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ÖN SÖZ
Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar, multidisipliner bir
bakış açısı ile Türkiye ekonomisinde yaşanan güncel ve popüler
gelişmeler hakkında ugyulamalı ve teorik araştırmalar sunmaktadır.
Kitap bölümleri iktisat ve işletme alanında, farklı üniversite ve
kurumda çalışan araştırmacı-akademisyenlerin çalışmalarını bir araya
toplamaktadır. Kitap, onbir (11) adet bölüm yazısından oluşmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde Salih Öztürk ve Hilal Akıncı tarafından
kaleme alınan “Sağlık Harcamalarının Sosyoekonomik Belirleyicileri:
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye” adlı çalışmada, Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri için sağlık harcamasına etki eden faktörleri ele
almaktadırlar. Çalışma 27 AB ülkesi ve Türkiye için 2000-2016
periyodunu kapsamaktadır. Elde ettikleri sonuçlara göre AB
ülkelerinin sağlık harcamalarında GSYİH’nın belirleyici olduğunu
ortaya konulmuştur. Bununla beraber, 64 yaş üstü olup çalışan kesime
bağımlı olan nüfus oranının sağlık harcamasını azaltan bir etkisi
olduğu gözlemlenmiştir. Yaşam süresi beklentisi ve 65 yaş üzeri nüfus
oranı ise sağlık harcamalarını artıran bir etki olarak ortaya konmuştur.
Kitabın ikinci bölümünde Lütfi Özdemir, Mehmet Oktav ve Begüm
Mutlu tarafından kaleme alınan “Basım Endüstrisinde Üretim
Planlaması ve Üretim Planlamasını Etkileyen Parametreler” adlı
çalışmada, işletmelerin rakipleri arasında avantaj sağlayabilmeleri için
üretim verimliliğini iyileştirmeleri gerektiğine vurgu yaparak basım
işletmelerinde üretim planlamasını ele almışlardır. Çalışmada Basım
işletmelerinde ham

maddelerin

tedarik

edilmesi

ile

başlayan
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ve mamulün sevkiyatı ile tamamlanan üretim sürecinin sorunsuz bir
şekilde

yürütülebilmesi

için

gerçekleştirilebilir

bir

üretim

planlamasına ilişkin bir yol haritası sunulmaktadır.
Kitabın üçüncü bölümünde Mehmet Çoban tarafından kaleme alınan
“Kurumsal Teori Bağlamında Türkiye’de EFQM Modeli Kullanımının
Değerlendirilmesi” adlı çalışmada, EFQM Modelinin ülkemizdeki
uygulamalar ışığında gözden geçirilmekte ve kurumsal teori
çerçevesinde eleştirel bir değerlendirilme sunmaktadır.
Kitabın dördüncü bölümünde Salih Öztürk ve Elif Nur Tarı
tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Finansal Gelişme, Kurumsal
Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” adlı çalışmada, Türkiye’de
finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinde kurumsal kalitenin
rolü 1986-2014 dönemi için araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular
neticesinde finansal gelişme, kurumsal kalitenin ekonomik büyümeyi
artırdığı tespit edilmiştir.
Kitabın beşinci bölümünde Mehmet Demir ve Sefa Onut tarafından
kaleme alınan “Bir Ekonomik Kalkınma Aktörü Olarak Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleği” adlı çalışmada, SMMM
mesleğinin, ekonomik kalkınmaya katkılarını incelemektedirler.
Çalışmada ayrıca mesleğin katkı sunabileceği alanlardan bazıları
hakkında bilgiler verilmiş ve ampirik çalışma sonuçlarına da
değinilmiştir.
Kitabın altıncı bölümünde Abdulhamit Eş tarafından kaleme alınan
“Entropi Tabanlı Vikor ve Saw Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe
Tedarikçi Seçimi: Bir Firma Uygulaması” adlı çalışmada, çok kriterli
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karara

verme

yöntemleriyle

yöntemlerinden
bir

tekstil

Entropy,

şirketinin

VIKOR

optimal

ve

tedarikçiyi

SAW
nasıl

belirlediğine ilişkin bir örnek uygulama sunulmuştur. Böylece her üç
yöntem için analiz sonuçları sunularak karşılaştırma yapılmıştır.
Kitabın yedinci bölümünde Özgür Kızıltoprak tarafından kaleme
alınan “Türkiye’de Asgari Ücret Üzerindeki Efektif Gelir Vergisi
Oranının Ölçülmesi” adlı çalışmada, Türkiye’de asgari ücret gelirleri
üzerindeki ortalama efektif gelir vergisi oranı hem makro hem de
mikro yaklaşım ile ele alınmıştır. Çalışmada, makro yaklaşımın temel
eksikliklerini tamamlayıcı olması nedeniyle mikro yaklaşımdan da
faydalanılmıştır. Makro yaklaşımla elde edilen sonuçlara göre asgari
ücretlinin gelirine uygulanan ortalama efektif gelir vergisi oranının
%4.7 ve mikro analiz kapsamında elde edilen sonuçlara göre asgari
ücretlinin gelirine uygulanan ortalama efektif gelir vergisi oranının;
çalışanın bekar olması halinde %7.5, eşi çalışmayan iki çocuklu
olması halinde %3.1, eşi çalışmayan 5 çocuklu olması halinde ise
%1,3 olduğu görülmüştür.
Kitabın sekizinci bölümünde Hakan Vargün tarafından kaleme alınan
“Stok Kontrolü Açısından ABC ve VED Yönteminin Önemi” adlı
çalışmada, stok yönetimi, stok kontrolü ve stok kontrol yöntemlerine
ilişkin teorik bilgilere yer verilmiş olup, bir hastanede kullanılan tıbbi
sarf malzemeler ABC (Always, Better, Control) ve VED (Vital,
Essential, Desirable) yöntemlerine göre gruplandırılarak elde edilen
sonuçlar ABC-VED matrisi aracılığıyla analiz edilmiştir.

3

Kitabın dokuzuncu bölümünde Muhammed Çubuk ve Kâmil
Abdullah Eşidir tarafından kaleme alınan “TRB1 Bölgesi İllerinin
İhracat Kapasitelerinin Promethee Yöntemi İle Analizi” adlı
çalışmada, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1
Düzey-2 Bölgesinin ihracat analizinin yapılmıştır. Çalışmada mevcut
dış ticaret verilerine yer verilmiş ve oluşturulan kriter seti üzerinden
bölgede yer alan illerin ihracat potansiyelleri PROMETHEE çok
kriterli karar verme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen
sıralamaya göre il bazında ihracat potansiyelleri irdelenmiş ve öneriler
getirilmiştir.
Kitabın onuncu bölümünde Derya Kutlu tarafından kaleme alınan
“Yerelden ulusala bir marka. Dermokil örneği” adlı çalışmada,
markanın önemini vurgulamakta ve Sivas ilinde üretimine başlayıp
yolculuğuna ulusal ve uluslararası olarak devam eden Dermokil
markasının, marka olma sürecini ele almaktadır. Böylece yerel
işletmelere markanın önemini gösteren bir yol haritası ortaya
konulması hedeflenmiştir.
Kitabın onbirinci bölümünde Onur Dikmenli tarafından kaleme alınan
“Doğrudan Yabancı Sermaye ve Vergi Mükellefleri; İstanbul (2009 –
2019)” adlı çalışmada, İstanbul’a gelen doğrudan yabancı sermaye
yatırım oranı ve vergilendirilen mükellef sayıları ele alınmış ve
yabancı sermayenin İSTANBUL ya da TÜRKİYE için ilgisi analiz
edilmeye çalışılmıştır.
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Bu kitap, akademik anlamda titizlikle üzerinde durulmuş bilimsel
analizler içermesi ekseninde ortalama meraklı bir okuyucu için,
ekonomi alanında bazı konuları mercek altına alma açısından yol
göstericidir.
“Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar” adlı bu kitabın,
akademik dünyaya önemli bir katkı sağlaması ve ekonomi ile ilgilenen
bilim camiasına ve özellikle meraklı okuyucular için yararlı olması tek
temennimdir. Son olarak önemle belirtmek isterim ki, kitapta yer alan
bölüm yazılarıyla ilgili tüm akademik ve hukuki/yasal sorumluluk,
tamamen yazarlarına aittir.

Editör
Prof. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM
Tekirdağ-2021
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GİRİŞ
Sağlık harcamaları ülkeler için ağırlığı olan harcama kalemlerinden
biridir. Pek çok ülke sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarına sağlık
hizmetlerini ücretsiz ya da cüzi bir ücret ile sunmaya çalışsa da
Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler özel sağlık sigortasını
teşvik etmeyi tercih etmektedir. Özellik COVID19 virüsünün pandemi
ilan edilmesi sonra dikkatler yeniden sağlık harcamaları üzerine
çekilmiştir. Araştırmacılar, sağlık harcamaları ile gelir ilişkisini 90lı
yıllardan bu yana incelemiş ve incelemeye de devam etmektedir.
Bununla

birlikte

çalışmalarda

diğer

sosyoekonomik

faktörler

konusunda tam bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bu çalışma, Avrupa
Birliği ülkeleri için hem sağlık harcaması ile gelirin ilişkisini
incelerken aynı zamanda da verisi elde edilebilen diğer sağlık
harcaması belirleyicilerini ele alarak sosyoekonomik faktörlerden
hangilerinin etkili olduğunu gözlemlemektedir.
Geçmişten bugüne yapılan çalışmalar araştırıldığında sağlık harcaması
belirleyicileri üzerine yapılan araştırmaları tek ülke için yapılan zaman
serisi araştırmaları ve ülke grupları için uygulanmış panel yöntem
çalışmaları olarak iki grupta ele almak mümkündür. Buna ek olarak,
aynı ülkenin farklı bölgeleri için uygulanmış panel veri çalışmaları da
bulunmaktadır.
Zaman serisi yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar pek çok ülke
için uygulanmıştır. Toor ve But (2005) Pakistan’da sağlık harcamaları
ile sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi kısa ve uzun dönem

9

olarak incelemek için log-lineer model ve eşbütünleşme kullanmış,
sonuçta kişi başı GSYİH, şehirleşme, okur-yazarlık, kaba doğum hızı
ve dış yardım değişkenlerinin sağlık harcamaları üzerine etkisi
olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı yazarlardan birinin de yer aldığı
başka bir çalışmada, gelir ile sağlık harcamaları ilişkisini yeniden
inceleyerek sağlık harcamaları üzerinde gelir elastikiyetinin 1’den
büyük olduğunu ve elastikiyet değerinin tahmin edilen süreç boyunca
sabit olduğunu öne sürmüştür (Bukhari & Butt, 2007). Bu bulgunun
aksine, Pakistan üzerine yeniden yapılan bir başka çalışmada ise
sağlık harcamaları üzerinde gelir elastikiyetinin 1’den düşük olduğu
raporlanmıştır (Abbas & Hiemenz, 2011). Benzer bir çalışma da
Avustralya için yapılmış ve konvensiyonel çalışmalarla uyumlu
olarak, sağlık üzerindeki kişi başı gelir elastikiyeti 1’in üzerinde
bulunmuştur (Ang, 2010). Ang (2010), yaptığı bu çalışmada,
GSYİH’nın yanı sıra 15 yaş altı nüfus oranı, 65 yaş ve üzeri nüfus
oranı, 1000 kişiye düşen sağlık sektörü çalışanı ve kamu sağlık
harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı değişkenlerine yer
vermiştir. Bir başka zaman serisi çalışması da Zimbabve için yapılmış
ve bu çalışma sonuçları nüfus ve yaşam süresi beklentisi istatistiksel
olarak anlamsız bulunurken kişi başı GSYİH, okur-yazarlık, enflasyon
ve yabancı yardım faktörlerinin anahtar belirleyiciler olduğuna işaret
etmiştir (Dhoro, Chidoko, Sakuhuni, & Gwaindepi, 2011). Nijerya
için yapılan bir çalışmada sağlık üzerinde belirleyici olan ana
değişkenlerin GSYİH ve 14 ve daha küçük nüfus olduğu gösterilirken,
aynı çalışmada işsizlik oranı, bir hekim başına düşen nüfus, tüketici
fiyat endeksi ve siyasi istikrarsızlık değişkenleri istatistiksel olarak
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anlamsız bulunmuştur (Imoughele & Ismaila, 2013). Zaman serisi
çalışmalarına örnek bir başka çalışma da Suudi Arabistan için
yapılmış olup, çalışma sonucunda yıllık kişi başına düşen sağlık
harcaması varyansının %92.8inin kişi başı GSYİH ve kişi başı SH ile
açıklandığı bildirilmiştir (Farouk, Banjar, Karar, & Elamin, 2016).
Matteo ve Matteo (1998), Kanada için yapılan bir çalışma, zaman
serisi yöntemini bölgesel hükümetler için tek tek uygulayarak her bir
bölge için bulmuş ardından da panel veri uygulamasını raporlamıştır.
Çalışma sonucuna göre, Kanada bölgeleri için regresyon sonucu, kişi
başına düşen yerel hükümet sağlık harcamaları varyansının %92sini
açıklamaktadır (Matteo & Matteo, 1998).
Bahsi geçen zaman serileri çalışmalarına benzer olarak tek bir ülke
için yapılmış ancak ülke parçalar halinde ele alınarak panel veri
tahmini yapılmış araştırmalar da mevcuttur. İtalya, İspanya ve
Hindistan bu yöntemle çalışılmış ülkelere birer örnektir. İspanya için
yapılmış olan çalışmada sağlık harcaması üzerinde en etkili olan
etkenin yaşlanan nüfus olduğu ortaya koyulmuştur (Cantarero, 2005).
İtalya bölgeleri için yapılan bir panel araştırmada gelir elastikiyetinin
statik çalışmada 0.83-0.88 arası olduğu, dinamik çalışmada ise daha
da düşük olup 0.43-0.48 olduğu raporlanmıştır (Magazzino & Mele,
2012).
Gerdtham (1992), 1972-1987 yılları için 22 OECD ülkesini incelemiş,
daha

önceki

çalışmalardaki

bulgulara

aksi

olarak

sağlık

harcamalarının gelir elastik olmadığını bulduğunu ifade etmiştir.
Ancak araştırmacı, bulgularının zaman ve farklı ülke eklemelerine
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karşı dirençli olmadığını da eklemiştir (1992). Aynı yıl yayınlanan ve
gelişmiş ülkelerde sağlık harcamaları etkileri ve sağlık harcamaları
belirleyicilerini inceleyen bir araştırma gelirin önemini onaylarken
aynı zamanda gelirden bağımsız değişkenlerin de bir etkisi olduğunu
göstermiştir (Hitiris & Posnett, 1992). Bu çalışma da 1’den büyük
elastikiyet raporlayan araştırmalardan biri olmuştur (1992). 24 OECD
ülkesini kapsayan çalışmasında Barros sağlık harcamalarını düzey
olarak değil büyüme açısından ele almıştır (Barros, 1998). Çeşitli ülke
grupları için yapılan çalışmalardan biri olan ve Türkiye ve 9 OECD
ülkesi için yapılan çalışmada GSYİH yüzdesi olarak SH, GSYİH,
1000 kişiye düşen hastane yatak sayısı ve yaşam beklentisi
değişkenleri kullanılmış, panel sıradan en küçük kareler yöntemi
kullanarak tüm değişkenlerin SH’na etki ettiğini ortaya koyulmuştur
(Özçalık, 2013). Rana ve arkadaşları 1995-2014 yılları için 161 ülkeyi
dört farklı gelir grubunda ele almış, uzun dönem eşbütünleşmenin
olmadığını, sağlık harcamaları ile gelir ilişkisinin ise ülkenin yer
aldığı gelir grubuna göre farklılaştığını raporlamıştır (Rana, Alam, &
Gow, 2019).Yakın zamanda Yetim ve arkadaşları (2020) 2000-2017
periyodu, OECD ülkeleri için panel bir analiz yaparak gelir katsayısını
1.331 ve eğitim katsayısını 0.062 olarak bulmuştur.
Grafik 1’de bu çalışmada yer alan ülkelerin, çalışmanın kapsadığı en
eski tarih olan 2000 ve en son tarih olan 2016 için sağlık harcaması
verileri gösterilmiştir. Veri kişi başı sağlık harcaması olup Amerikan
doları cinsindendir.
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Grafik 1. Ülkelerin Sağlık Harcaması Verileri (kişi başı dolar cinsincen)

Grafikte görüldüğü üzere Türkiye, AB ülkelerine kıyasla 2000 yılında
sağlığa kişi başı harcama en az düşen ülke değilken, 2016 yılında en
az olan ülke haline gelmiştir. 2016 yılında sağlık harcaması en fazla
olan ülke İsveç olup, bu ülkeyi Lüksemburg ve Danimarka takip
etmektedir. Romanya, Bulgaristan ve Polonya ise AB ülkeleri arasında
sağlık harcaması en düşük olan ülkeler olarak gözükmektedir.
1. VERİ VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan veri seti Dünya Bankası veri bankasının “Dünya
Gelişim Göstergeleri” bölümünden elde edilmiş olup, veriye herhangi
bir müdahalede bulunulmamıştır. Veri seti listesi ekler kısmında
gösterilmiş olan 27 AB ülkesi ve Türkiye için 2000-2016 yıllarını
içermektedir. Veri periyodu seçimi dengeli bir panel oluşturulabilen
en geniş süre hedeflenerek yapılmıştır. Değişkenlerin seçimi
çalışmanın amacı da gözetilerek literatür taraması yolu ile
gerçekleştirilmiştir. Tüm değişkenler doğal logaritması alınmış olarak
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analize dahil edilmiştir. Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, veri setinde
değişkenler için eksik gözlem bulunmamaktadır.
Tablo 1. Değişkenlerin Özet İstatistik Bilgileri
Tanımlayıcı İ statistikler
Değişken
Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum
lnSH
lnGSYİH
lnBağımlıYaş
lnYaşam
lnHamile
lnHekim
lnToplum65+
lnKırsal

476 7.338432
476 10.09023
476 3.145696
476 4.351805
476 -4.425682
476 1.129335
476 2.750258
476 3.195673

0.9932895 4.246972
0.7063483 8.290242
0.2348931 2.264184
0.0432038 4.248567
0.688582 -6.129696
0.2439781 0.2985478
0.2249367 1.806972
0.654569 0.7328485

8.941133
11.62597
3.545444
4.4228
-2.155863
1.687065
3.101661
3.896828

1.1. Model
Çalışmada (1) denklemi ile gösterilen model kullanılmıştır. Bu
denklemde, i ülke indeksi, t ise zaman indeksi olmak üzere, 𝐿𝑛𝑆𝐻𝑖𝑡 ,
modelde ana açıklayıcı değişke olarak görülen sağlık harcamalarını,

𝛼𝑖 her bir ülke için model kesme terimini, 𝑋𝑖𝑡 diğer sosyoekonomik
değişkenler vektörünü temsil etmekte olup,

𝜂𝑖 kontrol edilmeyip

ülkelere özgü karakteristiği ve 𝜀𝑖𝑡 de hata terimini göstermektedir.
𝐿𝑛𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝑆𝑌İ𝐻 + 𝛽2 𝑋𝑖𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

1.2. Tahmin Yöntemi

Çalışmada AB ülkelerinin kendilerine has özellikleri de olabileceği
göz önüne alınarak sabit etkiler modeli kullanılması uygun
görülmüştür. Bu kararda, modelin yapısına ek olarak literatür de etkili
olmuştur. Ancak, yatay kesit bağımlılığı durumunun panel tahmin
sonuçlarında yanılsamaya neden olabilmesi sebebi ile tahmine
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geçmeden önce bağımlılık olup olmadığı incelenmiş ve buna uygun
birim-kök testleri de uygulanarak modeldeki değişkenlerin I(1)
oldukları gösterilmiştir.
1.2.1. Yatay Kesit Bağımlılığı
Son yıllarda ekonometri araştırmacılarının çalışmaları, panel veri
analizlerinde yatay kesit bağımlılığının kontrol edilmesinin önemine
vurgu yapmıştır. Yatay kesit bağımlılığı olan panellerde 1. nesil birimkök testlerinin kullanılması yanlı sonuçlara verebilmektedir. T’nin
küçük ve N’nin büyük olduğu veri setleri için Pesaran (2004)
altnernatif bir test üretmiştir (Tatoğlu, Panel veri Ekonometrisi Stata
Uygulamalı, 2018). Bu çalışmada da o test tercih edilmiştir. Pesaran
CD Testi kullanılarak Tablo 2’de gösterilen sonuçları veren yatay
kesti bağımlılığı kontrol edilmiştir. Sonuçlar, tüm değişkenler için p
değerinin sıfır hipotezini reddettiğini göstermekte ve sonuç olarak
yatak kesit bağımlılığı bulunduğu çıkarımına ulaşılmaktadır. Bu
durumda 2. nesil birim-kök testlerinin kullanılması uygundur.
Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Pesaran CD-Testi
Değişken
lnSH
lnGSYİH
lnBağımlıYaş
lnYaşam
lnHamile
lnHekim
lnToplum65+
lnKırsal

CD-test
73.384
52.392
65.767
77.189
49.763
34.229
67.199
21.804

p-değeri ortalama bağlantı T ortalama ρ mutlak ortalama (ρ)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

17
17
17
17
17
17
17
17

0.92
0.65
0.82
0.96
0.62
0.43
0.84
0.27

0.92
0.72
0.94
0.96
0.63
0.63
0.93
0.86

Not: CD ~ N(0,1) olarak, sıfır hipotezi yatay kesit bağımsızlığına işaret etmektedir.
Sıfıra yakın p-değeri panel grupları arasında korelasyon olduğuna işaret eder
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1.2.2. Birim-Kök Testi
Panel analiz sonuçlarının yanlı olmaması için değişkenlerin birim-kök
içerip içermediği kontrol edilmelidir (Tatoğlu, Panel Zaman Serileri
Analizi, 2018). Eğer değişkenler düzeyde durağan değillerse I(1) olup
olmadıkları gösterilmelidir. I(0) ve I(1) değişkenler için eşbütünleşik
oldukları söylenebilirse, aralarında uzun dönemli bir ilişki olduğu
ortaya konulacağından, sabit etkiler panel regresyon analizinde
değişkenleri düzeyde kullanmak mümkündür.
Tablo 3. Panel Birim-Kök Test Sonuçları

Pesaran Panel Birim-Kök Testi (Sabitli)
Kritik Değerler
Değişkenler CIPS*
10%
5%
lnSH
-1.69
-2.07
-2.15
lnGSYİH
-1.773
-2.07
-2.15
lnBağımlıYaş
-2.439
-2.07
-2.15
lnYaşam
-2.812
-2.07
-2.15
lnHamile
-2.174
-2.07
-2.15
lnHekim
-0.959
-2.07
-2.15
lnToplum65+
-2.072
-2.07
-2.15
lnKırsal
-0.791
-2.07
-2.15

1% Durağanlık
-2.32
I(1)
-2.32
I(1)
-2.32
I(0)
-2.32
I(0)
-2.32
I(1)
-2.32
I(1)
-2.32
I(1)
-2.32
I(1)

Pesaran Panel Birim-Kök Testi (Trendli ve Sabitli)
Kritik Değerler
Değişkenler CIPS*
10%
5%
lnSH
-2.424
-2.58
-2.67
lnGSYİH
-2.331
-2.58
-2.67
lnBağımlıYaş
-0.628
-2.58
-2.67
lnYaşam
-2.697
-2.58
-2.67
lnHamile
-2.138
-2.58
-2.67
lnHekim
-1.454
-2.58
-2.67
lnToplum65+
-0.754
-2.58
-2.67
lnKırsal
-2.485
-2.58
-2.67

1% Durağanlık
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
-2.83
I(1)
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Tablo 3’te görüleceği üzere sabitli Pesaran panel birim-kök testi
sonuçlarına göre bağımlı yaşlı oranı ile yaşam beklentisi düzeyde
durağan olmakla birlikte diğer tüm değişkenler fark durağandır.
Sabitli ve trendli test sonuçları ise tüm değişkenlerin fark durağan
olduğuna işaret etmektedir. Çalışmayı basitleştirmek adına fark alınış
testlere yer verilmemiş ancak test sonuçları tabloya yansıtılmıştır.
1.2.3. Eşbütünleşme testleri
Pesaran panel birim-kök test sonucuna göre tüm değişkenlerin fark
durağan olduğu anlaşılmış ve değişkenlerin düzeyde kullanılmasının
sorun yaratmayacağından emin olmak adına 3 farklı eşbütünleşme
testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Trendsiz
Westerlund eşbütünleşme testi, Kao eşbütünleşme test sonucu
genişletilmiş Dickey-Fuller t değeri ve Pedroni eşbütünleşme testinin
hem trendli hem trendsiz tüm sonuçlarına göre değişkenler
eşbütünleşiktir

ve

değişkenlerin

modelde

düzey

seviyede

kullanılmasının bir sakıncası görülememektedir.
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Tablo 4. Eşbütünleşme Test Sonuçları
Westerlund Eşbütünleşme Testi
Varyans oranı
Westerlund Eşbütünleşme Testi (Trendli)
Varyans oranı

İstatistik
-1.9567

p-değeri
0.0252

İstatistik
0.3269

p-değeri
0.3719

İstatistik
-0.5045
-1.109
-2.5509
-0.2577
-0.9462

p-değeri
0.307
0.1337
0.0054
0.3983
0.172

İstatistik
8.3256
-5.7192
-7.6842

p-değeri
0.0000
0.0000
0.0000

İstatistik
9.5777
-5.3203
-7.1993

p-değeri
0.0000
0.0000
0.0000

H0: Eşbütünleşme yoktur
Ha: Bazı paneller eşbütünleşiktir
Kao Eşbütünleşme Testi
Modified Dickey-Fuller t
Dickey-Fuller t
Augmented Dickey-Fuller t
Unadjusted modified Dickey-Fuller t
Unadjusted Dickey-Fuller t
H0: Eşbütünleşme yoktur
Ha: Tüm paneller eşbütünleşiktir
Pedroni Eşbütünleşme Testi
Modified Phillips-Perron t
Phillips-Perron t
Augmented Dickey-Fuller t
Pedroni Eşbütünleşme Testi (Trendli)
Modified Phillips-Perron t
Phillips-Perron t
Augmented Dickey-Fuller t
H0: Eşbütünleşme yoktur
Ha: Tüm paneller eşbütünleşiktir
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2. TAHMİN SONUÇLARI
Tahmin sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. F testi olasılık değeri
modelin

tamamının

istatistiksel

olarak

anlamlı

olduğunu

göstermektedir. Modelin R-kare değerleri seçilen değişkenlerin ve
örneklemin kapsayıcılığının iyi düzeyde olduğuna işaret etmektedir.
Within r-kare değeri modelin örneklemi açıklayıcılığının %80
seviyesinde olduğunu göstermektedir. Tahmin sonucuna göre gelir
katsayısı yaklaşık 1.72 olup 1’den büyüktür. Bu durum literatürdeki
pek çok panel analizi bulgusu ile uyumludur. Yaşlı bağımlılığı %90
güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı olup, sağlık harcaması
(SH)’na etkisinin negatiftir. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı da istatistiksel
olarak %90 güven aralığında anlamlı çıkmıştır. Yaşam beklentisi
değişkeni %99 güven aralığında istatistiksel anlamlılık gösterip,
katsayısı da yaklaşık 9,90 olarak en büyüktür. Hamilelik ölümü, 1000
kişiye düşen hekim sayısı, kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı
değişkenleri ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Modelde
gösterilen standart hatalar dirençlidir.
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Tablo 5. Panel Sabit Etkiler Regresyonu Tahmin Sonuçları
Sabit-etkiler regresyonu (within)
Gözlem sayısı:
Grup değişkeni: Ülke
Grup sayısı:
R-kare
Within (İçinde) =
Between (Arasında). =
Overall (Tamamı). =

476

Min
Ort
Maks

28

0.8077
0.9679
0.9157
F(7,27) = 69.03
Prob > F
=

corr(u_i, Xb) = -0.9424
Bağımlı değişken: lnSH
lnGSYİH
lnBağımlıYaş
lnYaşam
lnHamile
lnHekim
lnToplum65+
lnKırsal
Sabit
sigma_u
sigma_e
rho

17
17
17

Katsayı
Dirençli Std. Hata
1.717656***
0.1960792
-4.758136*
2.422678
9.898868***
2.117479
0.1899268
0.1845001
0.2486275
0.1939892
5.198649*
2.581707
-0.210641
0.2640276
-51.16811***
7.249364

t
8.76
-1.96
4.67
1.03
1.28
2.01
-0.8
-7.06

0.0000
P>|t|
% 95 Güven aralığı
0.0000 1.315335
2.119977
0.0600 -9.729061
0.212789
0.0000 5.55416
14.24358
0.3120 -0.1886362 0.5684898
0.2110 -0.1494055 0.6466605
0.0540 -0.098576
10.49587
0.4320 -0.7523809 0.3310989
0.0000 -66.04258 -36.29365

0.67756265
0.19006317
0.92705391

3. SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye ele alındığında, gelir ile sağlık
harcamaları arasındaki ilişkinin geçerliliğini koruduğu görülmektedir.
Gelir esneklik katsayısı bu çalışmada da 1’den büyük bulunmuştur. Bu
sonucun

literatür

ile

benzerliği

çalışmanın

güvenilirliğini

pekiştirmektedir. Bununla birlikte yaşlı bağımlı nüfusun istatistiksel
olarak anlamlı ve negatif katsayılı çıkması şaşırtıcı olarak görülebilir.
Bu değişken ile ilgili olarak daha fazla araştırma yapılması, çıkan
sonuçlar benzerlik gösterdiği takdirde de neden 65 yaş ve üzeri olup
çalışan kesime bağımlı nüfus oranının sağlık harcamalarını azaltan bir
etkisi olduğu daha ayrıntılı incelenmelidir. Zira, yaşlı bağımlı
nüfusun, daha fazla sağlık bakımı ihtiyacı olacağı bu sebeple sağlık
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harcamalarına artı bir etkisi olması sezgisel olarak ilk akla gelendir.
Yaşam beklentisinin sağlık harcaması üzerinde artıran bir etkisi
olması beklenebilirdir. Çünkü, yaşam süresi uzadıkça, daha fazla
bakım ihtiyacı doğacak bu da daha fazla sağlık harcamasına yol
açacaktır. Benzer şekilde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa
oranının da sağlık giderlerini dolayısı ile sağlık harcamasını artırması
umulmadık bir durum değil ve literatür ile paralel bir sonuçtur.
Bu çalışma ve geçmiş araştırmalar düşünülerek, gelir ile sağlık
harcaması arasındaki ilişkinin sürdüğü görülmektedir. Gelir, sağlık
harcamasının önemli bir belirleyicisidir. Sağlık reformu yapmayı
planlayan, sağlığa daha fazla pay ayırmayı düşünen ülkelerin, kişi başı
geliri artırma politikaları da hedeflemesi, sağlık konusundaki
hedeflerine destek olacaktır.
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GİRİŞ
Ba ım işle mele i henüz 25-30 ıl önce inde
Topkapı ci a ında e leşik ço

nl

anb l’da Ca alo l

küçük ölçek e çok azı da o a

e bü ük ölçek eki işle mele di Bü ük işle mele in bi ço
ma baala ı olmakla bi lik e b d
de ildi Ancak günümüzde ço

e

kam

m Tü ki e genelinde de daha fa klı
nl

anb l Anka a e zmi ’de

b l nan bü ük ölçek e çok a ıda ba ım işle me i b l nmak adı
2019 ılı i iba ı la 23 mil a dola paza bü üklü üne laşan lkemiz
ambalaj ek ö ü

SO 1000 içe i indeki pa ını da a ı ma a de am

e mek edi 2018 ılında SO 1000 li e inde 53 ambalaj fi ma ı e
alı ken 2019

ılında b

akam

üzde 15'lik a ışla 61 fi ma a

ük elmiş i (ISO 2019)
B

ü eç e flek o e ifd k ba kı eknolojile indeki i ileş i mele e

ba lı kali e a ışı

e de işen

üke ici

aleple i

e ekolojik

ge ek inimle e de ba lı ola ak ba kı işlemle i ambalaj ü e iminde
daha fazla k llanıla ak paza pa ını genişle miş i Yine b döneme
denk gelen, ilk kez 1990 da k llanıma başlanan diji al ba kı istemleri
de b gün Dün a’da e ülkemizde k llanımında bü ük i me kazana ak
of e ba kı paza ından pa almak adı

A ıca b güne kada

o

n

ola ak k llanılan ma baa filmle i ne ede e amamen k llanımdan
kalkmış ı B filmle in ü e ildi i e k llanıma hazı landı ı a öl ele
kapanmış ı Bü ün emel ba kı i emle i için film iz kalıp hazı lama
i emle i C P / Comp e o P in makinala ı ü e ilmiş i
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Dün a’da

in e ne in

o

n

ma baacılık a da web o p in
g lamala

e ka amla

ola ak

k llanımına

ba lı

ola ak

e-ticaret, e-ihale a ın alımla ı gibi

ica e e de

apı al de işimle e neden

olm ş
Teknolojik gelişmele

e opl m al de işimle

ba ım endü

i inde

ü e ilen ü ünle i de i aj eba ü e im ekni i açı ından de iş i miş i
Ba ım işle mele inin
a lıkla ını

ekabe

o amında a ak a kalabilmele i

ü dü ebilmele i

kali e

e imlilik

mali e

müş e ile ine hızlı ce ap e ebilme e ene ine ba lıdı
kali e mali e

e

Verimlilik,

e zamanında ü e im k i e le inin amamı ü e im

faaliyetlerinin do
e fi a

e

planlanma ı ile di ek ilişkilidi

Hizmet, kalite

ekabe inin a ma ı işle menin ekonomik ü e im düze inde

faali e e b l nma ını a lamak amacı la; me c

ka nakla ı op imal

şekilde k llanıla ak ü e im ka ıpla ı en aza indi ile ek i enilen kalite
düze inde ü e im

apılabili

B

ebeple

anda

ola ak ü e ilen

mam lle in ü e im planlama ının apılma ı; e imlili in a lanma ı
e ko nma ında bü ük önem a z e mek edi
ü e im

e

e im planlama la

ok e i ele inin e pi inde minim m mali e le ü e im

işlemle inin ı alanma ında hammaddele in zamanında e i enilen
mik a la da emininde

eni makine

e ekipmanla ın e pi inde

e

alınma ındaki p oblemle çözülme e çalışılı
Ma baala da ü e ilen eklam ü ünle i e ka alogla ın bü ük oranda
diji al pla fo mla da a ınlanma ı e eni eknikle in ü e im ü ele ini
kı al ma ı gibi emel ebeple nedeni ile hızlanan ü e im ü eçle i;
ancak do

28

planlana ak e imli hale ge i ilebili
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Y ka ıda anılan çok köklü de işimle e ba lı ola ak ü e im sistemleri,
ü e im ha la ı ü e imin

öne imi

e planlanma ı da de işmiş i

A ıca geliş i ilen eni malzemele
eni o nla do

m ş

B

e eknikle

e

o nla dan en önemli i de ük ek

eknoloji i k llanacak ni elikli işgücü ek ikli idi
ka am ka maşa ı

eni ka amla

e o nla ın mümkün old

B
nca

nedenle b
ok edilme i

veya en aza indirilmesi gerekmektedir.
1. BASIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM
e imde emel amaç bi mam l e a hizme i o a a çıka a ak fa da
a a mak ı
ol

e im da anlamda; makine in an e malzeme k llanımı

la bi

fizik el

a lı ın

apımı

e a bi

hizme in o a a

kon lma ı eklinde anımlanmak adı (Çe inka a 2000: 281)

e im

ka amının pek çok anımı olmakla bi lik e ba ım işle mele indeki
ü e im için en

g n olabilecek anım; bi fizik el a lık üze inde

on n de e ini a ı ıcı bi de işiklik apmak a da hammadde e a ı
mam lle i mam le dönüş ü mek i (Kob
e im i emle i
de ildi

2010: 1)

adece fizik el ü e imi ge çekleş i en i emle

Gi dile

üze inde fizik el

apma an hizme

a a an

i emle

a da kim a al de işiklikle
de bi e

ü e im

i emidi

e imin ge çekleşme i için ü e im fak ö le i ola ak adlandı ılan
n

la ın beli li koş la la

ge eki

B

n

la ın

ü e im i emi ol ş

ml

e

ön emle le bi

bi şekilde çalışma ı on c nda da

şgücü malzeme ene ji bilgi gibi ü e im

fak ö le inin ü e im

i emine gi işinden

fizik el

e ekonomik de işiklikle

eknolojik

a a a ge i ilme i

on a

b nla

üze inde

apıla ak ü e im
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faali e i ge çekleş i ili

e

on ç a ü ün elde edili

(Tan aş &

Baskak, 2013:18)
Ba ım ek ö ünde çeşi li ü deki ba kı al ı malzeme ine müş e inin
i edi i gö ün ü

g n bi mü ekkep e ba kı i emi ile ba ıla ak

mam l ol ş

Ba kı al ı malzemele i ço nl kla ka ı karton,

l

pla ik filmle den ol şmak adı

Ba ılı mam lle e en emel ö nekle

ola ak çeşi li ki ap de gi ajanda gaze e b oşü
ambalajla

e ilebili

ka on k

la

e

Ba ıme le inde hammadde e; ba ıme ine

gi işinden i iba en mam l hale gelme ü ecinde ba kı önce i ba kı e
ba kı on a ı işlemle

g lanı

Şekil 1. Ba kı Sistemleri Ve Bu Sistemlerle Ba ılan

e i i mam lle

di e

ek ö le

ünle

a afından en fazla o anda gi di

ola ak k llanılan ek ö le in başında ba ım ek ö ü b l nmak adı
E ike le ambalajla kıla

