit well for χ² / sd, GFI, RMSEA and SRMR values; The values of AGFI, IFI, TLI and CFI
are acceptable. Factor load values of scale items are over .50. Item total correlation scores are between .42 and .65. The
Cronbach's alpha (α) reliability coefficient of the overall scale was .91.
Conclusion: It is thought that the developed scale is valid and reliable, and that the institutions providing health care
services can be used in situations where patient satisfaction towards discharge education is to be measured.
Key words: Discharge education, patient satisfaction, nursing.
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Culture, Identity and Civil Society of the Roma People in Turkey*
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Abstract: In the study three essential issues are to be addressed. The first of these is the cultural structure of the Roma
community in Turkey. Within the scope of the study, this cultural structure will be analyzed in general terms. The Roma
community in Turkey, despite being under the effect of the mainstream culture of the cities where they live, reproduce
their own group culture in a repetitious way between generations, due to the introvert life-style they adopt and
discriminatory attitudes they encounter in social life. Thus, the Roma community live without losing the basic
characteristics of the internal dynamics of their culture. Within the scope of the study, cultural characteristics of the Roma
will be evaluated and analyzed through the regions where the research has been conducted.
The second point in the study is the identity and belongingness of the Roma community. First of all, it should be said that
the Roma identity is not only integrated into the dominant identity in the territories they live in, but also has their own
internal dynamics as a result of being subjected to discrimination by society as well as their introvert life-style. The main
feature of the Roma identity is the defense of the dominant supra-identity in the region they live in. Even though a sense of
being a Romani and also a separate cultural formation within the scope of this consciousness are accepted within the
group, the feeling of belonging to the supra-identity is quite common. The underlying reason of this situation is the fact that
Roma identity and being a Romani bear a pejorative meaning in society. This negative meaning imposed on being a Romani
pushes the Roma to place emphasis on the superior culture and thus to avoid discrimination. However, even though the
superior culture is accepted by the Roma community, the carriers of this culture maintain the discriminatory attitude
towards the Roma in daily life. This compels them to marry to people mostly from their own community, work within the
certain occupational groups of their own and results in residential concentration. The Roma community with their closed
society structure, creates their own neighborhoods, and continue to reside in these areas even though they are visible in
the cities they live in. This process, which can be described as ‘ghettoization’, in contrast to the eclectic structure of the
Roma identity, creates the fact that the Roma identity reproduces its own dynamics and is kept alive by transferring it
between generations. Thus, the Roma identity has the features of hybrid identities.
The third point to be focused on is the participation of the Roma in Civil Society and the structure of the Romani civil society
organizations. The unique structure of the Romani culture and the hybrid structure of the Roma identity make the activities
of the Romani Civil Society organizations more meaningful. Together with the ‘Roma Inıtiative’ announced by the
government in 2009, the number of NGOs organized by the Roma Community has increased. These organizations are
struggling with the discriminatory attitudes that the Roma face, as well as trying to find solutions to the problems that they
experience. Finally, these organizations act as a bridge between the Roma and non-Roma, and between the Roma and the
political authority. Within the scope of the study, the processes of participation of the Roma community in civil society and
the structures of these organizations are aimed to be analyzed and examined.
The analyses in this study will be conducted using the data acquired within the scope of “Roma: An Identity Economy”, a
project supported by TUBITAK and carried out in 12 provinces (Edirne, Canakkale, Istanbul, Izmir, Mugla, Antalya, Hatay,
Samsun, Diyarbakir, Kocaeli, Ankara and Eskisehir).
Key Words: Cultural Formation, Roma Community, Identitiy Formation, Civil Society, Roma People in Turkey

*

The study was carried out using the data obtained from a section of the Project numbered 116R050 supported by
TUBITAK.
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Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi ve Uluslararası Ekonomik-Siyasal Düzenin Yeniden
Şekillenmesi Olasılığı
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Özet: Çin’in 2013 yılında duyurduğu Yeni İpek Yolu girişimi küresel düzeyde yeni bir döneme işaret etmesi bakımından
büyük önem taşımaktadır. Çin, kendi sınırları ile Avrupa arasında uzanan tarihi İpek Yolu güzergahlarını yeniden canlandırma
projesi çerçevesinde batıdaki komşularının yanında Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve hatta Güney Amerika ile bağlantı
oluşturacaktır. Çin’in bu projesi başarıya ulaştığında kendisini küresel pazarlara ve üretim ağlarına entegre etmiş olacak,
dünya ekonomisinin merkezi haline gelebilecektir.
Yeni İpek Yolu projesi ile birlikte küresel düzeyde ortaya yapısal değişiklikler Doğu Asya merkezli bir dönüşümü
gerçekleştirdiği ölçüde dünya ekonomik ve siyasal görünümünü değiştirebilecektir. Bu yönüyle bakıldığında Yeni İpek Yolu
girişiminin görünürde ekonomik bir hedefi olmasına rağmen, üstü örtülmüş ideolojik bir bileşeninin olduğu ileri
sürülmektedir.
Şüphesiz böyle bir projenin hedefe ulaşması önünde önemli engeller vardır. Ancak Çin, mevcut engelleri aşarak bu projeyi
hayata geçirebildiğinde “küresel hegemon uluslararası kuralları ve kurumları kendisi belirler” ifadesi gereğince küresel
değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale gelecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeni İpek Yolu, ekonomi, siyasal, küresel

China’s New Silk Road Project and The Possibility of New Political and Economic
Order
Abstract: China’s announcement of New Silk Road Project signifies the new global era. China will be linked with Middle
East, Europe, and even Latin America within the project which aims at reviving Ancient Silk Road. When China’s project
becomes successful, it will integrate itself to the global markets and production networks, becoming the center of world
economy.
With New Silk Road structural changes in global dimension will change world economic and political structure from an East
Asiatic perspective. Therefore, concealed ideological component of the project exists besides economic targets.
Doubtlessly, there are obstacles to the development of the project. However, when China manages to realize this project,
due to the phrase of “global hegemon dictates international rules and institutions” global change and transformation will
be inevitable.
Key Words: New Silk Road, economy, political, global
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Abstract: The objective of this paper is twofold. First, it will analyze the social policies followed and social aids given by the
government to the needy people in Turkey. Second, it will focus on social services and aids that Roma community get from
the government. Turkish governments during the last decades have started important programs on behalf of unemployed,
poor and needy population. Moreover, it started a special program towards Roma community under the name of “Roma
Initiative” in 2009. The target of this program was announced by the government to break the prejudices prevailed against
Romani people in Turkish society, on the one hand, and solve the basic problems they face in such areas as shelter,
employment, education, and benefitting from the public services on the other. But it is a matter of question how Roma
community can reach to these services. There seems to be several obstacles against Romani people to benefit from the
public services properly. The lack of their education level, discriminations, exclusions and prejudices against them in
everyday life based on their ethnicity seem to be the basic problems in this regard. Based upon the findings of a project
supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Project No 116R050) conducted in 12
cities from different regions, my paper will analyze how Romani people benefit from the public services provided by the
government. My paper will firstly analyze diverse public services given by the government in the areas of education, health
care services and social aids to the needy people. It will secondly shed light on such questions as “Do Roma people have
enough information about the services and aids given by the government?”, “Do they face any discrimination in getting
public services?”, “Do they want to work if they are given any opportunity?” The answer to these questions will be found
based on the findings of the research mentioned above which has been done through in-depth interview with 120
participants and a questionnaire realized through face to face interview over 1552 participants from Roma community.
Key words: Roma community, poverty, education, employment, social assistance, social security
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Finansal Okuryazarlığın Gelişmesinde Bireysel Emeklik Sisteminin Önemi
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Özet: Türkiye ekonomisinde özellikle enflasyon oranının yüksekliği, cari açığın kurlar üzerindeki baskısı gibi çeşitli faktörlerin
yerel paranın iç ve dış değerini olumsuz etkilemesi, kısa vadeli davranış tarzını hâkim kılmaktadır. Bu yaklaşımın her alanda
olduğu gibi geleceği planlama, sigortalama bilincinin oluşamamasında da etkili olması kaçınılmazdır.
Ekonominin bu yapısal sorunları yanında, bireylerin de temel finansal konulardaki bilgi eksikliklerinin olması ama bunun da
farkında olmadığı bir yapıda acilen finansal okuryazarlığın geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Başka bir ifadeyle bu eksiklik
giderilmeden, Bireysel Emeklik Sisteminde (BES) olduğu gibi ne kadar teşvik verilirse verilsin istenen sonuçlara
ulaşılamamaktadır.
Aslında hem finansal okuryazarlığın geliştirilmesi hem de BES’te istenen sonuçların elde edilebilmesi birbirine bağlı
konulardır. Buradaki etkileşimi dikkate alarak, uzun dönemli, sabır gerektiren eğitim faaliyetlerinde BES’in araçlarını
kullanmak gerekmektedir.
Çalışmamızda, bugünleri okuyabilme ve yarınları öngörme eksikliği olan bireylerdeki bu bilincin oluşturulmasında,
emeklilikleri için önemli olan tamamlayıcı sigorta kavramının ne kadar önemli olduğu vurgulanacaktır. Sosyal güvenlik
sistemini tamamlayıcı özelliği olan BES’i ve araçlarını merkeze alarak düzenlenecek finansal okuryazarlık eğitim
programlarında başarılı olunabilmesi için öneriler verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklik Sistemi, Sosyal Güvenlik Sistemi, Finansal Enstrümanlar, Finansal Okuryazarlık, Finansal
Sistem.
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İtfaiye Erlerinde Mesleki Akciğer Hastalıklarını Önleme Amacıyla Kullanılan Bir
İnternet Sitesi /Akıllı Telefon Uygulaması Tasarımı
Öğr. Gör. Safa HEYBET1
1

Biruni Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, sheybet@biruni.edu.tr

Özet: Meslek hastalıkları, “Çalışılan işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları yüzünden
uğranılan geçici ya da sürekli hastalıklar, sakatlık ve arıza durumları” şeklinde tanımlanmıştır. Mesleki akciğer hastalıkları,
yapılan iş nedeniyle geçici veya kalıcı bir şekilde akciğerde partikül birikimi ve bu birikimin yol açtığı inflamatuar süreci
tanımlar. Bu çalışmanın amacı dumana meslek hayatları boyunca maruz kalan itfaiye işçilerinin akciğer hastalıklarına
yakalanmamaları için bir akıllı telefon uygulaması/internet sitesi tasarlayarak, akciğer fonksiyonları zayıflayan kişilere
solunum fizyoterapisi hizmeti vermektir. Çalışma kapsamında itfaiye erlerinin çalışma saatlerini takip eden, işyerinde
dumandan korunmak için gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını içeren bir talimatname bulunan, günlük FEV1/FVC
(tiffeneau) oranını ölçen ve bu oranı 0,7’nin altına düşen itfaiye erlerine otomatik olarak online solunum kaslarını
güçlendirme eğitimi ve havayolu temizleme tekniklerinden oluşan solunum rehabilitasyonu programı gönderen bir internet
sitesi/akıllı telefon uygulaması tasarlanmıştır. Bu koruyucu sağlık uygulaması ile itfaiye erlerinin kalıcı akciğer hasarının
önlenmesi amaçlanmış ve uygulama itfaiye erlerinin hizmetine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İtfaiye, Meslek Hastalıkları, Solunum Rehabilitasyonu
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‘Taşköprü’ Sarımsağında Üretim Teknolojisi ve Karlılık Analizi
Dr. Selen Akan1

Dr. Özge Horzum1

Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş1
1
2
3

Prof. Dr. Erdoğan Güneş2
Zir. Yük. Müh. Mehmet İpek3

Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, sakan@agri.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, egunes@agri.ankara.edu.tr

T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı / Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü, ipekmehmet@tarim.gov.tr