30

zla

b ba ılı ü ünle hemen he
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ek ö de

k llanılmak adı

Ba ım işle mele inin çok bü ük bi

müş e inin e di i ipa iş üze ine çalışmala
ü e im apılı

kı mında

apıla ak ona

on a ı

e müş e i e e lim edili B ü e im şekli açı ından b

ü ba ıme le i “Sipa işe Gö e

e im”

apan işle mele

ınıfına

girmektedir.
1.1. Basım İşletmelerinde Siparişe Göre Üretim
e ilecek

ü ünün

özelli i

e

mik a ı

amamen

ipa iş

beli leni o a ipa işe gö e ü e im i emi k llanılı
fazlalı ının

ile

ün çeşidi

e kalifi e iş gücünün ön plana çık ı ı ü e im

i emle inden olan ke ikli ü e im
almak adı (Çif çi 2020: 6)

i eminin al

ınıfında

e

e imin ni eli i e özellikle i müş e i

a afından beli lendi i e ha a ü e im afha ında de işiklikle e imkan
e di i için müş e i açı ından a an ajlıdı

e im i emi açı ından

i e e nek bi ü e im o ganiza on ge ek i i (Chapman 2006: 4)
Sipa işe gö e ü e im

apan ba ım işle mele inde ü ün çeşi lili i

müş e inin i e ine ba lı ola ak de işmek e e çok fazla a ıda ü ün
çeşidi b l nmak adı Müş e iden gelen aleple çok önlü olabilmek e
e işin özellikle ine gö e fa klılık gö e ebilmek edi

şle mele

açı ından de işen müş e i i ekle ini ka şıla abilmek için e nek
işgücü

ezgah

e ma e al k llanımı zo nl d

B n nla bi lik e

ü e im ahminle inin müş e i aleple ine da anıla ak apılma ı z n
dönemli ü e im planı apma ı engellemek e; e lim ü e i e fi a i e
müş e i le

bi lik e

beli lenmek edi

(Gümüşo l

E bo

&

zda o l ; 2013: 6) Sipa işin e lim a ihi e fi a ı gibi bilgile in
o n z bi

şekilde müş e i e ak a ılabilme i

e ü e iminin
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ile le ebilme i için i enilen ba ılı ü ün adedi ü ünün ham e bi miş
ölçüle i ba kıda k llanılacak ka ıdın g amaj bilgi i ba ılma ı i enen
enk a ı ı ü ünün cil leme ipi ba kı on a ı
özel işlemle
de işkenle

g lanma ı i enen

ba ım işle me i ile pa laşılmalıdı

üne ai

b

emin edilecek ham maddele i ü e im ü e ini e fi a ı

etkilemektedir.
Sipa işe gö e ü e im apan ba ım işle mele inde ü ünle e olan alep
old kça beli izdi
ola ılı ı ok
mam lle

e işle menin önemli mik a da

ok b l nd ma

Sipa işe gö e apılan ü e imle de hammaddele

aı

e bileşen ü ünle müş e i alebine gö e emin edilmek edi

(Koli ch 2012:12) Sipa iş için ge ekli olan bileşenle den bazıla ı
z n ü e im ü ele i ge ek i ebilmek e
e e iz kalabilmek edi

B d

a da işle menin olanakla ı

mda bileşenle den bazıla ı işle me

içinde ü e ili ken bazıla ının dışa ıda

ap ı ılma ı gerekmektedir

(Koli ch 2000:287) Dışa ıda ap ı ma ka amı a gın ola ak fa on
ü e im ola ak bilinmek edi

e ü e im planlanı ken de e lendi en

önemli kon la dan bi idi (Tan aş & Ba kak 2013:50)
Talep beli izli inin anı ı a müş e ile işle mele den ba ılı ü ünle in
kı a ü ede e lim edilme ini beklemek edi
edilemedi inden he
ade

a ihi

fi ma

ipa iş için bi
e

ka naklanmak adı (Dellae

müş e i

S ok an ipa iş e lim

ade a ihi beli lenmelidi
a a ındaki

2012: 4) B

bi

ü bi d

anlaşmadan
mda ü e imin

kon olü e e lima ü ele inin na ıl beli lenebilece i çok önemlidi

32
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B

1.2. Basım İşletmelerinde Stoğa Üretim
B

ü e im i eminde ü e ilen mamülle öncelikle

o a kaldı ılı

Sipa iş geldi inde alebi hızlı bi şekilde ka şılama a an ajı a dı
S o a ü e im için ü ünün aklanabili özellik e olma ı a da aklama
mali e le inin düşük olma ı ge eki Hızlı ce ap e ebilme a an ajına
a men ok için ü e im apıldı ından; müş e i i ekle indeki he hangi
bi de işikli e ka şılık e ilme i zo d
endü

i inde

(Chapman 2006: 4) Ba ım

o a çalışan işle me a ı ı o anı old kça düşük ü B

işle mele e ka on ba dak

def e

blokno

za f ü e en ba ım

işle mele i e oman de ki abı gibi a ınla ı ba an ba ım işle mele i
ö nek verilebilir.
Bi de adece halka a ılan hammadde i e bo
gaze e ba an ma baala
işle mele i de Sü ekli

a dı

B

de işme en günlük

şekilde ü e im

apan ba ım

e im Si emi ınıfına gi mek edi

Çünkü

makine e e i le in alnızca beli li bi mam l için ah i edildi i
i emle
2013:4)

ü ekli ü e im ( e i ü e im) i emi ola ak ni eleni le (H
ünün

anda dize olma ı nedeni ile a nı işlemle in a nı

ı a la e ine ge i ilme i öz kon

d

e ilen mam le olan alep

düze i dola ı ı la ü e im mik a la ı çok ük ek i
Ba ım işle mele inde ipa işi alınan a nı ından çok a ıda ü e ilecek
olan ü ün hammaddenin ba kı önce i ba kı
ü e im ha la ından geçi ilme i le

e ba kı on a ı ana

üc da ge i ili

Sipa iş üze ine

çalışan ma baala da bi kaç ü ün eşzamanlı ola ak ü e im ü ecinde
b l nabili B d

mda a dışık ola ak çalışan ba kı önce i ba kı e

ba kı on a ı ana ü e im ha ının i i planlama ı çok önemlidi
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e im planlama işle menin ü e im kapa i e i ile ipa iş e e lim
tarihleri ara ında ilişki k malı e denge a lamalıdı

e im için

ge ekli olan malzeme e pa çala ın ge ek i i anda hazı olmala ını
a la acak bilgile i o a a ko mak
i a onla a a ındaki ile leme d

ü e im ha ında

a lamak gibi

m ndadı (Bilici 2010: 19)

Şekil 2. Ba ım şle me inde retim Akış Di ag amı

34

alan

m n kon ol ede ek; beklenmedik

de işiklikle e ka şı ge ekli önlemle in alınma ını
fonk i onla ı da e ine ge i mek d

e
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Ba ım işle mele inde ü e im müş e i

ipa işi ile başlamak adı

Müş e i em ilcile ine ile ilen ipa iş fi manın mali e
planlama depa manla ından alınan bilgile

e ü e im

ile müş e i ona ına

sunulur. Müş e inin fi a ı

e e lim a ihini ona lama ı ile ü e im

planı içe i ine dahil edili

Ba kı önce i a a ım

ü ecinde ü e ilecek ü ünün p o o ipi
n l

e ba kı hazı lık

apıla ak müş e i ona ına

Ona lanan ipa işin p o o ipinin kalıpla ı hazı lana ak ba kı

depa manına gönde ili

Ba kı

anda la ı beli lene ek b
on a ı

işlemle den

ü ecinde ü e ime uygun kalite

anda la da ba kı ge çekleş i ili Ba kı

on a

müş e inin

pake lene ek müş e i e e ki a ı a lanı B
i a onla ı

i e ine

g n

ola ak

ü eçle in amamında iş

e bi imle ü e im planlama sorumlusunun p og amına

malıdı
2. BASIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM PLANLAMA
e im

öne imi

o ganize e me
zamanda e do

ü e im fonk i on n n faali e le ini planlama

öne me e kon ol e me ü ecidi Temel amacı do
ü e im mali e inde do

kalitede ve miktarda mal

ü e mek edi (K ma & S e h 2006:7)
ü ünün; ni elik mik a

e imi alep edilen bi

e zaman fak ö le inin ideal özellikle de

planlana ak ü e ilme i a lanmalıdı

e im planlama; mal ü e en

ana i işle mele inde işle mele in hedefle i e müş e ile in aleple i
do

l

a a ımı

nda ü e im fak ö le inden ol şan bü ünleşik

i emle in

öne ilme i e de e lendi ilme i faali e le inin amamıdı

e im planlama ü e ici k

mla için k i ik bi iş ü ecidi

nedenle işle mele in i i a a lanmış e başa ı ile

B

g lanan bi ü e im
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planlama

ü ecine ih i açla ı

a dı

Ba ım işle mele inde ü e im

planlama emel ola ak eda ik zinci inin ilk halka ından başla a ak
mam lün müş e i e e limine kada olan ü ecin planlama ını kap a
Ba ım işle mele inin
apmak adı

amamına

akını

ipa iş üze ine ü e im

Ba ım işle mele i genellikle müş e i i olan kişi a da

fi manın; zaman

a a ım mik a

e kali e bakımından özel ola ak

beli ledi i bi

mam lü ü e i

B

mam l bi

defa ü e ilip

sonlandı ılabili

e a belli a alıkla la müş e i a afından eniden a nı

ü ünden i enebili
şle mele de

apılan planlamala ; kı a o a

ınıflandı ılmak adı
düze deki

e

z n

He kademedeki planlama işle menin fa klı

e kilile i

a afından

apılmalıdı

planlamala a “işle me poli ika ı” denilmek edi
öne icile in o ml l
geliş i me

ei

ndadı

planlama

A -ge

e geliş i me

a eji inin

şle menin o a
geliş i ilme i

bü çelenme i ü ün
beli lenme i

adeli
düze

eni ü ün-ü e im

e ma e

en önemli

e

a ı ım

z n

adeli

adeli planla ı emel ola ak; a ış

ü e imin

apı al

a da hizme in ni elik

e a ı ılma ı

Uz n
e en ü

a ejile i

ha camala ının planlanma ı gibi ka a la
planlamala dı

adeli ola ak

iş gücü

planlanma ı

e

e kali e özellikle inin
ok

eda ikçi

aşe on

a ejile ini beli leme e dene leme ü e im e iş planla ının analiz
edilme idi Şi ke in kı a adeli planla ı i e; gö e a amala ı e gö e
p og amlanma ı

ipa işle in ka şılanma ı

kalitede ve istenilen ü ede ge çekleşme inin
planlanma ıdı

Kı a adeli planla da ka a la

e ü e imin i enilen
e ki a - e lima ının
a di alık günlük e

haf alık ola ak alını Ge çekleşen ani alep de işiklikle i

36
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eni gelen

acele ipa işle

ani makine a ızala ı gibi nedenle le ü e im a ma ı

e a azalma ı d

m nda kı a adeli planla ın eniden düzenlenme i

ge eki (Tan aş & Ba kak 2013:61)
Şi ke in “işle me poli ika ı” ile kı a

e o a

adeli planla ı

düzenleme i o a e z n adeli planlamanın apılma ı; en önemlile i
hammadde ve iş gücü olan şi ke ka nakla ının do

k llanılma ına

bü ük ka kı a la acak ı
e im planlamanın amacı; ü e im

ü ecinde

apılmak a olan

faali e le i minim m mali e le ge çekleş i e ek e zamanında ü e im
apa ak üke ici aleple ini ka şılamak ı

e im planlamanın b

amaçla ı a la abilmek için aşa ıdaki al amaçla ı e ine ge i me i
ge eki B al amaçla ;
a. Hammadde
zaman

e

e

a dımcı malzemele i ge ekli mik a

do

e de ü e ime hazı b l nd mak üze e planlama

apılmalıdı
b. Makine, a aç-ge eç e eçhiza ı e imli bi şekilde k llana ak
ü e im ha ı e iş ı alama ını ge çekleş i e ek e imli bi ü e im
apılma ı a lanmalıdı
c. şgücü k llanım

e imlili i a ı ıla ak ü e im

apılma ı

a lanmalıdı
e im i eminin al i emle i öteki sistemler ve departmanlar

d.

a a ında
k

bilgi

akışını

a lamak

üze e

ile işim

i emi

lmalıdı
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e. Me c

ipa işle i ka şıla abilmek amacı la zamanında e e li

ü e im apılma ı a lanmalıdı
f. şle menin mam l
sevi ede

okla ı paza ın ih i acını ka şıla acak

lmalıdı

Bö lece işle menin e kin e e imli ü e im apa ak akip işle mele le
ekabe e me i

e

e imli ü e im

apma ı

on c

oplam ka ını

mak im m düze e çıka abilme i a lanı
Ba ım işle mele inde ü e imin planlanma ı ü eci ü e im önce indeki
faali e le den ani hangi malla dan ne kada ü e ilece ini işle menin
kapa i e ih i acının ne olaca ını ü e im

apılabilme i için ge ekli

makinele in e işgücü ni eli inin beli lenme i alep edilen mik a
me c

kapa i e ile ge ekli ü e im plan e p og amının ol ş

e

lma ı

faali e le inden e üm b işle için ge ekli maddi ka nak ih i acının
beli lenme i gibi faali e le den ol ş
e im planlama fa klı ü e im i emle inde fa klılık gö e i
o omobil fab ika ının ü e imi ile bi

ma baanın ü e im

Bi

i emi

bi bi inden çok fa klıdı Ma baa işle mele inin ipa iş üze ine ü e im
apma ı nedeni ile ü e im planlama ı çok z n bi zaman a alı ını
kap amamak adı Gelen ipa işle in ü e imi ço

nl kla bi kaç günde

ü e ilip e lim edilmek edi Ambalaj e ike pe i odik ola ak ba ılan
de gile gibi bazı ba ılı ü ünle düzenli a alıkla la belli pa ile halinde
ü e ilebili B d
B

ü ü e im

mda ü e imin planlanma ının önemi a mak adı
apan ma baala ü e im fonk i onla ını b

dikkate ala ak ol ş
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malıdı la
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d

m

3. BASIM

İŞLETMELERİNDE

ÜRETİM

PLANLAMAYI

OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
e im planlama faali e le inin planlanan şekilde ü ü ülebilme i için
öncelikle ham madde

a dımcı malzeme

e işle me malzeme inin

ü e imi ge çekleş i mek üze e hazı b l nd

lma ı ge ekmek edi

B n nla bi lik e ü e im ha ında e alan me c
e eçhiza ile iş gücü

makine a aç-ge eç

e imli bi şekilde k llanılmalıdı

Ba ım

işle mele inin ü e im ha ı önce inde de ifade edildi i gibi emel
ola ak ba kı önce i ba kı e ba kı on a ı ü ecinden ol şmak adı
e im ha la ının emel özellikle inden bi i ü eçle a a ında öncelik
ilişkile i b l nma ı e he

ü ecin kendi ine ai beli li ham madde

malzeme e makine donanımı gibi ge eklilikle inin olma ıdı
e im ha ını ol ş
a a ında me c

an ba kı önce i ba kı e ba kı on a ı ü eçle i

olan öncelik ilişki i

ü eçle in o n z bi şekilde

amamlanabilme i için ge ekli olan ham madde o

n n anı ı a bi

a a ok me dana ge i mek edi

ne in işle menin ü e im planlama

depa manının

apma ı

ü ecinin

anlış planlama

on c nda ba kı önce i

on nda hazı lanan ba kı kalıbı ba ılma ı i enen işin

ba kı ını apacak boş a makine olmama ı d
bekle ebilmek e

m nda a a stok olarak

e ü e im ha ında fazladan meydana gelen bu

bekleme ü e i ha işle işinde bi da bo aza ebep olabilmek edi
Ba kı ü ecinde i e dö

enk en ol şan bi ki abın fo mala ının

bi den fazla makinede a nı anda ba ılma ı e ine ü e im ha ında e
alan ek bi makinede fo ma ı a ına gö e ba ılma ı daha önce ba ılan
ki ap fo mala ının a a

ok

a a ma ına

e ba kı

ü ecinin
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amamlanma ını bekleme ine neden olmak adı
e lima

Bekleme

ü ele i

ü e ini gecik i en e e imlili i azal an fak ö le den bi idi

(Townsend, 2012: 7). Bu dur m adece çok a falı ki ap de gi gibi
ba ılı ü ünle de de il; ka on ambalaj
ü e iminde de

aşanabilmek edi

e ike

e nek ambalaj

e im ha ında

am denge

a lanamadı ı akdi de da bo aza neden olan iş i a on dışında
ü e im
(D

i emindeki

üm i a onla da a ıl kapa i e ol şacak ı

maz & E gen 2013: 182) B d

mda ü e imi ge çekleş i ilen

mam lün planlanan e lim a ihinde gecikmele me dana geli ken;
zinci leme bi

şekilde işle menin bi

on aki

ipa işin ü e imine

başlama ü e i de gecikecektir.
S ok ba ım işle mele inin ü e im planlama ü eci için old kça önemli
bi kon d

şle me açı ından ge çekleş i ilebili bi ü e im planının

apılabilme i için mam l e ham madde okla ı müş e inin ih i acını
ka şıla acak

e i ede

lmalıdı

Ancak

ü dü mek için ge ekenden daha fazla

ü ekli bi

o a

iş akışını

ahip olmak ü ün

k

la ı e a malzeme ha a la ı e lim ü e inin zama ı

bi

e ma e

ah i i

be abe inde ge i ebili

e

oklamada me dana gelecek

(Skhmo

2015)

Müş e ile

e e iz
o nla ı

bazen ba ım

işle mele ini depo gibi k llanmak a bi ü ünden 8-10 milyon adet
ba ı ıp belli a alıkla la kendile ine e k edilme ini i emek edi le
ne in ka on ambalaj pla ik ambalaj
d

m çok

aşanmak adı

işle menin ük ek
kapa i e ini azal ı
mali e
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e e ike ü ünle inde b

Ge ekenden fazla ü e im

ok e i e ine laşma ına neden ol

apmak
e ü e im

e ilen fazla ü ün depolama için fazladan

ge ek i ece i gibi ü e im alanının

e imli bi
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şekilde

k llanılma ını engelle

e b ü ünle in bi nok adan di e nok a a

aşınma ı için in an gücü ge ek i i (Town end 2012: 10) Bazı
ma baala i e adece fo ma ü ü çok a falı işle ba mak adı

Bi

ayda sadece 20-30 ade fa klı de giden binle ce ade ü e ilmek edi
Bu durumda da;
 Elde fazla stok b l nd ma nedeni le e da lı ı e ka maşa
 Fazla stok maliyetleri,


amanında hammadde i e a a ı mam lü ü e ime gelmedi i
için boş bekle en ha

e a ope a ö nedeni le ol şan e im izlik

e dola ı ı ile fazla mali e le
 Ya ı

mam lün hammaddenin geç gelme i nedeni le işi

e iş i mek için aşanan kao

e

e

 Müş e i şika e le i e ilişkile in boz lma ı

gibi o nla o a a çıkabilmek edi
Ba ım işle mele inde müş e ile den gelen ani alep de işiklikle i e
eni gelen işle in acili e i gibi nedenle

de ü e im planlama

faali e le ini ol m z e kile en fak ö le dendi Ba ım işle mele ine iş
e en müş e ile bazen elle inde çok az mam l kaldı ında
bi i inde

ipa iş

i emek edi le

e e ek

işle inin

çok

hızlı

a da

bi i ilme ini

lk defa ba ılacak bi iş a a ım aşama ında çok fazla

zaman almak a bi kaç kez düzel me e a eniden a a ım e p o o ip
apılmak adı B d

mda da ba kı e ba kı on a ı işlemle için çok

az ü e kalmak adı
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Müş e ile

eda ikçile

e depa manla

a lamak üze e k llanılan ile işim

a a ı bilgi alış e işini

ön emi ü e im planlama

faali e le i açı ından önem a z e mek edi

zellikle küçük ölçekli

ma baala da ıkça ka şılaşılan müş e iden elefon ile ipa iş almak
depa manla

aaı

aı

mam l

k llanmamak p o a ba kıla ı

an fe i

ı a ında

iş

em i

e ine diji al o amda (cep elefon

fo o af b ) ba kı ona ı almak ü e im ü ecinde ha alı ü ün me dana
ge i mek edi

A ızalı e ha alı hammaddenin ü e ime ok lma ı iş

ü ecinin akışını boza
kabili e ini ek e e
müş e i

alebini

e bi
aı

on aki adımda ü e imi ge çekleş i me
e im kapa i e inin e imini azal ı

gecik i mekle

bi lik e

e

di e

faali e le in

ek a lanma ına ol aça (Town end 2012: 10) B d

mda ü e imin

eniden planlanma ı la bi lik e fazla me ai e a di a de işikli ini de
beraberinde getirecektir.
e im planlama ını ol m z e kile en fak ö le den bi di e i i e
beklenme en makine a ızala ıdı
ak a ıldı ı d

Makinele in düzenli bakımla ının

mla da o a a çıkan ani a ızala

ü e im ha ının

durma ına neden olacak ı (Denni 2017: 31) A ızala ın gide ilme i
ge eklili inde o a a çıkan bekleme ü ele i ipa iş e lim a ihle ini
ak a acak

e

planlanan

ü e im

ü ecinin

ge çekleşme ini

engelleyecektir.
Y ka ıda bah edilen fak ö le in dışında ba ım işle mele inin ü e im
planlama ını ol m z

önde e kile en fak ö le

ı alanabili :
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aşa ıdaki gibi

a. Ham madde eda ikçile inin e ipa iş ıklı ının beli lenmeme i
e e lim ü ele inin akip edilmeme i
b. Depa manla ın fiziki

e leşimi a öl ele deki makine a aç-

ge eç e eçhiza me afele ine önelik çalışmala

apılmama ı

c. Fa on ü e im e aşe on işçilik k llanımı
d. Kalifiye eleman tercih edilmemesi
e.

e im akışında anda diza on n ge çekleş i ilmeme i

f.

e im ha ını ge çekleşebilecek alep de işiklikle ine önelik
ola ak e ne ebilecek a ı ımla dan kaçınılma ı

şle menin

ü e im

k llana ak do

kapa i e ini

zamanda do

op im m

e imlilik

düze inde

kali ede ü ünü minim m ü ede

müş e i e e lim e me ini engelle ecek i
SONUÇ
En alın ifade ile fa da a a mak ola ak anımla abilece imiz ü e im
ka amı e ü e imin planlanma ı üm ek ö le de old
işle mele i açı ından çok önem a z e mek edi

gibi ba ım

B nedenle; Ba ım

işle mele inde ham maddele in eda ik edilme i ile başla an

e

mam lün e ki a ı ile amamlanan ü e im ü ecinin o n z bi
şekilde ü ü ülebilme i için ge çekleş i ilebili bi ü e im planlama ı
apılma ı ge ekmek edi
Ge çekleş i ilebili bi ü e im planlama ı apmak işle menin e imli
bi

ü e im

ü eci geçi ebilme i için ge ekli olan

üm ü e im

fak ö le inin koo dineli bi şekilde işle ilebilme ini zo nl
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kıla

Ancak

apılan ü e im planlama faali e le inin pek ço

üze inde kalmak a

çizelgele

e ba ım işle mele inin ü e im

ü eçle inin

ih i açla ını ka şıla amamak adı
e imin planlandı ı şekilde

ü ü ülebilme i için

ham madde

eda i inden mam l e ki a ına kada ki ü eçle a a ındaki öncelik
ilişkile i beli lenmeli he

ü ecin ge ek i di i malzeme e donanım

ge eklilikle i analiz edilmelidi
me dana gelecek olan a a
edilmelidi

B

Temel ü e im

ü eci e na ında

ok iş akışını bozma acak şekilde akip

a ede ü e im e na ında me dana gelebilecek aşı ı

bekleme sü ele inin önüne geçilebilecek i

e im ha ında e alan

makinele in düzenli bakımla ı ak a ılmamalıdı

Teda ikçile

müş e ile ile k

a ı a ı ile ka ı

lan ilişkile elek onik o amla

e

al ına alınmalıdı Müş e iden ka naklı alep de işiklikle i nedeniyle
ü e im mik a ında ani

ük eliş

eniden planlanma ı ge ek i i d

e a düşüş

on c nda ü e imin

mla da ü e im ü ecini e imli bi

şekilde onlandı abilmek için işle mele in ü e im ha ı dengeleme
çalışmala ına

zaman

Ge çekleş i ilebili

bi

e

bü çe

a ı mala ı

ü e im planlama ı

apmak

işle mele inin ü e im kapa i ele inin op im m

ge ekmektedir.
ancak ba ım

e imlilik düze inde

k llanılma ı la mümkündü
Bi ü ün a da hizme in ü e ilme i için ge ekli olan gi dile ile ü ün
çık ı ı a a ındaki ilişki ola ak anımla abilece imiz e imlilik ba ım
işle mele i için gide ek a an bi öneme ahip i Günümüz ekonomik
koş lla ında işle mele in akiple i a a ında a an aj a la abilmele i
için ü e im
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e imlili ini i ileş i mele i ge ekmek edi
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e im

ve imlili inde ge çekleş i ilecek olan i ileş i me ü e im için ge ekli
olan mali e le i
düşü ecek i B
ü ün

fi e i

aı ı

ha alı

e boz k ü ün mik a ını

a ede işle mele a nı gi di mik a ı ile daha fazla

ü e ebilecek

a

da

gi di

mik a ını

düşü e ek

ü etimi

ge çekleş i ebilecek i
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GĠRĠġ
İşletme yönetiminin temel sorunlardan birisi rekabet avantajı yaratılması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Günümüzde işletmelerin üssel olarak büyüme ve küçülme yaşadıkları hızlanan iş ekosisteminde işletmeler rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak, performanslarını artırmak ve bütünsel yönetimi sağlamak zorundadırlar. Son yıllarda, toplam kalite yönetiminin (TKY) evrilmesi
ve stratejik yönetim modellerinin küresel bir yönetim stratejisi olarak
daha yaygın bir şekilde benimsenmesine tanık olunmakta, tüm kaynakların tek bir doğrultuda etkin ve verimli kullanılması ana fikri olan
TKY de süregelen etkililik ve verimlilik anlayışı halen devam etmekte
ve yaşamsal önemini korumaktadır. TKY ilkelerinin uygulanması yoluyla, işletmeler rekabet avantajlarını ve uzun vadeli karlılıklarını korumayı ummaktadırlar (Corredor ve Gon˜ i, 2010: 529). Günümüz
işletmelerindeki stratejik yönelim ve stratejik yetenek konuları, stratejik yönetim ve aynı zamanda kalite yönetimi literatüründe önemli hale
gelmektedir (Porter, 1996: 1; Balbastre-Benavent & Canet-Giner,
2011: 736).
İşletmeler açısından önemli kavramlardan birisi olan „sürdürülebilir
rekabet‟ kavramının içeriğinde, hem „rekabet üstünlüğünün taklit edilememesi‟ hem de „strateji‟ kavramları bulunmaktadır (Seviçin, 2009:
173-174). Bu kavramlar arasındaki ilişkinin ortaya konulması, işletmelerin mükemmellik arayışında önemli bir yer tutmaktadır. Japonların bu yaklaşım farklılığı günümüzdeki karşılığıyla stratejik düşüncedir ve farklı stratejilerle sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak or-
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talamanın üzerinde gelir sağlama düşüncesine dayanmaktadır. Ancak
Porter, benzer şekilde, Batı‟da uygulanacak toplam kalite ilkelerinin
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada yetersiz kalacağını iddia
etmektedir (Porter, 1996:1). Bu görüşü dikkate alan Özen (2002a: 82),
Japonya‟da geliştirilen toplam kalite düşüncesinin Amerika‟ya transferinde ölçüme dayanan istatistik yönü yerine söylem ve retorik yönünün ön plana çıkarıldığını iddia etmektedir ve bu da toplam kalite uygulamalarının içeriğini belirsizleştirmektedir.
Günümüzde ise klasik anlamda toplam kalite ilkelerinin uygulanmasının ötesine geçilmektedir. Bu bağlamda ortaya atılan birçok stratejik
yönetim modelinden birisi olan EFQM modeli ile kurum ve kuruluşların rekabetçiliğinin artması, yönetim kalitesinin sağlanması ve sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. TKY anlayışının gelişmesi ile birlikte
bu konuya ilgi gösteren ve benimseyen ülkeler, bu yaklaşımı kendi
oluşturdukları modeller ile çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerle teşvik etmektedir. Dünyada en yaygın olan üç kalite ödülü arasında; Japonya‟da Deming Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri‟nde Malcolm
Baldrige Ödülü ve Avrupa‟ da Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
(EFQM) tarafından verilen EFQM Küresel ödülü sayılabilir (Çetin ve
Arslan 2017: 23-29). Bu ödüllendirme yaklaşımları ile kalite anlayışının yayılması ve bu kapsamda kuruluşların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
EFQM modeli, „öz değerlendirme‟ yoluyla işletmelere sürdürülebilir
rekabet avantajı sağlama imkânı verecek temel stratejik yetkinliklerin
tanımlanmasını sağlamaktadır (Kueng, 2000: 68; McAdam vd., 2008:
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826). Buna karşılık Ciranoğlu ve Kaymaz yaptıkları araştırma sonucunda, EFQM Modelinin işletmelerin stratejik yeteneklerine katkısının vardır veya yoktur olarak net bir şekilde kabul veya reddedilemeyeceğini savunmaktadırlar (Ciranoğlu ve Kaymaz, 2018: 258) .
Bu çalışmada, EFQM Modelinin ülkemizdeki uygulamalar ışığında
gözden geçirilmesi ve kurumsal teori çerçevesinde eleştirel olarak
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
1. KALĠTE BĠLĠNCĠ VE EFQM MÜKEMMELLĠK MODELĠ
Kalite kavramı hem imalat hem de hizmet sektörünün vazgeçilmez bir
kavramı haline gelmekte, kurumsal ve bireysel başarının anahtarı olarak görülmektedir. Geçmişte tercih sebebi olarak kabul edilen kalitenin günümüzde, bireylerin ve örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve daha
yüksek refah düzeyine ulaşabilmeleri için yerine getirilmesi gereken
zorunluluk haline geldiği görülmektedir (Kalder, 2020: 11). Japonya‟nın başarmış olduğu sistematik kaliteye dayalı rekabet gücü, kalite
kavramının gelişimini hem hızlandırmış hem de bir disiplin haline
getirmiştir. Kalite anlayışı herkese sosyal paydaş olarak bakılması
gerektiğini tavsiye etmektedir ve bu anlamda kalite anlayışı hayatın
her alanına uygulanmaktadır (Koçel, 2011: 374).
TKY ortak bir anlayışı ifade etmektedir ve bu anlayışla çalışanlar ve
yöneticilerin görev tanımları farklılaşmaktadır; çalışanlar tüm süreçlerde kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışırken; yöneticilerin de katılımı teşvik edici bir sistem oluşturmaları beklenmektedir. TKY, bir
örgüt kültürü yaratmak demektir. Bu bağlamda TKY, bir „yönetme
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yöntemi‟ olarak kabul edilebilir (Özen, 2002a: 69). Kısaca TKY, kalite yönetimi prensipleri ve kavramlarının anlaşılması ve organizasyondaki mevcut iş süreçlerine uygulanmasıdır (Dahlgaard vd., 2008: 17).
TKY tüm kurumu ve kurumdaki herkesi ilgilendiren, müşteri taleplerini karşılayan ve rekabet avantajı sağlayan bir yönetim felsefesidir.
Toplam Kalite Yönetimi‟nin Türkiye‟de tanınması ve yayılması
1990‟lı yıllarda, yabancı literatürün etkisiyle başlamıştır. Bu süreçte
yönetim danışmanları ve akademisyenlerin rolü yadsınamaz. Kurumsal düzeyde bu süreci hızlandıran aktörler arasında uluslararası danışmanlık şirketleri, yabancı ortaklıklar, medya, Türkiye Kalite Derneği
ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği) sayılabilir
(Özen, 2002a: 48). 1989 yılından sonra şirketler düzeyinde etkili bir
kurum olan TÜSİAD içerisinde Kalite Komisyonu kurulmuştur. 1991
yılı sonlarında öncü Türk insanlarının bir araya gelmesi ile Türkiye
Kalite Derneği (KalDer) adlı sivil toplum kuruluşu kurulmuştur (Kalder, 2020).
TKY‟nin başarılı olabilmesi için çalışanların ve liderlerin yön birliği
sağlaması ve inanması gerektiği bilinmektedir. Kuruluşta esin veren
bir amaç, istek yaratan bir vizyon belirlenmesi, stratejisinde sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanılması, kültüründe de paydaşları ile
karşılıklı yarar sağlayan bir kültür arzulanmaktadır (EFQM, 2020: 10).
Bu çabaların belli düzeyde başarıyı yakaladığı ve Türkiye‟de kalite
bilincini yerleştirdiği söylenebilir.
Dünya çapında kabul edilen ve Türkiye‟de de bilinen kalite ödülleri
belirli stratejik yönetim modelleri esas alınarak verilmektedir. Kalite
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ödüllerinin asıl amacı, sürdürülebilirlik ve paydaş memnuniyeti başta
olmak üzere, yönetim kalitesinin artırılması, sistemlerle yönetilen rekabetçi bir yapının oluşturulması, iş mükemmelliği, kalitenin sağlanması vb. şeklinde sayılabilir. Bunun yanı sıra ödüller kurumları, çalışan ve diğer paydaşlarını motive ederek rekabet üstünlüğü sağlamalarına destek olmaktır. Böylece hem başarıları tescil edilmiş olmakta,
hem de ölçülebilir standartlarda değerlendirilmiş olmaktadırlar. Farklı
Kalite ödüllerinin dayandığı stratejik yönetim modellerinin (Mükemmellik Modelleri) kriterleri ve odak noktaları değişmekle birlikte,
müşteri memnuniyeti odaklılık başta olmak üzere, tüm paydaşları dikkate alan yaklaşımlar tüm modellerde bulunmaktadır (Husain vd.,
2001: 929). Mükemmellik modelleri, organizasyonun stratejisini değerlendirmesi ve daha etkili olarak hayata geçirmesini sağlayan araç
ve tekniklerle koordinasyon için bir çerçeve ve temel sağlamaktadır
(Zapata-Cantu, 2016: 853).
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı, EFQM (European Foundation Quality
Management) Kuruluşları verilerden elde edilen iç görüyü, belli bir
model dâhilinde öğrenmeyi, gelişim ve iletişim ağı fırsatlarını dünya
genelinde kurum ve bireylerin yararına olacak şekilde bir araya getiren yenilikçi, kâr amaçlı olmayan bir kurumdur (EFQM, 2020: 2).
Bağımsız, kar amacı gütmeyen bir vakıf olmaya devam eden EFQM,
mükemmellik yolunda üyelerini desteklemektedir (Dahlgaard vd.,
2008: 61). Vakfın Avrupa‟daki özel ve kamu kuruluşlarının dünya
piyasalarında daha rekabetçi olması ve bu anlamda mükemmellik kavramının sürekli gelişmedeki rolünün anlaşılması gibi hedefleri bulunmaktadır (Para-González vd., 2018: 5).
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EFQM küresel ödül sürecindeki aşamalar; model kapsamında başvuru
dokümanının hazırlanması (kuruluşun model kriterlerine göre hangi
uygulamalar yaptığı ve bu uygulamalar ile elde ettiği sonuçları içerecek şekilde) ve başvurunun yapılması, belirlenen bir değerlendirici
ekibi tarafından kuruluşa saha ziyareti yapılması ve geribildirim raporu hazırlanması, değerlendirme ekibinin puanlaması, jüri tarafından
değerlendirilmesi ve sonucun açıklanması şeklindedir (Kalder, 2020).
Modelin çıkış noktası, TKY felsefesidir (Shahin ve Pourbahman,
2011: 177).
EFQM modelini Türkiye‟de bir stratejik yönetim modeli olarak yaymaya çalışan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), çağdaş kalite felsefesinin Türkiye‟de etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla
kurulmuştur (EFQM, 2020). Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine
dönüştürerek Türkiye‟deki rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) referans kuruluşudur. Ana faaliyetleri arasında Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye
Mükemmellik Ödülü, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kalite
Kongresi ve etkinlikler yer almaktadır (EFQM, 2020: 3).
2. EFQM MODELĠ 2020 VERSĠYONU
EFQM modeli, klasik kalite anlayışını aşan bir mantık içerisinde, kurum ve kuruluşlarda etkin ve verimli bir şekilde mükemmellik sistemi
kurulmasını hedeflemekte ve uzun dönemli sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlamanın formüllerini içermektedir (Emanet, 2007: 72).
EFQM modeli, dinamik bir şekilde güncel iş yaklaşımları ile sürekli
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güncellenmektedir. Amacı, Avrupa kuruluşlarının rekabet gücünü
artırmak ve Avrupa ekonomilerinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemektir (Yousaf ve Bris, 2019: 12). Modelin dinamik doğasına
uygun olarak yapılan son güncelleme, 2020 yılında yapılmıştır. Bu
çerçevede modelin yapısı ve içeriği güncellenmiştir. EFQM 2020 Modelinde, önceki versiyonunda olduğu gibi modelin uzun vadeli, paydaş
ağırlıklı, müşteri öncelikli bakışı ile uygulamaları ve sonuçları arasındaki neden sonuç ilişkileri korunmaktadır. Modelde yeni bir anlayışla,
küresel eğilimler ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları modele
dâhil edilerek; kuruluşların amaçlarına uygun, onların kısa ve uzun
vadede çalışma şekillerini yeniden şekillendirmelerine yardımcı olacak şekilde, esnek bir çerçeve oluşturulmuştur (EFQM, 2020: 4-6).
EFQM modeli, kuruluşlara sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunda
nerede olduğunu göstermekte, kuruluşun performansını iyileştirmektedir (EFQM, 2020b: 3-9).
Şekil 1‟e bakıldığında, EFQM Modelinin üç boyutlu yapısı, üç temel
soruya yanıt arayan bir mantığa dayanmaktadır. Bu boyutlar;
İlk olarak, Yön boyutu için; kuruluşun “neden” var olduğu, hangi
“amacını” yerine getirdiği ve neden özellikle seçilen strateji?
İkinci olarak, Uygulama Boyutu için; kuruluşun “amacını ve stratejisini” “nasıl” gerçekleştirmeyi planladığı?
Üçüncü olarak, Sonuçlar Boyutu için; kuruluşun bugüne kadar “ne”
gerçekleştirdiği? ve gelecekte “ne” gerçekleştirmeyi planladığı?
(EFQM, 2020: 6).
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ġekil 1. EFQM Modeli (2020)

EFQM Modeli, Şekil 1‟de gösterildiği gibi yön, uygulama ve sonuçlar
başlığını içeren üç boyut ve bu boyutlar altındaki yedi kriterden oluşmaktadır. Model boyutlarının altındaki yedi kriter ve bu kriterlerin her
birinin de altında detaylı alt kriterler bulunmaktadır (EFQM, 2020: 714). Bu kriterler kısaca açıklanmaktadır:
Amaç Vizyon ve Strateji Kriteri: Model üstün performanslı bir kuruluşun, esin veren amacı, heyecan veren vizyonu ve sonuç getiren
stratejisi ile tanımlandığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, yapılması
gerekenler; kuruluşun amaç ve vizyonunu tanımlaması, kuruluşun
paydaşlarının gereksinimlerini belirlemesi ve anlaması, kuruluşun
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ekosistemini, kendi yeterliliklerini ve başlıca zorluklarını anlaması,
kuruluşun stratejisini geliştirmesi ve kuruluşun yönetişim ve performans yönetimi sistemini tasarlamasıdır.
Kurum Kültürü ve Liderlik Kriteri: Model kendi ekosistemi içerisinde üstün performanslı ve lider olarak tanınmak isteyen bir kuruluşun aşağıdaki faaliyetlere odaklanarak başarı göstereceğini belirtmektedir. Bu faaliyetler; kuruluşun kurum kültürünü yönlendirmesi ve
değerlerini güçlendirmesi, kuruluşun değişimi gerçekleştirmesi için
gereken koşulları oluşturması, kuruluşun yaratıcılığa ve yenileşime
olanak sağlaması ve kuruluşun amacı, vizyonu ve stratejisi temelinde
birlik ve bağlılığı sağlamasıdır.
PaydaĢ Bağlılığının Sağlanması Kriteri: Kuruluşun müşterileri ile
sürdürülebilir ilişkiler kurması, kuruluşun çalışanlarını: kuruluşa kazandırması, bağlılıklarını sağlaması, geliştirmesi ve elde tutması, kuruluşun iş ve yönetişim paydaşlarının süregelen desteğini güvence
altına alması ve sürdürmesi, kuruluşun toplumun kalkınması, esenlik
ve refahına katkıda bulunması, kuruluşun işbirlikleri ve tedarikçileri
ile ilişki kurması ve sürdürülebilir değer yaratma için onlara destek
sağlamasıdır.
Sürdürülebilir Değer Yaratma Kriteri: Kuruluşun ürettiği değeri
(ürün hizmet ve çözümlerinin) ve değerini nasıl yaratacağını tasarlaması, kuruluşun ürettiği değerin (ürün hizmet ve çözümlerinin) iletişimini, tanıtımı ve satışını yapması, kuruluşun ürettiği değerin (ürün
hizmet ve çözümlerinin) sunumunu yapması, kuruluşun toplam deneyimi (ürün hizmet ve çözümlerinin) tanımlaması ve uygulamasıdır.
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Performans ve DönüĢümü Yönlendirme Kriteri: Kuruluşun performansını yönlendirmesi ve tüm risklerini yönetmesi, kuruluşun geleceğe yönelik olarak dönüştürülmesi, kuruluşun yenileşimi yönlendirmesi ve teknolojiyi kullanması, kuruluşun veri, bilgi ve bilgi birikiminin gücünden yararlanması, kuruluşun varlık ve kaynaklarını yönetmesidir.
PaydaĢ Algıları Kriteri: Kuruluşun müşteri algı sonuçları, kuruluşun
çalışan algı sonuçları, kuruluşun iş ve yönetişim paydaşları algı sonuçları, kuruluşun toplum algı sonuçları, kuruluşun işbirlikleri ve tedarikçi algı sonuçlarıdır.
Stratejik ve Operasyonel Performans Kriteri: Kuruluşun amacını
gerçekleştirme ve sürdürülebilir değer yaratmadaki başarıları, kuruluşun finansal performansını izlemesi ve değerlendirmesi, kuruluşun
temel paydaş beklentilerini karşılaması ile ilgili başarılı sonuçları,
kuruluşun stratejik amaçlarını gerçekleştirilmesi ile ilgili başarılı sonuçları, kuruluşun performansını yönlendirmesi ile ilgili başarılı sonuçları, kuruluşun dönüşümünü yönlendirmesi ile ilgili başarılı sonuçları ve kuruluşun geleceği için öngörü sağlayan göstergeleridir.
3. EFQM Modelinin KuruluĢlara Etkisinin Değerlendirilmesi
Öncelikle TKY anlayışının moda bir yaklaşımı mı yoksa yönetim düşüncesinin evriminde köklü bir değişimi mi ifade ettiği tartışması
önemlidir. Bir başka deyişle, TKY‟nin bir amaç mı araç mı olduğu
konusu tartışmalıdır. Her iki tarafın da kendi argümanları bulunmaktadır. Öncelikle TKY anlayışının benimsenmesi, yönetim paradigmalarında kuruluş amaçları ve bireysel amaçlarda, zaman yöneliminde,
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koordinasyon ve kontrolde, bilginin kullanımında, iş dizaynı prensiplerinde, firma sorumluluk sınırlarında, tüm bu başlıklarda farklılıklar
yaratmaktadır (Grant vd. 1994: 33). TKY‟yi modern bir yönetim yaklaşımı olarak kabul ettiğimizde teorik derinliğini de kabul etmemiz
gerekir (Koçel, 2011: 376). Toplam kalite yönetiminin moda değil,
köklü bir yönetim felsefesi olduğu söylenebilir. Buna göre TKY‟ye
yöneltilen eleştiriler, değişmeyen bakış açıları ve uygulama hatalarından kaynaklanmaktadır (Grant vd. 1994: 34). Bu görüşün başlıca dayanakları arasında TKY‟nin yöneticileri koç ve lider olarak görmesi,
müşteri memnuniyetinin kardan önce gelmesi, çalışanlara insan kaynağı ve insan sermayesi olarak bakılması, hiyerarşik örgüt yapısı yerine takım çalışmasının tavsiye edilmesi, paydaşlık kavramının tercih
edilmesi, TKY ilkelerinin uygulamacılar tarafından geliştirilmiş olması, yatay ve dikey iletişimin önemli görülmesi sayılabilir (Koçel, 2011:
377-380). Toplam kalite yönetimi müşteri memnuniyetini esas alan
bütüncül bir yönetim yaklaşımıdır (Çetin ve Arslan, 2017: 13).
TKY 1980‟li yıllardan itibaren bütün işletme işlevlerini kapsama iddiasında olan bir yönetim yaklaşımı olmuştur (Çetin ve Arslan, 2017:
13). TKY yayılım sürecine bakıldığında, öncelikle TKY yaklaşımının
rekabetçi olabilmek için gerekli görülen bir yönetim aracına dönüştüğü görülmüştür. Bir başka görüşe göre ise TKY bir modadır. Buna
göre TKY anlayışı, gurular ve yönetim danışmanları, işletme okulları
tarafından yayılmaktadır (Abrahamson, 1996: 254). Türkiye‟de, yapılan bir araştırmada, Türkiye‟deki 1980‟li yıllardan itibaren TKY anlayışının yayılımı süreci incelenmiştir. Bu araştırmada KalDer ve TÜSİAD‟ın oluşturduğu kurumsal bağlamın etkisiyle kurum ve kuruluş-
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lar TKY‟ni benimsemiştir (Özen, 2002a: 48). Özen (2002), Toplam
kalite yönetiminin Japonya‟dan Türkiye‟ye transferinde retoriksel
yanının öne çıkarıldığını, TKY‟ni benimseyen kuruluşların pragmatist-törensel bir biçimde benimsediklerini iddia etmektedir (Özen
2002a: 82-83). Benzer şekilde TKY anlayışına eleştirel yaklaşan Yıldırım (2015) da, TKY‟nin yönetici ve danışmanların iddia ettiği ideal
çalışma ortamını yaratmayacağını savunmaktadır (Yıldırım, 2015: 20).
EFQM modeli, kurum ve kuruluşlara kalite bilinci ve mükemmellik
kazandırma sürecinde bütüncül bir bakış açısı sağlayan bir çerçeve ve
rehberdir. Bu yönüyle model, kurum ve kuruluşlar tarafından esnek
bir şekilde kullanılabilecek pratik bir araçtır (Kalder, 2020). Mükemmellik modeli, kurumların makro ve mikro düzeyde mükemmelliği
içselleştirmesi ve uygulaması için gerekli olan temel değerleri içermektedir (Gorenak, 2015: 37). EFQM modeli kurumlara birçok avantaj sağlayan pratik bir araçtır. Bu avantajları kısaca açıklamak gerekirse, öncelikle model sürekli güncellenmektedir, hem akademik taraftan,
hem de iş dünyası tarafında yenilikleri takip etmektedir. İkinci olarak,
modeldeki her bir kriteri oluşturan her bir değişkenin net bir şekilde
tanımlanması söz konusudur. Üçüncü olarak EFQM modeli kurumları
rakipleriyle karşılaştırma ve rekabet avantajı sağlama imkânı vermektedir. Bu sebeple, EFQM modeli ve Ödülü Avrupa‟daki kurum ve
kuruluşlar açısından bir saygınlık sebebidir. Son olarak bu model ve
ödül sistemi, Avrupa‟daki kalite süreçlerini benzeştirerek evrensel
normlara ulaşmayı hedeflemektedir (Santos-Vijande ve AlvarezGonzalez, 2007: 24). EFQM modelinde girdilerle sonuç kriterleri arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. (Bou-Llusar vd., 2005: 347).
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EFQM modelindeki liderlik ve strateji değişkenleri arasında pozitif
ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (Suarez vd., 2016: 534).
EFQM Modelinin uygulandığı kurumlar üzerinde çok sayıda farklı
etkiden bahsedilebilir. Günümüzün rekabetçi ortamında sürekli gelişimin sağlanması için mükemmellik modelleri faydalı olabilir. Mükemmellik modelleri, her şeyden önce kurum ve kuruluşların önceliklerini belirlemesi ve vizyon oluşturmasını zorunlu kılmaktadır (Kueng,
2000: 68). Bir başka ifadeyle mükemmellik modelleri, strateji oluşturma ve uygulama sürecinde kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu modellerin en önemli işlevi kurum ve kuruluşların stratejik hedeflerine
ulaşabilmek için kullanacakları bir nevi rehber, kılavuz görevi görmeleridir. Bu modeller, kurum ve kuruluşların temel yeteneklerini değerlendirmesini sağlayarak inovasyona odaklanmaları ve iç ve dış çevresel faktörleri dikkate almaları yönünde stratejik katkı sağlayabilir
(Mehra vd., 2001: 870-871).
Kalite süreçlerinin ve mükemmellik modellerinin örgütsel bağlılığı
arttırdığı bulunmuştur (Tütüncü ve Küçükusta, 2007: 1092). Kalite
çalışmalarının bile başlı başına şirket değerini artıran bir faktör olduğu
bulunmuştur (Lin ve Su, 2013: 66-67; Fonseca, 2015: 98). Modelin
tüm bileşenlerinin aynı zamanda uygulanması ile daha yüksek çıktılar
elde edilmektedir (Schoten vd., 2016: 901). Bir kurum ya da kuruluş
kalite ödülü kazandıktan sonra örgütsel süreçleri ve iş performansı
gelişmektedir (Hendricks & Singhal, 1997: 1271-1272; Saizarbiotoria,
2006: 792; Corredor ve Gon˜ i, 2010: 535; Bayo-Moriones vd., 2011:
33; Mann vd., 2011: 623-624; Amalnick ve Zarrin, 2017: 168;
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González vd., 2018: 320-321; Rodríguez-González vd., 2020: 715).
Bu bağlamda yapılan çalışmaların çoğunun EFQM modelinin iş sonuçlarına, etkisine odaklandığını söyleyebiliriz (Gómez-López vd.,
2016: 2). Buna karşılık, EFQM adaptasyonunun her zaman yüksek
performans sonuçlarına yol açmadığı uyarısı da yapılmaktadır (Doeleman vd., 2014: 439).
Kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliğinin sağlanması için modelin
uygulanması/ kullanılması aşamasında engeller çıkmaktadır. Özellikle
çalışanlar arasındaki iletişimin kalitesinin artması, çalışanlar arasındaki içsel yardımlaşmanın ve takım çalışmasının artması, paylaşılan örgüt kültürü yardımıyla çalışanların daha etkin ve verimli olduğu gözlenmektedir (Castka vd., 2003: 167; Garbarova, 2017: 339). Tüm bu
engellerin aşılmasında üst yönetimin desteği ve liderlik önemli rol
oynamaktadır (Veselova, 2018: 27).
Bahsedilen sebeplerle, ülkeler ve kurumlar kalite mükemmellik standart ve ödüllerini dikkate almaktadırlar. Özetlemek gerekirse, kalite
ödüllerinin ilgi görmesinin sebepleri arasında; (i) kurumun küresel
ölçekte olmak istemesi ve küresel ödülün bu imkânı vermesi, (ii) sürekli gelişme ihtiyacı duyulması, (iii) kalite geliştirme amacı ve (iv)
örgütsel performansın ölçülmesi gibi sebeplerle kalite mükemmellik
ödülleri hedeflenmektedir (Mann vd., 2011: 609).
Mükemmellik modellerine bazı eleştiriler de getirilmektedir. Bu eleştirilerin temelinde TKY sistemleri ve mükemmellik modellerinin uygulamadan türetilmiş olması yer almaktadır. Bu eleştirilere göre, mükemmellik modelleri, operasyonel düzeyde katkı sağlamakla birlikte
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rekabetçi avantaj sağlamaktan uzaktırlar. Davranışsal yönleri zayıf
olarak görülen modellerin daha kapsamlı bir şekilde düşünülmesi ve
farklı kaynak ve uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir (Balbastre-Benavent ve Canet-Giner, 2011: 731).
Uzun erimli bir yaklaşımla bakıldığında mükemmellik modellerinin
uygulanmasında kaynakların yetersizliği, çalışanların mükemmeliyet
için eğitilmesi ve mükemmellik kültürünün eksikliği gibi hususlara
dikkat etmek gerekir (Mann vd., 2011: 604). Genelde elde edilen sonuçların operasyonel sonuçlar olduğu ve uzun vadede etkilerin net
olarak kestirilemeyeceği iddia edilmektedir. Bu modellerin stratejik
niteliğe sahip olduğu fikri eleştirilmektedir, çünkü belirlenen stratejik
hedeflere ulaşmak için eylem planlarının kullanılması gerekmektedir.
TKY sürecinin başarı şartları daha çok süreç içindeki aktörlere bağlıdır, yönetici ve çalışanların kararlılığı ile başarı ve sürdürülebilir rekabet avantajı hedefine ulaşılabilir (Yunis vd., 2013: 710). Bu bağlamda
EFQM modelinin stratejik yeteneğe olan katkısı da tartışılmış ve teorik olarak doğru görünen bu önerme, uygulamada beklenen düzeyde
çıkmamıştır (Ciranoğlu ve Kaymaz, 2018: 258). Yazarlara göre bu
durumun sebeplerinden birisi, törensel görgülcülük (Özen, 2002: 189)
olabilir. Bir diğer açıklama ise literatürde ifade edilen, mükemmellik
modelinin stratejik hedefleri belirleme ve hedefe ulaşma konusunda
başarılı olmasına karşın, hedefe varıldığında ne yapılması gereğini
açıklamadığı düşüncesiyle uyuşmaktadır.
4. Kurumsal Teori Bağlamında EFQM Mükemmellik Modeli
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Kurumsal teori, kökeni 1940‟lı yıllara dayanan, 1970‟lerin ortalarında
gelişmeye başlayan açık sistem örgüt modellerinden olup, kurum ve
kuruluşların yapı ve davranışlarını açıklamak ve çevreye uyum sağlamak için değişime uğradıklarını vurgulamaktadır (Keskin vd., 2016:
313). Kurumsallaşma kavramı örgüt teorisi alanında yer almakla birlikte başta sosyoloji, ekonomi, felsefe, politika gibi çok farklı disiplinlerin kesişim alanında yer almaktadır. Kurum kavramı farklı disiplinler açısından farklı şekilde tanımlanabilir. Selznick, kurum kavramını
dış çevreyle ve farklı koşullara uyum sağlamakla ilişkilendirmektedir
ve kurumsal teori kavramını belli değişkenlerle ilişkilendirilen ampirik genellemeler olarak anlamaktadır (Selznick, 1996: 272). Kurum
denildiğinde, toplumda düzen ve istikrar sağlamak amacıyla kurulan
anlamlı, düzenleyici, normatif ve kültürel-bilişsel sistemler anlaşılır
(Scott, 2003a: 879). Kurum kavramı aslında oldukça geniş bir kapsamda ele alınmaktadır. Birçok sosyal olgu, kurum olarak kabul edilmektedir ancak bunların hepsinin bir yapısı yoktur; örneğin evlilik,
tokalaşma, mukavele, sigorta, biçimsel organizasyon, akademik kıdem, anonim şirket ve ordu gibi kavramları birer kurum olarak kabul
edebiliriz (Koçel, 2011: 359). Kurumsallaşma denildiğinde karakteristik özelliklere sahip olan örgütlerin çevreye uyum sağlaması için
izlenecek yolları içeren bir süreç anlaşılmaktadır (Selznick, 1996:
271). Ancak kurumların her zaman bilinçli kararların sonucu olmadığı
da ifade edilmektedir. Bu sebeplerle, kurumsal teorinin temelinde,
örgüt yapı ve süreçlerinin şekillenmesinde içinde bulundukları kurumsal çevreye uyumun olduğu tezi yatmaktadır.
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Daha sonra Meyer ve Rowan tarafından ortaya atılan yeni kurumsal
teoriye göre, her örgüt geçmişten gelen yapı ve sistemleri içeren iç ve
dış çevresel faktörlere sahiptir ve bu faktörler eşbiçimlilikle birlikte
değişmeye başlar. (DiMaggio ve Powell, 1983: 147-157). Çevresel
kurumların organizasyonlar üzerinde çeşitli sonuçları vardır; verimlilik yerine harici meşru unsurları önemsemeleri, yapısal unsurların
değerini tanımlamak için harici veya törensel değerlendirme kriterleri
kullanmaları ve dışarıdan sabitlenmiş kurumlara bağımlılığın türbülansı azaltması ve istikrarı korumasıdır (Meyer ve Rowan, 1977: 348).
Kurumsal teori, sosyal yapının daha derin ve daha dayanıklı yönleriyle
ilgilenir (Scott, 2005: 2). Örgütler toplumsal düzeyde rasyonelleşen ve
kurumsallaşan norm ve süreçlere uymaya yönlendirilmektedir. Böylece kurum ve kuruluşlar, meşruiyetlerini sağlayarak hayatta kalabilirler
(Meyer ve Rowan, 1977: 352).
Kurumsallaşma genelde kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayı gerektirmektedir. Örgütler dış çevresel faktörleri ve çevre baskısını dikkate
alarak teknik süreçlerinin dışında kurumsal süreçlere önem vermekte
ve bu şekilde meşruiyet kazanmaya çalışmaktadırlar. Kurum ve kuruluşların birbirine benzemeye çalışması ya da kendini zorunlu hissetmesi etkinlikten bağımsız bir süreçtir (DiMaggio ve Powell, 1983:
147). Kurumsallaşmanın bir yönü olan standartlaşmayı hem iç çevre
hem de dış çevre talep etmektedir.
Kurumsallaşmayı bir tören ya da mit olarak gören örgütler, biçimsel
yapılarını gerçek iş uygulamalarına uydurmaya çalışırlar. Kurumsallaşmadaki eleştirilen noktalardan birisi, kurumsallaşmanın bir süre
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sonra gerçek anlamını kaybetmesi ve bir nevi törensel görgülcülüğe
dönüşmesidir. Törensel görgülcülük, kurumsallaşmadan beklenen asıl
faydaların değil görüntü ve şekilciliğin öncelenmesi anlamında kullanılmaktadır (Özen, 2002: 82).
Kurumsallaşmanın törensel kısmında yer alan mitler de kurumsallaşmış ve meşrulaşmış olabilirler. Mitler modern zamanlarda da varlığını
ve etkisini korumaktadırlar. Kurumlar farklı mitleri kullanarak meşruiyet ve toplumsal destek arayabilirler (Aypay, 2001: 506). Çevresel
faktörlerdeki hızlı değişim kurumsallaşmayla örgütler tarafından takip
edilmekte, kurum ve kuruluşlar gönüllü ya da gönülsüz olarak değişime ayak uydurmaktadır. Weber‟den beri devam eden bürokratik düşüncenin yansıması olarak rasyonel ilkeler ve yapılarla karmaşık hale
gelen modernleşme ve kurumsallaşma sebebiyle, her alanda normlar
ve kurallar hâkimdir.
DiMaggio ve Powell (1983) tarafında ortaya atılan “kurumsal eşbiçimlilik” kavramı da konumuz açısından önemlidir. Buradaki temel
soru olan, “örgütleri birbirine bu kadar benzer hale getiren nedir?”
sorusu, kurumsal teorinin en önemli sorusudur (DiMaggio ve Powell,
1983: 147). Bu sorunun cevabının verilmesi ile örgütlerin farklılıklarının değil benzerliklerinin sebepleri açıklanmış olacaktır. Yeni kurumsal teori, bu sorunun cevabını vermeye çalışmaktadır (Greenwood
ve Hinings, 1996: 1023). Kurumsal eşbiçimlilik bağlamında aynı sektörde ya da örgütsel alanda bulunan kurum ve kuruluşlar benzeşmektedir. Kurumsal teori üzerine yapılan ilk çalışmalar genelde benzeşme
şeklindeki örgütsel değişime odaklanmıştır. Kurumsal teori örgütleri
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tekil düzeyde topluluklardan bağımsız şekilde inceleyerek, çevreye
uyum için değişime uğradığını iddia etmektedir (Keskin vd., 2016:
313). Dolayısıyla ilk kurumsallaşma teorisi çalışmaları, mevcut teorilerin örgütlere nasıl sirayet ettiğini incelemiştir.
Kurumsal teori, her sektördeki kurum ve kuruluşların örgüt yapısı ve
dizaynı konusunda alternatif bir analiz yapmaya imkân vermektedir.
Bu şekilde dinamik olan örgütlere atfedilen ön kabullerin ve yerleşmiş
inançların sorgulanması gündeme gelmektedir. Kurumsal teori konusunda yapılan çok sayıda teorik ve ampirik çalışmanın sonucunda hem
kurumsal teoriyi destekleyen hem de eleştiren görüşler ortaya atılmıştır (Berthod, 2016: 4). Kurumsal teorinin en çok eleştirilen yönlerinden birisi, teorik olarak yayılmış olması ve örgütlere dair her şeyi
açıklama iddiasında olmasıdır. Dolayısıyla tüm dışsal faktörlerin kurumsal teoriyle ilişkilendirilmesi ve örgütlerdeki tüm davranışların
kurumsal teoriye bağlanması söz konusudur. Modern kurumlar, kültürel gelişimle de yakından ilişkili olduğu için, analitik olarak örgütlerin
dışsal kültürel çevre ile kurumsal çevrelerini ayırt etmek zorlaşmaktadır (Lammers ve Garcia, 2017: 210).
Kurumsal teoriye göre kurumlar, dış çevresel faktörlerin etkisiyle değişen ortama ayak uydurmaya çalışırlar. Kurumların dış çevresel faktörlerin etkisiyle adaptasyon ve değişim ihtiyacı duyması, değişimin iç
çevrede nasıl karşılandığı ve benimsendiğini de akla getirmektedir.
Değişimin benzeşme yoluyla sembolik düzeyde kalması ve gerçek
değişim sürecine dönüşmemesi riskinin olduğu ileri sürülmüştür.
EFQM modelinin benimsenmesi zamanla eşbiçimlilik etkisiyle farklı-
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laşmakta ve kurumun nihai amacı önemli paydaşlarına uyum sağlayarak meşruiyet kazanmak olmaktadır (Escrig ve Menezes, 2015: 20).
Kurumsal teori, örgütlerin sosyal bağlamda kurumsal baskıların sonucunda eşbiçimsel bir olgunun ortaya çıktığını ve bunun çoğunlukla
meşruiyet kazanma endişesi ile yapıldığını söylemektedir. Kurum ve
kuruluşlar bahsedilen dışsal baskı sebebi ile EFQM kalite süreçlerine
girebilir ve bu şekilde dış dünyada meşruiyet kazanmak isteyebilir.
Sonuç olarak, kalite mükemmellik sürecini takip etmek ve EFQM
ödüllendirme aşamalarında ödül almış olmak tanınmış olmak amacıyla sembolik bir anlam kazanabilir. Böylece organizasyonların EFQM
modeline gömülü iyi yönetim uygulamalarını entegre etmelerini ve
içselleştirmelerini sağlayarak, modelin kullanımının performans iyileştirmesi için sağlayabileceği faydalardan yeterince yararlanılmaması
sonucunu doğurabilir (Escrig-Tena vd., 2019: 399).
Kurumsal teori, dış çevresel faktörlerin etkisiyle örgütsel yapı ve süreçlerin nasıl değiştiğini açıklamaktadır. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlar birbiriyle benzeşmekte ya da farklılaşmaktadır. Örgütlerdeki
homojenleşme ya da benzeşme sürecini açıklamak üzere izomorfizm
(eşbiçimlilik) kavramı ortaya atılmıştır (DiMaggio ve Powell, 1983:
149). Kurumsal teori çerçevesinde; izomorfizm, örgütlerin zaman içerisinde bulundukları örgütsel alanda birbirleri ile benzer yapılara ve
işleyişlere sahip olmalarını ifade eder (Keskin vd., 2016: 317). Aynı iş
kolunda ya da sektörde bulunan kurum ve kuruluşların benzeşmesi
daha kolay olacaktır.
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Kurum ve kuruluşlar tek tek benzeştikçe kurumsal eşbiçimlilik ortaya
çıkacak ve rasyonel bir şekilde kurallar, prosedürler ve normlar ortaya
çıkacaktır. Eşbiçimlilik kısaca hayatta kalmak ve meşruiyet kazanmak
için başka örgütlerin taklit edilmesidir (DiMaggio ve Powell, 1983:
147-152). Zucker‟e göre eşbiçimlilik, kurumsal, rekabetçi ya da zorunlu şekillerde olabilir (Zucker, 1987: 444). Çevreye uyum sağlamak
ve hayatta kalmak için örgütlerin benzer yapılara evrildiği ve birbiriyle benzeştiği görülmektedir. Bu benzeşim her zaman bilinçli ve isteyerek olamamaktadır. Eşbiçimlilik genelde rekabetçi ve kurumsal eşbiçimlilik şeklinde olumlu bir olgu olarak takdim edilirken bazen zorlayıcı eşbiçimlilikten bahsedilmektedir (DiMaggio ve Powell, 1983:
149).
Rekabetçi eşbiçimlilikte örgütler, popülasyon ekolojisinden farklı olarak kendi bilinçli tercihleriyle, iç ve dış çevresel faktörlere uyum sağlarlar. Kurumsal eşbiçimlilikte en önemli kaygı meşruiyet kazanmaktır
ve bu amaçla örgütsel yapı ve uygulamalar benzer hale gelmektedir.
Kurumsal perspektife göre örgütler arası ilişkiler kurumun meşruiyet
ihtiyacından olduğu kadar, örgütün ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır. Örgütlerin meşruiyet ihtiyacı denildiğinde örgütlerin yapı ve
faaliyetlerini, paydaşlarının kabul edeceği şekilde ve güncel şekilde
belirlemesi anlaşılır. Bir kurumun taklitçi, zorlayıcı ya da normatif
güçlerin etkisiyle değişmesinde daha çok meşruiyet kazanma amacı
etkilidir. Bu mekanizmaları kullanan örgütler bağımlılık, belirsizlik,
muğlak hedefler içerisinde olabilir ve bu süreç sonunda beklenenden
daha homojen bir örgüt yapısı ortaya çıkacaktır (Daft, 2010: 197). Bu
şekilde kurum ve kuruluşların belli yapı ve süreçleri birbirinden kop-
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yalamasıyla birbirlerine benzemeye başlarlar ve kurumsal eşbiçimlilik
ortaya çıkmış olur.
DiMaggio ve Powell‟a (1983) göre kurumsal eşbiçimlilik, zoraki, taklitçi ve normatif şeklinde üç mekanizma ile gerçekleşmektedir; Yazarların eşbiçimlilik sınıflandırması analitik olmakla birlikte, eşbiçimlilik
türleri, ampirik olarak her zaman birbirinden farklı değildir. Farklı
türleri iç içe geçmiş şekilde görebiliriz. Yine de her bir eşbiçimlilik
türü, örgütü farklı sonuçlara götürebilecek farklı koşullardan kaynaklanır. Kurumsal eşbiçimlilik çoğu zaman zorunluluk ya da iç ve dış
baskılar sebebiyle de olabilir ve zorlayıcı, taklitçi ve normatif kurumsal baskılar sebebiyle farklı eşbiçimlilik türleri ortaya çıkabilir. Zorlayıcı kurumsal baskılar denildiğinde, örgüte bağımlı olduğu diğer örgütler tarafından beklentiler sonucu oluşan biçimsel ya da biçimsel
olmayan baskılardır (DiMaggio ve Powell, 1983: 150). Mevcut kanunlar bu tür baskıya örnek olarak verilebilir. Burada dış çevredeki bir
örgüt, meşru görünen bir şekilde ne yapılması ve yapılmaması konusunda dayatmaktadır ve zorlayıcı örgüt ulusal ya da uluslararası olabilir. Yine DiMaggio ve Powell‟a göre; kuruluşların kendi alanlarındaki
diğer kuruluşlara benzer oldukları için ödüllendirilmeleri, etkililiklerini artırır ve bu benzerlik, kuruluşların diğer kuruluşlarla işlem yapmasını kolaylaştırabilir (DiMaggio ve Powell, 1983: 153). Taklitçi eşbiçimlilik diğer eşbiçimlilik türlerinden zorunlu olmaması sebebiyle
ayrılmaktadır. Belirsizlikler de taklitçiliği cesaretlendirebilir. Taklitçi
eşbiçimlilik, bir kurumun problemlerini çözme kapasitesi olmadığında
az maliyetle kısa sürede en uygun görünen çözümü bulması sebebiyle
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kurum ve kuruluşlar tarafından meşru bir davranış olarak algılanmasını sağlamaktadır (Fidan, 2017: 7-8).
Eşbiçimliliğin üçüncü boyutu olan normatif kurumsal baskılar içerisinde, profesyonelleşme ve meslekleşme sürecinden dolayı, belli meslek grupları tarafından belirli mesleki normlar belirlenmesi ve bu
normatif durumun bir kurumun eşbiçimliliğini doğurması söz konusudur. Örgütlerin meşruiyet kazanmaya yönelik kullandıkları mesleki
profesyonelleşme süreci de buna örnek olarak verilebilir (Özkaral,
2018: 69).
Kurumlar ve kuruluşlar, dışsal faktörlerle, yasal zorunluluk ve toplumsal normlarla, kültürel faktörlerle paydaşların çeşitliliğinden ve
farklı taleplerinden kaynaklanan çok sayıda değişkenle ilgilenmek
durumundadır. Sonuçlara odaklanan yönetim anlayışı sonucunda ortaya belli kalıp ve normlara uyarak meşruiyet kazanılacağı düşünülmektedir. Uyulmaya çalışılan sosyal normlar ve yapılara örnek olarak ISO
kalite güvence sistemleri, mükemmellik modelleri, bilgi teknolojileri
ve kurumsal sosyal sorumluluk normları verilebilir. Bu dışsal baskı
faktörleri örgütsel dizaynda benzeşmeye yol açabilmektedir. EFQM
modelinin kurumsal teoriyle ilişkilendirilmesi ve mükemmellik modellerini kurum ve kuruluşların kabul etme sebeplerinin araştırılması
literatürde de önerilmiştir (Suáreza, ve diğerleri 2017, s.9).
Bu çalışmada, kurumsal çevrenin etkisiyle ortaya çıkan sosyal kurumsallaşma üzerinde durulmaktadır. Ortaya konulan kural ve normların
kaynağı düzenleyici kurumlar, yasalar, ticari ya da mesleki kuruluşlar
olabilir. Örgütler ortaya konulan norm ve kurallara uyduklarında ödül-

73

lendirilmektedirler ve bu şekilde birçok kurum ve kuruluş birbirine
benzer kurallara uyarak eşbiçimlilik ortaya çıkmaktadır. Kurum ve
kuruluşların kurumsal teori bakış açısıyla belli yapıları benimseyip
benzeşmesi acaba gerçekten teknik anlamda performans sonuçlarıyla
mı ilgilidir yoksa uyum ve meşruiyet kaygısı mı ön plandadır konusunun irdelenmesi gerekmektedir.
EFQM modeli, örgütlerin bütünsel olarak startejik yönetimini, süreç
ve sistemlerinin sürekli gelişimini takip etmek için kullanılan bir araçtır. EFQM modelinde, farklı sermaye türlerinin de dikkate alınması
gerekmektedir. Bu sermaye türleri, paydaş ilişkileri, yönetsel süreçler
ve insan-dışı kaynak bağımlılığı şeklinde ifade edilmiştir. Bu üç farklı
stratejik perspektifin kökenleri paydaş teorisi, örgüt teorisi, meşruiyet
teorisi, kaynak temelli teori ve kaynak bağımlılığı teorisine dayanmaktadır (Magnaghi ve Tr´ebucq, 2017: 10).
Stratejik yönetim modellerine; “Bu modeller müşteri ve çalışanları
dikkate alıyor olsa da, geleneksel kapitalizme uygun şekilde daha çok
hisse senetlerinin değeri ile ilgilenmektedir (Jabnoun, 2019: 221)”
şeklinde eleştirilmekte, başka bir eleştiri de, “Farklı endüstrilerdeki
değerlendirmeler farklılaşmadığı sürece değerlendirme sonuçları tartışmalı olacaktır (Liu ve Ko, 2018: 1589).” Şeklinde ifade edilmektedir. Modelin benimsenmesi iş kültürü yaratma yerine ödül odaklı düşünce veya zorlayıcı baskılar sebebiyle olduğunda taklitçi eşbiçimlilik
süreci düşünülebilir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan işletmecilik anlayışı farklı aşamalardan geçerek günümüzde rekabet alanlarının farklılaştığı ve yoğunlaştığı bir duruma gelmiştir. Özellikle son dönemde hızlanan iş ekosisteminde işletme ve kuruluşların bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için öngörülere
dayalı stratejik davranmaları, kalite bilincine sahip olmaları, sürekli
gelişim felsefesini benimsemeleri ve içgörülere dayalı hareket etmeleri, inovasyon odaklılık vb. özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Ülkelerin içerisindeki bu rekabet anlayışı artık uluslararası pazarları
da içine alacak şekilde genişlemektedir. Ülke ekonomisinin ve lokomotif endüstrilerin uluslararası rekabette başarılı olmasının yolu, oyunu uluslararası kurallarla oynamaktan geçmektedir. Bu bağlamda Japonya, Amerika ve Avrupa‟daki kalite çalışmaları ve oluşturulan stratejik yönetim modellerinin bu ülkelerde kaldıraç etkisi gösterdiği ve
olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Türkiye‟de uygulanmaya çalışılan
tek model olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Modelinin
özellikle güncellenen 2020 sürümü bu kapsamda dikkate alınabilir.
EFQM modelinin kullanılması ile işletmelerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve işletmelerin bütünsel stratejik yönetimine katkı sağlanması
beklenmektedir. Bu bağlamda EFQM modelinde işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi için gerekli temel stratejik yetkinlikleri tanımlanmaktadır. Burada EFQM modelinin stratejik düzeyde mi yoksa operasyonel düzeyde mi olduğu yoksa kalite bilincinin
davranışsal etkilerinin mi olduğu tartışılmaktadır (Ciranoğlu ve Kay-
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maz, 2018: 239). Modeller, işletmenin bütünsel TKY kültürü düzleminde model bileşenlerinin ele alınması, uygulamaların işletme kültürü haline gelmesi ve bunun iş yapış biçimi haline dönmesi ile işletmelerin başarısına katkı yapmaktadır.
Türkiye‟deki işletmelerin EFQM modelini kullanarak başarılı olmaya
ve performanslarını yükseltmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Bu çerçevede sektör bağımsız, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin bu
süreçleri takip ettikleri ve modelin değerlendirme aracı olarak kullanıldığı Türkiye Ulusal Kalite Ödüllerine başvurdukları görülmektedir.
Kalite bilincine sahip olmakla modern işletmecilik uygulamalarını
benimsemek ve yeniliklere açık olmak arasında ciddi bir ilişki olduğu
düşünülmektedir. Kalite mükemmelliği odaklı bir işletmecilik anlayışına sahip, yeniliklere açık ve bu konuda kapasite oluşturan işletmelerde performans göstergelerinde pozitif artışlar beklenebilir. EFQM
modelinde tüm işletme ve kuruluşların yüksek örgütsel performans
için kullanması gereken iyi uygulamalar, değerler ve kavramlar yer
almaktadır. EFQM modeli yanında sürdürülebilir rekabet avantajı ve
üstün performans için mükemmellik bilincinin bütünsel bir sistem
olarak ele alınması ve sistemi destekleyecek diğer örgütsel süreçlerle
entegre edilmesi, performanslarla ilişkisinin kurulması, belki de en
önemlisi kurum kültürünün bir parçası olması gerekmektedir.
EFQM modeline kurumsal teori perspektifinden bakıldığında, uygulamaların işletme içinde yaşayan bir kültüre dönmediği takdirde;
EFQM modelini uygulamanın işletme ya da kuruluş üzerindeki normatif etkisi olabileceği ve kurumsal teorideki eşbiçimlilik durumunu
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akla getirmektedir. Buna sebep; ilk olarak işletmelerin kalite bilinci
ve mükemmellik anlayışlarını içselleştiremediği ve kültüre dönmediği
olasılığını, ikincisi de başlangıçta yaşanan yoğun çaba ve hızlı performans artışının yeterli görülmüş olabileceği ve kurumsal yorgunluğu
dikkate almak gereklidir. Bu durumun daha derinliğine başka bir çalışmayla araştırılması düşünülebilir.
Çalışmanın dayandığı kurumsal teori yaklaşımında, örgütlerin içinde
bulundukları kurumsal bağlamdan veya ekosisteminden farklı mekanizmalar içerisinde ister istemez etkilendikleri savunulmaktadır. İşletme ve kuruluşların içinde bulundukları çevresel faktörlere ve bağlama uygun şekilde uygulama ve yapılar benimsedikleri varsayılmaktadır. EFQM modelinin kurumsal yaklaşımının etkisiyle ortaya çıkan
olumlu ve olumsuz durumlarda kurumsal teorinin eleştirel yönünü de
dikkate almak gerekmektedir. İşletme kültürü haline gelmemiş ve kurumsal baskı ve yönetimde moda yaklaşımlar şeklinde alınıp uygulanmış olan pratiklerin işletmede hayat bulamayacağı ve çabuk terk
edileceği söylenebilir.
Günümüzde tüm işletmeler ülkelerin içerisinde bulunduğu küresel iş
ekosistemindeki rekabetten etkilenmektedirler. Bu ekosistemde ülke
ekonomisinin ve işletmelerin uluslararası rekabette başarılı olmaları,
bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlayabilmek için; stratejik davranmaları, kalite bilincine
sahip olmaları, sürekli sürdürülebilir gelişim felsefesini benimsemeleri
ve inovasyon odaklılık gibi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda Japonya ve Amerika‟daki stratejik bakış açılı kalite çalışmaları ve oluşturulan modeller hem ülke içinde ham de yakın coğ-
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rafyalarında işletmelere ve modelin doğduğu ülkelerin ekonomisine
olumlu etki yaptığı bilinmektedir. 1990‟lı yılların başlarında ağırlıklı
olarak ihracat kapsamında Türkiye‟ nin hinterlandı Avrupa olduğu
için seçilen Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Modeli de sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi için gerekli temel stratejik
yetkinlikleri ve uygulamaları tanımlamakta, işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
Bu çalışma ile EFQM modeli kullanılmasına kurumsal teori açısından
eleştirel bir şekilde bakılmaya çalışılmıştır. Stratejik yönetim modellerini bütünsel olarak uygulamanın ve kalite mükemmelliğinin örgütlerde pozitif sonuçlarının olduğu yapılan araştırmalarda ve literatürde
ortaya çıkmıştır. Kurum ve kuruluşlara rekabet avantajı sağlama, bütünsel yönetim ve sürdürülebilirlikleri konusunda modellerin kaldıraç
gücünü kullanmaları tavsiye edilmektedir.
Tüm bu çalışmaların kurum ve kuruluşları geleceğe yönelik dönüştüren çalışmalar olduğu düşünülerek, gelecek odaklı olarak bakılması,
aceleci olmadan tüm uygulamaların iş kültürünün bir parçası haline
getirilerek işletmenin dönüştürülmesinin işletmelerin sürdürülebilirliği
açısından önem arz ettiği, bu sayede eşbiçimliliğin negatif etkilerinden
de uzak kalınabileceği öngörülmektedir.
Bu çalışmanın farklı boyutların katılması, sektörel bazlı bakış açıları
ve farklı bağlamlarda ele alınmasıyla geliştirilebileceği muhakkaktır.
Ancak bu düzeyde de olsa ilgili alanda ilerlemeye katkıda bulunan ve
yol gösterici olan bu çalışmanın gelecekte geliştirilmesi yararlı olacaktır.
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GİRİŞ
Ekonomik büyümenin kaynağı olan tasarrufların ve yatırımların
oluşturulması ve seviyesinin artırılabilmesi, gelişmiş bir finansal
sistemin varlığına bağlıdır. Schumpeter (1911) çalışmasında büyüme
sürecindeki finansal gelişmenin önemini ifade etmiştir. Schumpeter’in
bu arz öncüllü hipotezini takiben Gurley ve Shaw (1955), Goldsmith
(1969), Mckinnon (1973) ve Shaw (1973) çalışmalarında da ekonomik
büyümenin belirlenmesinde finansal gelişmenin çok önemli olduğunu
ifade etmişlerdir (Yinusa vd. 2020). McKinnon (1973) ve Shaw
(1973), finansal serbestleşmenin sonucu olabilecek daha yüksek bir
finansal gelişme düzeyinin ekonomik büyümeye yol açacağını ifade
eden “finansal serbestleşme” tezine göre finans sektörünün yatırım
hacmini, yatırım miktarını ve kalitesini artırabileceğini ifade
etmişlerdir (Gazdar ve Sharif, 2015). Son yıllarda ise finansal
gelişme-ekonomik büyüme ilişkisine dair çalışmaların teorik temelini
içsel büyüme modelleri oluşturmaktadır (Berhane, 2018). Buna göre
finansal gelişme ekonomik büyümeyi, toplam faktör verimliliği ve
sermaye birikimi aracılığı ile etkilemektedir (Ehigiamusoe ve
Samsurijan, 2020). İçsel büyüme teorisinde hem finansın hem de
kurumun temel rolü, teknolojik gelişmeyi, yenilikçiliği ve girişimciliği
finanse ederek kaynakların tahsisinde verimlilik sağlamak ve böylece
ekonomik büyümeyi teşvik etmektir (Olayini ve Oladeji, 2020).
Literatürde son yirmi yılda finansal gelişmenin ekonomik büyüme
üzerindeki pozitif etkisini destekleyen çalışmaların oldukça yaygın
olduğu görülmektedir (Beck ve Levine, 2004; Saci vd., 2009; Jalil ve
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Feridun, 2011; Fetai, 2018; Aydın, 2019). Bu bakış açısına göre
gelişmiş bir finansal sistemin varlığı, risk çeşitlendirmesini ve etkin
sermaye