Özet: Fonksiyonel bir gıda olan sarımsağın (Allium sativum L.) üretim ve tüketimi son yıllarda artmaktadır. Taze tüketim ya
da gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde de kullanımı yaygındır. Türkiye 2017 yılında 152 bin dekar’lık alanda toplam 148 bin ton
sarımsak üretmiştir. Coğrafi ve iklim koşullarının uygunluğuna bağlı olarak ülkemizde sarımsak yetiştiriciliği 64 ilimizde
gerçekleştirilmektedir. Yetiştiriciliğin en yoğun olduğu il Kastamonu’dur ve 2017 yılında 26 bin tonluk bir üretim
sağlanmıştır. Bu üretimin %92’si (24 bin ton) Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilmiştir. ‘Taşköprü’ sarımsağı, yörede en yaygın
olarak yetiştirilen, raf ömrü uzun ve tadı/kokusu keskin bir ürün olmasının yansıra tek tescilli milli çeşidimizdir.
Sürdürülebilir tarımsal üretimde en önemli faktör üretici karlılığıdır. Karlı üretim, yetiştiricilikten başlayarak modern ve
profesyonel üretim, depolama, kalitenin artırılması ve işlenmesi aşamalarında yeni yatırımları gerektirir. Karlılığın devamlılığı
ve pazar alanlarının genişletilmesi, üretimi teşvik eder. Bu çalışmada, sarımsak üretiminin teknik yanları ortaya konularak,
Taşköprü ilçesi sarımsak üretiminde maliyet ve karlılık ile bunun yıllara göre değişimi incelenecektir. Ayrıca, yıllara göre
sarımsak verim düzeyi ve maliyet/fiyat değişimi analiz edilerek, birim üretim maliyeti ortaya konulacak, çiftçi net gelir yapısı
ile değişimi araştırılacaktır. Net gelir ile bölge üretim düzeyindeki değişimler de karşılaştırmalı analiz edilerek
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Taşköprü, maliyet, karlılık

Production Techniques and Profitability Analysis in ‘Taşköprü’ Garlic
Abstract: Production and consumption of garlic (Allium sativum L.) which is a functional food, has increased in recent years.
Either fresh consumption or utilization of garlic in food, cosmetics and pharmaceutical industries is widespread. Turkey
produced totally 148 thousand tons of garlic on a planting fields of 152 thousand hectares in 2017. Garlic has been
cultivated in 64 province of our country because of suitable geographic and climatic conditions. Most extensive garlic
cultivation is realized in Kastamonu province with a production amount of 26 thousand tons in 2017. Twenty four thousand
tons (%92) of this quantity is supported from Taşköprü district. Besides 'Taşköprü' garlic is the widest grown cultivar in the
region, has a long shelf life, and a sharp smell/taste, it is only registered cultivar in our country.
The most important factor in sustainable agricultural production is producer profitability. Profitable production requires
new investments in the stages of modern and professional production, storage, increasing of quality and processing by
starting from growing. Sustainability of profitability and enlargement of markets encourages production. In this study, the
cost and profitability of garlic production in Taşköprü district based on the years will be examined together with technical
aspects of garlic production. Additionally, production cost, net income structure of producer and changes will be
investigated by analyzing yield and cost/price changes based on the years. Net income and changes in regional production
level will also be evaluated by comparative analysis.
Keywords: Garlic, Taşköprü, cost, profitability
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Tekirdağ İlinde Yeni Kurulan OSB’lerde Yaşanan Gelişmeler
Selin BAHAR1
1

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Tekirdağ/Türkiye sbahar@nku.edu.tr

Özet: Tekirdağ ilinde kurulan sanayi işletmeleri, yerleşim yerlerine göre dağınık bir şekilde yer almaktadır. Ergene Havzası
Eylem planlarında yer aldığı şekilde bölgede bulunan işletmelerin belli bölgelerde toplanarak Organize Sanayi Bölgesine
dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
Islah Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulmasına dair kanun 12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yasanın Geçici 8. Maddesi ile ilgili dairelerin
katılımı ve Valilerin Başkanlığında kurulacak bir komisyonla OSB olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.
Tekirdağ ilinde 8 adet Islah OSB kuruldu. Bu OSB’lerin başında yer alan Islah ismi OSB’lerin kuruluş çalışmaları
tamamlandıktan sonra kaldırılarak OSB olarak faaliyete geçmiştir.
Yeni kurulan bu OSB’lerde bulunan işletmeler kolektörlerle birbirine bağlanarak ortak arıtma tesisleri kuruluş çalışmaları
başlamıştır. Bu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atık sular kollektörler ile daha sonra Marmara denizine derin deniz
deşararjı ile alıcı ortama verilecektir.
Anahtar Kelimeler: OSB, Tekirdağ, atıksu arıtma, arıtma tesisi, derin deşarj
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Terör Propagandasında Kimliğin İnşası: PKK ve DEAŞ Karşılaştırması
Dr.Öğr.Üyesi Yenal GÖKSUN
Özet: Toplumda korku ve panik yaymayı hedefleyen terör örgütleri, şiddet eylemlerine meşruiyet kazandırmak ve örgüte
yeni üyeler temin edebilmek için grup kimliği inşa etmek ve üyelerini bu kimliğin ürettiği semboller çatısı altında mobilize
etmek durumundadır. Bu araştırmada farklı ideolojilere ve kimliklere sahip olan PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin yazılı, görsel
ve işitsel propaganda materyalleri ele alınarak bu örgütlerin kimliklerinin söylemsel inşası karşılaştırmalı olarak analiz
edilecektir.
Türkiye son yıllarda güney sınırları boyunca farklı terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürütmüştür. Türkiye bir
yandan seküler bir kimliğe sahip PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelesine devam ederken diğer yandan diniaşırılıkçı bir kimliğe sahip olma iddiasındaki DEAŞ terör örgütüne ağır darbe vurmuştur. PKK ve DEAŞ terör örgütü her ne
kadar farklı ideolojilere ve farklı kimliklere sahip olsa da yaptıkları propaganda kampanyalarında benzer hedeflere sahiptir.
Terör örgütlerinin medya propagandasındaki temel amaçları örgütün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip üyelerin temin
edilmesi ve örgüte üye olan bireylerin örgütün terör eylemlerinde yer almalarını sağlayacak ve örgüte bağlılıklarını
güçlendirecek grup kimliğinin inşa edilmesidir.
Bu araştırma kapsamında 2014-2015 yılları arasında PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin çeşitli medya kanalları yoluyla
kamuoyuna ulaştırdığı yazılı, görsel ve işitsel propaganda materyallerinden seçilen bir örneklem ele alınacaktır. Bu
materyaller söylem analizi ve göstergebilimsel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek ve metinlerin altında yatan
anlamlar ve ideolojiler açığa çıkarılacaktır. Araştırmada farklı ideolojilere sahip terör örgütlerinin grup kimliği inşa etmek için
kullandıkları göstergeler ve semboller ortaya konulacak ve karşılaştırmalı analiz yoluyla iki örgütün grup kimliği inşa ederken
kullandıkları söylemler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulacaktır. Araştırmanın sonucunda, günümüzde terör
örgütlerinin giderek artan eylem alanlarının sınırlandırılması ve terör örgütlerinin ürettiği söylemlerin bastırılması için çözüm
önerileri sunulacaktır.
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Sendikalarda Sosyal Pazarlamaya İlişkin Nicel Bir Araştırma
Şermin ŞAHİN1

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ2

1

NKU, SBE, İşletme ABD., Tel : 0542 631 96 47, E-Posta : serminsahinm@gmail.com

2

NKU, İİBF, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD, Tel : 0530 311 28 41 / 0(282) 250 28 04,
E-Posta : mselvi@nku.edu.tr

Özet: Sendikaların önemli görevlerinden biri de kamu yararı için sadece üyelerine değil geniş toplum kitlelerine yönelik
sosyo-kültürel hizmetler sunmaktır. Sendikalar sosyal hizmetlerini geleneksel ve yeni tanıtma araçlarını kullanarak
duyurmakta, ilan etmekte kısaca pazarlamaya çalışmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeki sendikaların ne tür sosyal etkinlikler yaptıklarını ve sosyal
hizmetlerini nasıl pazarladıklarını tespit etmektir.
Yöntem: Araştırma evrenini Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçe merkezindeki çoğu eğitim sendikası olmak üzere en çok üyeye
sahip altı sendikanın üyeleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Katılımcıların demografik
özellikleri, sosyal hizmet ve sosyal pazarlamaya ilişkin görüşleri betimlenmiştir.
Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre sendikalar çeşitli pazarlama araçlarını yeterince kullanmamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Sendika, Sosyal Pazarlama, Tekirdağ.
Bilgilendirme: Bu çalışma 2017 bahar döneminde NKÜ, SBE, İşletme ABD’den mezun olan 1. yazarın Yüksek Lisans tezinden
türetilmiştir.

A Quantitative Research On Social Marketing In Unions
Abstract: One of the most important duties of unions, is not only providing beneficiaries for its members, but also providing
wide variety socio-cultural services for public interest. Unions announce and declare briefly try to market their social service
by using traditional and new publicity tools.
Purpose: The purpose of this study is to determine what kind of social activities, unions are holding in Suleymanpaşa district
of Tekirdağ province and determine how they market their social service.
Method: Population is composed of members of education unions having the most members in the six largest unions in
Suleymanpaşa district of Tekirdağ province. For collection of quantitative, questionnaire form were conducted with six
union members. Participants' demographic characteristics, social services and social marketing findings were described.
Findings: It was concluded from this research that, unions have not used various marketing tools in a sufficient way.
Keywords: Union, Social Marketing, Tekirdağ.
Acknowledgement: This study was derived from master thesis of 1st author (Şermin ŞAHİN), graduated from division of
business administration in institute of social sciences at Namik Kemal University in Spring semester 2017.