tahsisini

kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca

tasarrufların

biriktirilmesini ve yüksek getirili projelere tahsis edilmesini
sağlamaktadır (Kutan vd. 2017). Bu durumda finansal sistemin
kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edilecek ve daha hızlı beşeri
ve fiziksel sermaye oluşumu sağlanacaktır. Böylece teknolojik
gelişme daha da hızlanması ekonomik büyümeyinin sağlanmasına yol
açacaktır (Yahyaoui ve Al Saggaf, 2019). Bununla birlikte son
yıllardaki özellikle 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra çok
fazla finansmanın ekonomik büyümeye zarar verip vermeyeceği ve
finans kaynaklı büyüme modelleri konusunda tartışmalar ortaya
çıkmıştır (Law vd. 2017). Konuya ilişkin bazı çalışmalarda da finansal
gelişme-ekonomik büyüme ilişkisine dair “finansal lanet” hipotezini
destekleyen kanıtlar da sunmaktadır (Samargandi vd. 2015; Law vd.
2017).
Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde kurumsal
kalitenin rolü dikkat çekmektedir. Çünkü güçlü kurumlara sahip
olmak, kaynakların verimli tahsisi, kurumsal yönetişim, bilgi
asimetrisinin azaltılması, risk yönetimi ve riski çeşitlendirme, finans
sektörünün işlevlerini kolaylaştırması açısından oldukça önemlidir
(Aluko ve Ibrahim, 2020). Bununla birlikte literatürde finansal
gelişme, kurumsal kalite ve beşeri sermayenin ekonomik büyümenin
belirleyen temel faktörler olarak yer almaktadır. Son çalışmalarda ise
finansal gelişmenin hem kurumsal kalite hem de beşeri sermaye gibi
çeşitli aktarım mekanizmaları yoluyla da ekonomik büyümeyi pozitif
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etki yarattığı da çalışmalarda vurgulanmıştır (Yahyaoui ve Al Saggaf,
2019; Bakar vd., 2020). Bu duruma göre kurumsal kaliteyi oluşturan
faktörlerin iyileştirilmesi, fiziki ve beşeri sermaye yatırımlarında artışa
yol açmakta ve böylece kurumsal faktörlerin daha etkin kullanılması
sağlamakta, piyasa belirsizliğinin azalmasına, dönüşüm maliyetleri ve
işlem maliyetleri üzerinde etkili olarak etkin piyasa araştırması
yapılmasına ve kaynakların daha düşük maliyetle temin edilmesine
yol açması beklenmektedir (Yamak, 2017).
Bu kapsamda çalışmada Türkiye’de finansal gelişmenin kurumsal
kalite göz önünde bulundurulduğunda ekonomik büyüme üzerinde
etkisinin olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de
finans-büyüme ilişkisini inceleyen pek çok çalışma olmasına rağmen
bu ilişkideki kurumsal kalitenin rolünü inceleyen çalışmanın
bildiğimiz kadarıyla bulunmaması nedeniyle literatüre katkı sağlaması
beklenmektedir. Bunun için 1984-2016 dönemine ilişkin verilerin
kullanıldığı çalışmada, ilk olarak serilerin durağanlığı ADF (1981) ve
PP (1981) testleriyle sınanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişki ARDL sınır testi yöntemi ile test edilmiştir.
Çalışmanın geri kalanı şu şekildedir: İkinci bölüm ampirik literatürün
kısa özetini sunmaktadır. Üçüncü bölüm, veri setini ve ekonometrik
modeli, dördüncü bölüm ekonometrik metodolojiyi, beşinci bölüm ise
ampirik analiz sonuçlarını açıklamaktadır. Sonuç bölümünde ise
çalışmadan elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.
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1. LİTERATÜR TARAMASI
Son yıllarda finans-büyüme literatüründe kurumsal kalitenin rolüne
dair ampirik çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmalara çoğuna göre
ekonomik büyümeyi sağlamak için finansal gelişme-kurumsal
kalitenin arasında birbirini tamamlayıcı unsurlar olduğu vurgularken,
bazıları ise ekonomik büyümenin sağlanmasında finansal gelişmekurumsal kalitenin birbirini ikame eden faktörler olduğu dikkat
çekmektedir. Dolayısıyla finansal gelişmenin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinde kurumsal kalitenin bir rolünün olup olmadığını
incelenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda konuya ilişkin literatür
aşağıda özetlenmiştir:
Sohaq vd. (2019) çalışmalarında Malezya ve Endonezya’da 19842017 dönemi için finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinde finansal krizin rolü ve kurumsal kalite bağlamında analiz
etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarında göre her iki ülkede de uzun
dönemde finansal gelişme katsayısının ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi negatifken, doğrusal olmayan finansal gelişme katsayısının ise
pozitif olduğu yani finansal gelişme-ekonomik büyüme ilişkisinin Uşeklinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Endonezya’da
kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi negatifken,
Malezya’da

kurumsal

kalitenin

ekonomik

büyümeyi

artırdığı

sonucunu elde etmişlerdir. Son olarak ise uzun ve kısa dönemde Asya
ve küresel finansal krizleri Endonezya ve Malezya’nın ekonomik
büyümelerini engellediği, ancak Malezya’nın ekonomik büyümesini
daha önemsiz ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Yinusa vd. (2020)
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Nijerya’da 1984-2017 dönemi için kurumsal kalite, finansal gelişme
ve kapsayıcı büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi test etmeyi
amaçlamışlardır. Kurumsal kalite, finansal gelişme ve kapsayıcı
büyüme arasında asimetrik bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Ayrıca kurumsal kalite ve finansal gelişmenin kapsayıcı büyümeyi
etkileyen önemli değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır. Olayini ve
Oladeji (2020) çalışmalarında Kenya’da 1986-2016 dönemi için
finans-büyüme

ilişkisinde

kurumsal

kalitenin

rolünü

analiz

etmişlerdir. Analiz sonuçlarında göre uzun dönemde finansal gelişme,
kurumsal kalite ve sermayenin ekonomik büyümeyi artırdığı, finansal
gelişme-kurumsal kalite etkileşiminin ise ekonomik büyümeyi
engellediği belirtilmiştir.
Law ve Habibullah (2006) 8 Doğu Asya ülkesinde 1980-2001 dönemi
için ekonomik performans üzerinde finansal gelişme ve kurumsal
kalitenin etkilerini araştırmışladır. Finansal gelişme, kurumsal
kalitenin ve finansal gelişme-kurumsal kalite etkileşiminin ekonomik
performansı artırdığına ilişkin kanıtlar sunmuşlardır.

6 SAARC

ülkeleri için Balach ve Law (2015) yaptıkları çalışmada da güçlü
kurumsal kalitenin ve finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi
artırdığına dair benzer sonuçlar tespit etmişlerdir. Kutan vd. (2017) 21
MENA ülkesinde 1980-2012 dönemi için finansal gelişme-ekonomik
büyüme ilişkisinde kurumsal kalitenin rolünü incelemişlerdir. Ampirik
sonuçlara göre kurumsal kalite değişkenin yokluğunda finansal
gelişme değişkenleri ekonomik büyümeyi etkilemezken, kurumsal
kalite varlığında tüm finansal gelişme değişkenlerinin ekonomik
büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca finansal
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piyasaların gelişmesiyle ile birlikte doğrudan yabancı yatırımların da
ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yahyaoui
ve Al Saggaf (2019) çalışmalarında 6 Arap Körfez ülkesinde 19952012 dönemi için finansal gelişmenin kurumsal kalite bağlamında
ekonomik büyümeyi etkileyip etkilemediği analiz etmişlerdir. Buna
göre finansal gelişme göstergesi olarak bankalardan tarafından özel
sektöre verilen yurtiçi krediler değişkeninin kullanıldığı modelde,
finansal gelişme, sermaye ve beşeri sermaye ekonomik büyümeyi
pozitif etkilemektedir. Ayrıca kurumsal kalite göstergelerinden
sosyoekonomik durum, hukuk ve düzen ve bürokratik kalite
değişkenlerinin finansal gelişme ile etkileşimli şekilde ekonomik
büyümeyi pozitif, yolsuzluk ile finansal gelişme etkileşiminin
ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini bulmuşlardır. Appiah vd.
(2020) 15 gelişmekte olan ECOWAS ülkesinde 1996-2017 dönemi
için finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi kurumsal kalite
kapsamında incelenmiştir. Elde edilen yaygın sonuçların aksine
finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Kurumsal kalite göstergelerinden
yolsuzluğun kontrolünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi negatif
ve anlamsız, düzenleyici kalitenin ise ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi pozitif ve anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayırca
sermaye oluşumunun ekonomik büyüme üzerinde etkisinin pozitif ve
anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Berhane (2018) çalışmasında 40 Afrika ülkesinde1980-2014 dönemi
için finansal gelişme, kurumsal kalite ve küreselleşmenin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini araştırmıştır. Kişi başına gelire göre bu 40

92

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

ülke 19’u düşük gelirli, 14’ü alt-orta gelirli ve 7’si üst-orta gelirli ülke
olarak ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüm ülkeler ve düşük
gelirli ülkeler gruplarında uzun dönemde finasal gelişme endeksi,
kurumsal kalite ve küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde
pozitif etkisinin olduğu belirtilmiştir. Ntow-Gyamfi vd. (2019) 48
Afrika ülkesinde 1990-2016 dönemi için finansal gelişmenin
kapsayıcı ekonomik büyüme üzerindeki etkisindeki kurumsal kalitenin
rolünü araştırmışlardır. GMM tahmin sonuçlarına göre finansal
gelişme ile ekonomik büyüme arasında önce azalan belli bir dönüm
noktasından sonra artan doğrusal olmayan bir ilişki tespit edilmiştir.
Bununla birlikte kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi negatif olmasına rağmen, kurumsal kalite ve finansal gelişme
etkileşiminin ve eğitimin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin
olduğu

sonucuna

varılmıştır.

Olaniyi

ve

Adedokun

(2020)

çalışmalarında Güney Afrika’da 1986-2015 dönemi için kurumsal
kalitenin finans-büyüme ilişkisi üzerindeki etkisini araştırmışlardır.
Elde edilen analiz sonuçlarına göre uzun dönemde finansal gelişmenin
ekonomik büyümeyi negatif etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca
kurumsal kalitenin de ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisi
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Güney Afrika’da kurumsal
gelişmenin 1999’dan 2015’e kadar sürekli düşüş göstermesi nedeniyle
kurumların, ekonomik büyümeyi engellediği belirtilmiştir. Bununla
birlikte uzun dönemde finansal gelişme-kurumsal kalite etkileşimi ise
ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuç, uzun dönemde büyüme sürecinde hem finansal gelişme hem de
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kurumsal kalite değişkenlerinin birbirini tamamlayıcı faktörler
olduğunu göstermiştir.
Bakar vd. (2020) 45 Sahra altı Afrika ülkesinde 1990-1999, 20002017, 1990-2017 dönemleri için finansal gelişmenin kurumsal kalite,
beşeri sermaye ve doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla ekonomik
büyümeyi nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Ampirik sonuçlara göre
1990-2017 döneminde özel sektöre sağlanan yurtiçi krediler ve
finansal kurumların verimliliği değişkenlerinin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı iken, bankalar tarafından sağlanan
yurtiçi krediler ve finansal kurumların derinliğini gösteren finansal
gelişme göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif
ancak anlamsız olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte beşeri
sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar, ticari açıklık ve yurtiçi
yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif olduğu
tespit edilmiştir. Diğer taraftan sadece finansal gelişme göstergesi
olarak özel sektöre sağlanan yurtiçi krediler kullanılan modelde,
kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif ve
anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Aluko ve Ibrahim (2020) 28
Sahra altı Afrika ülkesinde 1996-2015 dönemi için finansal
gelişmenin

ekonomik

büyüme

üzerindeki

etkisini

kurumlar

kapsamında incelemişlerdir. Çalışmada kurumsal kalite göstergesi
olarak ICRG ve WGI veri setleri kullanılmıştır. Buna göre kurumsal
kalite göstergesi ICRG için eşik değerinin altında kurumsal kaliteye
sahip ülkelerde, finansal gelişme ekonomik büyümeyi önemli ölçüde
etkilemezken, eşik değerinin üzerinde kurumsal kaliteye sahip
ülkelerde, finansal gelişme ekonomik büyümeyi etkilediği tespit
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edilmiştir. Kurumsal kalite göstergesi olarak WGI için ülkelerin eşiğin
altında veya üstünde olup olmadığına bakılmaksızın, finansal gelişme
ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
2. VERİ SETİ VE MODEL
Çalışmanın amacı Türkiye’de 1984-2016 dönemi için finansal gelişme
ve

ekonomik

büyüme

ilişkisinde

kurumsal

kalitenin

rolünü

araştırmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan modele ilişkin bağımlı
değişken ekonomik büyüme iken; bağımsız değişkenler finansal
gelişme, kurumsal kalite, sermaye ve beşeri sermayeden oluşmaktadır.
Hakeem (2009), Olayini ve Oladeji (2020) ve Olaniyi ve Adedokun
(2020) çalışmalarına ait modeller göz önünde bulundurarak çalışmaya
ilişkin oluşturulan regresyon modeli aşağıdaki gibidir:
𝐿𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐹𝐷𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐼𝑁𝑆𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐾𝑡 + 𝛽4 𝐿𝐻𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

(1)

Yukarıdaki denklemde yer alan Y ; kişi başına reel gelir, FD ; finansal
gelişme, INS ; kurumsal kalite, K ; sermaye, HC ; beşeri sermaye
değişkenlerini ifade etmektedir. Bununla birlikte β_0 sabit terimi ve
ε_t hata terimini, t zaman boyutunu ve L değişkenlerin doğal
logaritmasının alındığını göstermektedir.
Modelde International Country Risk Guide (ICRG) veri setinden elde
edilen 5 farklı kurumsal kalite göstergesi ile Temel Bileşenler Analizi
yardımıyla kurumsal kalite endeksi elde edilmiştir. Kurumsal kalite
endeksi (INS) hükümetin istikrarı, yolsuzluk, hukuk ve düzen,
demokratik hesap verilebilirlik ve bürokratik kalite değişkenlerinden
oluşmaktadır. Modelde kullanılan değişkenler ve değişkenlere dair
açıklamalar Tablo (1)’da sunulmaktadır.
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler
LY

LFD

LINS

LK

LHC

Ortalama

9.049

3.174

2.292

3.193

0.689

Medyan

9.010

2.917

2.257

3.22

0.691

Maksimum

9.555

4.185

2.628

3.442

0.879

Minimum

8.620

2.648

2.042

2.783

0.502

Standart Sapma

0.269

0.483

0.143

0.165

0.107

Çarpıklık

0.335

0.942

0.991

-0.849

0.098

Basıklık

2.057

2.463

3.752

3.246

1.854

Gözlem sayısı

33

33

33

33

33

Değişkenlere dair tanımlayıcı istatistikler Tablo(2)’de sunulmuştur.
Değişkenlerin zaman içindeki genel eğilim logaritmik olarak
Şekil(1)’de görülmektedir.
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler
LY

LFD

LINS

LK

LHC

Ortalama

9.049

3.174

2.292

3.193

0.689

Medyan

9.010

2.917

2.257

3.22

0.691

Maksimum

9.555

4.185

2.628

3.442

0.879

Minimum

8.620

2.648

2.042

2.783

0.502

Standart Sapma

0.269

0.483

0.143

0.165

0.107

Çarpıklık

0.335

0.942

0.991

-0.849

0.098

Basıklık

2.057

2.463

3.752

3.246

1.854

Gözlem sayısı

33

33

33

33

33
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LY

LFD

9.6

4.4

9.4

4.0

9.2

3.6

9.0

3.2

8.8

2.8

2.4

8.6
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1985

1990

1995

LINSY

2000

2005

2010

2015

2005

2010

2015

LK

2.7

3.6

2.6
3.4
2.5
2.4

3.2

2.3

3.0

2.2
2.8
2.1
2.6

2.0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2005

2010

2015

1985

1990

1995

2000

LHC
.9

.8

.7

.6

.5

.4
1985

1990

1995

2000

Şekil 1: Serilerin Zaman İçindeki Genel Eğilimi (1984-2016)

3. METODOLOJİ
Finansal gelişme ve kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin olup olmadığı tespit etmek için ekonometrik analiz,
Genişletilmiş Dickey ve Fuller (ADF) (1981), Phillips ve Perron
(1988) testlerinden ve ARDL Sınır testinden oluşmaktadır.
3.1. Birim Kök Testleri
Zaman serisi analizlerinde değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit
etmek için ilk olarak serilerin durağanlık sınamasının yapılması
gerekmektedir. Zaman serilerinin durağan olmaması durumunda ise
sahte regresyon sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır (Felek vd.,
2018, 82). Bu kapsamda çalışmada durağanlık analizi için ADF
(1981) ve PP (1988) birim kök testleri uygulanmıştır.
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Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen ADF testi için
aşağıdaki (2) numaralı denklemde sabitli-trendli model tahmin
edilmiştir:
∆𝑋𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 t + 𝛽3 𝑋𝑡−1 + ∑𝑘𝑖=1 λ𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡

(2)

Burada εt saf beyaz gürültü terimi ve k bağımlı değişken gecikmesinin
ampirik olarak belirlenen maksimum büyüklüğüdür. Sıfır hipotezi β3

= 0 (birim kök vardır) ve alternatif hipotez β3 < 0 (birim kök yoktur)

şeklindedir. Sıfır hipotezinin reddedilmemesi ele alınan zaman serisini
durağan olmadığını ifade etmektedir (Gujarati ve Porter, 2018, 757).

PP testi sabitli-trendli model için aşağıdaki (3) numaralı denklem
tahmin edilmiştir:
∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡−1 + 𝛽2 𝑡 + 𝜀𝑡

(3)

Burada hesaplanan test istatistiği tablo kritik değerlerinden büyük ise
sıfır hipotez 𝛽1 =0 hipotezinin reddedilmesi serinin durağan olduğunu
göstermektedir.

3.2. ARDL Sınır Testi
Pesaran, Shin ve Smith (2001) çalışmalarında, eşbütünleşme ilişkisini
sınamak için söz konusu zaman serilerinin I(0) ya da I(1) olmaları
durumunda sağlam sonuçlar sunan otoregresif dağıtılmış gecikme
(ARDL) modelini öne sürmüşlerdir (Mert ve Çağlar, 2019, 279). Kısa
ve uzun dönem katsayılarının tahminine olanak sağlayan ARDL sınır
testinde, sınır testi yaklaşımının uygulanması için oluşturulan kısıtsız
hata düzeltme modeli (UECM) aşağıdaki (4) numaralı denklemde
gösterilmektedir:
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𝑞

𝑝
𝑞1
2
∆(𝑙𝑌)𝑡 = 𝜔 + ∑𝑖=1 𝜑𝑖 ∆(𝑙𝑌𝑡−1 ) + ∑𝑖=0
𝛼1𝑖 ∆(𝑙𝐹𝐷𝑡−𝑖 ) + ∑𝑖=0
𝛼2𝑖 ∆(𝑙𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 ) +

𝑞3
𝑞4
∑𝑖=0
𝛼3𝑖 ∆(𝑙𝐾𝑡−𝑖 ) + ∑𝑖=0
𝛼4𝑖 ∆(𝑙𝐻𝐶𝑡−𝑖 ) + 𝑦1 𝑙𝑌𝑡−1 + 𝑦2 𝑙𝐹𝐷𝑡−1 + 𝑦3 𝑙𝐼𝑁𝑆𝑡−1 +
𝑦4 𝑙𝐾𝑡−1 +
𝑦5 𝑙𝐻𝐶𝑡−1 + + 𝜀𝑡

(4=

Yukarıdaki modelde yer alan  birinci fark operatörünü, 𝜀t

otokorelasyonsuz beyaz gürültü hata terimlerini, 1….5 katsayıları
uzun dönem ilişkilerini ve geri kalan ifadeler kısa dönem
dinamiklerini ifade etmektedir.
Kısıtsız hata düzeltme modeli oluşturulduktan sonra değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmektedir.
ARDL sınır testinin uygulanabilmesi için öncelikle gecikme
uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için AIC, SC gibi
bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır. En küçük kritik değeri
sağlayan gecikme uzunluğu modelin gecikme uzunluğu olarak
belirlenmektedir. Fakat seçilen kritik değerin en küçük olduğu
gecikme uzunluğu ile oluşturulan modelde otokorelasyon sorunu varsa
ikinci en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu alınmaktadır.
Bu işlemin ardından eşbütünleşme ilişkisi varlığının araştırılması için
bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birinci dönem gecikmelerine F
istatistiği

uygulanmaktadır

(Altıntaş

ve

Ayrıçay,

2010,

83).

Hesaplanan F istatistiği değeri, tablo alt sınır ve üst sınır kritik
değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Buna göre hesaplanan F-istatistiği
değeri, üst sınır kritik değerinden büyük ise eşbütünleşme ilişkisi
vardır. Hesaplanan F-istatistiği değeri, alt sınır kritik değerinden
küçük ise eşbütünleşme ilişkisi yoktur. Hesaplanan F-istatistiği değeri,
alt ve üst sınır kritik değerleri arasında yer alıyorsa sonuç belirsizdir.
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Son olarak ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi var olması
durumunda uzun ve kısa dönem katsayıları belirlenmektedir. (5)
numaralı denklemde uzun dönem katsayıları tahmin edilmektedir.
𝑞1
𝑞2
𝑞3
𝑞4
𝑙𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑖=1
𝛼1𝑖 𝑙𝑌𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼2𝑖 𝑙𝐹𝐷𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼3𝑖 𝑙𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼4𝑖 𝑙𝐾𝑡−𝑖 +
5
∑𝑞𝑖=0
𝛼5𝑖 𝑙𝐻𝐶𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡

(5)

Kısa dönem analizi için hata düzeltme modelinden yararlanılmaktadır.
Kısa döneme ait katsayılar ise (6) numaralı denklemde tahmin
edilmektedir.
𝑞1
𝑞2
𝑞3
∆𝑙𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑖=1
𝛼1𝑖 ∆ 𝑙𝑌𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼2𝑖 ∆𝑙𝐹𝐷𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼3𝑖 ∆𝑙𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 +
𝑞5
𝑞6
4
∑𝑞𝑖=0
𝛼4𝑖 ∆𝑙𝐾𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼5𝑖 ∆𝑙𝐻𝐶𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛼6𝑖 + 𝛼6 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑡

(6)

ECTt-1 hata düzeltme terimini ifade etmekte ve uzun dönem
ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir dönem gecikmeli
serisini temsil etmektedir. ECT t-1 katsayısı, kısa dönemdeki sapmaların
ne kadarının bir dönem sonra düzeleceğini belirtmekte ve işaretinin
negatif olması, seriler arasında meydana gelen sapmaların uzun
dönem denge değerine yakınlaşacağını, pozitif olması uzun dönem
denge değerinden uzaklaşacağı anlamına gelmektedir (Mercan ve
Peker, 2013, 110). Bu bağlamda ECTt-1 katsayısının işaretinin negatif
olması 0 ile 1 arasında yer alması ve istatistiksel olarak anlamlı olması
beklenmektedir (Tandoğan, 2017, 313).
4. Ampirik Bulgular ve Değerlendirme
Çalışmada ilk olarak ICRG tarafından oluşturulan 5 kurumsal kalite
göstergesi ile temel bileşenler analizi yardımıyla kurumsal kalite
endeksi
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sonucunda

oluşturulan yeni kurumsal kalite endeksine ait özvektör ve özdeğer
istatistikleri Tablo (3)’de sunulmuştur. Sonuçlara göre PC1’in 2.296
değerinde özdeğeri bulunmakta ve bütün açıklayıcı değişkenlerdeki
toplam değişkenliğin %45’ini oluşturmaktadır. PC2’nin 1.568
değerinde özdeğeri ve tüm açıklayıcı değişkenlerdeki toplam
değişkenliğin %31’ine karşılık gelmektedir. Özvektör istatistikleri,
kurumsal kalite endeksi oluşturulurken her bir göstergenin katsayısını
ifade etmektedir. PC için yükleme, skor ve ağırlık adı verilen değerleri
ifade etmektedir (Gujarati, 2016, 139).
Tablo 3: Kurumsal Kalite Endeksine Dair Özvektör ve Özdeğer İstatistikleri
Özvektörler (eigenvectors)
Hükümetin
istikrarı

Yolsuzluk

Hukuk ve
Düzen

-0.162

0.559

0.261

Demokratik
Hesap
Verilebilirlik
0.533

Bürokratik
Kalite
0.554

Özdeğerler (eigenvalues)
2.296

1.568

0.558

0.386

0.188

0.0774

0.0378

Oran (Proportion)
0.459

0.313

0.1117

Çalışmanın ekonometrik analizinde serilerin durağanlığını araştırmak
için uygulanan ADF birim kök testinin sabitli-trendli modelinin
sonuçlarına göre, kurumsal kalite ve sermaye değişkenleri düzey
değerinde durağan, kişi başına reel gelir, finansal gelişme ve beşeri
sermaye ise fark değerinde durağan olduğu sonucuna varılmıştır. PP
birim kök testi sabitli-trendli modelinin sonuçlarına göre ise sadece
sermaye değişkeni düzey değerinde durağanken, kişi başına reel gelir,
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finansal gelişme, kurumsal kalite ve beşeri sermaye değişkenleri
birinci fark değerinde durağan olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4: Birim Kök Testi Sonuçları
ADF

PP

Düzey

Birinci Fark

Düzey

Birinci Fark

LY

-2.127

-5.826*

-2.127

-6.278*

LFD

-1.041

-4.546*

-1.107

-4.438*

LINS

-3.461***

-4.089**

-2.429

-4.614*

LK

-3.640**

-7.272*

-3.640**

-7.286*

LHC

-1.837

-3.301***

-2.238

-6.064*

Not: ADF testinde gecikme uzunluğu 8 ve SIC kriteri kullanılarak bulunmuştur.
PP testinde Newey-West metodu kullanılarak optimal uyarlama gecikmeleri
belirlenmiştir. *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade
etmektedir.

Birim kök testi sonuçlarına göre değişkenlerin farklı derecede durağan
olması nedeniyle ARDL sınır testinin uygulanmasına ve bunun için
ise VAR modeli ile uygun gecikme uzunluğu belirlemiştir. Buna göre
Schwarz bilgi kriteri optimal gecikmenin 4 olduğunu göstermektedir.
Tablo 5: Var Modeli İle Optimal Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
LR

FPE

AIC

SIC

HQ

0

NA

6.43e-11

-9.278

-9.042

-9.2048

1

263.0508

4.01e-15

-18.991

-17.577

-18.548

2

47.79624*

1.87e-15

-19.922

-17.329

-19.110

3

30.66853

1.62e-15

-20.557

-16.785

-19.376

4

36.46823

3.26e-16*

-23.392*

-18.441*

-21.841*

Not: LR: ardışık geliştirilmiş LR test istatistiği, FPE: son tahmin hatası, AIC:
akaike bilgi kriteri, SIC: schwarz bilgi kriteri, HQ: hannan-quinn bilgi kriterini
göstermektedir. * kriterler tarafından belirlenmiş gecikme uzunluğunu ifade
etmektedir.
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Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını tespit
etmek için ARDL sınır testi kullanılmıştır. Sınır testi sonuçlarına göre
elde edilen F-istatistiği değeri 8.496 üst kritik tablo değerlerini aşması
nedeniyle seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu
görülmektedir.
Tablo 6: ARDL Sınır Testi Sonuçları

Model

F(LY / LFD, LINS, LK, LHC)

F-istatistiği

8.496

Anlamlılık Seviyesi

I(0)

I(1)

%1

3.74

5.06

%5

2.86

4.01

% 10

2.45

3.52

Değişkenlerin uzun dönem katsayılarının tahmin sonuçları Tablo
(7)’da sunulmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, uzun dönemde
finansal gelişme, kurumsal kalite, sermaye ve beşeri sermaye
ekonomik büyümeyi pozitif ve anlamlı etkilediği tespit edilmiştir. Bu
sonuçlar, Türkiye’de uzun dönemde kurumsal kalitenin ekonomik
büyümeyi

sağlayan

önemli

bir

faktörlerden

biri

olduğunu

kanıtlamaktadır.
Breusch-Godfrey LM testi otokorelasyon ve Breusch-Pagan-Godfrey
testi değişen varyans sorunu bulunmadığına ve Jarque Bera testi
normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
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Ramsey Reset testi model kurulumunda da herhangi bir hata
bulunmadığını ifade etmektedir.
Tablo 7: ARDL Uzun Dönem Sonuçları
Değişkenler
Bağımlı Değişken:
LY
LFD

0.04**

LINS

0.093**

LK

0.332*

LHC

1.923*

Tanısal Testler
R2

0.997

Adjusted-R2

0.996

F-istatistiği

815.7331*

Breusch-PaganGodfrey testi

0.723 (0.703)

Breusch-Godfrey
LM testi

0.425 (0.660)

J-B normallik testi

0.000 (0.999)

Ramsey RESET
testi

1.408 (0.177)

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Değişkenlerin kısa dönem katsayılarının tahmin sonuçları ise Tablo
(7)’de sunulmaktadır Buna göre kısa dönemde sermaye ve beşeri
sermaye değişkenleri pozitif ve anlamlı olarak elde edilmiştir.
Bununla birlikte hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve % 1
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olması, değişkenler arasındaki
uzun dönemli ilişkilerin varlığına dair kanıt sunmaktadır. Yani
açıklayıcı değişkenlerdeki değişmelerin neden olduğu ekonomik

104

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

büyümedeki bir dengesizliğin % 82’si her bir zaman döneminde
ortadan kalkmaktadır.
Tablo 8: Kısa Dönem Sonuçları
Değişkenler
Bağımlı Değişken: ∆LY
C

5.121*

∆LK

0.288*

∆LHC

6.423*

CointEq(-1)

-0.824*

Çalışmada uzun dönem katsayılarının istikrarlılığını incelemek için
Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUM2 testleri
yapılmıştır. Buna göre test sonuçları Şekil (2)’de görüldüğü üzere
CUSUM2 testinde 2014 yılında % 5 kritik değerinin üzerine çıktığı
görülmektedir.
15