Giriş
Kanundan kaynaklanan görevleri gereğince gerek üyelerine gerekse toplumun geniş kitlelerine eğitim, sağlık,
çevre, tüketici hakları, halk sağlığı gibi çok çeşitli konularda bilgilendirici, eğitici, bilinçlendirici sosyo-kültürel
faaliyetlerde bulunan sendikalar önemli sivil toplum kuruluşlardan biridir. Sendikalar bu tür sosyal hizmetlerini
kamuoyuna tanıtmak, onlarla paylaşmak, geri bildirimler almak için sosyal pazarlama yaparlar. Bunun için çeşitli
geleneksel ve modern iletişim araçlarını kullanırlar.
Bilimsel bir araştırma çoğunlukla bir sorunu çözmek ve bir güçlüğü gidermek amacıyla yapılır (Yurtseven vd.,
2013: 20). Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeki yerel sendikaların ne tür sosyal hizmetler verdikleri, sosyal
pazarlama kültüründe nerede oldukları ve bu süreçte hangi güçlüklerle karşılaştıkları bu araştırmanın temel
sorunsalını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı yerel sendikaların ne tür sosyal etkinlikler
yaptıklarını, bu hizmetlerini kamuoyu ve üyelerine nasıl duyurup ilan ettiklerini ve bu süreçte hangi güçlüklerle
karşılaştıklarını betimlemektir.
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Sendikalar kamuoyunu bilgilendirici, eğitici, bilinçlendirici pazarlama faaliyetleri ile toplumdaki yerlerini
pekiştirmektedirler. Bu çalışma ile sendikaların sosyal pazarlama faaliyetleri konusunda neler yaptıkları ortaya
çıkarılmakta; sendika yöneticilerinin konuyla ilgili bilgi, görgü ve kültürleri yapılan mülakat formlarıyla
belirlenmektedir.
Bu çalışma ile sendikaların gerçekleştirebilecekleri çeşitli sosyal etkinlikler ve bunların pazarlamasıyla topluma
daha yararlı olabilecekleri hususuna dikkat çekilmektedir. Diğer taraftan bu çalışmanın akademisyenlerin yerel
toplumdaki sendikalara ilişkin farklı bakış açıları sağlayabileceği beklenmektedir. Çünkü konuyla ilgili oldukça az
sayıda çalışmanın olduğu bilinmektedir. Tekeş (2010), Aksoy (2013), Demir (2013) Cerev’in (2013)
öğretmenlerin sendikalarla ilişkisi ve beklentilerini konu alan çalışmalarına rastlanmaktadır. YÖK veri tabanında
sendikaların sosyal hizmetleri ve pazarlamasına ilişkin bir tez çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışmanın bu
konuda boşluğu doldurmada bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırmada Tekirdağ/Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren sendika üyelerinin araştırmanın amacına uygun
veriler elde etmede nitelik ve nicelik olarak yeterli olduğu, araştırma konusu ile ilgili deneyimlere sahip oldukları
ve araştırmacı tarafından yeterince bilgilendirildikleri varsayılmıştır. Sendika üyelerinin anket formundaki
sorulara samimiyetle, hiçbir baskı altında kalmadan ve doğru cevap verdikleri, anket formunun araştırmanın
amacına uygun verileri toplayabileceği ve ikincil verilerin doğru ve yansız olduğu varsayılmıştır (Bkz.Yurtseven
vd.,2013: 26). Diğer taraftan bu araştırma sadece en çok üyeye sahip altı sendikanın üyeleri üzerinde yapılmış
olup; elde edilen bulgular anket formuna alınan cevaplarla sınırlıdır. Araştırma sonucunda sendikaların piknik,
konser, sinema, tiyatro gibi sosyo-kültürel eğlence organizasyonları yanında meslek/beceri edinme kursları
düzenledikleri, üyelerin sosyal hizmetlerden pek haberdar olamadıkları, duyurum sürecinde sendikaların etkisiz
kaldıkları, sendikaların sosyal etkinliklerini kamuoyu ile paylaşmayı organize edemedikleri, sendikaların sosyal
etkinliklerini üyelerine tanıtamadıkları ve pazarlayamadıkları ortaya çıkmıştır.

1.Sendikalar
1.1. Sendikanın Tanımı
Çalışan kesimin haklarını korumak, geliştirmek ve ayrıca toplumsal sorunların çözümü için bir araya gelerek
kamu yararı gözeten sivil toplum kuruluşlarından biri de sendikalardır. İşçi veya işverenlerin iş, kazanç,
toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve geliştirmek için aralarında kurdukları birlik
(Türk Dil Kurumu [TDK], 2017) olarak tanımlanan sendikalar; 6356 sayılı kanunda İşçilerin veya işverenlerin
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya
işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
şeklinde tanımlanmıştır (6356 s. SenK. m.1).

1.2. Sendikaların Özellikleri
Kuruluşu gönüllülük esasına dayanan sendikaların (Akt. Yıldırım, 2011: 9) temel unsurları serbestçe kurulma,
ortak amaç, tüzel kişilik ve bağımsız olmalarıdır (Kaymaz, 2012: 6). Bu özellikleri ile sendikalar önceden izin
almaksızın ilgili yerlere müracaatları ile serbestçe kurulabilmektedirler (Demir, 2013: 26). Ayrıca ortak çıkarlar
etrafında bir birlik ve güç oluşturmalarıyla önemli kurumlar olan sendikalar (Urhan, 2005: 57) kuruluş ve
işleyişinde devlet, parti ve diğer kuruluşlara karşı bağımsızdır (Akyiğit, 2013: 343). Özel hukuk toplumdaki
bireyler ve grupları ilgilendirirken, kamu hukukunun vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemektedir
(Özdemir, 2016: 386). Dolayısıyla sendikalarda kamu hukuku kuralları uygulanmakta ve kuruluşuyla birlikte
tüzel kişiliğe sahip olmaktadırlar.

1.3. Sendika Türleri
Türkiye’de endüstrileşmenin gelişmiş ülkelerden sonra gelmesi özgün sendikal model oluşturulamamasına ve
dolayısıyla Avrupa’daki sendikal modelleri örnek alınmasına neden olmuştur (Taş, 2012: 63). Türkiye’ de ilk
olarak işyeri sendikacılığı ile başlayan bu sendikalaşmanın diğer bir adı işletme sendikasıdır (Tuna, 2011: 258).
Üyeliğin yalnızca o işyerinde çalışan bireyler tarafından gerçekleşebildiği bu sendikal yapılanmada işçiler
bireysel menfaatlerini koruyup, işyerinde başarılarını arttırma eğilimine giderek olumlu yönde katkılar
sağlamışlardır (Akbıyık, 2012: 45). Hak arayışının yalnızca işyeriyle sınırlı olması ve son sözü işverenlerin
söylemesi, aynı işyerinde birden çok sendikanın kurulması işyeri sendikalarının gelişememesiyle sonuçlanmıştır
(Eğitim Sen). İşyerinde bölünmelere neden olan bu sendikalaşma türü, meslek sendikacılığının doğmasına
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neden olmuştur. Aynı mesleği ifa edenlerin oluşturduğu bu sendikal oluşumlara meslek sendikası adı
verilmektedir (Koç, 2003: 9). İşyeri ayrımı yapılmadan aynı mesleğe sahip zanaatkârların bir araya gelerek
oluşturdukları bu örgütlenme türü, sanayileşme ile seri üretimlerin yapılması, sektörün hizmete doğru eğilimi
zanaatkârların sayısının azalmasına ve meslek sendikalarının sayısının azalmasına neden olmuştur (Hüner, 2004:
22). Bu iki örgütlenme modelinin olumsuz seyri işkolu sendikacılığının doğmasına neden olmuştur. İşkolu
sendikacılığı o işkolunda çalışan en niteliksiz işçi ile en nitelikli işçiyi aynı örgüt çatısı altında toplayan ve bu yolla
işçiler arası dayanışmayı sağlayan bir örgütlenme modelidir (Şahlanan, 2013: 15). Bugün kurulan sendikalar
işkoluna bağlı olarak gruplanarak faaliyet göstermektedirler.

1.4. Sendikaların Amacı ve Önemi
Sivil toplum kuruluşlarının bir parçasını oluşturan sendikalar, demokratik düzenin oluşumu gelişimi ve
korunmasında önemli bir görev üstlenmektedirler (Yılmaz Sert, 2015: 110). Sendikaların en temel amacı;
mensuplarını temsil etme ve onlar adına toplu pazarlıklar yaparak ekonomik ve sosyal haklarını koruma ve
geliştirerek varlığını sürdürmedir (Talas, 1975: 2).
Sendikalar çalışma ilişkilerindeki düzensizliği en aza indirerek, iş kolu ne olursa olsun ortak amaç doğrultusunda
sorunların çözümüne yardımcı olmak ve bu doğrultuda faaliyetler yapmaktır. Bugün sendikalar, sadece üyeliği
bulunan çalışanlara değil toplum sorunları hakkında da faaliyetlerde bulunarak toplumsal birliktelik yakalamaya
çalışmaktadırlar (Kavlak, 2012: 252).

2. Sosyal Pazarlama
2.1.Sosyal Pazarlamanın Tanımı
1970’lerin başında pazarlama ilke ve uygulamalarının toplumsal fayda sağlamak amacıyla kullanılmaya
başlamasıyla ortaya çıkmıştır (Gordon, 2011: 82). Tanımı ilk olarak Kotler ve Zaltman tarafından yapılan sosyal
pazarlama; toplumsal fikirlerin kabul edilebilmesi için pazarlama karması elemanlarından yararlanarak
hesaplanan programların tasarımı, uygulanması ve denetlenmesi olarak tanımlanmıştır (Polonsky, 2017). Sosyal
davranışları gönüllü olarak kabul etmeye ikna etmenin etkili bir yolu olarak ortaya çıkan sosyal pazarlama
(Weinreich, 2011: 4), planlı bir davranış değiştirme stratejisine ticari pazarlama ilkelerinin uygulanmasıdır (Lee
ve Kotler, 2011). Geleneksel pazarlamayı araç olarak kullanmakta olup belirli bir grubu veya topumun tamamını
içine alan sosyal pazarlama, sosyal problemler hakkında toplumun düşüncelerini değiştirmek, geliştirmek veya
bilinçlendirmek için yapılan faaliyetler bütünüdür.

2.2. Sosyal Pazarlamanın Amacı ve Önemi
Sosyal pazarlama faaliyetlerinin genel olarak amacı, daha yaşanılabilir bir çevre ve toplum yaratmak, toplumun
ya da özel olarak ilgi odağı bir kesimin refah seviyesini yükseltmektir (Karavelli, 2012: 31). Toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda olumlu davranışları aşılamak ve toplum yararına hizmet sunmak olan sosyal pazarlamanın amacı
topluma fayda sağlamaktır (Doğru, 2014: 23). Makro düzeyde davranış değişimine odaklanarak toplumun
davranış değişimine daha hızlı müdahale edebilmesi yönüyle oldukça önemli bir yere sahiptir (Akt. Buyucek,
2017).
Toplumun sorularının tespiti ve çözümüne yardımcı olacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birden çok taraf
meydana gelmiş olup sosyal pazarlamayı uygulayan başlıca kurum ve kuruluşlar; işletmeler, sivil toplum
kuruluşları ve devlettir (Akt. Ünal, 2009: 18). Bugün işletmelerin sosyal konular hakkında çalışmalar yapması
temel faaliyetleri arasında yer almasına neden olmuştur. Çünkü bugünün müşterileri ürün veya hizmetin
faydasının yanında toplumsal fayda da beklemektedir (Onaran vd., 2013: 150). Dolayısıyla sosyal pazarlama
çalışmaları ile işletmeler hem kurumsal imajlarını arttırmakta hem de toplumsal fayda sağlamaktadırlar. Sosyal
pazarlama faaliyetleri yürüten taraflardan biri de devlettir. Toplum refahını arttırmak için sosyal pazarlama
faaliyetlerini kullanan devletin sağlık, beslenme, eğitim gibi konularda başarılı örnekleri bulunmaktadır.
Toplumların ve demokrasilerin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü de çok büyüktür (Uslu ve Marangoz,
2008: 111). Dolayısıyla sosyal konularda toplumu güçlendirmek ve refahı arttırmak amacıyla sosyal pazarlama
uygulamalarını geçekleştiren taraflardan bir diğeri de STK’dır. Pazarlama tekniklerini sadece araç olarak
kullanan sivil toplum örgütleri böylece toplumdan daha hızlı geri bildirim almakta ve toplum için daha fazla
çalışma yapabilmektedir.
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3.1. Yöntem
3.1.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Bu araştırma tekil tarama modeli türündedir. Bu tür bir yaklaşımda, ilgilenilen olay, madde, birey, grup, kurum,
konu vb. birim ve duruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye (tanıtılmaya) çalışılır. Çalışma bu yönüyle
betimsel bir özellik göstermektedir (Karasar, 2014: 79). “Tekil tarama modelli araştırmalarda, daha çok betimsel
istatistik teknikleri gerekli olur” (Karasar, 2014: 81). Betimsel istatistik, bir grubun özelliklerini betimlemek
amacıyla kullanılan frekans, yüzde, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri ve korelasyon kat sayısı gibi
teknikleri içerir (Büyüköztürk, 2010: 5). Problemin durumuna göre betimsel araştırmalarda anket, görüşme,
gözlem, soruşturma, çoktan seçmeli, açık uçlu, doldurmalı vb. sorulardan oluşan ölçme araçları kullanılabilir. Bu
ölçme araçları güvenilir ve geçerli olmalıdır (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 49).
Bu çalışmanın temel iki hipotezi, bu hipotezlere ilişkin alt hipotezler aşağıda belirtilmiştir.
H1: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları demografik değişkenlere göre grup ortalamaları
açısından farklıdır. Alt hipotezler ise şu şekildedir:
H1a: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Cinsiyete” göre farklıdır.
H1b: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Yaşa” göre farklıdır.
H1c: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Medeni Hale” göre farklıdır.
H1d: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Eğitime” göre farklıdır.
H1e: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Aylık Gelire” göre farklıdır.
H1f: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Kıdeme” göre farklıdır.
H1g: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Sendikalı Olma Yılına göre farklıdır.
H1h: Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Sendika Türüne” göre farklıdır.
Araştırmanın bir diğer temel hipotezi ise şudur:
H2: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları demografik değişkenlere göre grup
ortalamaları açısından farklıdır. Alt hipotezler ise şu şekildedir:
H2a: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Cinsiyete” göre farklıdır.
H2b: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Yaşa” göre farklıdır.
H2c: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Medeni Hale” göre farklıdır.
H2d: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Eğitime” göre farklıdır.
H2e: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Aylık Gelire” göre farklıdır.
H2f: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Kıdeme” göre farklıdır.
H2g: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Sendikalı Olma Yılına” göre farklıdır.
H2h: Sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları “Sendika” türüne göre farklıdır.

3.1.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni iki şekilde belirlenmiştir:
1. Araştırmanın evreni Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçe merkezindeki Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim-Bir Sen
ve Eğitim-İş sendikalarının üyeleri oluşturmaktadır.
2. Araştırma bir diğer evreni ise, Tüm Yerel Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının üyeleridir.
Araştırma evrenine ilişkin bilgiler Tablo 4’de verilmektedir. Anlaşılacağı üzere araştırmanın evreninin
seçilmesinde Tekirdağ ilindeki en çok üyeye sahip sendikalar etkili olmuştur.
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Tablo 1: Araştırma Evrenini Oluşturan Sendikalar ve Üye Sayıları
Sendika Adı
Üye Sayısı
Türk Eğitim Sen
2427
Eğitim Sen
948
Eğitim Bir Sen
3129
Eğitim-İş
906
Tüm Yerel Sen
758
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

83

TOPLAM

8251

Kaynak
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü 22.05.2017
tarihli tutanak.
Mustafa GÖNCÜ ve Hayriye EKİN ile
14.06.2017 ve 16.06.2017 tarihlerinde
yapılan görüşme.

Araştırmada Olasılıklı Örnekleme Yöntemlerinden Tabakalı Örnekleme Yöntemi seçilmiştir. Buna göre her bir
sendika toplam evren içindeki oran ölçüsünde örneklem hacminde de temsil edilmiştir. Bu araştırmada güven
düzeyi 0,95 ve 0.99 olarak alınmıştır.
Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014) evreni 8.000 olan araştırma örneklemi için 367 kişinin olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmada güvenilirliğin artmasını sağlamak için örneklem hacmi 400 alınsa da
gerçekleşen geçerli anket sayısı 367’de kalmıştır.
Tablo 2: Tabakalama Örnekleme
Sendika Adı
Türk Eğitim Sen
Eğitim Sen
Eğitim-Bir Sen
Eğitim-İş
Tüm Yerel Sen
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası
TOPLAM

Üye
Sayısı
2427
948
3129
906
758

Evren
İçindeki
Oranı
% 29,4
% 11,4
% 37,9
% 10,9
% 9,1

Olması gereken
Örneklem Sayısı

Gerçekleşen
örneklem sayısı

118
46
152
44
36

128
26
151
19
36

83

%1

4

7

8251

%100

400

367

Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesinde yaygın kabul gören şu kuralların dikkate alınması, örnekleme konusunda
hata riskini azaltacaktır (Coşkun vd, 2015: 137):
•

30’dan büyük 500’den küçük örnek büyüklükleri birçok araştırma için yeterlidir.

•

Örneklerin alt gruplara (eğitim, yaş, cinsiyet, statü, mevki vb.) ayrılması durumunda her kategorinin örnek
büyüklüğünün en az 30 olması gerekir.

•

Regresyon da dâhil, çok değişkenli analiz için örnek büyüklüğünün çalışmada kullanılan değişken sayısının
birkaç katı (tercihen en az 10 katı veya daha fazla) olmasına dikkat edilmelidir.

3.1.3. Veri Toplama Aracı ve Özellikleri
Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket formu sendika üyelerine yönelik olarak hazırlanmış
olup; üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm üyelerin demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin çoktan seçmeli
toplam 8 adet soru ve 1 adet de tanımlayıcı açık uçlu sorudan oluşmuştur. Bu bölümde süreksiz ve sürekli
değişkenler kullanılmış olup; sınıflamalı ve sıralamalı ölçeklerden yararlanılmıştır. İkinci bölümde üyelerin
sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin tutumlarını ölçmek için 24 adet Likert tipi ifadeler yer almaktadır. Son
bölümü ise yine sendikaların sosyal hizmetlerini pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumlarını ölçmek için
22 adet Likert tipi ifadeler oluşturmaktadır. Son iki bölümdeki Likert ifadeleri “1=Kesinlikle Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde derecelendirilerek
puanlandırılmıştır.
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“Eğer ölçüm aracı yeni ya da mevcut çalışmaların farklı yanlarını ölçüyorsa, yeni bir aracın geliştirilmesi tercih
edilebilir. Anket formunda yer alan sorular herhangi bir yerden derlenebilir. Araştırılan özelliğin/meselenin
tanımının çözümlenmesinden, tartışma ve okumalardan, literatürden veya diğer ölçme araçlarından
yararlanılabilir” (Punch, 2011: 93-94). Anket formunda soruların nasıl oluşturulduğu aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
Tablo 3: Anket Formunu Oluşturan Soruların Kaynakları
Anket bölümü
Soru ya da ifade numarası
9.
1. Bölüm
1-8 arası
3.
12.
2. Bölüm
19.
1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24
4, 5, 7, 11, 13, 18, 21, 22
3. Bölüm
1-22 arası

Alındığı Kaynak adı
Uzman görüşü
İlgili literatür
Bilgili (2002)
Doğan (2012)
Toker (2007)
İlgili literatür
Uzman görüşü (akademisyen)
Uzman görüşü

Anketlerin 102 tanesi bizzat sendikalara gidilerek toplanmıştır. Anket toplamaya 10 Mayıstan itibaren başlanmış
ve Haziran ayı boyunca sürmüştür. 265 geçerli anket ise Haziran ayı içinde online olarak yapılmıştır.

3.1.4. Veri Çözümleme
Çalışmada elde edilen nicel bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) for Windows 20.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testlerinde ikili
gruplarda T-Testi, iki ve daha fazla gruplarda ANOVA kullanılmıştır. Gruplar arası farkların hesaplamalarında
öncelikle varyansların eşit olup olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, SPSS programında, F testi
veya Levene Testi’nden yararlanılmaktadır (Coşkun vd, 2015: 190).

3.1.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik
Geçerlilik, bir ölçme aracının o konuda ölçüm yapmaya uygun olmasıdır (Aziz, 2014: 59). En çok tercih edilenler
kapsam geçerliği, ölçüt-bağımlı geçerlilik ve yapı geçerliliğidir (Büyüköztürk, 2010: 167). Bu çalışmada anketin
geçerliliğinin sağlanması için kapsam geçerliğinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliği, ölçülmek istenilen
niteliğin tüm gözlenen ve ölçülebilen özelliklerinin bir ölçme aracında bulunması gerekir. Örneklemin evreni
temsil gücü arttıkça, ölçme aracının da kapsam geçerliği artabilecektir (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 92).
Kapsam geçerliliği, bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin ölçülmek istenen özelliği ölçmede
nicelik ve nitelik olarak yeterli olup-olmadığının göstergesidir (Ercan ve Kan, 2004: 215). Kapsam geçerliğini test
etmede kullanılan metotlardan biri uzman görüşüdür. (Büyüköztürk, 2010: 167; Sönmez ve Alacapınar, 2013:
92; Karasar, 2014: 151). Uzmandan beklenilen, testin taslak formunda yer alan maddelerin kapsam geçerliliği
bakımından değerlendirmesidir (Büyüköztürk, 2010: 167). Bu çalışmada anket formu uzman 2 akademisyence
incelenmiş, eleştiri ve tavsiyeleri alınmıştır. Ayrıca araştırma kapsamına alınan 2 sendika yöneticisi ve 5
öğretmen üyenin önerileri alınarak ankete son şekli verilmiştir.
Bireyin, tutum, güdü, performans, yetenek gibi psikolojik özelliklerini ölçmek amacıyla çok sayıda ölçülebilir,
gözlenebilir sorular oluşturulur (Büyüköztürk, 2010: 168). Anket formunda yer alan Likert tipi soruların belirtilen
özellikleri ne derecede doğru ölçtüğü sorunu yapı geçerliliği ile ilgili bir konudur.
Güvenirlik analizi, örneğin bir anket formunda yer alan soru ve tutum ölçmeye yarayan ifadelerin kendi
aralarında ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Cronbach alfa katsayısı 1 değerine yakınlaştıkça güvenilirlik düzeyi
artmaktadır (Özdamar, 2002: 663; Balcı, 2001: 114). Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa katsayısı
0,70<α<1 olduğundan ölçeğin güvenilir olduğu belirtilebilir (Özdamar, 1999: 522; Kalaycı, 2009: 405;
Büyüköztürk, 2010: 171)
Tablo 4: Cronbach’s Alpha Katsayısı
Ölçek Adı
Sosyal Hizmetler
624

Madde Sayısı
22

Cronbach’s Alpha
0,879
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Sosyal Pazarlama
Ölçeğinin Geneli

24
22+24=46

0,876
0,922

3.1.6. Normal Dağılım Testi
Hem Kolmogorov-Simirnov Testi hem de Shapiro Wilk Testi için sig. sütununda p değeri verilmektedir. P değeri
0.05’ten büyük ise dağılımın normal olduğu kabul edilmektedir (Güriş ve Astar, 2014: 185). P-değerinin 0,05’den
büyük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı (aşırı) sapma göstermediği, uygun
olduğu şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2010: 42). Sosyal bilimciler tarafından en çok kullanılan istatistiksel
tekniklerin çoğunluğu analiz edilen verilerin neredeyse normal dağılım gösterdiğini varsayar (Bryman ve
Cramer, 2005: 115). N hacimlik bir ana kütleden çekilen n hacimlik örneklem için hesaplanan istatistiğin dağılımı
n ≥ 30 koşuluyla normal dağılıma yaklaşır (Altaş, 2013: 30).
Tablo 5: Normal Dağılım Tablosu

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

SHGENORT

,172

367

,000

,921

367

,000

SHGENORT

,094

367

,000

,945

367

,000

a. Lilliefors Significance Correction

Tanımsal İstatistikler
Ortalama
% 95 Güven aralığı ortalaması

SHGENORT

Alt sınır
Üst sınır

% 5 Düzeltilmiş Ortalama
Medyan
Varyans
Standart Sapma
Minimum
Maksimum
Sıralama
Çeyreklerarası sıralama
Çarpıklık
Basıklık

İstatistik
3,2515
3,1844
3,3185
3,2536
3,0000
,426
,65303
1,42
5,00
3,58
1,21
,100
-,909

Standart Hata
,03409

İstatistik
3,7229
3,6663
3,7796
3,7519
3,8182
,305
,55184
1,27
4,91
3,64
,64
-1,043
2,125

Standart Hata
,02881

,127
,254

Tanımsal İstatistikler
Ortalama
% 95 Güven aralığı ortalaması

SPGENORT

% 5 Düzeltilmiş Ortalama
Medyan
Varyans
Standart Sapma
Minimum
Maksimum
Sıralama
Çeyreklerarası sıralama
Çarpıklık

Basıklık

Alt sınır
Üst sınır

,127
,254
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Çarpıklık ve basıklık katsayısının 0,05 için 1,96’dan küçük çıkması durumunda dağılımın normalden aşırı sapma
göstermediği yorumu yapılır (Büyüköztürk, 2010: 42). Tablo 5e göre Sosyal Hizmetler ölçeği için çarpıklık
(Skewness) değerinin -0,394 ve basıklık (Kurtosis) değerinin 0,118 olduğu görülmektedir. Neticede bu değerlerin
1,96’dan küçük olduğu dolayısıyla normale yakın bir dağılımın olduğu söylenebilir. Tabachnick ve Fidell (2013)
çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 aralığında olması halinde verilerin normal dağıldığını
varsaymaktadırlar. Sosyal Pazarlama ölçeği için çarpıklık (Skewness) değerinin -1,043 ve basıklık (Kurtosis)
değerinin 2,125 olduğu görülmektedir. George ve Mallery (2010) ise bu verilerin -2 ile +2 arasında olması
halinde verilerin normal dağıldığını varsaymaktadırlar.