10

5

0

-5

-10

-15
2000

2002

2004

2006

2008

CUSUM

2010

2012

2014

2016

5% Significance

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4
2000

2002

2004

2006

2008

CUSUM of Squares

2010

2012

2014

2016

5% Significance

Şekil 2: CUSUM ve CUSUM2 Sonuçları
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SONUÇ
Finasal gelişme-ekonomik büyüme literatürüne ilişkin çalışmalara
baktığımızda finansal gelişmişlik düzeyi ile ekonomik büyüme
arasındaki pozitif ilişkinin tespit edilmesine dair sonuçların yaygın
olduğu görülmektedir. Çünkü gelişmiş bir finansal

sistemin

sağlanması ekonomik büyüme için gerekli olan kaynakların verimli
kullanılmasına yol açmaktadır. Güncel literatür ise finansal gelişmeekonomik büyüme ilişkisine dair kurumsal kalitenin de rolünü göz
önünde bulundurarak konuya ilişkin çalışmalar ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda çalışmada Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik
büyüme ilişkisinde kurumsal kalitenin rolü 1984-2016 dönemi için ele
alınmıştır. Türkiye’de

finansal

gelişmenin ekonomik

büyüme

üzerindeki etkisinde kurumsallaşmanın düzeyine bağlı olup olmadığı
tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan modelde
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ARDL yöntemiyle tespit
edilmiştir. Ardından değişkenlere dair uzun ve kısa dönem katsayıları
tahmin edilmiştir. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlara göre
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna
varılmıştır. Uzun dönemde ICRG’den elde edilerek oluşturulan
kurumsal kalite endeksi ve finansal gelişme, sermaye ve beşeri
sermaye ekonomik büyümeyi pozif etkilemekte dolayısıyla ekonomik
büyümeyi artırmaktadır. Kısa dönemde ise sermaye ve beşeri sermaye
değişkenlerinin ekonomik büyümeyi pozitif ve ankamlı olarak
etkilediği tespit edilmiştir.
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Türkiye’de finansal gelişme ve kurumsal kalitenin ekonomik büyüme
üzerinde pozitif etkisinin meydan gelmesi, Türkiye’de güçlü bir
finansal sistemin oluşturulmasının üretimin daha ucuz ve daha az
riskli

finansman

ile

sağlanmasına

katkıda

bulunması

ile

ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte de güçlü kurumların sağlanması
finansal sektör kredilerinin verimli kaynaklara tahsisini kolaylaştırarak
üretimin ve kalitesinin artmasına ve böylece ekonomik büyümeye
katkıda bulunduğu ifade edilebilir.
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GİRİŞ
Muhasebecilik mesleği, kullanıcıları için değerli bilgiler üretmektedir.
Elbette bilgi önemlidir. Ancak bu bilginin doğruluğu, güvenilirliği,
karşılaştırılabilirliği ve ihtiyaca uygunluğu sorunlu ise bilginin değeri
kalmayacaktır. Bu açıdan meslek mensupları, bilginin bahsedilen
niteliklerde olmasına gayret etmekte ve kaliteli bilgi üretimi için
gereken çabayı sarf etmektedirler. Muhasebede bilgi, muhasebe bilgi
sistemi ile üretilmektedir. Bu sistemin doğru kurulması ve işlemesi
bilginin kalitesi açısından önemlidir. Üretilen bu bilgiler, alınacak
kararların başarı derecesini de doğrudan etkilemektedir. Bu bilgilerin
kullanıcıları ise hem işletme içi hem de işletme dışı kişi ve
kurumlardır. İşletmenin finansal ve faaliyet durumuyla ilgili olarak
üretilen bilgiler, mali tablolar aracılığıyla ilgililere sunulmaktadır.
Muhasebe bilgisinden faydalanma amaçları farklılık gösterse de bu
kesimler, çoğunlukla mali tablolardaki bilgiler temelinde kararlar
almaktadır. Dolayısıyla alınan kararların isabet derecesi muhasebe
bilgilerinin kalitesiyle paralellik gösterecektir. Kaliteli bilgi sayesinde
kararların isabet derecesi artacağı düşünüldüğünde bu durumun
önemi, ülke ekonomisinin gelişimi ve kaynakların etkili ve verimli
kullanımı açısından yadsınamaz bir gerçektir. Bilginin kalitesini
sağlamaya ve artırmaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde
birçok kurum ve kuruluş çalışmalar yapmış ve yapmaktadır.
Her ne kadar çoğu işletme açısından mesleğin önemi pek
anlaşılmamış olsa da meslek, hem mikro hem de makro açıdan
ekonomik kalkınmada önemli görevler üstlenmektedir. Sadece
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finansal işlemlerin kaydını tutan bir personel olarak görülen
işletmelerde, muhasebe meslek elemanının bilgi ve tecrübesinden
mahrumiyet söz konusu olacaktır. Çünkü Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir (SMMM) olmak ve

bu unvanla mesleği

hakkıyla

sürdürebilmek için sadece muhasebe ve finans alanında değil bunların
yanı sıra iktisat, mali hukuk, davranış bilimleri, iletişim becerileri,
sezgi yeteneği, planlama kabiliyeti gibi konularda da bilgi sahibi
olunmalıdır. Meslek, muhasebe bilgi sisteminin kurulmasında, her
türlü mali konularının planlanmasında, önemli işletme kararlarının
alınmasında ve bu alandaki sorunların çözümlenmesinde önemli bir
rol oynamaktadır.
Bunların dışında SMMM, toplumdaki konumu göz önüne alındığında,
prezantabl olmayı da gerektiren bir meslektir. Zira meslek
mensubunun karşı karşıya kaldığı kesimin düzeyi, çeşitliliği ve
çokluğu düşünüldüğünde prezantabl niteliklerin önemi ortadadır.
Bu çalışmanın temeli, ekonomik kalkınmada

oynadığı

veya

oynayabileceği roller açısından SMMM mesleğini incelemektir.
Çalışmanın ilerleyen sayfalarında mesleğin katkı sunabileceği
alanlardan bazıları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca,
bu tespite temel olmak üzere zaman zaman konu ile bağlantılı ampirik
çalışmaların sonuçlarına da değinilmiştir.
1. EKONOMİK KALKINMA
Günümüz dünya ekonomisinde söz sahibi olmanın etkili araçlarından
belki de en önemlisi paradır. Bir ülkenin para birimi ne kadar güçlü
olursa ve hızlı bir şekilde dolaşımda yer alırsa, o ülke aynı ölçüde söz
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söyleme güç ve kapasitesine sahip olacaktır. Fakat ekonomik
kalkınmayı sadece parasal güç olarak görmek de doğru bir yaklaşım
değildir. Ekonomik kalkınma, bir ülkede yaşayan kişilerin yaşam
standartlarının ve kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasının
yanında sosyal ve siyasal olarak sürekli bir iyileşmenin varlığı
anlamına da gelmektedir (Şaşmaz ve Yayla, 2018:251).
Ülkelerin yaşamış oldukları krizler neticesinde, birçok ülkede
ekonomik sorunlar baş göstermiştir. Bu krizlerin etkilerinin
giderilmesi maksadıyla kalkınma planlarının önemi daha güçlü bir
biçimde dillendirilmiş fakat her planla birlikte aksaklıklar da gün
yüzüne çıkmıştır. Tüm bu sıkıntılar göz önüne alındığında,
kalkınmanın sadece ekonomik olarak düşünülemeyeceği, ülkede
yaşayan

bütün

insanların

sorunlarının

ele

alındığı,

hak

ve

özgürlüklerin, sağlık ve eğitim gibi temel hakların bütün bireylere eşit
bir şekilde sunulmasının gerektiği görüşü hâkim olmaya başlamıştır.
(Çelik ve Çetiner, 2019:123). Dolayısıyla kalkınma sadece, maddi
unsurlardaki çoğalmayı değil eğitim, sağlık, barınma, beslenme, insan
haklarından adil bir şekilde faydalanma, gelir dağılımında eşitliğin
sağlanması gibi birçok faktörü içerisinde barındırmaktadır (Dibo ve
Aytaç, 2017:170).
1998 yılında “Beşeri Kalkınma” tanımıyla Nobel Ödülüne layık
görülen Amartya Sen, daha önceki kalkınma tanımlarının aksak
yanlarının

olduğunu

savunmuş,

insanların

ancak

özgür

ve

yapılabilirlik kavramlarının birbirleriyle modelleyerek hedeflenen
kalkınmanın gerçekleşeceğini ileri sürmüştür (Çetin ve Sevil,
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2017:23-24). Tanımlara eklenmesi gereken en önemli hususlardan bir
tanesi de ahlak eğitimidir ve bunun, ülkenin bütün bireylerine
kazandırılmış olmasının gerekliliğidir.
Sistemin sürekliliğinin sağlanmasında en önemli unsur olarak rekabet
kavramı gösterilmektedir. Kişiler özgür bırakıldıklarında en iyiyi
arama çabası içine girecekler ve kendi çıkarlarını en üst düzeye
ulaştıracak yolları aramaya başlayacaklardır. Sürekli yeni teknik
arayışı içine girecek olan kişiler, tercihlerini yapmadan önce, şartların
hepsini gözden geçirecek ve kendileri için en iyiyi seçeceklerdir. Bu
da aslında dolaylı olarak mümkün olan en yüksek üretim miktarına
ulaşılabileceğini göstermektedir. Böylece insanların özgür bırakılması
hem kişilerin çıkarlarını geliştirecek hem de ülke için verimlilik
oranını

artıracaktır.

Geniş

perspektifle

bakıldığında

sürekli

kalkınmanın hiçbir zorlamaya gerek duyulmadan kişilerin özgür
iradeleriyle gerçekleşebileceği gözler önüne serilmektedir (Bahçeci ve
Görmez, 2019:2303). Ancak özgürlükten kastın kişinin her istediğini,
istediği zaman yapabilme hakkı olarak algılanmaması gerektiği de
malumdur. Zira Fransız mütefekkir Boussuet’in dediği gibi “Herkesin
istediğini yapabileceği bir yerde hiç kimse istediğini yapamaz”
(Ergüney, 2017:519).
Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi
de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının olmasıdır. Ülkeler için
atılması gereken ilk adım bölgeler arasındaki farkı asgari düzeye
çekmek olmalıdır. Ülkelerin, topraklarının sınırlarını bir bütün olarak
kalkındırma çabası içinde olması hem bölgeler arasında sosyo-
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ekonomik eşitsizliği en aza indirecek hem de kalkınmadaki
hedeflerine ulaşmada ellerini güçlendirecektir (Cerev ve Bulut, 2019:
89).
Yapılan kalkınma planlarının kısa dönemler için değil sürdürülebilir
olması, ülkelerin gelecekleri için oldukça önemlidir. Ülkemizde,
2013–2018 yıllarını kapsayan onuncu kalkınma planında ekonomik
büyümenin yanı sıra eşitlik, adalet, milletlerarası rekabetin artırılması,
çevrenin ve kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması göze
çarpmaktadır. Program, “Nitelikli insan, güçlü toplum”, “Yaşanabilir
mekânlar, sürdürülebilir çevre” gibi sloganlarla da desteklenmiştir.
Yine 2019–2023 yıllarını kapsayan on birinci kalkınma planında
benzer bakış açısıyla hareket edilmiş ve beş ana konu üzerinde
durularak, insanın önemini vurgulayan, yaşanılabilir şehirlerin olması
maksadı ve çevrenin kalitesinin devamlılığının sağlanması gibi
hususlara özellikle vurgu yapılmıştır (Yapıcı ve Tüğen, 2019: 26-27).
Görüldüğü üzere son yıllarda yapılmış olan kalkınma planlarının fikir
olarak insan odaklı olması gerektiği, devletlerin ve insanlığın
sürdürülebilir koşullarda olmasının önemi vurgulanmıştır.
Kalkınma programlarının yoğunlaştırıldığı bir diğer nokta ise
ülkelerin

kalkınması

için

öncelikle

bölgelerinin

güçlenmesi

gerektiğidir. Yapılan çalışmalara bakıldığında ilk olarak bölgelerin
büyümesine yönelik çalışmaların olması gerektiği daha sonra bu
büyümenin kesik kesik değil istikrarlı bir şekilde planlanması
sonrasında bölgeler arasındaki dengenin sağlanmasının öneminden
bahsedilmiştir. Son olarak ise geliştirilmiş bölgelerin birbirleriyle eş
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zamanlı

olarak

uyumlaştırılması

konusundan

söz

edilmiştir.

Bölgelerin alt yapı ve üst yapı imkânlarının artırılması, hizmetlerde
yoğunlaşmanın ve yığılmanın önlenmesi gerektiğinden ısrarla
bahsedilmiştir (Taştekin, 2018: 72).
2. EKONOMİK KALKINMADA SMMM MESLEĞİ
Ekonomik kalkınmanın hızlı, etkin ve sağlam olabilmesi adına işletme
faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve bölgede yer alan bütün
sektörlerin hareketlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle KOBİ'lere
yönelik istisna, muafiyet ve teşviklerin işletmelere kullandırılması ve
bunlar hakkında bilgiler verilmesi; işletmeyle ilgili kararlarda
muhasebe bilgilerinden ve SMMM’lerden yararlanılması işletme
faaliyetlerini hem verimli kılacak hem de kalkınma hamlesinde önemli
görevler üstlenecektir. İşletme sahiplerinin teknik ve mali bilgilerinin
azlığı yanında, yönetim tecrübelerinin de yetersizliği, işletmenin
büyümesinde önemli engellerdendir. Ancak mali müşavirlik hizmeti
ve yatırım danışmanlığı alan işletmeler ise sağlam ve emin bir şekilde
büyüme ve süreklilik hedeflerine ulaşacaklardır.
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) görevleri arasında,
kaydetme (defter tutma) fonksiyonunu icra etmek değil bunun
ötesinde ve bundan çok daha önemli olan danışmanlık hizmeti sunmak
yer almaktadır.
1989 yılında, 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3568 Sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
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Kanunu'nun3 2. maddesinin b bendinde "Muhasebe sistemlerini
kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve
bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konuda
müşavirlik yapmak"

ve yine aynı maddenin c bendinde "…yazılı

konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak,
mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek,
rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişi ve benzeri işleri
yapmak." şeklindeki ifadelerden bu mesleğin mali danışmanlık
yönünün vurgulandığı anlaşılmaktadır.
Bir unvan seçimi yaptıktan sonra ana sözleşmelerinde sıraladıkları
faaliyet kollarına göre işlem yapmaya başlayan işletmeler, yaptıkları iş
ve işlemleri yasal olarak kayıt altına almak zorundadır. Yapılan
kayıtlar,

kanunların

belirledikleri

aralıklarda

yine

kanunların

belirlediği kurumlara bu bilgileri, beyannameler ve tablolar aracılığı
ile bildirmek zorundadır (Onut, 2014: 43). Beyannameleri, ilgili
tebliğlerde düzenlenmiş, belirlenmiş büyüklüğü aşmamış olan firma
yetkilileri kendileri düzenleyebilirler. Bunun yanında işletme verileri
tebliğde ki kısıtların üzerinde olan ve yetkililere imzalattırılması
zorunlu olan beyannameleri sadece 3568 sayılı kanunda düzenlenmiş
olan yetkililer verebilirler (ebeyanname.gib.gov.tr). Güncel işleyişe
bakıldığında ise beyanname verilmesi işlemi hem beyanname
düzenlemenin ciddi bir teknik bilgi birikimi istemesi hem de
hatalardan doğacak cezaların yüksek olması sebebiyle işletmeler
3568 Sayılı SM, SMM ve YMM Kanunu’nda Değişiklik Yapan 5786 Sayılı Kanun
ile Kanun”nun adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu” olarak değiştirilmiştir.
3
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genellikle

bir

Unutulmamalıdır

muhasebeciyle
ki

muhasebeci

sözleşme
olarak

imzalamaktadır.

işlem

yapan

kişiler,

mevzuatların sürekli yenilenmesi ve işletmeyi ilgilendiren birçok
kanunu bilmenin yanı sıra ilgili kanunların güncellenmesi durumunda
bu yenilikleri takip etmek ve uygulayıcısı olmak zorundadır.
SMMM’ler mükelleflere işletme, vergi ve muhasebe konularında
ihtiyaç duydukları müşavirlik hizmetini sunma yetkisine sahiptirler.
Bununla birlikte işletme sahiplerine satın alma, üretim, pazarlama,
finans

gibi

işletme

fonksiyonlarının

iyileştirilmesi

yönünde

tavsiyelerde bulunarak bir tür yönetim danışmanı statüsü ile de
çalışabilmektedirler (Demir, 2004: 95).
3.

EKONOMİK

KALKINMADA

SMMM’LERİN

KATKI

SUNABİLECEKLERİ ALANLAR
Ülkemizde 3568 Sayılı Kanun, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik
mesleğine yasal bir kimlik kazandırmıştır. Bu meslek, ekonomik
hayattaki değişim ve gelişime paralel olarak günden güne önemli hale
gelmektedir. Finansal raporlama yapmalarının ötesinde danışmanlık
ve denetim özelliklerinin öne çıkarılması adına meslek mensuplarına
önemli sorumluluklar yüklemiştir (Karasioğlu ve Samancı, 2018: 43334).
Muhasebe meslek mensupları, işletmenin faaliyetlerini ilgili kişi ve
kurumlara aktaran ve bu mesleği sosyal sorumluluk bilinci ile
sürdürmesi beklenen kişilerdir. Ayrıca bu meslek mensupları yatırım,
vergi planlaması, kâr yönetimi, stok ve nakit yönetimi gibi çeşitli
işletme kararlarında önemli roller oynayan ve danışmanlık yönlerine
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olan yönelim ve önem günden güne artan bir mesleği icra
etmektedirler.
Muhasebe meslek mensuplarının sadece muhasebe kayıt yöntemlerini
bilmesi yeterli değildir. Bunun yanında Vergi Usul Kanunu, Ticaret
Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Kanunu, destek ve teşvikler gibi
birçok alanda güncel bilgiye sahip olması da gerekmektedir. Hatta
ilgili konularda davaya konu olan olayların takibi ve dava sonuçlarını
bilmesi kendisinin ve mükelleflerinin faydasına olacaktır. Bu yönüyle
bile birçok işi ve görevi bünyesinde bulundurmak zorunda olan
muhasebecilik mesleği, hem işletmeye ekonomik anlamda çok değerli
katkılar sunmakta hem de bu kadar işi layıkıyla yaptığında övgüyü
hak etmektedir.
Muhasebe, toplumsal gelişimin önemli bir ayağı olan ekonomik
kalkınmaya katkı sağlamakta ve aşağıda yer alan konularda ülkenin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyettedir (Daştan, 2017: 62);
• Kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelede,
• Adaletli bir gelir dağılımı hedefine ulaşılmasında,
• Hukuk sistemine bilirkişilik ve adli muhasebecilik bağlamında
yardımcı olmada,
• İşletmelerin kurumsallaşma çabasında,
• Finansal kriz ve skandallarla mücadelede,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde,
• Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusunda.

123

Bunların dışında mesleğin, örneğin yönetim-yatırım kararları,
danışmanlık hizmeti, vergi uyumunu ve bilincini artırma gibi mikro ve
makro düzeyde ekonomik gelişime katkı sunabileceği çok fazla alan
vardır. SMMM’lerin ekonomik kalkınmada fayda sağlayacakları
alanlar/konuların bazıları hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.
3.1. Muhasebe Sistemlerinin Kurulmasında ve Bilgi Üretiminde
Muhasebe, bilgi üreten bir sistemdir. Bu bilgiler ise toplumun en
küçük birimi olan bireyden en büyük kurumu olan devlete kadar geniş
bir

yelpazede

kullanılmaktadır.

Dolayısıyla

muhasebe

süreci

sonucunda üretilen bilgi, karar vericilerin kararlarının isabet
derecesini doğrudan ve önemli olarak etkilemektedir.
Bütün dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik
alanlardaki değişimler ve gelişmeler, ekonomik hayatın tam ortasında
bulunan muhasebecilik mesleğini de etkilemiştir. İşletmelerde yaşanan
değişime paralel olarak muhasebecilik mesleğinin önemi ve gerekliliği
daha da artmıştır (Karasioğlu ve Samancı, 2018: 434).
Değişen dünya şartlarına göre işletme yöneticilerinin de bilgi
ihtiyaçları değişmiştir. Yöneticilerin karar aşamasında ihtiyaç
duydukları bilgiler çoğunlukla muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla
karşılanmaktadır. Bu bilgiler yardımıyla, ekonomik değerlerin nasıl
değerlendireceği ve bu varlıkların nasıl finanse edileceği konusundaki
kararlar daha etkili bir biçimde alınabilmektedir (Dalgar vd., 2014:5051).
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Verilerin bilgiye dönüştürüldüğü muhasebe bilgi sisteminde, veriler
sürece tarafsız ve gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş belgelerle dâhil
edilir, ilgili muhasebe defterlerine kaydedilmek suretiyle işlenir ve
ilgililere sunulmak üzere mali tablolara aktarılarak çıktı haline
getirilir.
Alınan kararların isabetli oluşunda önemli paya sahip olan muhasebe
verisi ve dolayısıyla muhasebecilik mesleği ekonomik kalkınmada bu
yönüyle kayda değer işler yürütmektedir. Zira muhasebe bilgisi, yeni
bir yatırım kararında, bir başka işletmeyle ortaklık kurulmasında, ürün
çeşidinin

belirlenmesinde,

finansman

kararlarında,

fiyatların

belirlenmesinde vb. birçok farklı alanlarda ilgili kişi ve kurumlara
destek olmaktadır.
Muhasebecilik mesleğinin bilgi üretim görevi, 3568 sayılı Kanundan
gelmektedir. Bu Kanunun 2. maddesinin a bendinde “Gerçek ve tüzel
kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak,
bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini
düzenlemek ve benzeri işleri yapmak” ifadeleri yer almaktadır. Bu
bentteki işler SMMM’ler tarafından icra edilebilecek mesleki
konulardan olup bu işlerin icrasıyla muhasebe sürecinde bilgi üretimi
gerçekleştirilir.
Mali tablolar, işletmenin muhasebe bilgileri ile ilgilenen paydaşlara
işletmenin varlıkları, borçları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri, kârı,
zararı vb. hakkında bilgiler içermektedir. Yapılan araştırmalarda,
işletme sahiplerinin çoğunluğunun muhasebeyi önemli bir bilgi
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kaynağı olarak gördüğü bulgusu elde edilmiştir (Ercan, 2017:325).
Elazığ ilinde yapılan bir araştırmada “karar verme sürecinde,
muhasebe

bilgi

sisteminden

elde

edilen

bilgilerden

yararlanılmaktadır” ifadesine katılımcıların %50’si katılıyorum,
%32,7’si

kesinlikle

katılıyorum

seçeneğini

işaretlemişlerdir.

İşletmelerin büyük çoğunluğunda, karar verme sürecinde muhasebe
bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin kullanıldığı görülmektedir.
Çalışmada “muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler yönetsel
kararların etkilerini artırmaktadır” ifadesine de katılımcıların %
40,8’i katılıyorum, %37,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap
vermiştir. (Demir ve Tanyıldızı, 2018: 156).
3.2. Yönetim-Yatırım Kararlarında
Bilindiği üzere muhasebe, hem işletme yönetimine hem de işletmenin
ilgili taraflarına veriler üretmektedir. Yöneticilerin ise muhasebece
üretilen bu bilgileri anlayabilmesi ve doğru bir biçimde kullanabilmesi
gerekmektedir. Bu noktada muhasebe meslek mensuplarına önemli
görevler düşmektedir. Bu görev de üretilen muhasebe bilgilerinin,
işletme

yönetimlerinin/sahiplerinin

anlayabileceği

bir

dilden

sunmalarıdır ve bu, muhasebecilik hizmetinin önemli bir yönünü
temsil etmektedir (Banar ve Ekergil, 2010: 54).
Gelişen ve değişen hayata ayak uydurmak zorunda olan SMMM’ler,
kanunla danışmanlık hizmetini sunabilirken, şirketlerin danışmanlığı
nereden ve nasıl alabileceklerini bilmedikleri görülmektedir. Bazı
muhasebeciler, firmalarını çevrimiçi platformlarda farklı hizmet
başlığı
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oluşturulması,

mali danışmanlık, vergi danışmanlığı vb. şeklinde

tanıtmaktadırlar (idealdenetim.com, 2021).
İşletmeleri yönetmek ve önemli yatırım kararları almak kolay değildir
ve bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmayanların alacakları
kararların isabet derecesinde de düşüklükler söz konusu olacaktır.
Örneğin, bir işletme için hangi alanda yatırım yapılacağı ve bu
yatırımın nasıl finanse edileceği ile ilgili kararlar hayati önem
taşımaktadır. Yapılacak borçlanma için kullanılacak finansmanın türü,
vadesi, kaynağı ve para birimi alınacak kararlar neticesinde değişiklik
gösterecektir. Şayet işletme yöneticileri bu ve benzeri konularda
yeterli bilgi ve deneyimine sahip değilse, aldıkları kararların işletmeyi
nasıl bir pozisyona getireceği konusunda iyimser bir yaklaşım
sergilemek zordur.
Yatırımlar konusunda hata yaptıran en önemli faktörlerden biri,
muhasebe verilerinin yanlış yorumlanmasıdır. Verileri okuma kolay
bir iş değildir; ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye gereksinim söz
konusudur. Bu sebeple verileri analiz etme konusunda yetersiz bilgiye
sahip olunması veya analiz bilgisine sahip olunsa bile yetkilerin
tamamının kendinde toplanması halinde işletme sahibinin/yöneticinin
kısıtlı zaman dilimlerinde doğru bir analiz yapması kolay değildir ve
bu durum ilgili kişileri hata yapmaya sürükleyecektir (Özerol,
2011:23).
Yatırım kararları sadece işletme yöneticilerinin değil aynı zamanda
işletme dışı kişi ve kurumların da ilgilendikleri kararlardandır. Bu
kararların sağlıklı ve güvenilir bir biçimde alınabilmesinin en önemli
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yolu ise muhasebenin ürettiği bilgilere müracaat etmektir. Yapılan bir
çok ampirik çalışmalarda işletme yönetimlerinin yönetim-yatırım
kararları için muhasebe bilgilerine yöneldikleri ve muhasebecilere
danıştıkları tespit edilmiştir.
Örneğin, Köse tarafından Zonguldak, Bartın ve Karabük’te yapılan
anket çalışmasında işletme yönetiminin, finansal tablolardan hangi
alanlarda yararlandığının tespiti amaçlanmıştır. Verilen cevaplar
incelendiğinde yatırım kararı almada seçeneği ilk üç sırada yer
almıştır (Köse, 2009: 120).
Ercan tarafından yapılan bir çalışmada, yöneticilerin yarısından
fazlasının yönetim kararlarında muhasebe bilgilerini kullandıkları
diğer bir ifade ile muhasebecilere başvurdukları bulgusuna ulaşılmıştır
(Ercan, 2017: 325).
Tokat ili organize sanayi bölgesinde yapılan bir anket çalışmasında da
yöneticiler, maliyet ve yönetim muhasebesi bilgilerinin, yönetim
kararlarının alınmasında etkili olduğunu yüksek bir katılımla
desteklemişlerdir (Şencer, 2020: 79).
3.3. Devlet Politikalarının (Teşvik, İstisna vb.) Uygulanmasında
Yatırım teşvikleri, destek ödemeleri, vergi indirimleri, bazı alanlara
yatırım yapıldığı durumda indirim sağlanması, gümrük muafiyeti gibi
birçok

teşvik

ve

destekler

devletler

tarafından

işletmelere

sunulmaktadır (Karakurt, 2010: 161).
Devlet, düzenli olarak kalkınma planları ve politikaları tespit
etmektedir. Bu plan ve politikalarda başarı ve bunların bölgenin
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tamamına eşit olarak ulaştırılabilmesi için özellikle muhasebece
üretilen bilgiye, teknik ve analizlere önemli paylar düşmektedir. Hatta
bu plan ve politikaların etkinliğinde ve verimliliğinde bölgenin mali
ve istatistikî verilerinin belirli standartlarda kayıt altına alınması,
uygun bir biçimde analiz edilmesi ve zamanlı olarak ilgili kişi ve
birimlere iletilmesi de ayrı bir önemi haizdir. Elbette ki muhasebeciler
bu sayılanları hakkıyla yerine getirebilecek bilgiye ve yeteneğe
sahiptirler ve bunların birçoğu görevleri arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla ekonomik kalkınma sürecinde, belirlenen plan ve
politikaların başarısında ve bölgenin tamamına yaygınlaştırılmasında
muhasebecilerin etkin ve değerli bir roller üstlendikleri söylenebilir.
Geliştirilen yatırım teşvikleri muhasebeciler aracılığıyla girişimcilere
iletilmekte

ve

piyasaya

gelir

getirecek

yeni

aktörler

kazandırılmaktadır. Bu görüşü destekleyen bir çalışmada Çam ve
Esengün, Osmaniye Organize sanayi bölgesinde teşviklerin etkisi
üzerine

bir

araştırma

yapmışlar

ve

çalışmanın

sonucunda

katılımcıların yarısının teşviklerden önce bu bölgede yatırımlarının
olmadığı ve yüzde 90 oranında katılımcının ise teşviklerle birlikte
yeni yatırım yapmayı planladıkları bulgusuna ulaşmışlardır (Çam ve
Esengün, 2011:61). Görüldüğü üzere teşviklerin kalkınma üzerinde
etkisi büyüktür. Bu teşviklerin uygulama sahasına aktarılmasında
muhasebe meslek elemanlarının kilit rol oynadıkları ise kaçınılmaz bir
gerçektir.
Yıldız ve Şahin’in Düzce’de yürüttükleri çalışmada, işletmelerin
kuruluş yeri seçiminde, karar alıcıların kararlarını etkileyen unsurlar
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araştırılmıştır. Yatırım kararını kararlarının, bölgeye yapılan teşvik
veya desteklerden etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır (Yıldız ve Şahin,
2014:15).
Bursa’da KOBİ’lere yönelik teşviklerin araştırıldığı bir çalışmanın
sonuç

bölümünde

firmaların

teşvik

ve

desteklerden

nasıl

yararlanacaklarını bilmedikleri ve bu konuda danışmanlık yapacak
kişi ve kuruluşlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (Güzel, 2015:286).
İşletme sahipleri, alacakları yatırım kararlarında proje ve etüt
çalışmaları ile sermayelerinin ve yatırımlarının geleceğini tahmin
etmek istemektedir. Bu konuda en büyük destekçileri arasında
şüphesiz muhasebe meslek elemanları yer almaktadır. Ne yazık ki
birçok işletme tarafından muhasebecilik mesleğinin sadece kayıt
tutma ve vergi bildirme işlemi olarak görülmesi, danışmanlık hizmeti
sunacak kalitede bilgi ve deneyime sahip olan muhasebecilerin bu
yönlerinden faydalanılmamasına yol açmaktadır.
3.4. Danışmanlık Hizmeti Sunulmasında
Muhasebecilik mesleği için ortaya çıkan genel fakat yanlış algı, bu
mesleğin vergi ile özdeşleştirildiğidir. Elbette meslek, vergi yönü olan
ve vergiye dönük uygulamalar içeren bir meslektir. Ancak bu alan,
muhasebe mesleğinin birçok fonksiyonundan sadece birisidir. Aslında
mesleğin öne çıkarılması gereken yönü, işletme sahip ve yöneticilerin
ve diğer ilgililerin işletmeyle ilgili alacakları kararlara güvenilir,
zamanlı ve yeterli bilgiyi sağlaması olmalıdır (Sayım ve Usman, 2016:
110). Zira işletmelerin ihtiyaçları asla sadece “vergi muhasebesi” ile
sınırlı değildir. İhtiyaç ve beklentiler işletmeler büyüdükçe artış
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göstermektedir. Mesela, işletmeler artık salt vergi ilişkisine değil
faaliyetlerinin ve yatırımlarının kârlılığının artırılmasına odaklanan bir
meslek mensubunu önemsemekte ve büyüme, yeni bir şube açma,
leasing, teşvik vb. konularda kendilerine danışmanlık yapılmasını
istemektedir. Hatta bu talebin karşılanması bir ihtiyaç olarak
karşılarında durmaktadır (Karasioğlu ve Samancı, 2018: 439).
İşletmeler yeni yatırımlarında yapacakları projelerde, yatırım fikrinin
ortaya

çıkması,

planların

detaylandırılması,

süreçlerin

hayata

geçirilerek sürekliliğinin sağlanmasında muhasebecilerin çok büyük
önemi bulunmaktadır. Çünkü muhasebecilerin kanunla elde ettiği
haklar bulunmaktadır ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de
müşavirlik hizmetinin sunulmasıdır (Kurt ve Yayla, 2010: 62).
İşletmeler, SMMM’lerden, muhasebe sistemlerini kurma veya
iyileştirme çalışmaları için muhasebe politikalarının, kayıt ve belge
düzeninin, finansal raporlama ve iç kontrol sisteminin oluşturulması
konularında da danışmanlık hizmeti alabilirler.
Girişimcinin vereceği kararlarda kendisine yardımcı olacak, sağlıklı
önerilerde bulunacak ve yol gösterecek bilgili ve deneyimli
danışmanların varlığı önemlidir. Muhasebe meslek elemanı, bu
konularda girişimcinin yanında olabilir ve ona değerli katkılar
sağlayabilir. Mesela (Solmaz vd. 2013: 54);
• Girişimcinin

üretim

sürecindeki

sorumluluklarını

ve

hesaplanabilir sonuçlarının tespitinde veya elde ettiği sonuçların
iyi-kötü yâda yeterli-yetersiz olup olmadığı konusunda tatmin
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edici deliller sunulmasında muhasebe meslek elemanına ihtiyacı
olacaktır.
• Muhasebe meslek elemanı, girişimcinin başarı ölçütü olan
kârlılığı ve aksi durum olan (veya olduğu kabul edilen) zararı en
güvenilir bir biçimde analiz edebilecek ve sonuçları doğru bir
şekilde yorumlayabilecek yetkinliktedir.
• Girişimcinin devlete karşı vergiden kaynaklı sorumluluğunun
düzeyini ve vergi öncesi kazançların gerçek anatomisini çizecek
kişi, şüphesiz muhasebe meslek elemanıdır. Girişimci açısından
daha yüksek düzeyde üretim ve kâr elde etme arzusu,
kalkınmanın temel şartı olan ekonomik büyümeyi olumlu
etkileyecek ve ekonomik kalkınmanın finansmanında en önemli
unsur olan vergilerin artmasını da beraberinde getirecektir.
İşletme yöneticilerine danışmanlık hizmeti sunulmasıyla ilgili olarak
muhasebe mesleğine yönelik birçok çalışma yapılmış ve işletme
yetkililerinin meslek elemanlarının danışmanlık yönleri hakkındaki
düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Örneğin KOBİ’ler üzerinde
yapılan bir çalışmada bu tür kuruluşlarca, sorunların çözümü için
sıralanan öneriler içinde “danışmanlık hizmetlerinden yararlanma”
önerisi 3. sırada kabul görmüştür. Sözü edilen çalışmada ortaya konan
bir başka bulgu ise KOBİ’lerin finansman ile ilgili kararları alırken
başvurdukları en önemli kurum danışmanlık şirketleridir (Yörük ve
Ban, 2003:63).
Mesleğin danışmanlık yönünün varlığı ve önemi ile ilgili olarak
yapılan çalışmalar vardır. Örneğin, Burdur ilinde çeşitli sektörlerde
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faaliyet gösteren şirketlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Bu
anket sonuçlarına göre, işletme yöneticilerinin %90’ı muhasebe ve
finans ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarında çözüm öncelikli olarak
muhasebe meslek mensuplarının görüşlerini ve danışmanlıklarını
önemsemektedirler. Bunu ikinci sırada %74 ile işletme ortakları ve
çalışanları, üçüncü sırada ise %60 ile yeminli mali müşavirler ve
finans kuruluşları takip etmektedir (Bayraktaroğlu ve diğ., 2015: 16)
Bu konuda bir başka çalışma Adıyaman ilinde yapılmıştır. Bu
çalışmada, işletme yöneticilerinin işletmeyle ilgili sorunların (finans
ve muhasebe) çözümünde ağırlıklı olarak (%84) mali müşavirlerin
danışmanlığına başvurdukları tespit edilmiştir (Kaygusuzoğlu ve
Uluyol, 2011: 310).
Zonguldak ilinde yapılan bir diğer çalışmada ise finansal konularda
danışmanlık görevinin ağırlıklı olarak mali müşavirlerce (%81) yerine
getirildiği, bunu banka yetkililerinin (%52) izlediği bulgusuna
ulaşılmıştır (Köse, 2009: 118).
Bu

araştırmalar

da

göstermektedir

ki

meslek

elemanlarının

danışmanlık yönü ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren işletme
yetkililerince dikkate alınmakta ve onların görüşlerine alınacak karar
öncesinde başvurulmaktadır.
Bütün bunların yanında muhasebecilik mesleği; ekonomide yaşanan
değişim ve gelişmeler, şirket yapılarının ve faaliyetlerinin daha çok
çeşitlenmesi ve karmaşık yapıya bürünmesi, meslekle ilgili mevzuatta
yaşanan sürekli değişimler, meslek mensubu sayısında yaşanan hızlı
artışla birlikte mesleki ücret konusunda var olan haksız rekabetin
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artması, mükellef beklentilerinin çeşitliliği ve fazlalığı gibi durumlar
sonucunda gittikçe daha stresli ve yorucu bir hal almıştır. Günümüzde
meslek mensuplarının icra ettikleri işler klasik bir görev olan finansal
işlemleri kayıt altına almanın ve verileri ilgililere raporlamanın ötesine
geçip daha çok danışmalık hizmeti sunmaya doğru yönelmiştir
(Aydemir, 2015: 72; Bişgin ve diğ., 2020: 626).
3.5. Vergi Uyumu ve Bilincine Katkı Sağlamada
İşletmelerden çoğunlukla faaliyetleriyle ilgili gelir tablosu ve finansal
durumlarını yansıtan mali tabloları hazırlamaları ve ilgililere
sunmaları istenir. Finansal tabloların hazırlanması sırasında ilgili
kanun ve/veya yönetmeliklere uyulması ise bir zorunluk arz
etmektedir. Bununla birlikte, ülke açısından örneğin kalkınma plan ve
politikalarını gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu finansman için
çoğunlukla vergi dairelerini kullanan devlet, diğer başka verilere de
ihtiyaç hissetmektedir. Devlet, her bir işletmenin ve hatta belki de bir
bütün olarak ekonominin gelir üretme kabiliyet ve gücünü bilmek ve
bu yolla vergi potansiyelini ölçmek zorundadır. Aynı zamanda adil
vergilemenin sağlanması ve geliştirilmesi ve vergi yükünün adaletli
bir biçimde dağıtılması için güvenilir cari verilere de ihtiyaç
duyulmaktadır. Kısacası devlet, genel anlamda hangi sektörlerin ve
özel anlamda ise hangi işletmelerin ülke ekonomisinin gelişimi için
önemli olduğunu ve şirketlerin finansal yönden hangi durumda
olduklarını bilmek isteyecektir (Ersoy, 2012: 17). Bu ihtiyacın
karşılanmasında şüphesiz muhasebe meslek mensuplarına önemli
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görevler düşmektedir ve bu meslek elemanları arzu edilen bu ve
benzeri birçok bilgiyi sağlama kapasitesini haizdirler.
Devletin, vergi mükellefleri ile arasında iletişim ve işbirliği sağlayarak
mali köprü görevini üstlenen muhasebecilik mesleğinden önemli
beklentileri vardır. Bu beklentilerin başında mükelleflerin vergilemeye
konu olan kazançlarının doğru tespiti ve vergilemede adaletin
sağlanması gelmektedir. Bunun yanında vergi kayıp ve kaçaklarının
önlenmesinde de meslek mensuplarına önemli sorumluluklar düştüğü
yadsınamaz bir gerçektir (Gündüz ve Özen, 2016: 68). Dolayısıyla
mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerini ilgili mevzuata, genel kabul
görmüş muhasebe ilke ve prensiplere, mesleki etik anlayışa bağlı
olarak

yürütmeleri

beklentilerin

karşılanması

için

önem

arz

etmektedir. Bununla birlikte şüphesiz bu gereklerin yerine getirilmesi
aşamasında iç ve dış faktörlerin etkisiyle çeşitli sorunlar ortaya
çıkabilmektedir (Hepaksaz, 2018: 234).
İcra ettikleri meslekten dolayı toplumun refahı ve kalkınması
açısından