3.2. Bulgular ve Analizler
3.2.1. Sendika Üyelerinin Demografik Özellikleri
Tablo 6’ya göre katılımcıların çoğunluğu bay (%65,1), evli (%72,8), 46 yaş ve üstü (%34,9), lisans mezunu
(%80,4), aylık geliri 3001-4000 TL arası (%68,4) kişilerden oluşmaktadır. Araştırma evrenindeki sendikaların
çoğu eğitim sendikasıdır.

Bay
Bayan

239
128

Toplam
Evli
Bekar
Dul
Ayrı
Boşanmış
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
3000 TL ve daha az
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001 ve daha fazla
Toplam
Türk Eğitim Sen
Eğitim Sen
Eğitim Bir Sen
Eğitim İş Sen
Tüm Yerel Sen
SES
Toplam

Değişken

Gruplar

F

%

65,1
34,9

25 ve daha az yaş
26-30 yaş

4
17

1,1
4,6

367

100

31-35 yaş

48

13,1

267
92
4
0
4
367
2
4
7
28
295
19
12
367
47
251
55
13
366
128
26
151
19
36
7
367

72,8
25,1
1,1
0
1,1
100
0,5
1,1
1,9
7,6
80,4
5,2
3,3
100
12,8
68,4
15
3,5
100
34,9
7,1
41,1
5,2
9,8
1,9
100

36-40 yaş
41-45 yaş
46 ve daha fazla yaş
Toplam
3 yıldan az
3-6 yıl
7-10 yıl
11-14 yıl
15 yıl ve daha fazla
Toplam
Memur
İşçi
Özel Sektör
Öğretmen
Öğretim Elemanı
Doktor
Avukat
Hemşire
Diğer
Toplam
3 yıldan az
3-6 yıl
7-10 yıl
11-14 yıl
15 yıl ve daha fazla
Toplam

55
115
128
367
7
16
48
70
226
367
57

15
31,3
34,9
100
1,9
4,4
13,1
19,1
61,6
100
15,5

1
283
21
0
0
1
4
367
35
43
44
75
170
367

0,3
77,1
5,7
0
0
0,3
1,1
100
9,5
11,7
12
20,4
46,3
100

Yaş

%

Mesleki
Tecrübe/
Kıdem

F

Meslek

Gruplar

Sendikaya Üye
Yıl

Sendika Türü

Aylık Gelir

Eğitim

Medeni Hal

Cinsiyet

Değişken

Tablo 6: Sendika Üyelerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular (n=367)

Dolayısıyla katılımcıların büyük çoğunluğunun mesleği (%77,1) öğretmen olup, en fazla katılım (%41,1) Eğitim
Bir Sen’den gelmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun mesleki tecrübe/kıdemi (%61,6) ve sendikaya üyelik süresi 15
yıl ve daha fazladır (%46,3).
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3.2.2. Sendikaların Sosyal Hizmetlerine İlişkin Üyelerin Tutumları
Tablo 7’ye göre ortalaması en yüksek ifadeler şu şekilde sıralanmıştır: “Sendikam piknik, konser gibi eğlence
organizasyonları düzenlemektedir” (  =4,36), “Sendikam üyelerine yönelik sinema, tiyatro gibi sosyal aktiviteler
düzenlemektedir” (  =4,13), “Sendikam meslek/beceri edinme kursları vererek bizim gelişmemizi sağlar”
(  =3,97) Ayrıca “Sendikam kan bağışına ilişkin duyarlı bir tutum sergilemektedir” ifadesine verilen cevapların
ortalamasının  =3,95 olduğu gözden kaçmamıştır.
En düşük ortalamaya sahip ifadeler de şu şekilde belirtilebilir: “Sendikam çocuklara kreş/bakım evleri
kurmuştur” (  =1,95), “Sendikam organ bağışı konusunda bilgilendirmeler yapmamaktadır”(  =2,29);
“Sendikam aile ilişkilerine yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir” (  =2,34).
Dikkati çeken bir diğer husus ise üyelerin “Sendikamı sosyal hizmetler konusunda yeterli buluyorum” (  =3,20).
Bu noktada üyelerin kararsızlıktan henüz kurtulamadıkları anlaşılmaktadır. Cerev’in (2013) yaptığı araştırmada
eğitim, gezi, çevre duyarlılığı vb. sosyal konulara ilişkin sendikaların yeterli düzeyde faaliyet gerçekleştirdiğini ve
dolayısıyla üyelerin sendikaların sosyal faaliyetlerini yeterli bulduklarını ifade etmiştir. Yazarın bulguları bu
çalışmanın bulguları ile bu noktalarda pek örtüşmemektedir.
Diğer taraftan “Sendikam sosyal hizmetler konusunda başarılı değildir” ifadesine katılım düzeyi  =3,88’dir. Yani
üyeler bu olumsuz ifadeyi onayarak, sendikalarını sosyal hizmet çabalarında pek başarılı bulmamaktadırlar.
Demir’in (2013) araştırma bulgularına göre, eğitim sendikalarının üyelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri
yeterli düzeyde değildir. Yazara göre eğitim sendikalarının sosyo-kültürel faaliyetlerden önce yapmayı
planladıkları ya da gerçekleştirdikleri sendikal faaliyetleri vardır. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları eğitim
sendikaları için ikinci plandadır. Buna karşın Aksoy’un (2013) araştırma bulgularında belirttiği üzere sendika
üyeleri sosyal yaşama katkı sağlamak ve sosyal faaliyetler için çalışarak bireysel menfaatlerden çok toplumsal
menfaatlerin ön plana çıkarılması gerektiğine ilişkin görüş belirtmişlerdir.
Tablo 7: Sendikaların Sosyal Hizmetlerine İlişkin Üyelerin Tutum Ölçeği-Betimsel İstatistikler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

f 141
Sendikam çocuklara kreş/bakım evleri kurmuştur.
% 38,4
f 26
Sendikam herhangi bir hayır kurumu ile işbirliği halinde
değildir.
% 7,1
Sendika çevre bilinci konusunda farkındalığımı artırıcı eğitim f 75
vermektedir.
% 20,4
f 57
Sendikam çeşitli konularda yarışmalar-çekilişler
düzenlemektedir.
% 15,5
Sendikam engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı f 16
çalışmalarda bulunmaktadır.
% 4,4
f 58
Sendikam bilinçsiz tüketim ile ilgili üyelerini bilgilendirici
faaliyette bulunmamıştır.
% 15,8
f 68
Sendikam iş sağlığı ve güvenliği konusunda bize eğitim
vermektedir.
% 18,5
f 76
Sendikam aile ilişkilerine yönelik danışmanlık hizmeti
vermektedir.
% 20,7
f 36
Sendikamda yaşlıların menfaatine yönelik herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır.
% 9,8
f 23
Sendikam kan bağışına ilişkin duyarlı bir tutum
sergilemektedir.
% 6,3
Kadınlara yönelik istismarlar sendikamın faaliyetleri arasında f 51
yer almamaktadır.
% 13,9
f 65
Sendikam zararlı madde kullanımına ilişkin seminerler
düzenlemektedir.
% 17,7
Sendikam eğlence organizasyonu düzenleme eğilimde
f 57

146 49
19
39,8 13,4 5,2
30
44
146
8,2
12
39,8
94
42
97
25,6 11,4 26,4
87
49
86
23,7 13,4 23,4
30
46
173
8,2
12,5 47,1
96
52
126
26,2 14,2 34,3
102 75
100
27,8 20,4 27,2
143 108 24
39
29,4 6,5
129 56
91
35,1 15,3 24,8
16
41
160
4,4
11,2 43,6
110 59
71
30
16,1 19,3
98
68
118
26,7 18,5 32,2
108 30
64

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Sıra No

İFADELER

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılım düzeyi

12
3,3
121
33
59
16,1
88
24
101
27,5
35
9,5
22
6
16
4,4
55
15
127
34,6
76
20,7
18
4,9
108

Ort

s.s.

1,95

1,00

3,83

1,17

2,92

1,40

3,16

1,42

3,93

1,84

2,95

1,27

2,74

1,21

2,34

1,01

3,00

1,26

3,95

1,09

3,03

1,37

2,79

1,20

3,15

1,49
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değildir.
14 Sendikam çevre kirliliğine karşı duyarlı değildir.
15

Sendikam doğal kaynakların bilinçli kullanımına ilişkin
çalışmalarda bulunmuştur.

16 Sendikamı sosyal hizmetler konusunda yeterli buluyorum.
17

Sendikam ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği
vermektedir.

18 Sendikamın sosyal tesisleri yeterli değildir.
19
20
21
22
23

Sendikam meslek/beceri edinme kursları vererek bizim
gelişmemizi sağlar.
Sendikam üyelerin sağlıklı yaşamına ilişkin herhangi bir
çalışmada bulunmamaktadır.
Sendikam piknik, konser gibi eğlence organizasyonları
düzenlemektedir.
Sendikam üyelerine yönelik sinema, tiyatro gibi sosyal
aktiviteler düzenlemektedir.
Sendikam organ bağışı konusunda bilgilendirmeler
yapmamaktadır.