önemli

yeri

olan muhasebe

meslek mensuplarına,

mükelleflerin vergiye uyum sağlamaları açısından kayda değer
görevler düşmektedir. Bu görevler yerine getirilirken hem muhasebe
meslek mensuplarının hem de mükelleflerin beklentileri göz ardı
edilmemelidir (Bişkin ve diğ., 2020: 626).
Ekonomik faaliyetlerin hemen hemen her konusuna ve aşamasına
katkı sağlayabilecek muhasebe meslek mensuplarının, devletin
politikalarını uygulama konusunda en önemli ve sürekli finansman
kaynağı olan vergilerin elde edilmesinde ve vergileme sisteminde
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sunacağı katkılar aşağıdaki gibi maddeler halinde yazılabilir (Daştan,
2011: 193):
• Vergi denetim elemanlarına yardımcı olmak ve denetim
işlemlerini kolaylaştırmak,
• Beyana dayalı sistemin güvenilirliği ve sürekliliği için beyan
edilen bilgi ve belgenin doğruluğunu artırmak,
• Vergi dairesinin yükünü hafifletmeye ve denetim yetersizliğini
gidermeye yardımcı olmak,
• Türk vergi sisteminde yozlaşmayı önleyemeye; muhasebecilik,
vergicilik ve işletmecilik konularında taraflar arasında güven ve
ahlak unsurunun geliştirilmesine katkı sağlamak,
• Vergi kanunlarının doğru bir biçimde uygulanmasına destek
olmak,
• Vergi

yasalarının

uygulanması

sırasında

ortaya

çıkan

uyuşmazlıkların en aza indirilmesine ve sorunların yargıya
taşınmadan uzlaşma yolu ile çözülmesine katkı sağlamak,
• Mesleğin doğru uygulanması suretiyle vergi gelirlerinin
artmasına katkıda bulunmaktır.
3.6. Vergi Planlaması ve Danışmanlığında
Kişi veya kurumun (işletmenin) vergi kanunlarına aykırı hareket
etmeden, yasal sınırlar içerisinde vergiyi doğuran olaya sebep
olmadan vergi mükellefiyetinden kurtulması vergiden kaçınma olarak
tanımlanmaktadır. Vergiden kaçınma, vergi ödemeye sebep olan olayı
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gerçekleştirilmeyerek sağlanabildiği gibi kanunda yer alan çeşitli
istisna ve muafiyetlerden yararlanma şeklinde de olabilir (Orhaner,
2000: 169).
Vergi kaçakçılığı, vergi baskısına karşı oluşturulan kanun dışı bir
tepki olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle vergi kaçakçılığı,
ödenmesi gereken vergiyi, yasalara aykırı bir şekilde hiç ödememek
veya eksik ödemek şeklinde ifade edilmektedir (Pehlivan, 2010: 161).
Vergi planlaması ise, bir dönemde en fazla vergi avantajı sağlayacak
ya da en az vergi ödemeyi gerekli hale getirecek biçimde, vergisini
zamanında ve tam olarak tahakkuk ettirip geciktirmeden ödeyen
mükellefler tarafından bir amaca matuf ve ihtiyatlı bir biçimde
tasarlanan, gelecekle ilgili olarak tahmin edilen işlemler, faaliyetler,
düzenlemeler ve araştırma çabaları olarak ifade edilmektedir (Kılıçer
Peker 2018:82).
Vergi planlaması kapsamında, yasalardaki boşluklardan faydalanılarak
ödenecek vergi azaltılabilir veya verginin ödeme dönemi ertelenebilir.
Yabancı literatüre bakıldığında vergi danışmanları (tax advisers) ve
vergi hazırlayıcıları (tax preparers) olarak ifade edilen mesleğin,
ülkemizde tam karşılığı olmasa bile muhasebe meslek mensuplarının
bu işleri yapabileceğini söylemek mümkündür (Bişkin vd., 2018:
366).
Yanlış uygulamalar sonucunda artan vergi yükü, şirketi rekabetsiz
hale getirebilecektir. Bununla birlikte, toplam vergi yükünün en aza
indirilmesi kendi başına bir amaç olmamalıdır. Genellikle kârın
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mümkün

olduğunca

artırılması,

bir

işletmenin

faaliyetlerinin

sürekliliği veya işletmenin büyümesi gibi genel ekonomik durumunu
etkin kılmaya yardım eden işletme hedefleriyle uyum göstermektedir.
Bu sebeple, vergi planlamasında mevcut ekonomik şartların
kullanılması önemlidir. Bu şartlar vergi ödemelerini yasal anlamda en
aza indirmek için düzenlenebilmektedir (Schafer ve Spengel, 2004: 78).
Bir bütün olarak Türk Vergi Sistemi, mükelleflere çeşitli konularda
avantajlar sunmaktadır. Birçok konunda vergi tasarrufu sağlayacak,
vergiyi azaltacak veya erteleyecek uygulamalar, düzenlemeler söz
konusudur. Fakat bu uygulamalardan istifade edebilmek için
işletmelerin hukuki yapısı, sektörü, faaliyet konuları, ortaklık ve
finansal yapıları vb. gibi konular detaylı olarak ele alınmalıdır. Bu
uygulamaları gerçekleştirerek vergi yükünün azaltılması sayesinde
ilave bir finansman elde edilebilecektir (www.vergidanismani.com,
2014). Bu noktada meslek mensubunun bilgisinden yararlanılabilir.
Meslek mensubu, örneğin Ar-Ge teşviki ve diğer teşviklerden
yararlanma,

karşılık

ayırma,

amortisman

yöntemi

belirleme,

sponsorluk ve bağış harcamaları gibi konularda kârı artırıcı veya
azaltıcı yönde uygulamalar yürütebilir. Bu şekilde işletmenin
ödeyeceği vergi tutarını değiştirebilir. Böylece işletmenin vergi
ödemesi

bir

plan

dâhilinde

en

uygun

tutar

ve

zamanda

gerçekleştirilmiş olacaktır.
Nitekim Karaman ilinde yapılan bir araştırmaya göre mükellefler,
muhasebecilerinden finansal analiz ve finansal danışmanlık hizmeti
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almayı talep ettiklerini belirtmişler. Çalışmanın geneli göz önüne
alındığında ise bu danışmanlık işlemlerinin daha çok vergi
danışmanlığı olduğu ve muhasebecilerin yönetime değil de ilgili
kurumlarla aralarında danışmanlık hizmeti görmelerinin talep edildiği
belirtilmiştir (Karasioğlu ve Samancı, 2018: 449-450).
3.7. Nakit ve Dönen Varlık Yönetiminde
Küreselleşme ile birlikte işletmeler ulusal sınırlar dışında da yatırımlar
yapmaya, ticari

faaliyetlerde

bulunmaya

ve

şubeler

açmaya

başlamışlardır. Bu durum ise işletmelerin ve üçüncü kişilerin ihtiyaç
duydukları bilgilerin miktarını ve çeşidini artırmaya başlamıştır.
İşlemlerin farklı para birimleriyle gerçekleştirilmesi, bunun sonucunda
kur hareketlerinin mali tabloları etkilemesi, vergi mevzuatında sürekli
olarak değişimlerin yaşanması vb. konular meslek mensubunu, ömür
boyu öğrenme ve geliştirme çabasına itmiştir (Aydemir, 2015: 72).
İşletmenin varlıkları içinde kuşkusuz nakit önemli bir yere sahiptir.
İşletmenin faaliyet döngüsünde sorun yaşamadan çalışabilmesi için
nakit önemli bir rol üstlenmektedir.
Firmanın elinde yüksek tutarda nakdinin olması her zaman kârlı bir
durum olarak ifade edilmez. Hatta bu durum kârlılığı olumsuz bile
etkileyebilmektedir. Enflasyonun olduğu dönemlerde yüksek tutarlı
olarak nakit pozisyonda kalmak, paranın değerinin azalmasına sebep
olmaktadır. Ayrıca işletmenin elinde nakit olarak bulunan varlıkların
sürekli olarak yeni ihtiyaçlar için harcanması uygun ve doğru bir
yaklaşım olmayacaktır. Kısaca işletmelerde nakit düzeyi iyi tespit
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edilmelidir; bu düzey ne gerekenden daha fazla ne de daha az
olmalıdır (Aksoy ve Yalçıner, 2008: 249-251).
Eğer, işletme sermayesi olarak da bilinen dönen varlık kalemlerine
(kasa, stoklar vb), gereğinden çok yatırım yapılırsa, işletmenin
kaynakları israf edilmiş olur. Bu varlıklara yatırım borçlanılarak
gerçekleştirilirse faiz giderinden dolayı ilave gidere katlanılma
zorunluluğu da doğacaktır. Stoklara gereğinden fazla yatırım
yapılması halinde, stok bulundurma giderlerinde artış olacak ve
stokların demode olma riskiyle karşılaşılabilecektir. Buna karşılık
işletme sermayesinin yetersiz olması durumu da oldukça zararlıdır.
Yetersiz işletme sermayesi, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini
yerine getirmesinde zorlanması ve eksik kapasite ile çalışmaya yol
açması gibi sorunlara zemin hazırlamaktadır. İşletmelerin borçlarını
zamanında ödeyememesi ise ticari itibarın zedelenmesine hatta kredi
değerlerinin düşmesine sebep olmaktadır (Okka, 2006: 180-181).
İşletme sermayesi yönetimi olarak da ifade edilen dönen varlık
yönetimi; işletmenin dönen varlık unsurlarının düzeyinin tespiti,
finanslama stratejilerini belirleme, likidite, kârlılık ve risk arasındaki
ilişkiyi dikkate alma şeklinde özetlenebilecek bir mahiyet arz
etmektedir. Eğer işletmede finansal konularda görevli bir birim veya
personel varsa bu konuda onun bilgisinden yararlanılacaktır. Ancak,
böyle bir birim veya kişi yoksa işletme yöneticilerinin bu konuda
başvuracakları en önemli taraf şüphesiz SMMM’ler olacaktır. Bu
meslek mensubu sahip olduğu bilgi ve tecrübesi ile işletme sermayesi
yönetimde yöneticilere değerli ve önemli katkılar sunabilecektir.
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3.8. Muhasebe Hata ve Hilelerini Önlemede/Azaltmada
Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve bu kayıtların bir özeti olan
dolayısıyla finansal tablolarında yapılan olağan dışı düzenlemeler,
gizlemeler, yolsuzluklar, hileler elbette amaçlanan kesime fayda
sağlayacaktır. Ancak bu tarz doğru olmayan uygulamalar önemli bir
kesim üzerinde ciddi zararlar doğurabilmektedir. Sonuçta mikro
düzeyde yatırımcılar, kredi kurumları, işletme çalışanları, satıcılar vb.
zarara uğrarlarken, makro düzeyde devlet olumsuz etkilenmektedir
(Özeroğlu, 2014: 185).
Muhasebe uygulamalarında, defter kayıtlarına temel olan en önemli
belge faturadır. Yükümlüler, hileli ekonomik faaliyetlere kısmen veya
tamamen belge düzenine uymamak ile yönelmektedirler. Bu konuda
kullanılan en önemli belge ise yine faturadır. Faturanın tanımı, şekli,
nizamı ve kimlerin fatura düzenleyecekleri VUK’ta ayrıntıları ile
anlatılmıştır. Fatura, kanun maddelerine uygun olarak düzenlenmiş
olsa bile içerik bakımından gerçeği yansıtmayabilir.

Bu konuda

meslek elemanları ciddi bir sorumluluk taşımakta ve yasal olmayan bu
tür uygulamaları önlemeye çaba sarfetmektedirler.
Karşı karşıya kalınan mükellef kitlesinin vergi konusunda bilgi
düzeyleri genel olarak yetersizdir. İyi niyetli bazı mükelleflerin vergi
mevzuatı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları sonucunda vergi
suçuna yönelik uygulamalarda bulundukları bir gerçektir (Akdoğan,
1980:30). Nitekim mükellefler üzerinde yapılan bir araştırmada,
araştırma kapsamındaki mükelleflerin %97’si, vergi mevzuatını açık
ve anlaşılır bulmadıklarını ifade etmişlerdir (Bozdoğan ve Ejder,
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2001: 235). Bu tespit, mükelleflerin vergi uygulamaları konusunda
zorlandıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Sık sık değişikliğe uğrayan
yasaların mükelleflerce anlaşılamaması ve yasa gereğinin yerine
getirilmesinde yaşanan karmaşa da bir diğer önemli sorundur.
SMMM’ler, mükellefleri yasaları doğru uygulama konusunda
bilgilendirecek ve böylece onların istemeden kanun dışı davranışta
bulunmalarını engelleyeceklerdir. Bu da üretilen bilginin kalitesini ve
dolayısıyla alınacak ekonomik kararların isabet derecesi artıracaktır.
SONUÇ
Ekonomik kalkınma toplam kalkınmada yer alan önemli unsurdan
birisidir. Her kurum ve kuruluş kendi gelişimini ve kalkınmasını
sağlama gayreti ile hareket ettiğinde ve bunu başarabildiğinde doğal
sonuç olarak makro açıdan ekonomik kalınma sağlanmış olacaktır.
Devlet, kanun gücüyle hareket etme yetkisindedir; ancak bu gücün
kullanımıyla her zaman istenilen elde edilemeyebilir. Bu güç,
ekonomik kalkınmayı sağlamada zayıf veya başarısız kalabilir. Elbette
iş hayatına dönük çoğu kanuni düzenlemeler, ekonomik açıdan
işletmelere fayda sağlamayı amaçlamakta ise de bu tek başına yeterli
olmamaktadır. Zira ekonomik hayat her zamankinden daha hızlı
değişmekte ve karmaşık hale gelmektedir.
Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği, kanunların doğru
uygulanması açısından önemli görevler üstlenmektedir. Mesleğin
önemi ise daha çok işletme kararlarına dayanak oluşturan değerli
bilgiler üretiminde kendini göstermektedir. Bu bilgiler alınacak
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ekonomik kararların başarısında çok etkilidir. Salt finansal işlemleri
kaydeden, vergi yönetimi ile ilgili ilişkileri düzenleyen olarak
görüldüğünde meslek, yanlış anlaşılmış ve değeri bilinmemiş
olacaktır. Meslek mensuplarının çoğu, işletmelerde alınacak bütün
ekonomik kararlarda önemli roller üstlenecek bilgiye, tecrübeye ve
önseziye sahiptir ve bunu gören ve buna uygun hareket eden
işletmelerin büyümeleri diğerlerine oranla daha sağlam, kolay ve hızlı
olmuştur ve olacaktır.
Kısaca ifade etmek gerekirse SMMM mesleği, ekonomik kalkınmada
önemli bir aktördür. Sağlam temeller üzerinde büyüme hedefine
ulaşmak

isteyen

işletmelerin

ise

bu

meslekten

daha

yararlanmaları gerekmektedir.
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GİRİŞ
Rekabet ürün ve maliyet odaklı olmaktan çok müşteriye sunulan
değere ve bireyselleştirilmiş ürüne doğru kaymaktadır. Ticaret de
politika yapıcılar ve ülke çıkarları büyük rol oynamakta ve ticari
savaşlar, ek vergiler ve kısıtlamalar tedarik zincirinde bozulmalar
yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu zorluklarla ancak dirençli ve
yılmaz bir tedarik zinciri baş edebilir. Bu zincirdeki kırılmaz ve
güvenilir halkalardan biri de hiç kuşkusuz tedarikçilerdir. Tüm
değişen koşullarda kesintisiz, görünür, güvenli, güvenilir, çevik ve
esnek bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Vaatlere uyma ve müşteri
beklentilerini karşılamanın yanı sıra olabilecek tüm riskleri öngörüp,
sistemlerini uyumlaştırıp planlarını kolayca revize edebilmenin tek
yolu partnerin işletme ile beraber hareket edebilme yeteneğine
bağlıdır. Bu açıdan tedarikçi seçimi oldukça önemli bir konudur.
Gelişmiş ülkeler daha düşük işçilik maliyeti yüzünden özellikle tekstil
sektöründe Türkiye, Çin, Vietnam, Bangladeş ve Meksika gibi
ülkeleri tercih etmektedirler. Avrupa ülkelerine göre ucuz işçilik
maliyeti, nitelikli iş gücü ve güçlü üretim kapasitesi açısından ülkemiz
oldukça cazip durumdadır. Üretim maliyeti, ürün kalitesi ve vaatlere
uyma becerisi işletmeler için her dönem en önemli kriterler olmuştur.
Tedarikçi seçiminde geçtiğimiz yıllarda işletmeler verimlilik ve
ekonomiklik üzerine yoğunlaşırken COVİD-19 gibi kriz durumlarında
tedarikçi

ağlarını

yeniden

şekillendirmeleri

gerekti.

Ticaret

ağlarındaki kısıtlamalar ve kapanan ticari yollar işletmeleri farklı ve
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alternatifli tedarikçiler ile çalışmaya zorlamış ve tedarikçi seçiminin
önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.
Diğer taraftan artan sürdürülebilirlik baskıları, çevreci yaklaşımlar,
kaynak kıtlığı, dijitalleşme ve küresel rekabet işletmeleri sadece iyi
ilişkiler kurduğu işletmelerle çalışmaktan bu süreçleri veriye ve
analitiğe dayalı daha bilimsel yöntemler kullanarak yönetmeye
zorlamaktadır. Gelecek yüzyılda bir işletmenin rekabet avantajının ana
göstergesi sürdürülebilir dijital yetenekler ve etkili kaynak kullanımı
olacaktır. Rekabet avantajı elde etmek ve özellikle piyasada
kalıcılığını güvence altına almak isteyen imalat sanayi için, doğru
kalite ve miktardaki ürünün uygun bir maliyet ile elde edilmesi kritik
başarı faktörlerindendir. Doğru tedarikçi ile çalışma işletmenin stok
seviyelerini

düşürecek,

üretkenliğini

artıracak

ve

müşteri

beklentilerini karşılamalarını kolaylaştıracaktır. Bunun yolu ise doğru
tedarikçiyi seçmektir.
Dünyanın dört bir yanındaki endüstriler, rekabet avantajlarını
sürdürmek için tedarik zinciri operasyonlarını yeniden düşünme ve
yeniden tasarlama konusunda artan bir baskı altındadır. Tedarik zinciri
yönetiminde tedarikçi seçim süreci, küresel pazarlarda rekabet gücünü
korumak için yeni stratejiler araştırmasında önemli bir konuma
sahiptir (Li, Diabat & Lu, 2019). Tedarik zinciri yönetiminin hayati
bir adımı olarak tedarikçi seçimi, çok kriterli bir karar verme
problemidir (Bakhat & Rajaa, 2019). Tedarikçi seçimi, hem nicel hem
de nitel veriler dahil olmak üzere çok sayıda faktörü içeren çok kriterli
bir karar verme problemidir (Burney & Ali, 2019). Tedarikçi seçimi
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problemlerinin temel amacı firmaların ihtiyaç hissettikleri ürün veya
hizmetleri doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru
maliyette sağlanmasıdır. Yoğun rekabet ortamında tek tedarikçi ile
çalışmanın etkin iletişim ve düşük malzeme farklılığı gibi avantajları
bulunurken, tedarikçide yaşanacak herhangi bir problemin işletmenin
üretim ve rekabet gücünü azaltabileceği, zamanla artan talebe cevap
verememe ve maliyet avantajından mahrum olmak gibi dezavantajları
da bulunmaktadır.
İşletmelerin bilgi ve teknoloji yoğun rekabet ortamında gün geçtikçe
belirsizlikler artmakta ve uyum sürecinde işletme kararlarının
alınmasında birden fazla kriterin dikkate alınarak bu kriterlere uygun
işbirlikçi seçiminin yapılması gerekmektedir. Bu durum işletme
kararlarında çok kriterli karar vermenin etki ve önemini arttırmaktadır.
Tedarikçi seçimi, dikkate alınması gereken birçok kriteri ve
değerlendirilmesi gereken çok sayıda amaç ve birbiriyle çelişen
karmaşık alternatiflerden oluşan stratejik bir karar verme sürecidir
(Güleş, Çağlıyan & Şener, 2014).
Çalışmanın ilk bölümde özellikle tekstil sektöründe yapılan güncel
çalışmalar kullanılan ÇKKV yöntemleri ile beraber sunulmuştur.
Ayrıca araştırmada kullanılan kriterler belirlenmiş ve bu kriterler
kullanılan yöntemlerle beraber ikinci bölümde sunulmuştur. Üçüncü
bölümde; Entropy yöntemiyle kriterlerin ağırlıkları belirlendikten
sonra VIKOR ve SAW Yöntemleriyle alternatiflerin performans
sıralamaları elde edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde uygulama
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bölümünde elde edilen bulgular tartışılarak sektöre ve araştırmacılara
önerilerde bulunulmuştur.
1. LİTERATÜR TARAMASI
Rekabetin çok yoğun yaşandığı tekstil sektöründe doğru tedarikçi
seçimi, firmaya rakiplerine göre rekabet avantajı kazandırmaktadır.
İstenilen ürünlerin istenilen yer ve zamanda hazır olmasını amaçlayan
tedarikçiler de firmalarla uzun dönemli işbirliği için kendi aralarında
rekabet halindedirler.
Tekstil sektöründe tedarikçi seçimi ile ilgili literatürde yer alan
çalışmalar ve bu çalışmalarda kullanılan yöntemler aşağıdaki tablo
1'de sunulmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere tedarikçi seçimi
değişen ve farklılaşan koşul, durum ve şartlara göre yeniden
yapılandırılması gereken ve popülaritesini yitirmeyen ve her defasında
yeniden şekillendirilmesi gereken bir süreç yönetimi ve çok kriterli bir
karar verme problemidir.
Tablo 1: Tekstil Sektöründe Tedarikçi Seçimi Çalışmaları
Yapılan Çalışma ve İçeriği
Giysi ve tekstil tedarikçisi seçimi
için çok kriterli bir karar verme
modeli (MCDM) önermektedir.
Sürdürülebilir kalkınma için
yeşil inovasyon uygulamalarını
benimseyen bir tedarikçi seçimi
uygulaması yapılmıştır.
Esnek ve Etkileşimli Ödünleşim
(FITradeoff) belirleme sürecine
dayalı bir tekstil şirketinde çok
kriterli bir yöntem kullanarak
tedarikçi seçimi için çok kriterli
bir
karar
yaklaşımı
önermektedir.
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Kullanılan Metot

Yazar

Bulanık AHP ve
PROMETHEE II

Wang & ark., 2020).

Bulanık AHP ve
TOPSIS

Yang & Wang (2020)

FITradeoff, Value
Focused Thinking
(VFT), Triple Bottom
Line (TBL)

Rodrigues
(2020)
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&

ark.

Tekstil firmasında tedarikçi
belirleme ve risk değerlendirmesi
kapsamında bir hazır giyim
firmasında uygulanmıştır.
Tekstil endüstrisinde dış kaynak
kullanımı
sırasında
sürdürülebilir tedarikçi seçimi
için çok kriterli bir model
önerilmiştir.
Bir tekstil endüstrisinde bulanık
analitik hiyerarşi süreci (F-AHP)
yaklaşımını kullanarak tedarikçi
seçimi yapılmıştır.
Çevre dostu tedarikçi seçimi için
bir ÇKKV yöntemi ile tekstil
sektöründe
bir
çalışma
yapılmıştır.
Bu çalışma, Tekstil Şirketi
içindeki
tedarikçi
seçim
prosedürünü geliştirmek için
yeni bir gri entegre çok kriterli
yaklaşım gerçekleştirmektedir.
Yalın ve çevik tedarikçi seçim
süreçlerini belirlemek adına
temel kriterler belirlenmeye
çalışılmıştır.
Bir hazır giyim işletmesi için en
uygun
kumaş
hammadde
tedarikçisinin seçilmesi.
Çalışma, Vietnam'da tekstil ve
konfeksiyon sektöründe tedarikçi
seçimine ilişkin nitel ve nicel
bütüncül
bir
yaklaş
kullanılmıştır.
Bir /konfeksiyon firması için
tedarikçi seçimi yapılmıştır.
Bir tekstil firması için en iyi
tedarikçi seçimi yapılmıştır.
Tekstil sektöründe tedarikçi
seçimi
için
kullanılacak
kriterlerin önem derecelerini
belirlemek amacıyla İstanbul
ilinde faaliyet gösteren bir firma
uzmanlarından veriler alınarak
tedarikçi seçimi yapılmıştır.
Tekstil sektöründe bir firma için

Gri ilişkisel temelli
TOPSIS

Kabadayı ve Küçük
(2020)

Copeland, AHP ve
ELECTRE

Guarnieria
Trojan (2019)

Bulanık AHP

Burney & Ali (2019)

Bulanık Aksiyomatik
Tasarım (FAD)
Yöntemi

Gustina, Ridwan &
Akbar (2019)

Gri-AHP ve WASPAS

Bakhat
(2019)

DEMATEL

Li, Diabat
(2019)

AHP ve TOPSIS

Öztürk (2019)

Görüşme ve Anket

Nong & Ho (2019)

MACBETH ve
TOPSIS
GIA, AHP, TOPSIS,
SAW, VIKOR

Karataş & Kayacan
(2019)
Supçiller & Deligöz
(2018)

AHP, TOPSIS ve
VIKOR

Yücel (2018)

Bulanık AHP,

Özdemir (2017)

&
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ve

Rajaa

&

Lu

en uygun tedarikçilerin seçilmesi
amacı ile en uygun tedarikçiler
belirlenmiştir.
Bulanık TOPSIS yöntemiyle
kumaş üreten bir tekstil işletmesi
için
alternatif
tedarikçiler
arasından optimal tedarikçi
seçimi yapılmıştır.
Hazır
giyim
firmalarının
çalıştıkları tedarikçileri seçerken,
temel alınan kriterlere verdikleri
önceliği ve kriter hiyerarşisi
belirlenmiştir.
Fason
üretim
yapan
bir
işletmenin
tedarikçi
seçimi
probleminin
değerlendirilmesinde
Bulanık
Topsis yöntemi kullanılmıştır.

ELECTRE

Bulanık TOPSIS

Arıkan (2016)

Bulanık eşli
karşılaştırma yöntemi

Ofluoğlu & Miran
(2014)

Bulanık TOPSIS

Vatansever (2013)

2. METODOLOJİ
Bu kısımda çalışmada kullanılan yöntemlerle ilgili açıklamalar ve
yöntemlerin uygulama aşamaları verilmiştir.
2.1. Entropi Yöntemi
Çok kriterli karar vermenin en önemli aşamalarından birisi de
kullanılan kriterlerin ağırlık derecelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla
geliştirilen birkaç yöntemden biri olan Entropi yöntemi ilk defa
Rudolph Clausius ve Shannon tarafından tanımlanmıştır( Eş ve
Kocadağ, 2020). Entropi yöntemi, kişiden kişiye değişebilen
sübjektifliği önem dereceleri yerine çalışmada kullanılan karar matrisi
verileri içindeki değişimi baz alarak kriterlerin karar süreci içindeki
önem derecelerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
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Entropi yönteminin aşamaları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Atay
& Özdağoğlu, 2017; Erol & Ferrell, 2009; Wang & Lee, 2009;
Ömürbek, Eren & Dağ, 2017; Karaatlı, 2016)
Adım 1: Karar Matrisinin elde edilmesi: m sayıda alternatif ve n
sayıda kriterli karar matrisi aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır.

(1)
[

]

Adım 2: Kriterlerin normalizasyon değerlerinin bulunması: Farklı
ölçü birimlerindeki aykırılıkları elimine etmek için normalizasyon
değerleri hesaplanır.
(2)

∑

Adım 3: Kriterlerin Entropi değerlerinin bulunması:

∑

))

(3)
)

(4)

Adım 4: Farklılaşma Derecelerinin Hesaplanması
(5)
Adım 5: Kriter Ağırlıklarının Bulunması
∑

∑

(6)

𝑎𝑖 j. indeksi için i. alternatifin değeri;

𝑃𝑖 i. alternatif için j. indeksin değer ölçeğidir.
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2.2. SAW Yöntemi
1954 yılında Ackoff ve Churchman tarafından geliştirilen Simple
Additive Weighting (SAW) yöntemi, basit bir yöntem olması
nedeniyle çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde sık sık
uygulanan bir yöntemdir. SAW yöntemi her alternatif için kriter
değerlerinin nicelleştirilmesi ile başlayarak bu değerleri içeren karar
matrisinin

oluşturulması

ile

devam

etmektedir.

Ardından

normalleştirilmiş karar matrisi elde edilerek kriter ağırlıklarının
ataması gerçekleştirilir. Her alternatif için toplam puan oluşturularak
en yüksek puana sahip olan alternatifin seçimi ile çözüm sonlandırılır.
SAW yönteminde izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir: (Urmak, Çatal
& Karaatlı, 2017).
Adım 1: Normalize Karar Matrisinin Bulunması: İlk olarak kriterlerin
türü

belirlenmektedir.

Kriterin

türü

maksimizasyon

olarak

belirlendiğinde eşitlik (1) ile gösterilen fayda kriterine ait olan formül
kullanılır. Kriterin türü minimizasyon olarak belirlendiğinde ise eşitlik
(2) ile gösterilen maliyet kriterine ait formül kullanılır. Eşitlikler
yardımıyla karar matrisi normalize edilmiş olur.

𝑖

{

𝑖

𝑖

𝑎

𝑎𝑖

𝑎

𝑖

𝑖

𝑖𝑖 𝑖

𝑖𝑖 𝑖

(1), (2)

Adım 2: Alternatiflerin Tercih Değerlerinin Hesaplanması: Birinci
adımda elde edilen normalize karar matris değerleriyle her bir kriterin
ağırlık değerlerin çarpılarak, her bir alternatifin toplam tercih değeri
bulunur. Alternatiflerin tercih değerleri eşitlik yardımı ile hesaplanır.
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Sj= ∑

𝑖

𝑖

𝑖 : kriterin ağırlığı

(3)

Alternatifin 𝑆 değerinin yüksek olması daha fazla tercih edileceği

anlamına gelmektedir. Göreli değerler (𝑆 %) ise eşitlik (4) yardımıyla
her bir değerinin toplam alternatif değerine oranlanması ile bulunur.
Yüksek 𝑆 % değeri elde eden alternatif ilk sırada yer alır.
𝑆

(4)

∑

2.3. VIKOR Yöntemi
2004 yılında Opricovic ve Tzeng tarafından kullanılan VIKOR
yöntemi, çok kriterli kompleks problemlerin çözümü için geliştirilen,
çelişen kriterlerin bulunması durumunda alternatiflerin sıralanmasında
ve en iyi alternatifin belirlenmesini hedeflemektedir. Kriterlerin ed
ideal kritere yakınlıklarına göre belirli uzlaşık çözüm sunarak, tüm
kriterler bakımından en yüksek performansı gösteren alternatif
belirlenmektedir. Bu çözümde temel hedef kriterlerde bireysel
pişmanlığı minimize ederken kriterlerin grup halindeki fayda değerini
maksimize etmektir (Opricovic ve Tzeng, 2004; Lin vd., 2021:273).
Yöntemin aşamaları şu şekildedir (Yıldırım & Öner 2018, Gül & ark.,
2012):
1. Aşama: En iyi ve en kötü kriter değerin belirlenmesi: Karar
matrisinde her bir kriter için en iyi değer

ve en kötü

olarak

belirlenir. Fayda özelliğinie sahip olan kriterlerde en yüksek değer en
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iyi değer olarak belirlenirken, maliyet bildiren kriterlerde en iyi değer
düşük değer olarak kabul edilir.
Fayda

Maliyet

(1)
2. Aşama: Si ve Ri değerlerinin hesaplanması: Si ve Ri değerleri,
aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanmaktadır.

(
∑

∑

∑

)

(2)
(3)

3. Aşama: Qi değerlerinin hesaplanması: Q değeri aşağıdaki
formülasyonlar yardımıyla hesaplanmaktadır.
(4)
)

)

)

q=0,5

(5)

4. Aşama: Alternatiflerin sıralanması ve koşulların denetlenmesi:
Elde edilen Qi değerlerine göre ün küçük değere sahip olan alternatif
en iyi alternatif olarak belirlenmektedir. Bunun yanı birinci
alternatifin kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar
koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Kabul edilebilir avantaj, birinci olan alternatif ile ikinci alternatif
arasındaki farkın belli bir orandan fazla olması gerekmektedir. Bu
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oran

m

alternatif

sayısın

göstermek

üzere

aşağıdaki

gibi

hesaplanmaktadır.
Q(A2)-Q(A1) ≥ DQ

(6)

Kabul edilebilir istikrar koşulu ise Qi değerine göre üstün olarak
birinci olan alternatifin aynı zamanda S veya R değerlerine göre de
diğer alternatiflerden üstün olması anlamına gelmektedir. Bu durumda
birinci olan alternatif iki veya üç değeriyle de diğer alternatiflerden
üstün olacak ve istikrarlı bir sonuç sağlayacaktır.
3. UYGULAMA
Uygulama yapıldığı tekstil firması İstanbul ilinde faaliyet gösteren
büyük ölçekli bir hazır giyim firmasıdır. Çalışma kapsamında firmaya
fason

üretim

yaparak

ürün

tedarikinde

bulunan

9

atölye

değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu kısmında öncelikle firma yetkilileri
ile görüşerek karar sürecinde etkili olan karar kriterleri ve bu
atölyelerin bu kriterlere göre kriter değerleri belirlenmiştir. Buna göre
çalışmada kullanılan başlıca kriterler sırasıyla parça başı ücret, ürün
kalitesi,

hata(defo)

oranı,

teslimat

zamanına

uyma,

müşteri

memnuniyeti ve haftalık üretin kapasitesidir. Belirlenen kriterleri ve
geçmiş literatür çalışmaları tablo 2'de verilmiştir. Kriterlerin karar
sürecindeki önem dereceleri Entropy yöntemiyle elde edilmiştir.
Tedarikçi seçiminde alternatiflerin sıralanması için Microsoft Excel
Programı ile VIKOR ve SAW yöntemleri kullanılmıştır. Tedarikçi
firmaların isimleri haksız rekabete sebebiyet vermemek adına
gizlenmiş ve kullanılan yöntemlerde alternatif isimleri 1.Atölye,
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2.Atölye, 3. Atölye, 4. Atölye, 5. Atölye, 6.Atölye, 7. Atölye, 8.
Atölye, 9. Atölye ve 10. Atölye şeklinde tanımlanmıştır.
Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Tedarikçi Seçim Kriterleri
Tedarikçi Seçim
Kaynaklar
Kriterleri
Parça
Başı
Ücret

Ürün
Kalitesi

Defo/Hata Oranı

Teslimat
Zamanına
Uyma
Müşteri
Memnuniyeti
Haftalık Üretim
Kapasitesi
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Wang & ark.(2020), Rodrigues & ark.(2020), Kabadayı &
Küçük(2020), Gustina & ark.(2019), Burney & Ali(2019),
Sancaklı & Kaçtıoğlu(2019), Nong & Ho(2019), Bakhat &
Rajaa(2019), Öztürk(2019), Supçiller & Deligöz(2018),
Özdemir(2017) ve Arıkan & ark.(2016)
Wang & ark.(2020), Rodrigues & ark.(2020), Kabadayı &
Küçük(2020), Gustina & ark.2019), Burney & Ali(2019),
Sancaklı & Kaçtıoğlu(2019), Nong &Ho(2019), Bakhat
&Rajaa(2019), Öztürk(2019), Supçiller &Deligöz(2018),
Özdemir(2017), Çiçek & ark(2020), Arıkan & ark.(2016)
ve Karataş &Kayacan (2019)
Öztürk(2019),
Gustina,
vd.(2019),
Sancaklı
&Kaçtıoğlu(2019),
Supçiller
&Deligöz(2018)
ve
Özdemir(2017).
Wang & ark.(2020), Rodrigues & ark.(2020), Kabadayı
&Küçük(2020), Sancaklı &Kaçtıoğlu(2019), Burney
&Ali(2019), Nong &Ho(2019), Öztürk(2019), Bakhat
&Rajaa(2019), Karataş &Kayacan(2019), Supçiller
&Deligöz(2018), Özdemir(2017), Arıkan(2016).
Rodrigues & ark.(2020), Gustina & ark.(2019), Burney &
Ali(2019), Nong & Ho(2019), Supçiller & Deligöz(2018).
Wang & ark.(2020), Rodrigues & ark.(2020), Gustina &
ark.(2019), Nong & Ho(2019), Supçiller & Deligöz(2018).
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3.1. Entropi Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması
Bu kısımda belirlenen karar kriterlerinin ağırlık değerleri Entropy
yönteminin

uygulama

aşamalarında

yer

alan

formülasyonlar

kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlerin karar
matrisi tablo 3'te verilmiştir.
Tablo 3 : Karar Matrisi
Atölyeler

Parça

Defo

Haftalık
Üretim
Kapasitesi

Ürün

Müşteri

Teslimat

Başı

Hata

Kalitesi

Memnuniyeti

Zamanına

Ücret

Oranı

1. Atölye

1,70

0,98%

2787,58

0,659

0,6332

0,96

2. Atölye

1,70

0,88%

1894,85

0,156

0,8051

0,92

3. Atölye

1,65

0,92%

4223,79

0,185

0,6507

0,85

4. Atölye

1,70

1,02%

4738,62

0,637

0,5977

0,92

5. Atölye

1,70

0,82%

2369,31

0,105

0,7010

0,90

6.Atölye

1,65

1,11%

4871,27

0,258

0,6666

0,98

7. Atölye

1,75

0,78%

1244,39

0,600

0,7159

0,80

8. Atölye

1,75

0,75%

932,74

0,200

0,6485

0,86

9. Atölye

1,65

1,09%

4294,44

0,200

0,5814

0,95

10. Atölye

1,65

1,09%

4294,44

0,200

0,5814

0,91

Uyma

Karar matrisinde yer alan kriterlerin normalizasyon değerlerinin
hesaplaması için Entropy yönteminde yer alan 2 numaralı formül
uygulanmış ve elde edilen değerler tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4: Kriterlerin Normalizasyon Değerleri
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ATÖLYELER

K1

K2

K3

K4

K5

K6

1. Atölye

0,1006

0,1038

0,0881

0,2059

0,0962

0,1061

2. Atölye

0,1006

0,0932

0,0599

0,0488

0,1223

0,1017

3. Atölye

0,0976

0,0975

0,1334

0,0578

0,0989

0,0939

4. Atölye

0,1006

0,1081

0,1497

0,1991

0,0908

0,1017

5. Atölye

0,1006

0,0869

0,0749

0,0328

0,1065

0,0994

6.Atölye

0,0976

0,1176

0,1539

0,0806

0,1013

0,1083

7. Atölye

0,1036

0,0826

0,0393

0,1875

0,1088

0,0884

8. Atölye

0,1036

0,0794

0,0295

0,0625

0,0985

0,0950

9. Atölye

0,0976

0,1155

0,1357

0,0625

0,0883

0,1050

10. Atölye

0,0976

0,1155

0,1357

0,0625

0,0883

0,1006

Tablo 4'te elde edilen değerlere Entropy yönteminde yer alan 3 ve 4
numaralı formüller uygulanarak kriterlerin entropy değerleri elde
edilmiş ve tablo 5'te verilmiştir. 4. formülde kullanılan k değeri
1/Ln10 olarak hesaplanmış ve 0,4343 alınmıştır.
Tablo 5: Entropi Hesaplama (Ej değerleri)
K1

K2

K3

K4

K5

K6

0,9999

0,9960

0,9515

0,9153

0,9979

0,9993

Kriterlerin belirsizlik değerlerinin hesaplanması amacıyla tablo 5'te
yer alan değerlere Entropy yönteminin uygulama aşamalarındaki 5.
formül uygulanmış ve elde edilen değerler tablo 6'da verilmiştir.
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Tablo 6: Belirsizlik(Dj) Değerleri
K1

K2

K3

K4

K5

K6

0,00011

0,00399

0,04855

0,08465

0,00211

0,00073

TOPLAM
0,14013

Beşinci adımda; ağırlık hesaplamaları yapılmıştır. Şekil 4’te bulunan
kriter

değerleri,

aynı

tablodaki

toplam

değere

bölünerek

hesaplanmıştır.
Tablo 7: Ağırlık Değerleri
K1

K2

K3

K4

K5

K6

Parça

Defo
Hata
Oranı

Haftalık

Ürün
Kalitesi

Müşteri
Memnuniyeti

Teslimat
Zamanına
Uyma

0,6041

0,0151

0,0052

Başı
Ücret
0,0008

Üretim
Kapasitesi

0,0284

0,3464

Elde edilen değerlere bakıldığında, karar sürecinde en önemli kriterin
0,6041 değeriyle ürün kalitesi olduğu ve bunu 0,3464 değeriyle
haftalık üretim kapasitesi ve 0,0284 değeriyle defo-hata oranı takip
etmektedir. Müşteri memnuniyet önem derecesi 0,0015 olarak
bulunurken, teslimat zamanına uyma ve parça başı ücret kriterlerinin
değerleri çok daha düşük olarak hesaplanmıştır.
3.2. Alternatiflerin SAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Entrpy

yöntemiyle

kriterlerin

ağırlıkları

belirlendikten

sonra

alternatiflerin sıralama değerlerinin belirlenmesi amacıyla SAW
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yöntemi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.
Problemin karar matrisine SAW yönteminde yer alan 1 ve 2 numaralı
formüller uygulanarak elde edilen kriterlerin normalizasyon değerleri
tablo 8'de verilmiştir.
Tablo 8: Karar Matrisinin Normalizasyonu
MİN
MİN
MAX
ATÖLYELER

MAX

MAX

MAX

K1

K2

K3

K4

K5

K6

1. Atölye

0,9706

0,7653

0,5722

1,0000

0,7865

0,9796

2. Atölye

0,9706

0,8523

0,3890

0,2367

1,0000

0,9388

3. Atölye

1,0000

0,8152

0,8671

0,2807

0,8082

0,8673

4. Atölye

0,9706

0,7353

0,9728

0,9666

0,7424

0,9388

5. Atölye

0,9706

0,9146

0,4864

0,1593

0,8707

0,9184

6.Atölye

1,0000

0,6757

1,0000

0,3915

0,8280

1,0000

7. Atölye

0,9429

0,9615

0,2555

0,9105

0,8892

0,8163

8. Atölye

0,9429

1,0000

0,1915

0,3035

0,8055

0,8776

9. Atölye

1,0000

0,6881

0,8816

0,3035

0,7221

0,9694

10. Atölye

1,0000

0,6881

0,8816

0,3035

0,7221

0,9286

Alternatiflerin tercih değerlerinin hesaplaması için tablo 8'de yer alan
değerlere SAW yöntemindeki 3 numaralı formül uygulanmış ve elde
edilen değerler tablo 9'da verilmiştir.
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Tablo 9: Alternatiflerin Tercih Değerleri
ATÖLYELER

Sj

ATÖLYELER

Sj

1. Atölye

0,8418

4. Atölye

0,9587

2. Atölye

0,3227

1. Atölye

0,8418

3. Atölye

0,5106

7. Atölye

0,6842

4. Atölye

0,9587

6.Atölye

0,6206

5. Atölye

0,3094

9. Atölye

0,5250

6.Atölye

0,6206

10. Atölye

0,5248

7. Atölye

0,6842

3. Atölye

0,5106

8. Atölye

0,2955

2. Atölye

0,3227

9. Atölye

0,5250

5. Atölye

0,3094

10. Atölye

0,5248

8. Atölye

0,2955

Tablo 9'da yer alan değerlere göre en yüksek tercih değerine sahip
olan alternatif en iyi alternatiftir. Alternatiflerin tercih değerlerine
göre büyükten küçüğe doğru sıralama değerleri tablo 9'a eklenmiştir.
Buna göre belirlenen kriterlere göre en yüksek performans elde eden
tedarikçi 0,9587 değeriyle 4.Atölye olmuştur. Bu atölyeyi sırasıyla
birinci, yedinci, altıncı, dokuzuncu ve onuncu atölye izlemektedir. En
düşük performans değerini elde ederek sonuncu olan atölye ise
sekizinci atölye olmuştur.
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3.3. Alternatiflerin VIKOR Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Entrpy yöntemiyle kriterlerin ağırlıkları alternatiflerin sıralama
değerlerinin belirlenmesi amacıyla VIKOR yöntemi kullanılmış ve
elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Çalışmada kullanılan karar matris değerlerine VIKOR uygulama
aşamalarında yer alan 1 numaralı formül kullanılarak kriterlerin en ifi
ve en kötü değerleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar tablo 10'da
verilmiştir.
Tablo 10: Kriterlerin En İyi ve En Kötü Değerleri
ATÖLYELER

K1

K2

K3

K4

K5

K6

1. Atölye

1,70

0,98%

2787,58

0,659

0,6332

0,96

2. Atölye

1,70

0,88%

1894,85

0,156

0,8051

0,92

3. Atölye

1,65

0,92%

4223,79

0,185

0,6507

0,85

4. Atölye

1,70

1,02%

4738,62

0,637

0,5977

0,92

5. Atölye

1,70

0,82%

2369,31

0,105

0,7010

0,90

6.Atölye

1,65

1,11%

4871,27

0,258

0,6666

0,98

7. Atölye

1,75

0,78%

1244,39

0,600

0,7159

0,80

8. Atölye

1,75

0,75%

932,74

0,200

0,6485

0,86

9. Atölye

1,65

1,09%

4294,44

0,200

0,5814

0,95

10. Atölye

1,65

1,09%

4294,44

0,200

0,5814

0,91

f*

1,65

0,75

4871,27

0,659

0,8051

0,98

f-

1,75

1,09

932,74

0,200

0,5814

0,80
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Alternatiflerin Si ve Ri değerlerini bulmak için tablo 10'daki değerlere
VIKOR Algoritmasında yer alan 2 ve 3 numaralı formüller
uygulanarak elde edilen sonuçlar tablo 11'de verilmiştir.
Tablo 11: Ortalama Grup Faydaları (S Değeri Hesaplamaları)
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

0,2139 0,8226 0,6014 0,073 0,8394 0,475 0,3977 0,8617 0,594 0,5951
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

0,1833 0,5485 0,5169 0,024 0,6041 0,4373 0,319 0,5005 0,5005 0,5005

Alternatiflerin S* ,

, R* ve

değerleri ile q=0,5 olmak üzere

hesaplanan Qi değerleri elde etmek için VIKOR Algoritmasında yer
alan 4 ve 5 numaralı formüller uygulanmış ve elde edilen sonuçlar
tablo 12 ve tablo 13'te verilmiştir.
Tablo 12: S* ,

, R* ve

Değerleri
0,0731
0,8617

S*

0,024
0,604

R*
R-

Tablo 13: Alternatiflerin Qi Değerleri
Q1
0,226

Q2
0,927

Q3
0,759

Q4
0,000

Q5
0,985

Q6
0,611

Q7
0,460

Q8
0,910

Q9
0,741

Q10
0,741

Elde edilen Qi değerlerine göre, en küçük Qi değerine sahip olan
alternatif en iyi alternatiftir. Buna göre VIKOR yönteminde
alternatiflerin Qi değerlerini küçükten büyüğe sıraladığımızda en iyi
tedarikçi SAW yönteminde de olduğu gibi 0,000 değeriyle 4.Atölye
olmuştur. Bu atölyeyi sırasıyla birinci, yedinci, altıncı, dokuzuncu ve
onuncu atölye izlemektedir.
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Bu yöntemde Sıralamaların doğruluğu iki koşulun ispatlanması ile
teyit edilmelidir. Bunlardan birincisi kabul edilebilir avantaj için
VIKOR algoritmasında yer alan 6. formül sağlanmalıdır. Bunun için;
Q(A2) - Q(A1) ≥ DQ

0,226-0,000 ≥ 1/(10 - 1) 0,226 ≥

0,1111 olduğundan birinci koşul sağlanmıştır.
Ayrıca ikinci koşul için, birinci olan alternatifin S ve R değerlerinin de
diğer alternatiflere göre üstün olması koşulu içinde alternatiflerin S ve
R değerleri tablosuna bakıldığında birinci olan 4.Atölyenin hem S
hem de R değerinin diğer tüm alternatiflerden üstün olduğu
görülmektedir. Bu da birinci olan alternatifin istikrarlı bir çözüm
olduğunu göstermektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Tedarikçi seçimi işletmelerin ayakta kalabilmek, kar edebilmek ve
uzun vadede rekabet avantajı kazanmak için son derece önemlidir.
Tekstil sektörü gibi tedarikçi ilişkilerinin çok yoğun olduğu, üretim
sürecinde tedarikçi uyumu ve toplam ürün maliyetleri içinde tedarikçi
maliyetlerinin büyük pay alması sebebiyle doğru nitelik ve niceliklere
sahip tedarikçi veya tedarikçilerin belirlenmesi büyük bir önem
kazanmaktadır. Tedarikçi seçimi problemi birden fazla alternatifin
birden fazla kriterle değerlendirilmesini gerektiren bir çok kriterli
karar verme problemidir. Bu nedenle işletme yöneticilerinin kendi
amaç ve stratejilerine uygun tedarikçileri doğru ve güvenilir bilgiler
ışığında

amaçlarına

uygun

yöntem

ve

tekniklerle

gerekmektedir.
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seçmeleri

Bu çalışmada çok kriterli karara verme yöntemlerinden Entropy,
VIKOR ve SAW yöntemleriyle bir tekstil şirketinin optimal
tedarikçiyi belirlemesi konusunda yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
Çalışmada kullanılan kriterler firma yetkilileri ile görüşülerek karar
verilmiş ve bu kriterlerin önem dereceleri Entropy yöntemi
belirlenmiştir.

Entropy

yönteminden

elde

edilen

sonuçlara

bakıldığında ürün kalitesinin bu karar sürecinde en önemli kriter
olduğu ve bunu üretim kapasitesinin takip ettiği görülmektedir.
Entropy yönteminde herhangi bir kriterin önemli olup olmadığı o
kriterin alternatif değerlerinin birbirine yakın veya farklı olmasına
bağlıdır. Herhangi bir kriterin tüm alternatiflerde değerleri aynı olması
durumunda Entropy yöntemine göre bu kriterin önem derecesi sıfır
olarak belirlenmektedir. Bu durumunda kriterin süreç için gereksiz
olduğu sonucuna varılamaz. Kriterin alternatifleri birbirinden ayırt
etme değerinin zayıf olduğu söylenmektedir. Çalışmada parça başı
ücret, Defo (hata) Oranı, Müşteri memnuniyeti ve teslimat zamanına
uyma kriterlerinin Entropy yöntemi sonunda önemsiz kriter olarak
değerlendirmesi bu kriterlerin alternatifler değerlerinin birbirinden
yakın olmasındandır. VIKOR ve SAW yöntemleriyle yapılan analiz
sonucunda elde edilen sonuçların birbiriyle aynı olduğu ve her iki
yöntemde de en iyi ilk üç tedarikçi sırasıyla 4.atölye, 1.atölye ve 7.
atölye olarak belirlenmiş ve optimal tedarikçinin 4.Atölye olduğu
görülmüştür. Bu sonucun orta çıkmasında en büyük etkenin ilk üç
atölyenin ürün kalite değerlerinin diğer atölyelere göre gözle
görülebilir bir farklılığın olmasıdır. Ürün kalitesinin önem derecesinin
de yüksek çıkması bu alternatiflerin sıralamada ilk üç sırada yer
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almasını sağlamıştır. Her iki yöntemde elde edilen sıralama
değerlerinin benzerliği elde edilen sonucun doğruluğunu ve kullanılan
yöntemlerinin amacına uygunluğunu teyit etmektedir.
Kullanılan yöntemlerin anlaşılması kolay, değişikliklere uyarlanabilir
ve tutarlı sonuçlar sunması, bu alanda karar vericiler için kullanılabilir
teknikler olduğunu göstermektedir. Tedarikçi seçimini bu yöntemlerle
yapacak uygulamacılar, kendi tedarikçi probleminde yer alan
değişkenleri problem sürecine ekleyerek yeni çözümler elde
edebilecektir. Ayrıca çalışma sonuçları sektör için genellenebilir
değildir. Bu alanda yapılacak gelecek çalışmalarda farklı kriterler ve
faklı

çok

kriterli

karar

verme

yöntemleriyle

gerçek

hayat

problemlerinin çözümüne katkı sağlayacaklardır. Böylece elde edilen
sonuçların tutarlılığı da analiz edilmiş olacaktır.
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GİRİŞ
Ücret üzerinden alınan gelir vergisi en kapsamlı vergi türüdür. Gelir
İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre 2018 yılında Türkiye’deki
faal mükellef sayısı 5.738.531’dir (GİB,2018). Ancak ücret geliri elde
eden ücretli sayısı ise 19.5 milyondur (TÜİK,2018). Toplam
ücretlilerin önemli bir kısmını ise (%25-30) asgari ücretliler
oluşturmaktadır. Bu nedenle alt gelir dilimini temsil eden asgari ücret
gelirleri üzerindeki fiili vergi yükünün tespiti önemli ve gereklidir.
Türk vergi sisteminde ücret gelirleri için artan oranlı vergileme usulü
geçerlidir. Genellikle stopaj usulüyle ve aylık olarak hesaplanan gelir
vergisinin her ay için farklı tutarda tahakkuk etmesi söz konusudur.
Bu nedenle ücret geliri üzerindeki efektif gelir vergisinin tespiti 12
aylık bir ortalamayı temsil etmektedir.
Nominal vergi oranlarını dikkate alarak vergi yükü konusunda
değerlendirme yapmak bizi yanıltıcı sonuçlara götürebilmektedir.
Önemli olan fiili vergi yüküdür. Türk vergi sisteminde olduğu gibi bir
çok

vergi

sisteminde

vergilendirilmesine

yönelik

asgari

ücret

uygulamalar

gelirlerinin

düşük

bulunmaktadır.

Vergi

muafiyeti, vergi istisnası ve vergi indirimi gibi uygulamalar ödenmesi
gereken net vergi tutarını azaltan uygulamalardır. Bu nedenle
ödenmesi gereken net vergi tutarının tespiti için söz konusu indirim ve
muafiyetlerin vergi matrahından arındırılması gerekmektedir. Fiilen
ödenen verginin toplam gelire oranı olarak ifade edilen efektif gelir
vergisi oranı vergi yüküne ilişkin önemli bir gösterge olduğundan
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başta iş gücü olmak üzere yatırımcı, politika yapıcılar ve siyasi iktidar
gibi tüm aktörleri ilgilendiren önemli bir referanstır.
Verginin muhatapları için nominal oranlar yanıltıcı olabilmektedir.
Çok uluslu şirketlerin yatırım tercihlerinde nominal vergi oranları
yerine

efektif

vergi

oranları

dikkate

alınmaktadır.

Örneğin

Hollanda’da nominal kurumlar vergisi göreceli olarak bir çok ülkeden
yüksektir ancak Hollanda’daki efektif kurumlar vergisi oranına ilişkin
yapılan çalışmadaki bulgular Hollanda’nın en düşük efektif kurumlar
vergisi oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ortaya koymuştur
(Delgado Fernández, Martínez ve Presno, 2019:951). Düşük efektif
vergi oranları Hollanda’nın rekabetçi vergi politikalarının bir
sonucudur. Yine Park (2020) tarafından Güney Kore ve Japonya
ekonomilerine yönelik yapılan araştırmadaki bulgular da Delgado vd.
(2019)’nin bulgularıyla örtüşmektedir. Hollanda’nın dünya yabancı
yatırım stokundaki yüksek payı Delgado vd. (2019:951)’nin düşük
efektif vergi oranına ilişkin yaptığı tespiti doğrular niteliktedir.
Alt gelir dilimini temsil eden asgari ücret gelirleri üzerindeki fiili
vergi yükünün tespitine ilişkin bu çalışmada hem makro hem de mikro
ölçekte efektif gelir vergisi oranları hesaplanmıştır. Efektif gelir
vergisi oranın tespitine ilişkin iş bu çalışma ampirik verilere
dayanmaktadır. Bu kapsamda asgari ücret üzerinden toplanan gelir
vergisine ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarından,
asgari ücretli sayısı, asgari ücretli gelirleri, asgari geçim indirimine
ilişkin veriler ise asgari ücret bordroları ve Gelir İdaresi Başkanlığı
faaliyet raporlarından faydalanarak hesaplanmıştır.

180

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

1. LİTERATÜR
Efektif vergi oranlarına ilişkin olarak ilk çalışmalar Joines (1981) ve
Seater (1982) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde efektif vergi oranları hesaplanmıştır. Bu
çalışmalardan sonra dikkati çeken önemli çalışmalar Lucas (1990),
Razin ve Sadka (1993) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda milli
gelir ve vergi hasılatı gibi makro verilerden yararlanılarak efektif
vergi oranları hesaplanmıştır.
Konu hakkındaki ilk kapsamlı çalışma Mendoza. Razin ve Sadka
(1994) tarafından yapılmıştır. OECD tarafından düzenli olarak
yayınlanan milli gelir, vergi hasılatı, tüketim, işgücü geliri ve sermaye
geliri gibi verilerden yararlanılarak G–7 ülkeleri için efektif vergi
oranları hesaplanmıştır. Geçmiş yıllara ilişkin vergi hasılatı ve milli
gelir hesaplarındaki verilerden faydalanma temelli bu çalışmada ücret
gelirleri, vergi hasılatı, işçi ve işveren sigorta primleri temel
değişkenlerdir.
Mendoza vd.(1994) yönteminin avantajı hesaplamaya ilişkin veri
teminindeki kolaylıktır. Ülke kesitlerine ilişkin zaman serisi için
gerekli olan milli gelir ve vergi hasılatı gibi istatistikler temel
kullanılan verilerdir. Basit metodolojisi dışında efektif vergi oranının
hesabında vergi iadeleri, vergi muafiyet ve istisnalarını dikkatte
aldığından fiili vergi yükünün hesabında etkindir.
Efektif vergi oranına ilişkin bir diğer yöntem ise OECD tarafından
kullanılan vergi takozu yöntemidir. Vergi takozu, işçinin işverene
toplam maliyeti ile işçinin eline geçen net ücreti arasındaki yüzdesel
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farkı ifade eder (Hodge ve Hickman, 2018: 2). Sosyal sigorta primleri,
gelir vergisi, işsizlik sigortası gibi mali ve parafiskal kesintiler toplamı
ile işçinin eline geçen net ücret toplamı işçinin işverene olan toplam
maliyetini oluşturmaktadır (Tansöker, 2017: 317).
Tecl (2018:17) tarafından her iki metodoloji (vergi takozu yöntemi ve
Mendoza

vd’nin

makro

yöntemini)

kullanılarak

yapılan

hesaplamalarda her iki yöntemle bulunan sonuçlar arasında önemli bir
farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu çalışmaya göre Avrupa
Birliği ülkelerindeki işgücü geliri üzerindeki efektif vergi oranları
farklı yöntemlerle hesaplansa da benzer sonuçların ortaya çıktığı
anlaşılmıştır.
Türkiye’deki

işgücü

üzerindeki

efektif

vergi

oranına

ilişkin

çalışmaların bir kısmı vergi takozu bir kısmı da milli gelir
hesaplamalarına dayanan makro yönteme dayanmaktadır. OECD
verilerinden yararlanılarak Uşun (2019) tarafından vergi takozu
kullanılarak yapılan efektif vergi oranına ilişkin çalışmada Türkiye’de
2018 yılı için asgari ücretli bir çalışanın vergi takozunun %35,51
olduğu, ancak işverenin şartları yerine getirip % 5 sosyal güvenlik
kurumu (SGK) teşvikinden yararlanması halinde bu oranın %
35,51’den % 32,77’ye düşeceği hesaplanmıştır.
Türkiye’de efektif vergi oranına ilişkin çalışmalardan bir diğeri ise
Unlukaplan ve Arısoy (2011) tarafından yapılan çalışmadır. Söz
konusu çalışmada Mendoza yöntemine göre tüketim, hanehalkı ve
işgücü
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üzerindeki

efektif

vergi

oranları

hesaplanmıştır.
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Bu

hesaplamalar sonucunda 2006 yılı itibariyle Türkiye’de işgücü
üzerindeki efektif vergi oranın olduğu hesaplanmıştır.
Türkiye’de asgari ücret üzerindeki efektif vergi oranına ilişkin Rakıcı
ve Vural (2011) tarafından mikro yaklaşımla yapılmış çalışmada ise
tek ücret bordrosu (bekar ve çocuksuz asgari ücretli) inceleme konusu
yapılmıştır. Bekar ve çocuksuz asgari ücretli çalışanın ücret geliri
üzerindeki efektif vergi oranının (gelir vergisi + damga vergisi) 7.96
olduğu tespit edilmiştir.
2. ÇEŞİTLİ VERGİ SİSTEMLERİNDE ÜCRET GELİRLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ
Bir çok vergi sisteminde alt gelir dilimleri için sıfır vergi veya
minimum vergileme söz konusudur. Asgari ücret gelirleri de bu
anlamda bir çok ülkede vergi dışı kalmakta veya minimum oranda
vergilendirilmektedir. Bazı vergi sistemlerinde alt gelir dilimine sıfır
vergi uygulanması, bazı vergi sistemlerinde ise alt gelir dilimine
indirim, istisna ve muafiyetler sağlanarak

minimimum oranda

vergilendirme söz konudur.
Fransa’da ücret gelirlerine artan oranda gelir vergisi uygulanmaktadır.
Ücretlilerin yıllık gelirlerinin bir kısmı tamamen vergi dışı
bırakılmıştır (2019 yılı için 10.064 Avro). Vergi dışı bırakılan geliri
aşan kısımlar için artan oranlı bir vergileme söz konusudur. Artan
oranlı yapı beş gelir dilimi ve beş oranlı bir yapıdan oluşmaktadır.
Yıllık ücret gelirleri toplamının 10.064 -27.794 tutara isabet eden
kısmı %14 oranında vergiye tabii iken 152.261 avroyu aşan gelir
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kısmına ise (5. Dilim) %45 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır
(OECD,2019).
Birleşik Krallık’ta ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde artan oranlı
bir yapı söz konusudur. En alt gelir dilimine %20 gelir vergisi
uygulanmaktadır. Ancak Birleşik Krallık vergi sisteminde en az geçim
indirimi uygulanmaktadır. En az geçim indirimi uygulamasına gore
yıllık ücret geliri toplamının belli bir kısmının vergi dışı bırakılması
söz konusudur. Buna gore Birleşik Krallık sınırlarında çalışan bir
işçinin 2018-2019 mali yılında elde ettiği gelirin belirli bir kısmı
(12.200 sterlin) gelir vergi dışı kalmaktadır(HMRC,2019).
Fransa ve Birleşik Krallık vergi sistemlerindeki gibi Almanya vergi
sisteminde de ücret gelirleri artan oranlı olarak vergilendirilmektedir.
Dört gelir dilimi ve

dört oranlı bu yapıda asgari geçim indirimi

uygulaması bulunmaktadır. İlk vergi dilimi asgari geçim dilimi olup
bu tutar (2020 Yılı itibariyle 9.408 Avro) tamamen vergi dışıdır.
İkinci gelir diliminde en düşük oran % 14 ve en yüksek oran % 42
olmak üzere gelire göre artan oranlı bir yapı söz konusudur. Ücretlinin
medeni durumuna vergi oranı farklılaşabilmektedir. Ücretlinin medeni
durumuna göre 9.168 - 17.640 avro arası yıllık gelir eldenlere % 14 % 23.97, 17.640 - 54.058 avro arası gelir elde edenlere ise % 23.97 %

42

arası

vergi

oranlarının

uygulanması

söz

konusudur.

(Taxsummaries,2020).
Üçüncü ve dördüncü gelir dilimlerinde dilimler arası artan oranlı bir
yapı söz konusudur. Buna göre üçüncü gelir dilimindeki ücret gelirleri
(54.058 - 256.304 avroya arası) % 42 vergiye tabii iken dördüncü gelir
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dilimindeki (256.304 avroyu aşan) ücret gelirleri ise %45 oranında
vergiye tabiidir. Aynı çatı altında yaşayan eşlere gelirini tek gelir
olarak vergilendirebilme imkanı tanınmıştır. Sağlanan bu imkanla evli
çiftlerin

ücret

gelirleri

bekar

ücretlilere

göre

daha

düşük

vergindirilmiştir (OECD,2019).
3. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ÜCRET GELİRLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ
Türk vergi sisteminde ücret gelirleri üzerindeki temel vergi gelir
vergisidir. Bu kapsamda asgari ücret gelirleri de 193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanununda (GVK) belirtilen esaslara göre gelir vergisine
tabidir. Türk vergi sisteminde ödenmesi gereken net gelir vergisinin
hesaplanmasında vergilendirilebilir vergi matrahı, artan oranlı gelir
vergisi tarifesi, muafiyet ve istisnalar gibi bir çok değişken belirleyici
olmaktadır. Bu nedenle efektif vergi oranına ilişkin değerlendirme
öncesinde Türk vergi sisteminde ücret gelirlerinin vergilendirilmesine
ilişkin metotodolojinin irdelenmesini gerekli kılmaktadır.
Ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin süreçte önce vergi matrahı
belirlenmekte,

belirlenen

vergi

matrahına

yasal

vergi

oranı

uygulanarak gelir vergisi tespit edilmektedir. Ancak ödenecek net
gelir vergisinin tespiti asgari geçim indiriminin hesaplanan vergiden
mahsup edilmesi sonrasında gerçekleşmektedir.
Efektif gelir vergisi oranına ilişkin analiz öncesi ödenmesi gereken net
gelir vergisinin üç önemli temel belirleyicisi olan; gelir vergisi oranı,
gelir vergisi matrahı ve asgari geçim indirimi gibi uygulamalarından
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söz etmek Türk vergi sistemindeki efektif gelir vergisi oranına ilişkin
hesaplamaların somutlaştırılması açısından gereklidir.
3.1. Vergi Matrahı
Ücret üzerindeki gerçek vergi yükünün tespitinde

önemli olan

unsurlardan biri safi gelir diye nitelendirilen vergi matrahıdır. Diğer
bir ifade ile elde edilen gelirin vergi oranı uygulanacak kısmını ifade
eder. Zira gelir vergisi kanunu ile ücret sayılan bazı gelir unsurları
vergiden istisna tutulmuştur. Türk vergi sisteminde ücret gelirinin
vergilendirilmesinde vergi matrahının tespitinde gerçek usul esası
geçerlidir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 1998: 290). Diğer bir ifade ile
yasal vergi oranı ücret gelirine uygulanmadan önce safi ücret yani
vergi matrahı tespit edilir. Vergilendirilebilir gelir (vergi matrahı),
işveren tarafından çalışanına ödenen para ve ayınlar şeklindeki
ödemeler toplamından Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. Maddesinde
ücret gelirlerinden indirilmesine cevaz verilen harcama ve gelirlerin
mahsubu sonrasında ortaya çıkan tutarı temsil eder. Vergilendirilebilir
gelir safi geliri temsil etmektedir (Başaran, 2012: 7). Bu nedenle safi
ücretin tespiti için Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. Maddesinde
indirilmesine izin verilen harcama ve gelirlerin toplam ücret
gelirinden indirilmesi gerekmektedir (Tosuner ve Arıkan, 2017: 105).
Türk vergi sisteminde safi ücretin tespitinde brüt ücrete dahil olan
emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik destekleme
primleri, işsizlik sigortası primi gibi parafiskal giderler ile sendikalara
ödenen aidatlar ve engellilik indirimlerinin tamamı brüt ücret
gelirinden indirilirken, hayat ve şahış sigorta primleri ise belirlenen
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eşikleri

aşmamak

(GVK,1961).

şartıyla

brüt

ücretten

indirilebilmektedir

Sonuç olarak ödenmesi gereken verginin hesabında

dikkate alınan gelir miktarı (vergi matrahı) önemli bir değişkendir.
3.2. Gelir Vergisi Oranı
Ücret

geliri

üzerinden

belirleyecilerinden
oranıdır.

toplanan

net

vergi

miktarının

biri de ücret gelirine uygulanan yasal vergi

Tespit edilmiş vergi matrahına gelir vergisi kanununda

belirtilen tarifeye göre belirlenen oranlarda vergi hesaplanmaktadır.
193 sayılı GVK.’na göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde artan
oranlı bir yapı söz konusudur.
Tablo 1: Gelir Vergisi Tarifesi
Uygulanacak
Ücret Gelirleri

Vergi Oranı

22.000 TL'ye Kadar

15%

22.000 TL - 49.000 TL

20%

49.000 TL - 180.000 TL

27%

180.000 TL - 600.000 TL

35%

600.000 üzeri için*

40%

Kaynak: GİB (2020)
*2020’den itibaren ücret gelirleri için geçerlidir.

İlk gelir dilimine (vergi matrahına) %15 son vergi dilimine ise %40
uygulanmak üzere toplamda 5 gelir dilimi bulunmaktadır. Bu duruma
göre gelirin (matrahın) 22 bin TL’ye kadar olan kısmı için 15%, 22
bin TL – 49 bin TL arası için ise 20%, 49 bin -180 bin arası 27%, 180
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bin – 600 bin arası 35% ve 600 bin üstü için ise 40% oran uygulanmak
suretiyle gelir vergisi hesaplanmaktadır.
3.3. Asgari Geçim İndirimi
Asgari geçim indirimi (AGİ) Türk vergi sisteminde işgücünün
ödemesi gereken vergi miktarını azaltan önemli bir indirim
mekanizmadır. AGİ’de yasayla önceden belirlenmiş miktarlardaki
tutarların ödenmesi gereken gelir vergisinden mahsubu temeline
dayanan bir mekanizma söz konusudur. Asgari geçim indirimiyle
ücret gelirinin bir kısmının gelir vergisinden

arındırılması

amaçlanmaktadır.
Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün ve ortalama vergi oranının
hesabında

temel

belirleyici

değişken

asgari

geçim

indirimi

mekanizmasıdır. Diğer temel belirleyici değişkenlerden vergi oranı ve
vergi matrahı asgari ücrette kişiye göre değişkenlik göstermediğinden
asgari ücretin vergilendirilmesinde AGİ temel belirleyicidir. AGİ
emek üzerindeki vergi yükünü ücretliye ilişkin çalışan/çalışmayan eş
ve çocuk sayısına göre hesaplanmış özel bir indirim mekanizmasıdır
(GİB,2020:15).

Düşük

ücret

elde

edenlerin

vergi

yükünden

arındırılması temeline dayanan bu uygulamanın düşük ücretliler için
oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu mekanizma sayesinde düşük
gelir dilimlerinin büyük ölçüde vergi yükünden arındırıldığı
anlaşılmaktadır.
Asgari geçim indirimi tutarı, ücretlinin eşinin çalışma durumu ile
çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren asgari geçim indirimi
oranının
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ücretin

yıllık

brüt

tutarına

uygulanması
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suretiyle

belirlenmektedir. Asgari geçim indirimi oranının uygulanması ile
bulunan matraha, gelir vergisi tarifesinin birinci dilimine karşılık
gelen oran (% 15) uygulanarak

yıllık asgari geçim indirimi

belirlenmektedir. Yıllık asgari geçim indiriminin 12’ye bölünmesi
neticesinde de asgari geçim indiriminin aylık tutarı belirlenmektedir.
Bu tutar ücretlilerin aylık olarak belirlenen gelir vergisinden mahsup
edilir (GİB,2020:15). Gelir vergisinden mahsup edilmek üzere
ücretlinin çalışan/çalışmayan eş ve çocuk sayısına göre AGİ miktarı
2020 yılında her ay itibariyle 220,73 TL – 375,23 TL arasındadır.
AGİ, özellikle alt gelir dilimlerindeki ücretliler üzerindeki vergi
yükünün azaltan ve hatta bazı durumlarda vergiyi sıfırlayan etkin bir
değişkendir. Ücretlinin asgari geçim indirimi, ücret geliri üzerinden
hesaplanan gelir vergisi ile sınırlıdır. yani indirim tutarı hesaplanan
gelir vergisini aşması mümkün değildir (GİB, 2020:15).
4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
İşgücü üzerindeki ortalama efektif gelir vergisi (Ge) hesaplanmasında
makro ve mikro yöntemler olmak üzere iki temel yaklaşım
bulunmaktadır. Makro yaklaşımlarda temel yöntem geçmiş yıllara ait
milli gelir ve vergi hasılatı gibi verilerden yararlanarak fiili vergi
yükünü hesaplaması esastır. Hane halkı veya kurumların ortalama
efektif vergi oranının ölçümünde basit bir oranlanma tekniği
uygulanmaktadır. Belirli bir dönemde ilgili gelir türü üzerinden
toplanan vergilerin ilgili ulusal hesaplardan elde edilen gelirler
toplamına bölünmesi prensibine dayanır (Çevik, 2005:117).
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Mikro yöntemlerde aile, kişi ve şirket gibi mikro mükellef birimlerine
ilişkin verilerden faydalanarak efektif vergi oranı hesaplanmaktadır.
İleri ve geri mikro yöntemler olmak üzere iki tür mikro yöntem
bulunmaktadır. İleri doğru mikro yöntemde; vergi makasının
hesaplanması söz konusudur. Vergi makasında işçinin işverene
maliyeti ve işçinin eline geçen net ücret arasındaki farkı temsil
etmektedir. İşçiye ödenen net ücretin işçi maliyetine oranlanması
timeline dayanmaktadır. OECD’nin “Taxing Wages” çalışmalarında
ileri mikro yöntemi kullanılmaktadır (OECD,2000). Geriye doğru
mikro yöntemde ise şirket, kişi veya kurumlar gibi çeşitli mükellef
birimlerine ait finansal hesap verileri, anket sonuçları ve bunlara
dayalı

mikro

simülasyonlardan

yararlanılarak

vergi

yükünün

ölçülmesi gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak çalışmamızda hem mikro hem de makro yaklaşımlar
kullanılmak

suretiyle Türkiye’deki asgari ücret için efektif gelir

vergisi oranları hesaplanmıştır. Makro yöntemde vergi hasılatı
değerlerinden, mikro yöntemde ise ücret bordroları üzerindeki
verilerden faydalanılmıştır.
4.1. Makro Yönteme Göre Efektif Gelir Vergisi Oranı
Makro yöntemde gerçekleşmiş veriler üzerinden ücretler üzerindeki
efektif vergi oranın hesabı söz konusudur. Bu yöntemin ilk
uygulayıcısı Menzdoza’dır. Mendoza vd. (1994)’nin makro hesap
yönteminde ulusal hesaplardan yararlanılarak efektif vergi oranlarının
hesaplanması esastır.
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Makro yöntemde ulusal hesaplardan faydalanılarak efektif vergi
oranlarının hesaplanması esastır. Bu kapsamda bir yıla ilişkin efektif
gelir vergisi oranı 1 No’lu denklemde ifade edildiği üzere; asgari ücret
üzerinden toplanan vergi hasılatının toplam asgari ücret gelirlerine
(net asgari ücrete) oranlanmasıdır.
(1)

Ge = (av /ag ).100
1 No’lu denklemdeki

“av” verisi GİB tarafından yayınlanmakla

birlikle “ ge ” verisinin tarafımızca türetilmesi gerekmiştir. Zira gerek
asgari ücretli sayısı gerekse asgari ücret gelirleri TÜIK ve SGK
tarafından 2014 yılından itibaren açıklanmadığından bu verilerin
asgari ücret bordrolarındaki standart veriler ile GİB tarafından
yayımlanan asgari ücret vergi hasılatı verilerinden faydalanarak
türetilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle ilgili yıllara ilişkin asgari ücretli
sayısı ve toplam asgari ücret geliri gibi verilerin türetilmesi için
aşağıdaki denklem ve notasyonlardan faydalanılmıştır;
ag = Asgari ücret gelirleri toplamı (Net ele geçen 1 yıllık)
av =Asgari ücret gelirleri üzerinden toplanan vergi hasılatı
toplamı
ga = Bir asgari ücretli bordrosu üzerinden hesaplanan yıllık
gelir vergisi
as = Asgari ücretli sayısı
an = Bir asgari ücretlinin yıllık net asgari ücret geliri
Ge = Asgari ücret üzerindeki Ortalama Efektif Gelir Vergisi
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Ga = Agi İndirimi sonrası Asgari ücret üzerindeki Ortalama
Efektif Gelir Vergisi
Buna “n” dönemdeki asgari ücretli sayısına ilişkin denklem;
as= av / ga

(2)