24 Sendikam sosyal hizmetler konusunda başarılı değildir.
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%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

15,5 29,4 8,2
17,4
39
67
29
138
10,6 18,3 7,9
37,6
46
111 40
119
12,5 30,2 10,9 32,4
66
67
53
86
18
18,3 14,4 23,4
21
25
56
118
5,7
6,8
15,3 32,2
81
109 28
89
22,1 29,7 7,6
24,3
26
26
36
124
7,1
7,1
9,8
33,8
48
107 38
121
13,1 29,2 10,4 33
8
12
20
124
2,2
3,3
5,4
33,8
13
14
26
173
3,5
3,8
7,1
47,1
67
189
64
29
18,3 51,5 17,4 7,9
20
40
37
137
5,4
10,9 10,1 37,3

29,4
94
25,6
51
13,9
95
25,9
147
40,1
60
16,3
155
42,2
53
14,4
203
55,3
141
38,4
18
4,9
133
36,2

3,49

1,33

3,04

1,29

3,20

1,46

3,94

1,15

2,83

1,43

3,97

1,20

3,06

1,31

4,36

0,89

4,13

0,95

2,29

1,01

3,88

1,17

3.2.3. Sendikaların Sosyal Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Üyelerin Tutumları
Tablo 8 incelendiğinde ortalaması en yüksek ifadeler şu şekilde sıralanmıştır: Sendikaların sosyal pazarlama
faaliyetlerine bakıldığında ilk sırada dikkati çeken “Sendikam sosyal hizmetlerini SMS/MMS ile üyelerine
duyurmaktadır” ifadesindeki  =4,30 ortalamadır.
Tablo 8: Sendikaların Sosyal Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Üyelerin Tutum Ölçeği-Betimsel İstatistikler

4
5
6
7
8
9
10
11

628

9
2,5
16
4,4
11
3
15
4,1
17
4,6
24
6,5
95
25,9
22
6
19
5,2
52
14,2
37

19
5,2
22
6
20
5,4
31
8,4
25
6,8
46
12,5
60
16,3
32
8,7
39
10,6
34
9,3
108

118
32,2
184
50,1
136
37,1
172
46,9
208
56,7
177
48,2
96
26,2
139
37,9
141
38,4
151
41,1
158

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

3

18
4,9
12
3,3
15
4,1
11
3
11
3
13
3,5
51
13,9
13
3,5
13
3,5
38
10,4
27

Kararsızım

f
%
f
%
f
Sendikamın bizlerle iletişimi iyi değildir.
%
f
Sendikam sosyal hizmetlerini duyurmada broşürleri
kullanmaz.
%
f
Sendikam üyelerini bilgilendirici toplantılar
gerçekleştirmektedir.
%
f
Sendikam üyelerini yüz yüze görüşerek sosyal hizmetler
hakkında bilgilendirmektedir.
%
f
Sendikamda belirli aralıklarla dergi yayımlanmaktadır.
%
f
Sendikamın sosyo-kültürel hizmetlerinden haberdar
olamıyorum.
%
f
Sendikam sosyal hizmetlerini duyurmada etkisiz kalmaktadır.
%
f
Sendika sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır.
%
Sendikam bazı sosyal hizmetlerde sponsorluk desteği
f

Sendikam sosyal hizmetlerini SMS/MMS ile üyelerine
1
duyurmaktadır.
Sendikam sosyal hizmetlerini duyurmada afiş, pano, bilboard
2
gibi görsel araçları kullanmaktadır.

Katılmıyorum

Sıra No

İFADELER

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılım düzeyi

203
55,3
133
36,2
185
50,4
138
37,6
106
28,9
107
29,2
65
17,7
161
43,9
155
42,2
92
25,1
37

Ort

s.s.

4,30

1,02

4,11

0,93

4,26

0,98

4,11

0,93

4,03

0,90

3,92

0,99

3,07

1,33

4,12

1,03

4,10

1,02

3,56

1,28

3,38

1,04
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vermektedir.
Sendikam sosyal faaliyetleri konusunda üyelerini
12 bilgilendirmektedir.
Sendikam sosyal hizmetleri ile ilgili gazetelerde haberler
13
çıkarır.

%
f
%
f
%
f
14 Sendikam sosyal hizmetlerini duyurmada radyoyu kullanmaz.
%
f
Sendika yöneticilerimiz sosyal etkinlikleri toplum içinde
15
anlatmaktadırlar.
%
f
Sendikam sosyal etkinliklerini kamuoyu ile paylaşmayı
16
organize edemiyor.
%
f
17 Sendikam sosyal etkinliklerini duyurmada başarılıdır.
%
f
18 Sendikam sosyal sorumluluk projelerini tanıtamıyor.
%
f
19 Sendikam sosyal hizmetlerini TV’de yayınlamaktadır.
%
f
Sendikam sosyal faaliyetleri hakkında bilgi vermede e20
postayı kullanır.
%
f
21 Sendikam sosyal etkinliklerini üyelerine pazarlayamıyor.
%
f
22 Sendikamız sosyal aktiviteleri ücretsiz yapmaktadır.
%
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7,4
12
3,3
13
3,5
104
28,3
17
4,6
14
3,8
16
4,4
14
3,8
122
33,2
65
17,7
12
3,3
23
6,3

10,1
16
4,4
18
4,9
175
47,7
23
6,3
17
4,6
16
4,4
19
5,2
147
40,1
85
23,2
26
7,1
19
5,2

29,4
36
9,8
54
14,7
53
14,4
41
11,2
42
11,4
34
9,3
38
10,4
52
14,2
57
15,5
45
12,3
59
16,1

43,1
183
49,9
187
51
15
4,1
218
59,4
118
32,2
215
58,6
189
51,5
29
7,9
117
31,9
118
32,2
178
48,5

10,1
120
32,7
95
25,9
20
5,4
68
18,5
176
48
86
23,4
107
29,2
17
4,6
43
11,7
166
45,2
88
24

4,04

0,94

3,90

0,95

2,10

1,03

3,80

0,96

4,15

1,04

3,92

0,94

3,97

0,97

2,10

1,09

2,96

1,31

4,08

1,07

3,78

1,06

Olumsuz ifadelerin SPSS’de yapılan ters kodlama çıktıları esas alınarak tablo oluşturulmuştur. Buna göre
“Sendikamın bizlerle iletişimi iyi değildir” (  =4,26), “Sendikamın sosyo-kültürel hizmetlerinden haberdar
olamıyorum (  =4,12), “Sendikam sosyal hizmetlerini duyurmada broşürleri kullanmaz” (  =4,10), “Sendikam
sosyal hizmetlerini duyurmada etkisiz kalmaktadır” (  =4,10) gibi olumsuz ifadeleri katılımcıların onadıkları
görülmüştür.
Dikkat çeken bir diğer bulgu ise yine ters kodlama yapılan “Sendikam sosyal etkinliklerini kamuoyu ile
paylaşmayı organize edemiyor” ifadesidir. Bu olumsuz ifade  =4,15 ortalama ile onanmıştır. “Sendikam sosyal
etkinliklerini üyelerine pazarlayamıyor” ifadesinin ortalaması ise  =4,08’dir. Yani üyeler sendikaların sosyal
hizmetlerini pazarlayamadıklarını düşünmektedirler. Ayrıca üyelerin “Sendikam sosyal sorumluluk projelerini
tanıtamıyor” ifadesine verdikleri cevapların ortalaması  =3,97’dir. Diğer taraftan üyelerin “Sendikam sosyal
faaliyetleri konusunda üyelerini bilgilendirmektedir” ifadesine olumlu bakmaktadırlar  =4,04). Tekeş’e (2010)
göre, sendikalara üye öğretmenler sosyal tesisler gibi cazip imkânların yanı sıra sosyal etkinliklerin düzenlenerek
kaynaşma ve dayanışma ruhunun arttırılması gerektiğine inanmaktadırlar. Yazara göre öğretmenler sendikalar
tarafından her konuda sürekli bilgilendirilmelidir. Bu hususların bu çalışmadaki bulgularla örtüştüğü
görülmektedir. “Sendikam sosyal hizmetleri ile ilgili gazetelerde haberler çıkarır” (  =3,90), “Sendikam sosyal
etkinliklerini duyurmada başarılıdır” (  =3,92) ifadelerinde üyelerin verdiklerin cevapların yüksek ortalamalara
sahip olması da şaşırtıcı bulunmuştur.
Tablo 8 incelendiğinde ortalaması en düşük ifadeler şu şekilde sıralanmıştır: “Sendikam sosyal hizmetlerini
TV’de yayınlamaktadır” ifadesi en düşük ortalamayla dikkati çeken ifade olmuştur (  =2,10). Ortalaması en
düşük bir diğer ifade ise “Sendikam sosyal faaliyetleri hakkında bilgi vermede e-postayı kullanır”. Bu ifadenin
ortalaması  =2,96’dır.

3.2.4. Sendikaların Sosyal Hizmetlerine İlişkin Testler ve Analizler
Bu bölümde H1a ve H1b hipotezlerini test etmek amacıyla, bağımsız değişkenlere ilişkin grup ortalamalarına göre
karşılaştırmalar yapılmıştır. İkili gruplarda t-testi, üç ve daha fazla gruplarda ise ANOVA yapılmıştır. Örnek
olması açısından cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre t-testi ve ANOVA sonuç tabloları SPSS çıktıları şeklinde
verilmiştir. Ancak bundan sonraki testlere ilişkin tablolar birleştirilerek özetlenmiş ve Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 9: Sendikaların Sosyal Hizmetleri-Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Group Statistics
Cinsiyet

Sosyal hizmetlere ilişkin genel
ortalama

N
239
128

Bay
Bayan

Mean
3,2884
3,1826

Std.
Error
Mean
,04290
,05572

Std.
Deviation
,66322
,63035

Independent Samples Test
Varyansların
eşitliği
t-test for Equality of Means
-Levene testi

F
Sosyal
Varyanslar eşit 2,969
hizmetlere Varyanslar eşit
ilişkin genel
değil
ortalama

Sig.
,086

t
1,481

df
365

1,504

271,337

Sig.
Std.
(2Mean
Error
tailed) Diff.
Diff.
,140 ,10574 ,07141

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,03469 ,24616

,134

-,03270

,10574 ,07032

,24418

Tablo 9’da Levene testi sonuçlarına göre varyanslar eşittir (F=2,969 sig.= 0,086). Burada “Sig.” değeri
0.086>0.05 olduğu için homojenlik testi olan H0 hipotezi kabul edilir. Yani %95 güvenle grupların varyansları
homojendir.”
Cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında farklılık yoktur (t=1,481; p=0,140). Dolayısıyla p>0,05 olduğundan
H1a hipotezi red edilmiştir. t değerine göre sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin yapılan çeşitli
değerlendirmelerde bay ve bayanların benzer tutum içinde oldukları görülmektedir.
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Tablo 10: Sendikaların Sosyal Hizmetleri-Yaşa Göre ANOVA Sonuçları

35 yaş ve altı
36-40 yaş
41-45 yaş
46 yaş ve +
Toplam

N
69
55
115
128
367

Test of Homogeneity of Variances
SHGENORT
df1
df2
3
363

Levene Statistic
14,903

Gruplarararası
Gruplar içi
Toplam

Descriptives
Sosyal hizmetlere ilişkin genel ortalama
95% Confidence
Interval for Mean
Std.
Std.
Lower
Upper
Mean
Dev.
Error
Bound
Bound
3,0278
,50233
,06047
2,9071
3,1484
3,1856
,60284
,08129
3,0226
3,3486
3,3083
,72467
,06758
3,1745
3,4422
3,3493
,65293
,05771
3,2351
3,4635
3,2515
,65303
,03409
3,1844
3,3185

Sum of Squares
5,288
150,793
156,081

ANOVA
SHGENORT
df
3
363
366

Mean Square
1,763
,415

Mini.
1,79
1,50
1,42
1,96
1,42

Max.
4,25
4,38
4,46
5,00
5,00

Sig.
,000

F
4,243

Sig.
,006

Multiple Comparisons
Sosyal hizmetlere ilişkin genel ortalama
Tamhane
(I) YD2
35 yaş ve
altı
36-40 yaş

41-45 yaş

46 yaş ve +

(J) YD2

Mean Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

36-40 yaş
-,15783
,10131
,543
41-45 yaş
-,28056*
,09068
,014
46 yaş ve +
-,32151*
,08359
,001
35 yaş ve altı
,15783
,10131
,543
41-45 yaş
-,12273
,10571
,819
46 yaş ve +
-,16368
,09969
,481
35 yaş ve altı
,28056*
,09068
,014
36-40 yaş
,12273
,10571
,819
46 yaş ve +
-,04095
,08887
,998
35 yaş ve altı
,32151*
,08359
,001
36-40 yaş
,16368
,09969
,481
41-45 yaş
,04095
,08887
,998
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-,4295
,1139
-,5218
-,0393
-,5440
-,0990
-,1139
,4295
-,4053
,1598
-,4308
,1034
,0393
,5218
-,1598
,4053
-,2768
,1949
,0990
,5440
-,1034
,4308
-,1949
,2768

Varyansların homojen olması halinde (Equal variances Assumed) genellikle “Tukey” testi, Varyansların homojen
olmaması halinde (Equal Variances Not Assumed) durumunda ise “Tamhane’s T2” testi tercih edilmiştir.
Homojenlik testine bakıldığında “Sig.” değeri 0.000<0.001 olduğu için homojenlik testi için olan H0 hipotezi red
edilir. Yani %95 güvenle grupların varyansları homojen değildir. Bu durumda Tamhane’s T2 testine bakılmıştır.
ANOVA tablosuna göre, “Sig. değeri 0.006<0.01 olduğu için tek yönlü varyans analizi için olan H1b hipotezi
kabul edilir. Yani %95 güvenle, grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
vardır. Hangi grupların ortalamaları arasında farklılıklar olduğunu görmek için post-hoc çoklu karşılaştırma
tablosuna bakılmıştır.

Bu tabloda her grubun ikişerli karşılaştırmaları yapılmış ve bu karşılaştırılan grupların ortalamaları
arasındaki farklar (Mean Difference) belirtilmiştir. Sayısal değerlerin yanındaki yıldız (*) işareti ikili
ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre 35 ve altı yaş grubu ile
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41-45 ve 46 ve üstü yaş grubu arasında, 41-45 yaş grubu ile 35 ve altı yaş grubu arasında, 46 yaş grubu
ile 35 ve altı yaş grubu arasında farklılıklar vardır. Buna göre 41-45 yaş grubu ile 46 ve daha yaşlı
üyelerin sosyal hizmetlere ilişkin tutumları diğer gruplara göre daha olumlu görünmektedirler. Başka
bir deyişle yaş grubu arttıkça sendikaların sosyal hizmetlerine bakış biraz daha olumlu bir seyir
izlemektedir. Buradan da daha genç ve mesleğe yeni başlayanların sendikalardan daha az sosyal
beklenti içinde oldukları belirtilebilir.
Tablo 11: Sosyal Hizmetlere İlişkin Hipotez Test Sonuçları
Değişkenler
Gruplar
N
Bay
239
Cinsiyet
Bayan
128
35 yaş ve altı
69
36-40 yaş
55
Yaş
41-45 yaş
115
46 yaş ve +
128
Evli
267
Medeni
Hal
Bekar/Boşanmış//Dul
100
Önlisans ve daha alt
41
Eğitim
Lisans
295
Düzeyi
Lisansüstü
31
3000 TL ve daha az
47
Aylık Gelir
3001-4000 TL
251
4001-5000 TL
68
10 yıl ve daha az
71
Mesleki Tecrübe
11-14 yıl
70
15 yıl ve üstü
226
3 yıldan az
35
3-6 yıl
43
Sendikalı Olma
7-10 yıl
44
Süresi
11-14 yıl
75
15 yıl ve üstü
170
Türk Eğitim Sen
128
Sendika Türü
Diğerleri
88
Eğitim Bir Sen
151
*: P<0,05

** : p<0,01



3,28
3,18
3,02c
3,18b
3,30
3,34a
3,32
3,06
3,13
3,31a
2,78b
3,30a
3,27
3,13b
2,98b
3,12
3,37a
2,77c
3,05
3,14
3,03b
3,52a
3,91a
3,18b
2,72c

s.s.
0,66
0,63
0,50
0,60
0,72
0,65
0,67
0,55
0,55
0,65
0,59
0,57
0,64
0,73
0,48
0,58
0,68
0,69
0,46
0,58
0,52
0,63
0,33
0,56
0,33

Fark
t=-1,481
p=0,140
F=4,243
p=0,006**
t=3,689
p=0,000***
F=10,479
p=0,000**
F=1,403
p=0,247
F=11,627
p=0,000***

F=18,359
p=0,000***

F=306,573
p=0,000***

*** : p<0,001

a,b,c,: aynı sütundaki harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir.

Medeni hal değişkenine göre gruplar arasında fark vardır (t=3,689; p=0,000) Dolayısıyla p<0,001 olduğundan H1c
hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre evli olan üyeler sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde diğer gruba
göre daha olumlu tavır içindedirler.
Eğitim düzeyi değişkenine göre gruplar arasında fark vardır (F=10,479; p=0,000) Dolayısıyla p<0,001 olduğundan
H1d kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki lisans mezunu üyeler sosyal
hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır içindedirler. Önlisans ve daha alt
düzeyde mezun olanlar lisansüstü mezunlarına göre sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde daha
ılımlıdırlar.
Gelir düzeyi değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur (F=1,403; p=0,247). Dolayısıyla p>0,05
olduğundan H1e red edilmiştir. Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin yapılan çeşitli değerlendirmelerde tüm
gelir grupları benzer tutum içindedirler.
Mesleki tecrübe değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=11,627; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H1f kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki 15 yıl ve daha
fazla mesleki tecrübeye/kıdeme sahip üyeler sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre
daha olumlu tavır içindedirler. Kıdem yılı artan üyeler sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde daha ılımlı
tutum içindedirler. Tekeş’e (2010) göre, öğretmenlerin kıdemi arttıkça sendikalardan sosyal hizmet beklentileri
artmaktadır. Başka bir deyişle, sendikaların danışmanlık rehberlik hizmetleri yanında bedensel ve psikolojik
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olaylar sonucu psiko-destek hizmetleri vermesi konusunda kıdemli öğretmenler daha fazla beklenti içindedirler.
Bu noktada tecrübeli olan öğretmenlerin sendikaları daha iyi değerlendirdikleri, mesleğe yeni başlayan
öğretmenlerin ise kendini ifade etme, sendikadan sosyal hizmet bekleme konusunda zayıf ve çekingen oldukları
alınan bulgular sonucu ortaya çıkarılmıştır. Tekeş’in (2010) yaptığı araştırmada öğretmenlerin kıdemi arttıkça
sendikadan sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak faaliyet beklentisi artmaktadır. Kıdemi yüksek öğretmenlerin
yeni başlayan veya daha az kıdeme sahip öğretmenlerin sosyal tesis beklentilerinin düşük olduğu ve bu
hususların bu çalışmadaki bulgularla örtüştüğü görülmektedir.
Sendikalı olma süresi değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=18,359; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H1g kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki 15 yıl ve daha
fazla sendikalı üyeler sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır
içindedirler. 7-10 yıldır sendikalı olanlar, diğer tüm gruplardan daha ılımlıdırlar (15 yıldan fazla olanlar hariç). 3
yıl ve daha az sendikalı olanlar daha olumsuz tutum içindedirler.
Sendika türü değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=306,573; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H1h kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, Türk Eğitim Sen’e bağlı
üyeler sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır içindedirler. Ayrıca
diğer sendikalara bağlı üyeler ise Eğitim Bir Sen’e bağlı üyelere göre daha ılımlıdırlar.

3.2.5. Sendikaların Sosyal Pazarlamasına İlişkin Testler ve Analizler
Bu bölümde H2a, H2b H2c H2d H2e H2f H2g H2h hipotezlerini test etmek amacıyla, bağımsız değişkenlere ilişkin grup
ortalamalarına göre karşılaştırmalar yapılmıştır. İkili gruplarda t-testi, üç ve daha fazla gruplarda ise ANOVA
yapılmıştır. Örneğin cinsiyet bağımsız değişkenine ilişkin t-testi tablolarının SPSS çıktıları aşağıda verilmiştir.
Tablo 12: Sendikaların Sosyal Pazarlama Faaliyetleri- Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Sosyal hizmetlere
ilişkin genel ortalama

Cinsiyet
Bay
Bayan

N
239
128

Group Statistics
Mean
3,7735
3,6286

Std. Deviation
,54614
,55216

Std. Error Mean
,03533
,04880

Independent Samples Test
Varyansların
eşitliği
t-test for Equality of Means
-Levene testi

F
Sosyal
pazarlamaya
ilişkin genel
ortalama

Varyanslar
eşit
Varyanslar
eşit değil

Sig.

,738 ,391

t

Sig. (2tailed)

df

Mean
Diff.

Std.
Error
Diff.

95% Confidence
Interval
of the Diff.
Lower Upper

2,414

365

,016

,14494 ,06005 ,02685 ,26302

2,406

257,262

,017

,14494 ,06005 ,02629 ,26358

Tablo 13’te Levene testi sonuçlarına göre varyanslar eşittir (F=,738 sig.= 0,391). Burada “Sig.” değeri 0.391>0.05
olduğu için homojenlik testi olan H0 hipotezi kabul edilir. Yani %95 güvenle grupların varyansları homojendir.”
Cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık vardır (t=2,414; p=0,016). Dolayısıyla p<0,05
olduğundan H2a hipotezi kabul edilmiştir. t değerine göre sendikaların sosyal pazarlama faaliyetleri konusunda
yapılan çeşitli değerlendirmelerde bay üyeler bayanlara göre daha iyimser ve olumlu tutum içindedirler.
Sendikaların Sosyal Pazarlama Faaliyetlerine ilişkin tutumların “yaş” değişkenine göre ANOVA sonuçları aşağıda
belirtilmektedir. Varyansların homojen olması halinde (Equal variances Assumed) genellikle “Tukey” testi,
Varyansların homojen olmaması halinde (Equal Variances Not Assumed) “Tamhane’s T2” testi tercih edilmiştir.
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Tablo 14: Sendikaların Sosyal Pazarlama Faaliyetleri-Yaşa Göre ANOVA Sonuçları

35 yaş ve altı
36-40 yaş
41-45 yaş
46 yaş ve +
Toplam

N
69
55
115
128
367

Descriptives
Sosyal hizmetlere ilişkin genel ortalama
95% Confidence
Interval for Mean
Std.
Std.
Lower
Upper
Mean
Dev.
Error
Bound
Bound
3,4539
,58166
,07002
3,3142
3,5936
3,6050
,59097
,07969
3,4452
3,7647
3,8008
,50950
,04751
3,7067
3,8949
3,8487
,49816
,04403
3,7616
3,9359
3,2515
,65303
,03409
3,1844
3,3185

Test of Homogeneity of Variances
SHGENORT
Levene Statistic
df1
2,528
3

Gruplararası
Gruplar içi
Toplam

Sum of Squares
8,483
102,975
111,458

ANOVA
SHGENORT
df
3
363
366

Mini.
2,05
1,27
1,27
2,00
1,42

df2
363

Mean Square
2,828
,284

Max.
4,86
4,73
4,64
4,91
5,00

Sig.
,057

F
9,967

Sig.
,000

Multiple Comparisons
Sosyal hizmetlere ilişkin genel ortalama
Tamhane
(I) YD2

35 yaş ve altı

36-40 yaş

41-45 yaş

46 yaş ve +

(J) YD2

Mean
Difference (I-J)

Std.
Error

Sig.

36-40 yaş
-,15107
,09628
,398
41-45 yaş
-,34690*
,08111
,000
46 yaş ve +
-,39483*
,07955
,000
35 yaş ve altı
,15107
,09628
,398
41-45 yaş
-,19583
,08732
,114
*
46 yaş ve +
-,24376
,08587
,025
35 yaş ve altı
,34690*
,08111
,000
36-40 yaş
,19583
,08732
,114
46 yaş ve +
-,04793
,06843
,897
35 yaş ve altı
,39483*
,07955
,000
36-40 yaş
,24376*
,08587
,025
41-45 yaş
,04793
,06843
,897
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

-,3996
-,5562
-,6001
-,0974
-,4212
-,4654
,1376
-,0295
-,2246
,1895
,0221
-,1287

,0974
-,1376
-,1895
,3996
,0295
-,0221
,5562
,4212
,1287
,6001
,4654
,2246

Tablo 14’te homojenlik testine bakıldığında “Sig.” değeri 0.057>0.05 olduğu için homojenlik testi için olan
H0 hipotezi kabul edilir. Yani %95 güvenle grupların varyansları homojendir. Bu durumda Tukey testine
bakılmıştır. ANOVA tablosuna göre, “Sig. değeri 0.000<0.001 olduğu için tek yönlü varyans analizi için olan H 2b
hipotezi kabul edilir. Yani %95 güvenle, grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
vardır. Hangi grupların ortalamaları arasında farklılıklar olduğunu görmek için post-hoc çoklu karşılaştırma
tablosuna bakılmıştır.
Bu tabloda her grubun ikişerli karşılaştırmaları yapılmış ve bu karşılaştırılan grupların ortalamaları arasındaki
farklar (Mean Difference) belirtilmiştir. Sayısal değerlerin yanındaki yıldız (*) işareti ikili ortalamalar arasında
634

X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia
X. IBANESS Kongreler Serisi – Ohrid / Makedonya

October 27-28, 2018
27-28 Ekim 2018

anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre 35 yaş ve altı, 41-45 yaş, 46 yaş ve üstü yaş grupları
arasında farklılıklar vardır. Buna göre 41-45 yaş grubu ile 46 ve daha yaşlı üyeler diğer gruplara göre sosyal
hizmetlere ilişkin tutumları daha olumlu görünmektedirler. Başka bir deyişle yaş grubu arttıkça sendikaların
sosyal hizmetlerine bakış biraz daha olumlu bir seyir izlemektedir. Buradan da daha genç ve mesleğe yeni
başlayanların sendikalardan daha az sosyal beklenti içinde oldukları belirtilebilir.
35 ve altı yaş grubu ile 41-45 ve 46 ve üstü yaş grubu arasında, 36-40 yaş grubu ile 46 ve üstü yaş grubu
arasında, 41-45 yaş grubu ile 35 ve altı yaş grubu arasında, 46 yaş grubu ile 35 ve altı yaş ve 36-40 yaş grubu
arasında farklılıklar vardır. Her yaş grubu bir önceki daha genç yaş grubuna göre sosyal pazarlama
uygulamalarına ilişkin daha olumlu ve iyimser tutum sergilemektedirler. Başka bir anlatımla gruba yaş arttıkça
sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler daha olumludur.
Araştırmada diğer bağımsız değişkenlere ilişkin yapılan t-testi ve ANOVA sonuç tablolarının SPSS çıktıları özet
halinde Tablo 15’te verilmiştir. Bağımsız örneklemler için t-testi SPSS çıktısına göre levene testi sonucunda
F=0,326; sig.=0,569 bulunmuştur. Dolayısıyla varyanslar homojendir. Medeni hal değişkenine göre gruplar
arasında fark vardır (t=2,414; p=0,000) Dolayısıyla p<0,001 olduğundan H2c kabul edilmiştir. Buna göre evli olan
üyeler sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde diğer gruba göre daha olumlu tavır
içindedirler.
Eğitim düzeyi değişkenine göre gruplar arasında fark vardır (F=21,373; p=0,000) Dolayısıyla p<0,001 olduğundan
H2d kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki lisans mezunu üyeler sosyal
pazarlama faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır içindedirler. Lisansüstü
mezunlar Önlisans ve daha alt düzeyde mezun olanlara göre sosyal pazarlamaya ilişkin değerlendirmelerde
daha ılımlıdırlar.
Tablo 15: Sosyal Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Hipotez Test Sonuçları
Değişkenler
Gruplar
N
Bay
239
Cinsiyet
Bayan
128
35 yaş ve altı
69
36-40 yaş
55
Yaş
41-45 yaş
115
46 yaş ve +
128
Evli
267
Medeni
Hal
Bekar/Boşanmış//Dul
100
Önlisans ve daha alt
41
Eğitim
Lisans
295
Düzeyi
Lisansüstü
31
3000 TL ve daha az
47
Aylık Gelir
3001-4000 TL
251
4001-5000 TL
68
10 yıl ve daha az
71
Mesleki Tecrübe
11-14 yıl
70
15 yıl ve üstü
226
3 yıldan az
35
3-6 yıl
43
Sendikalı olma süresi
7-10 yıl
44
11-14 yıl
75
15 yıl ve üstü
170
Türk Eğitim Sen
128
Sendika türü
Diğerleri
88
Eğitim Bir Sen
151
*: P<0,05

** : p<0,01



3,77
3,62

s.s.
0,54
0,55

3,45c
3,60b
3,80
3,84a

0,58
0,59
0,50
0,49

3,78
3,56
3,30c
3,80a
3,44b
3,58
3,79a
3,54b
3,44b
3,71
3,81a
2,97d
3,45c
3,68
3,71b
3,95a
4,07
3,45
3,57

0,55
0,51
0,58
0,49
0,69
0,56
0,49
0,69
0,55
0,46
0,54
0,71
0,57
0,53
0,37
0,95
0,35
0,64
0,47

Fark
t=2,414
p=0,016*
F=9,967
p=0,000***
t=3,444
p=0,001**
F=21,373
p=0,000***
F=7,617
p=0,001**
F=12,766
p=0,000***

F=35,930
p=0,000***

F=53,529
p=0,000***

*** : p<0,001

a,b,c,d: aynı sütundaki harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir
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Gelir düzeyi değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık vardır. (F=7,617; p=0,001). Dolayısıyla p<0,01
olduğundan H2e kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, 3001-4000 TL arası maaşa
sahip olan üyeler, daha az ve daha çok maaş alan diğer gruplara göre sosyal pazarlama faaliyetleri ile ilgili
değerlendirmelerde daha olumlu tutum içindedirler.
Mesleki tecrübe değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=12,766; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H2f kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki 15 yıl ve daha
fazla mesleki tecrübeye/kıdeme sahip üyeler sosyal pazarlamaya ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre
daha olumlu tavır içindedirler. Kıdem yılı artan üyeler sosyal pazarlama ilişkin değerlendirmelerde daha ılımlı
tutum içindedirler.
Sendikalı olma süresi değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=35,930; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H2g kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, çoğunluktaki 15 yıl ve daha
fazla yıldır sendikalı üyeler sosyal pazarlamaya ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır
içindedirler. Dikkati çeken husus sendikalı olma yılı arttıkça sosyal pazarlamaya ilişkin değerlendirmeler daha
olumlu olmaktadır.
Sendika türü değişkenine göre gruplar arasında farklılık vardır (F=53,529; p=0,000). Dolayısıyla p<0,001
olduğundan H2h kabul edilmiştir. Tamhane çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, Türk Eğitim Sen’e bağlı
üyeler sosyal pazarlamaya ilişkin değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır içindedirler. Ayrıca
Diğer sendikalar grubundaki sendikalara bağlı üyeler ılımlı olmakla birlikte sosyal pazarlamaya ilişkin diğer iki
grup sendikaya göre daha olumsuz tutum içindedirler.

Sonuç
Bu araştırmada Sivil Toplum Örgütleri içinde önemli bir yer tutan sendikaların sosyal hizmetlerinin duyurumu,
ilanı, tanıtımı kısaca sosyal pazarlama açsından neler yaptıkları araştırılmıştır. Bu araştırmada ortaya çıkan bulgu
ve sonuçların sahadaki ilgili, görevli ve sorumlulara önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir. Sosyal hizmetler
ve pazarlaması konusunda sendikaların üyelerinin beklentilerini, olumlu ve olumsuz tutumlarını değerlendirerek
sosyal fayda sağlama noktasında ciddi tedbirler alacağı beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.
Sosyal hizmetlere ve sosyal pazarlama ilişkin yapılan araştırmada anket bulgularına göre sonuçlar şu şekilde
belirtilebilir:
Sendika üyelerinin (katılımcıların) çoğunluğu baylardan, evlilerden, 46 ve üstü yaş grubundan, lisans mezunu
olanlardan, aylık geliri 3001-4000 TL arası olan kişilerden oluşmaktadır. Araştırma evrenindeki sendikaların çoğu
eğitim sendikasıdır. Dolayısıyla katılımcıların büyük çoğunluğunun mesleği öğretmen olup, en fazla katılım
Eğitim Bir Sen’den gelmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun 15 yıl ve daha fazla tecrübe/kıdem’i olup; 15 yıl ve
daha fazla süredir sendikalara üyelikleri devam etmektedir.
Sendikalar bazı sosyal hizmet çabalarında bulunsa da; üyeler sendikaları sosyal hizmetler konusunda yeterli ve
başarılı bulmamışlardır. Sendikaların üyelerle genel anlamda iletişim konusunda sıkıntı yaşandığı, sosyal
etkinliklerini kamuoyu ile paylaşmayı organize edemediği, sosyal etkinliklerini üyelerine TV, broşür, e-posta gibi
kanallarda tanıtamadığı, duyurumda etkisiz kaldığı ve pazarlayamadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
sendikaların üyelerini bilgilendirdikleri, gazetelerde haberler çıkardıkları bazı sosyal etkinliklerini duyurmada
başarılı oldukları da ortaya çıkmıştır.
Sendika üyelerine göre sendikalar sosyal hizmetler konusunda pek ikna edici olmayıp; yeterli ve başarılı
bulunmamıştır. Sendikalar çeşitli pazarlama araçlarını yeterince kullanmadıkların için yaptıkları sosyal
hizmetlerini duyurmada, ilan etmede, tanıtmada kısacası sosyal pazarlama faaliyetlerinde zayıf kalmaktadırlar.
Sosyal hizmetlere ve sosyal pazarlama ilişkin yapılan hipotez testlerine göre sonuçlar şu şekilde belirtilebilir:
Sendikaların sosyal hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumlarını sınayan hipotezler arasında H1b, H1c , H1d, H1f , H1g ve
H1h hipotezleri kabul edilmiş olup; H1a ve H1e hipotezleri ise reddedilmiştir. Başka bir deyişle sendikaların sosyal
hizmetlerine ilişkin üyelerin tutumları arasında yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, kıdem, sendikalı olma süresi ve
sendika türüne göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Buna karşın, cinsiyet ve aylık gelir değişkenleri
bakımından bir farklılık yoktur.
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Sendikaların sosyal pazarlamaya ilişkin üyelerin tutumlarını sınayan tüm hipotezler kabul edilmiştir. Başka bir
deyişle, sendikaların sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin üyelerin tutumları cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim
düzeyi, aylık gelir, kıdem, sendikalı olma süresi ve sendika türüne göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Analiz sonuçlarına göre evli olanlar, lisans mezunu olanlar, daha yaşlı olan, daha kıdemli olan ve 15 ve daha
fazla yıl sendikalı olan üyeler ile Türk Eğitim Sen’e bağlı üyeler sendikaların sosyal hizmetlere ilişkin
değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu ve ılımlı tavır içindedirler. Buna karşın bay ve bayan üyeler
ile tüm gelir grupları benzer tutum içindedirler.
Sosyal pazarlama faaliyetleri konusunda yapılan çeşitli değerlendirmelerde bay üyeler bayanlara göre daha
iyimser ve olumlu tutum içindedirler. Yaş grubu arttıkça üyelerin sendikaların sosyal hizmetlerine bakışı ve
sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeleri biraz daha olumlu bir seyir izlemektedir. Buradan da
daha genç ve mesleğe yeni başlayanların sendikalardan daha az sosyal beklenti içinde oldukları belirtilebilir.
Lisans mezunu üyeler, orta düzeyde maaş alan (3001-4000 TL) üyeler, sosyal pazarlamaya ilişkin
değerlendirmelerde daha ılımlı ve olumludur. Mesleki tecrübe/kıdem yılı ve sendikalı olma yılı arttıkça sosyal
pazarlamaya ilişkin değerlendirmeler daha olumludur. Türk Eğitim Sen’e bağlı üyeler sosyal pazarlamaya ilişkin
değerlendirmelerde diğer gruplara göre daha olumlu tavır sergilemişlerdir.
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