(2) No’lu denkleminden hareketle 2016-2019 yılları için asgari ücretli
sayısı hesaplanması gerçekleştirilmiştir. GİB’in 2018 yılı faaliyet
raporuna göre asgari ücret gelirleri üzerinden toplanan gelir vergisi
toplamı 18.3 milyar TL'dir. Buna göre 1 yıl içinde bir asgari ücretliye
ait ücret bordrolari üzerinden hesaplanan gelir vergisinin toplam
asgari ücret vergi gelirlerine bölünmesi neticesinde o yıla ilişkin
asgari ücretli sayısının hesaplanması mümkündür. Örnek olarak 2018
yılında bir asgari ücretlinin standar ücret bordrosunda hesaplanan gelir
vergisi 3.376 TL'dir. Buna göre 2018 yılında 5.420.616 asgari ücretli
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Buna “n” dönemdeki asgari ücretlilerin toplam net gelirinin tespitine
ilişkin denklem ise;
aü= an . as

(3)

(3) No’lu denklemden yararlanarak 2016-2019 yıllarındaki net asgari
ücret gelirlerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu denklemden hareketle,
2018 yılında net asgari ücret gelirlerinin toplamının (1703*5.420.616)
92.13 Milyar TL olduğu anlaşılmıştır.
İlgili yıllarda ortalama AGİ tutarı esas alınarak tespit edilen toplam
AGİ tutarının hesaplanan gelir vergisinden mahsubu gerçekleştirilerek
AGİ’den arıldırılmış haliyle efektif gelir vergisi oranları da
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hesaplanmıştır. Örneğin 2018 yılında toplam AGİ’nin 12.8 milyar TL
olduğu anlaşılmıştır. 18.3 milyar TL vergi hasılatından bu tutarın
mahsubu sonrasında (4 No’lu denklem) ortalama efektif gelir vergisi
oranları hesaplanmıştır.
“n” dönemde AGİ’den arıldırılmış haliyle efektif gelir vergisi
oranlarına ilişkin denklem ise;
(4)

Ga = (av-Agi /ge ).100

Tablo 2 : Türkiye’de Asgari Ücret Üzerindeki Ortalama Efektif Gelir Vergisi Oranı
Sütun
No

(1)
Asgari
Ücretten

Yıllar

Toplanan
Vergi
Hasılatı

(2)

(3)

(4)

(5)

Ortalama

AGİ

Asgari

Efektif

Sonrası

Ücretli

Gelir

Ortalama

Sayısı

Vergisi

Gelir

Oranı

Vergisi

Bir Yıllık
Asgari Ücret
Gelirinden
Hesaplan
Gelir Vergisi
(1 ücretli)

2016

15.1

2.708

5.576.070

17.4

4.6

2017

16.5

2.955

5.583.756

17.5

4.6

2018

18.3

3.376

5.420.616

17.6

4.7

2019

19.3

4.287

4.502.449

17.6

4.7

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 2’nin (4) ve (5) No’lu sütunlarında 2016-2019 yıllarına ilişkin
efektif vergi oranları yer almaktadır. 4 No’lu sütun AGİ mahsubu
yapılmamış haliyle efektif gelir vergisi oranlarını göstermektedir. (5)
No’lu sütun ise hesaplanan gelir vergisinden AGİ’nin mahsup
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edilmesi suretiyle (4) No’lu denkleme göre hesaplanmış efektif gelir
vergisi oranlarını göstermektedir. Tablo 1’e gore 2019 yılında
ortalama efektif gelir vergisi oranı %17.6 iken asgari geçim
indiriminin hesaplanan vergiden düşülmesi sonrasında %4.7’ye
düştüğü görülmektedir. Bu durumun diğer yıllar için de geçerli olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu durum AGİ’nin asgari ücret gelirleri üzerindeki vergi yükünün
azaltılmasında etkili bir işlevi olduğunu göstermektedir. Türk vergi
sisteminde iş gücü gelirleri üzerindeki nominal gelir vergisi
oranlarının %15–40 olduğu dikkate alındığında hesapladığımız efektif
gelir vergisi oranlarının (%4,7 gibi) nominal vergi oranlarından
dikkate değer şekilde ayrıştığını göstermektedir.
4.2. Mikro Yönteme Göre Efektif Gelir Vergisi
Mikro hesaplama yöntemlerinden biri olan geriye doğru mikro yöntem
metodolojisinden faydalanarak farklı ücret düzeylerinde efektif vergi
oranı hesaplanması mümkündür. Geriye doğru mikro yöntem
metodolojisinde çeşitli gelir düzeylerini temsil eden kişi veya
kurumlara ait finansal hesap verileri, anket verileri ve bunlara dayalı
mikro-simülasyonlara dayalı olarak vergi yükünün sektörel bazda
ölçümlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Ücret bordroları üzerinden
ortalama efektif gelir vergisi oranına ilişkin ölçümleme yapılması
geriye doğru mikro yöntemlerinden biridir.
Ücret bordrosu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda asgari
ücret gelirinin vergilendirilmesinde net ücretin tamamının gelir vergisi
matrahına dahil olduğu tespit edilmiştir. Asgari ücret bordrosunda brüt
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ücret, net ücret, sigorta primleri, gelir vergisi matrahı, asgari geçim
indirimi ve kesilen gelir vergisi gibi bir çok değişkene ilişkin veriler
standarttır. Bu verileri inceleyerek efektif vergi oranına ilişkin
hesaplamalar yapmak mümkündür.
Asgari ücretliler emek geliri elde eden ücretliler içindeki en geniş gelir
dilimidir. Ayrıca asgari ücretliler, standart ücretleri nedeniyle
homojen bir gelir dilimini temsil etmektedirler. Bu nedenle asgari
ücretliler üzerindeki efektif ortalama vergi oranın analizi göreceli
olarak kolaydır.
Verginin matrahı olarak ücretlinin eline geçen net gelir olarak dikkate
alınmıştır. Bu kapsamda gelir vergisi stopajı yapılmış olan asgari
ücretli bordroları incelenmiş, ücret bordroları üzerinden gelir vergisi
matrahı, brüt gelir vergisi ve AGİ indirimi sonranda ortaya çıkan
ödenmesi gereken gelir vergisi aylar itibariyle tespit edilerek 12 aylık
toplam gelir vergisinin net yıllık ücret gelirine oranlanması
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3’de örnek olarak 2020 yılı asgari ücret gelirleri üzerindeki
efektif gelir vergisi oranları gösterilmektedir. Asgari ücretteki gelir
vergisinin hesaplanma metodolojisi ve vergi oranı değişmediği sürece
herhangi bir yıla ilişkin efektif gelir vergisi oranının hesabı diğer yıllar
için de geçerlidir. Tablo 3’de 2020 yılına ilişkin asgari ücretlilere
ilişkin efektif gelir vergisi oranı hesaplanmış ise de bu durum efektif
gelir vergisi oranı yönünden diğer yıllar için de geçerlidir.
Asgari ücretin vergilendirilmesinde vergi oranı ve vergi matrahı her
asgari ücretli için aynı olduğu için vergi yükünün temel belirleyicisi
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AGİ’dir. Bu nedenle asgari ücretlinin eş ve çocuk durumuna göre
gelirine uygulanan ortalama efektif gelir vergisi oranı da değişkenlik
göstermektedir. Asgari ücretlinin çalışan/çalışmayan eş ve çocuk
sayısına göre tarafımızca hesaplanan ortalama efektif gelir vergisi
oranları Tablo 3’de gösterilmektedir. Buna göre net asgari ücret
gelirleri üzerindeki efektif ortalama gelir vergisi oranının %1,3 - %
7,5 arasında, Brüt asgari ücret gelirleri üzerindeki efektif ortalama
gelir vergisi oranının ise %1,1 - % 6,4 arasında değiştiği
anlaşılmaktadır.
Tablo 3’e göre asgari ücretlinin net gelirine uygulanan ortalama
efektif gelir vergisi oranının; bekar olması halinde %7.5, eşi
çalışmayan iki çocuklu olması halinde %3.1,

eşi çalışmayan 5

çocuklu olması halinde ise %1,3 olduğu anlaşılmaktadır. Asgari
ücretlinin brüt gelirine gore hesaplanması halinde efektif gelir vergisi
oranlarını nispteden daha düşük gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Asgari
ücretlinin brüt ücretine gore uygulanan ortalama efektif gelir vergisi
oranının; bekar olması halinde %6.4, eşi çalışmayan iki çocuklu
olması halinde %2.6, eşi çalışmayan 5 çocuklu olması halinde ise
%1,1 olduğu anlaşılmaktadır.
Türk vergi sisteminde nominal gelir vergisi oranı artan oranlı olup
%15 - %40 arasındadır. Tablo 3 verileri alt gelir dilimini temsil eden
asgari ücretteki ortalama efektif gelir vergisi oranlarının nominal gelir
vergisi oranlarından negatif yönde ayrıştığını ortaya koymaktadır. Bu
ayrışmanın gelir eşitsizlikleri ile mücadelede gerekli olduğunu
söyleyebiliriz.
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Tablo 3: Asgari Ücret Üzerindeki Ortalama Efektif Gelir Vergisi Oranı

Çalışan Eş
ve
Çocuk
sayısı

AGİ
Miktarı
(TL)

Net Gelir
Vergisi
(Brüt Gelir
Vergisi -AGİ)

Efektif Ortalama Efektif Ortalama
Gelir Vergisi
Gelir Vergisi
Oranı
Oranı
(Net Gelire Göre)
(%)

(Brüt Gelire
Göre)
(%)

Bekar

220,73

187,88

7,5

6.4

Eşi
çalışmayan

264,87

143,74

5,75

4.9

297,98

110,63

4,4

3.75

331,09

77,38

3,1

2.6

375,23

33,38

1,3

1.1

375,23

33,38

1,3

1.1

375,23

33,38

1,3

1.1

220,73

187,88

7,5

6.4

253,83

154,78

6,2

5.25

Eşi
çalışmayan
1 çocuklu
Eşi
çalışmayan
2 çocuklu
Eşi
çalışmayan
3 çocuklu
Eşi
çalışmayan
4 çocuklu
Eşi
çalışmayan
5 çocuklu
Eşi çalışan
Eşi çalışan
1 çocuklu
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Eşi çalışan
2 çocuklu
Evli eşi
çalışan

286,94

121,67

4,9

4.1

331,09

77,52

3,1

2.6

55,45

2,2

1.9

33,38

1,3

1.1

3 çocuklu
Eşi çalışan
4 çocuklu

353,16

Evli eşi
çalışan

375,23

5 çocuklu
Kaynak : Yazar tarafından hazırlanmıştır.

SONUÇ
Çalışmada Türkiye’de asgari ücret gelirleri üzerindeki ortalama efektif
gelir vergisi oranı hem makro hem de mikro yaklaşım uygulanarak
hesaplanmıştır. Söz konusu yaklaşımların her biri diğer yaklaşımın
eksikliğini giderdiği için çalışmada efektif gelir vergisi oranına ilişkin
olarak her iki yöntem de kullanılmıştır.
GİB tarafından yayınlanan gelir vergisi hasılatlarından yararlanarak
makro yaklaşımla yapılan hesaplamaya göre 2016-2019 yıllarında
ortalama efektif gelir vergisi oranı %17.6 olarak gerçekleşmiştir.
Ancak Türk vergi sisteminde ücret gelirlerinin bir kısmını vergi dışı
bırakılması timeline dayanan asgari geçim indiriminin de dikkate
alınması halinde

(asgari geçim indiriminin hesaplanan vergiden

düşülmesi sonrasında) ortalama efektif gelir vergisi oranının %4.7’ye
düştüğü hesaplanmıştır.
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Çalışmada, makro yaklaşımın temel eksikliklerini tamamlayıcı olması
nedeniyle mikro yaklaşımdan da faydalanılmıştır. Mikro yaklaşıma
göre asgari ücret bordrosu üzerinden hesaplanan ortalama efektif gelir
vergisi oranlarının makro metodoloji ile bulunan sonuçlar ile uyumlu
olduğu anlaşılmıştır. Makro yaklaşımla yapılan hesaplamalara göre
asgari ücretlinin gelirine uygulanan ortalama efektif gelir vergisi
oranının %4.7 iken mikro analiz kapsamında yapılan hesaplamara
göre asgari ücretlinin gelirine uygulanan ortalama efektif gelir vergisi
oranının;çalışanın bekar olması halinde %7.5, eşi çalışmayan iki
çocuklu olması halinde %3.1,

eşi çalışmayan 5 çocuklu olması

halinde ise %1,3 olduğu anlaşılmıştır.
Türk vergi sistemindeki %15 - % 40’lık artan oranlı yapıya karşılık alt
gelir dilimini temsil eden asgari ücretteki ortalama efektif gelir vergisi
oranları göreceli olarak düşüktür. Ortalama efektif gelir vergisi
oranlarının nominal gelir vergisi oranlarından negatif yönde ayrıştığını
gösteren bu durum gelir adaletsizliğiyle mücadele için de gereklidir.
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GİRİŞ
Geçmişte sadece kamusal bir hizmet olarak sunulan sağlık hizmetleri
günümüzde çok sayıda özel kuruluş tarafından da sunulan bir hizmet
türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerini diğer
hizmetlerden ayıran en önemli unsur insan sağlığını korumaya yönelik
hayati öneme sahip bir hizmet olmasıdır. Bununla birlikte sağlık
hizmetlerinin insanlar tarafından faydalanılması zorunlu olan bir
hizmet türü olması nedeniyle talebin fiyat esnekliği katıdır. Diğer bir
deyişle insanlar acil bir vaka ile karşılaşmaları veya bir anda oluşan
rahatsızlıkları nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna ivedi bir şekilde
gitme ihtiyaçlarını ertelemezler. Sağlık kuruluşlarının temelini
oluşturan ve bünyesinde birçok sağlık hizmetini barındıran hastaneler
aynı

zamanda

sağlık

değer

zincirinin

en

önemli

halkasını

oluşturmaktadır. Hastanelerde her ne kadar teşhis, tedavi ve sağlık
kontrolü gibi sağlık hizmetleri sunumu ağırlıkta olsa da aynı zamanda
hasta

ve

yakınlarına

yemekhane,

kafeterya,

çamaşırhane

ve

konaklama gibi diğer yan hizmetler de sunulmaktadır. Bu açıdan
hastanelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin birbirinden yararlanma
düzeyleri yüksek olmakla birlikte söz konusu faaliyetlerin etkin bir
şekilde yönetilmesi kaliteli bir sağlık hizmetinin sunumu için temel
başarı kriteridir. Hastanelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin çok sayıda
olması ve özellikle tıbbi cihazlar gibi sabit sermaye yatırımlarının
yüksek olması hizmet sunumunda yüksek maliyetleri beraberinde
getirmektedir. Bununla birlikte sağlık hizmetlerine olan talep
düzeyinin değişkenlik göstermesi, hasta tedavi süreleri ile laboratuvar
test istemlerinin farklı olması, teşhis ve tedavi süreçlerinde tıbbi sarf
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malzeme ve medikal malzeme tüketimlerinin standart olmaması
kaçınılmaz

şekilde

maliyetlerin

artmasına

neden

olmaktadır.

Maliyetlerin artması kamuya ait olan hastanelerin sosyal güvenlik
sistemi üzerine ek bir yük getirmesine neden olmakla birlikte sağlık
yatırımlarının finansmanını da olumsuz yönde etkilemektedir. Özel
hastanelerde ise karlılığın azalmasına ve dolayısıyla rekabet gücünün
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu açıdan hastanelerde
maliyetlerin hesaplanması kadar maliyetlerin oluşmasına neden olan
faaliyetleri tanımlamak ve bu faaliyetleri etkin bir şekilde yönetmek
maliyetlerin kontrolü açısından önemlidir. Bu faaliyetlerden biri olan
stok yönetimi, hastanelerde ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, cerrahi aletler
ve laboratuvar malzemeleri gibi birçok malzemenin medikal
depolamasını ve envanterini yapmak, bu malzemelerin maliyetlerini
izlemek, emniyet stok seviyesi ile yeniden sipariş verme düzeyini
takip etmek ve poliklinik, ameliyathane, acil servis ve diğer birimler
tarafından ihtiyaç duyulan malzemelerin medikal akışını sağlamak
gibi birçok faaliyetten oluşmaktadır.
Hastane işletmelerinde stokların ideal bir şekilde yönetilmesi maliyet
kontrolü ile sağlık hizmetlerinin devamlılığı ve hasta memnuniyetinin
sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla hastanelerde
sadece bilgisayar programları aracılığıyla stokların kaydedilmesi,
hareketliliğinin izlenmesi ve envanterinin sağlanması etkili bir stok
yönetimi için yeterli değildir. Bu çerçevede hastanelerde ihtiyaç
duyulan ürün veya malzemelerin yapısına uygun ve gerçekleştirilen
faaliyetler ile uyumlu bir stok kontrol yöntemi benimsenmelidir.
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Bu çalışmada stok yönetimi, stok kontrolü ve stok kontrol
yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere yer verilmiş olup, bir hastanede
kullanılan tıbbi sarf malzemeler ABC (Always, Better, Control) ve
VED (Vital, Essential, Desirable) yöntemlerine göre gruplandırılarak
elde edilen sonuçlar ABC-VED matrisi aracılığıyla analiz edilmiştir.
1. STOK YÖNETİMİ
Stok kavramı, işletmeler tarafından mamul veya hizmetlerin üretilmesi
amacıyla depoda bulundurulan farklı tür ve miktardaki malzemeleri,
üretilmiş ancak henüz satışı yapılmamış mamulleri ve satmak
amacıyla tedarik edilen ürünlerin tümünü açıklamaktadır (Şentürk vd.,
2020:17). Stok yönetimi ise ürün ve hizmetlere yönelik müşteri
taleplerini

karşılayabilmek için ihtiyaç

duyulan malzemelerin

mevcudiyetinin sürdürülebilir kılınması amacıyla stok düzeyinin
takibi ve kontrolü sürecidir. Diğer bir deyişle stok yönetimi, bir
işletmenin performansını önemli ölçüde etkileyebilen tedarik zinciri
yönetiminin ana unsurlarından biridir (Priniotakis ve Argyropoulos,
2018:1).
Stok yönetimi pazarın gereksinimlerini karşılamalı ve işletmenin
stratejik planını desteklemelidir. Pazarda talep üzerindeki birçok
değişim, küresel boyutta pazarlama için yeni fırsatlar, küresel
malzeme tedariki ve yeni üretim teknolojisi birçok işletmenin stok
yönetimi yaklaşımlarının ve dolayısıyla stok kontrolü süreçlerinin
değiştirilmesine neden olmuştur (Saxena, 2009:4). Başarılı bir stok
yönetimi stok maliyeti ile stokun faydaları arasında eş zamanlı olarak
bir dengenin sağlanmasını gerekli kılar. Birçok işletme sahibi
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tarafından stok bulundurmanın maliyeti tam olarak anlaşılmamaktadır.
Çünkü stok maliyetleri sadece depolama, sigorta ve vergi giderlerini
içermez aynı zamanda stoklara bağlanan sermaye maliyetini de
içermektedir. Bu açıdan bazen işletme sahipleri stok yatırımlarındaki
küçük azalışların işletmenin toplam nakit pozisyonunda büyük oranda
bir artışa neden olduğunu fark edememeleri söz konusudur (Davis,
1980:3).
Stok yönetimi bir işletmenin finansal sonuçlarının kalitesini
etkilemenin yanı sıra aynı zamanda tedarik zincirinin etkinliğini de
etkileyen çok önemli bir fonksiyondur. Bu açıdan birçok işletmede
finansal sonuçlara etki eden az veya fazla stoktan kaçınılarak ihtiyaca
cevap

verebilecek

optimal

düzeyde

stok

bulundurulmaya

odaklanılmaktadır. Ancak stok düzeyleri her zaman sabit olmayabilir.
Bu nedenle stok yönetiminde planlama ve gözden geçirme aracılığıyla
iç

ve

dış

faktörlerin

dikkatli

bir

şekilde

değerlendirilmesi

gerekmektedir (Samanta, 2015:10).
Stok yönetiminde planlama ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla etkili bir stok yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Stok
yönetim sistemi bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
bilgilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi aracılığıyla söz
konusu bilgileri stoktan sorumlu yöneticilere raporlanmasını sağlayan
çok boyutlu bir sistemdir (Kaya, 2020:117). Sistemin tasarımında
Şekil 1’de gösterilen stok yönetiminin boyutları dikkate alınmalıdır.
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Dağıtma
Mal
Kabulü

Tahsisat

Dağıtım

Satınalma
Emri

Şube Verilerini
Alma

Stok Yönetim
Sistemi

Finansal Bilgi

Mal
Yönetimi

Kurumsal
Envanter
Planlama
Stok
Depolama

Şube
Envanteri

Şekil 1: Stok Yönetiminin Boyutları (Kaynak: Bhatia, 2008)

Şekil 1’de görüldüğü üzere stok yönetim sisteminin 12 boyutu
bulunmaktadır. Sistemin ilk basamağı olan planlamadan son basamak
olan stok depolamaya kadar geçen süreçte düşük maliyete ulaşma ve
müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama hedefleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte birden çok bölgede veya pazarda
faaliyette bulunulması merkezi depolardan şubelere malzeme veya
ürün sevkiyatını gerekli kılması nedeniyle etkili bir stok yönetim
sistemi kurulması son derece önemlidir. Aynı zamanda stok
hareketlerine ilişkin finansal bilgilerin raporlanması işletmelerin stok
düzeyi ile karlılık düzeyinin belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır.
1.1. Stok Kontrolü
Stok kontrolünün temeli 1920 yılına dayanmakla birlikte işletmelerde
1950 yılından sonra yaygın olarak faydalanılmaya başlanmış bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Ertuğrul ve Tanrıverdi,
2013:42). Stok yönetiminin önemli bir unsuru olan stok kontrolü
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müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin bulundurulmasını organize
eden bir faaliyettir. Bu kapsamda stok kontrolü piyasanın ihtiyaçlarını
karşılamak üzere satın alma, üretme ve dağıtım faaliyetlerini koordine
eder. Stok kontrolünü işletmenin birden fazla ve zıt ihtiyaçları
arasında bir dengeleme eylemi olarak tanımlamak mümkündür. Bu
açıdan stok kontrolünün içinde

bulunduğu stok yönetiminin

geliştirilmesindeki ana neden işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde
gerçekleştirmesinde karşılaşılan zıtlıkların çözüme kavuşturulmasıdır
(Wild, 2002:4).
İşletmede yüksek miktarda stok bulundurmanın avantajlarını aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür (Narayan ve Subramanian, 2008:1-2).
• Üretim faaliyetleri kesintisiz ve etkili bir şekilde yapılır,
• Üretim departmanı tarafından günlük üretim belirli bileşenlerin
üretilmesinde öngörülmeyen sorunların ortadan kaldırılması ile
iyi bir şekilde planlanabilir,
• Pazarlama yöneticileri arz talep durumuna bağlı farklı ürünlerin
satışını gerçekleştirebilmek amacıyla yüksek miktarda stok
düzeyini tercih eder. Bu sayede rekabette avantaj sağlanmasında
öne çıkan ürünlerin anlaşılarak talepte meydana gelen ani
değişimlere karşı hızla cevap verilmesi mümkün hale gelir,
• Satın alma bölümü yöneticileri yüksek düzeyde hammadde veya
ürün

siparişi

vererek

depolama

hareketliliği

seviyesini

düşürmekte ve sipariş verme maliyetlerinin azaltılması mümkün
hale gelmektedir. Ayrıca yüksek düzeyde malzeme siparişi
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tedarikçilerin miktar iskontosu yapmalarına imkan verir,
• Stoklar tedarikçilere belirli bir siparişe konu olan ürünlerin
planlanması, üretilmesi ve teslim edilmesi konularında esneklik
sağlar,
• Stoklar

bir

üretim

hattında

gerçekleştirilen

faaliyetlerin

ayrıştırılmasına yardım eder.
İşletmede gereğinden fazla stok bulundurmanın dezavantajlarını
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Narayan ve Subramanian,
2008:2).
• Tamamlanmış bir ürünün kalitesi büyük ölçüde kullanılan
hammaddelerin kalitesine bağlıdır. Tedarikçiler bazen düşük
kalitedeki

malzemeleri

arz

etmektedir.

Bu

nedenle

tedarikçilerden yüksek miktardaki malların teslim alınması
esnasında düşük kalitedeki parçaların fark edilmemesi ciddi
kayıplara neden olur,
• Stoklar üretimdeki verimsizlikleri gizlemektedir. Günlük üretim
planlanan şekilde gerçekleşmemesi durumunda mevcut stokların
varlığı üretimdeki boşluğun tam olarak görülmesine engel olur.
Dolayısıyla

verimlilikteki

yetersizlik

yüksek

stok

bulundurulması nedeniyle kamufle edilmiş olur,
• Stoklar taşıma, sigortalama, bozulma ve modası geçme
durumlarına

ilişkin

olarak

gereksiz

maliyetlerin

üretim

maliyetlerine eklenmesine neden olur.
• Yüksek miktarda stok bulundurmanın avantaj ve dezavantajı
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olduğu kadar düşük miktarda stok bulundurmanın da avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Bu bağlamda düşük miktarda stok
bulundurmanın

avantajlarını

aşağıdaki

gibi

özetlemek

mümkündür.
• Stoklara daha az sermayenin bağlanması nedeniyle fırsat
maliyeti azalır,
• Depolama maliyetleri azalır,
• Malzeme veya ürünlerin eskime, modası geçme ve bozulma gibi
nedenlerden kaynaklı maliyetleri azalır,
• Stokların teslim alınması sürecinde kalite kontrolden kaynaklı
hatalar azalır.
Düşük miktarda stok bulundurmanın dezavantajlarını ise kısaca
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
• Talep artışına cevap verecek yeterlilikte stok bulundurulmaması
müşteri kaybına neden olur,
• Fiyat artışları nedeniyle tedarik edilecek stoklar maliyetlerin
yükselmesine neden olur,
• İhtiyaç duyulan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi
üretimde aksamalara neden olur.
Stok bulundurmak aynı zamanda sermayenin bir bölümünün stoklara
bağlandığını göstermekle birlikte işletmenin performansını da
etkilemektedir. Gereğinden fazla stok bulundurulması işletmenin
sermayesini azaltmakta ve likiditeyi olumsuz etkilemektedir. Diğer
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taraftan az stok bulundurulması stokların tükenmesine, müşteri
taleplerinin karşılanamamasına ve satışlar ile karlılığın azalmasına
neden olacaktır. Bu açıdan stok kontrolü ile işletmelerde minimum
stok ve maksimum müşteri tatmini dengesinin sağlanabilmesi için
yöneticilerin

dikkatlerini

stok

düzeyinin

belirlenmesi

üzerine

yoğunlaştırması gerekmektedir (Priniotakis ve Argyropoulos, 2018:1).
Stokların etkin bir şekilde kontrolü ve finansal performansın
değerlendirilmesi

amacıyla

stok

maliyetlerinin

belirlenmesi

gerekmektedir. Stok maliyetleri temelde stokta bulundurma maliyeti
ve sipariş verme maliyetinden oluşmaktadır. Stokta bulundurma
maliyeti, işletmelerin stok politikasının değişimiyle birlikte değişim
gösteren maliyetlerdir. Bu maliyetler stok düzeyinin optimal bir
şekilde belirlenmesinde dikkate alınması gereken maliyetlerdir. Stokta
bulundurma maliyeti stok türüne, miktarına, depolama yerinin
konumuna ve bunun gibi benzer birçok unsurun maliyetine doğrudan
bağlıdır. Bu açıdan stoklarla ilişkili sermayenin fırsat maliyeti, stok
tesisatları ve depo kiralamalarına ilişkin maliyetler, deponun ve stokta
bulunan malzemelerin sigorta maliyeti, vergiler, depo yönetim ve
işçilik maliyetleri, stoklanan malzeme veya ürünlerin ekonomik değer
kaybı ve bozulması, çürümesi sonucunda oluşan maliyetler stokta
bulundurma maliyetini arttırmaktadır (Uçkun, 2017:87). Sipariş
maliyeti ise işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan malzeme veya
ürünlere ilişkin olarak tedarikçilere sipariş verilmesi sürecinden söz
konusu stokların depolanması sürecine kadar katlanılması zorunlu
olan kırtasiye, iletişim, nakliye, taşıma ve zamana ilişkin maliyetlerin
toplamından oluşmaktadır.
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1.2. Stok Kontrol Yöntemleri
Stok kontrolünün yapılabilmesi için çeşitli stok kontrol yöntemleri
geliştirilmiştir. İşletmelerin etkin bir stok yönetimini sağlayabilmeleri
işletmelerin

faaliyette

bulunduğu

sektöre,

tedarik

ettikleri

malzemelere, ürettikleri ürünlere ve işletmenin büyüklüğüne göre
değişmektedir. Bu açıdan stok kontrol yöntemlerinin seçilmesinde
işletmelerin söz konusu faktörleri dikkate alması önem arz etmektedir.
Geleneksel stok kontrol yöntemleri gözle kontrol, çift kutu, sabit
sipariş periyodu, sabit sipariş miktarı ve ABC olmak üzere 5 temel
gruba ayrılmaktadır. Söz konusu stok kontrol yöntemlerini aşağıda
kısaca açıklamak mümkündür (Kobu, 2003:351-353).
1.2.1. Gözle Kontrol Yöntemi
Stokların belirli dönemlerde deneyim sahibi depo sorumluları
tarafından gözlemlenmesini temel alan bu yöntemde stokların belirli
bir düzeyin altına inmesi durumunda söz konusu stoklara ilişkin
sipariş verilmesi söz konusudur. Bu yöntem özellikle küçük ölçekteki
veya az çeşitte stok bulunduran işletmeler açısından hem kolaylıkla
uygulanabilir hem de zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanabilir
bir yöntemdir (Kobu, 2003, 351).
1.2.2. Çift Kutu Yöntemi
Bu yöntem özellikle değeri diğer stok çeşitlerine göre düşük ve küçük
hacme sahip bir stok çeşidinin iki ayrı kutuda stoklanmasını temel
almaktadır. İlk kutudaki stokların tüketilmesi halinde sipariş
verilmekte ve siparişe konu olan ürün veya malzemeler teslim
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alınıncaya kadar geçen süreçte ikinci kutuda bulunan stoklar
tüketilmektedir (Kobu, 2003, 352).
1.2.3. Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
Bu yöntemde stokta bulunan malzeme veya ürünlerin miktarı işletme
tarafından önceden belirlenmiş olan sürenin sonunda belirlenmektedir.
Özellikle stok çeşitliliği fazla olan büyük işletmelerde her bir stok için
ayrı sabit sipariş zamanını belirlemek güç olmakla birlikte sipariş
zamanının takip edilmesi de zordur (Kobu, 2003, 352).
1.2.4. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Bu yöntemde stok düzeyinin belirli bir düzeyin altına düşmesi
sonucunda stok maliyetlerini minimum seviyeye indirgeyecek
önceden belirlenmiş sabit stok miktarı sipariş edilmektedir. İhtiyaç
duyulan ürün veya malzemelerin dönemsel siparişlerinin değişken
olması stoklara ilişkin sabit sipariş miktarının belirlenmesini de
güçleştirmektedir (Kobu, 2003:353).
1.2.5. ABC Yöntemi
Bu yöntemde stokta bulunan ürün veya malzemeler toplam
içerisindeki kümülatif oranlara göre gruplandırılarak stokların
kontrolü sağlanmaktadır (Kobu, 2003:353).
2. ABC ve VED YÖNTEMİ
Pareto analizi olarak da adlandırılan ABC analizi 19. yüzyılda
Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen bir analiz türüdür. Pareto yaptığı
araştırmada bu dönemde yaşayan nüfusun %20’sinin toplam servetin
%80’ine sahip olduğu sonucunu ortaya koydu. %80-%20 kuralı olarak
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da ifade edilen ABC analizinin birçok araştırmada kullanılması
mümkün olmakla birlikte stok kontrol aracı olarak da kullanımı
oldukça yaygındır. Bu çerçevede ABC analizi ile stok kontrolü
yapılması durumunda stokta yer alan malzemelerin %20’sinin %80
oranında bir ilgiyi veya dikkati gerektirdiği, buna karşın kalan %80
malzemenin kontrolünde ise %20 oranında bir çaba veya dikkate
ihtiyaç

olduğu

kalemlerinin

anlaşılmalıdır.

kontrolünde

ABC

gösterilecek

analizi
çabanın

aracılığıyla

stok

belirlenmesinde

malzemelerin aşağıdaki gibi gruplandırılması gerekmektedir (Waters,
2003:208).
- A Grubu: Bu grupta özel bir çabayı gerekli kılan ve miktar
olarak az sayıda olmasına karşın yüksek değere sahip olan stok
kalemleri yer almaktadır.
- B Grubu: Bu grupta standart bir çabayı gerektiren stok
kalemleri yer almaktadır.
- C Grubu: Bu grupta çok daha az çabayı gerektiren ucuz ve çok
sayıdaki stok kalemleri yer almaktadır.
A grubu stoklar değer olarak B ve C grubu stoklarının değerinden
daha pahalı olmakla birlikte stok miktarı açısından her iki gruptaki
stoklardan daha azdır. B grubu stokları ise değer olarak C grubu
stoklarından daha pahalı ancak miktar açısından daha azdır.
Görüleceği üzere C grubunda yer alan stoklar miktar olarak her iki
gruptan daha fazla olmakla birlikte değer olarak en ucuz stok unsurları
bu grupta yer almaktadır. Stokların gruplandırılmasında işletmenin
faaliyet gösterdiği sektör, üretilen ürünlerin özelliği, ürün ve
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hizmetlerin sunulduğu tüketici kitlesi, talep düzeyi, teknolojik
gelişmeler ve bunun gibi birçok faktör etkili olmaktadır. ABC
analizine göre stokların gruplandırılmasında Tablo 1’deki hususların
dikkate alınması önem taşımaktadır.
Tablo 1: ABC Analizine Göre Stokların Gruplandırılması

1

A Grubu Stoklar
(Yüksek Kullanım Değeri)
Çok sıkı kontrol

B Grubu Stoklar
(Makul Kullanım Değeri)
Makul kontrol

C Grubu Stoklar
(Düşük Kullanım Değeri)
Minimum kontrol

2

Minimum güvenlik stoğu

Düşük güvenlik stoğu

Yüksek güvenlik stoğu

3

Çok sıkı değer analizi

Makul değer analizi

Minimum değer analizi

4

Maksimum izleme

Düzenli aralıklarla izleme

Gereken durumda izleme

5

Kıdemli uzmanlar
tarafından ele alınma

Orta düzeydeki uzmanlar
tarafından ele alınma

Alt kademedeki personeli
görevlendirme

Kaynak: Chakravarty, 2004:72.

ABC analizi sürecinde stokların gruplandırılabilmesi amacıyla altı
temel aşamanın izlenmesi gerekmektedir. İlk aşamada belirli bir
dönemde her bir stok unsurunun tüketim miktarının ve değerinin
belirlenmesi gerekir. İkinci aşamada birim maliyetler ile tüketim
miktarları çarpılarak her bir stok çeşidinin net değeri hesaplanır.
Üçüncü aşamada stokta bulunan tüm malzemelerin miktar ve değerleri
listelenerek azalan değer sırasına göre sıralanmalıdır. Dördüncü
aşamada stok miktarlarını ve değerlerini ayrı ayrı toplayarak daha
sonra toplam stok miktarı ve toplam stok değeri içindeki yüzdelik
paylarını hesaplamak gerekir. Beşinci aşamada toplam miktar ve
değer yüzdesel olarak bir grafik üzerinde gösterilmelidir. Altıncı ve
son aşamada ise grafik üzerinde A, B ve C gruplarına ilişkin bölgeler
sınırlandırılmalıdır (Chakravarty, 2004:72).
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Stokların ABC ile analizi muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen
finansal bilgilerin faydasını arttırmaktadır. Örneğin işletmenin stokları
arasında bulunan özellikle ucuz veya yapılacak envantere değmeyecek
nitelikteki malzemelere ilişkin bir stok kontrolü çok fazla çaba sarf
edilmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra işletmelerde günlük veya
rutin envanterin üzerinde fazla özen gösterilmesi gereken çok daha
maliyetli stok unsurları yer almaktadır. Bu doğrultuda ABC analizi
stokta bulunan malzemelerin kontrolü için gerekli çabanın düzeyini
bulmak açısından rehber niteliğindendir (Waters, 2003:207). ABC
analizinin etkin bir stok kontrolünün yanı sıra ürünlerin satışı,
dağıtımı, kalite kontrolü, ürünlerin çeşitliliği, hammadde ve malzeme
temin edilmesi ile üretim planlamasında karşılaşılan problemlerin
çözümüne yönelik olarak da uygulanması mümkündür (Yüksel ve
Duman, 2017:34). ABC analizinin işletmeler açısından faydalarını
kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Kaya, 2020:50).
- Yüksek miktarda sermaye bağlanan stok unsurlarının sıkı bir
şekilde kontrol edilmesine imkan verir,
- Stoklara bağlanan sermayenin daha karlı yatırım alanlarına
aktarılmasını mümkün kılar,
- Stoklara ilişkin lojistik maliyetlerin azalmasını sağlar,
- Değer olarak diğer stok unsurlarına göre önemsiz kalemlerin
kontrolünün azalmasını mümkün kılarak emniyet stok düzeyinin
belirlenmesini sağlar,
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- Stok devir hızının artmasını sağlar.
Rekabetin artmasıyla birlikte geleneksel stok kontrol yöntemlerinin
yetersizliği ortaya çıkmış ve maliyetlerin azaltılarak işletme
performansının arttırılmasına imkan verecek stok kontrol yöntemleri
uygulanmaya başlanmıştır (Bilgin ve Esengün, 2014:58). Bu
yöntemlerden biri olan VED analizi stokların kritik önem düzeylerine
göre gruplandırılması temeline dayanmaktadır.
VED analizi günümüzde birçok sektörde faaliyet gösteren işletme
tarafından kullanılmaktadır. Özellikle sağlık, savunma sanayi ve ilaç
dağıtım alanlarında faaliyette bulunan işletmeler tarafından daha fazla
kullanıldığı görülmektedir. VED analizinde stoklar tıpkı ABC
yönteminde

olduğu

gibi

gruplandırılmaktadır.

Ancak

ABC

yönteminde stoklar değer temelinde belirlenen kümülatif yüzdelere
göre gruplandırılırken VED analizinde ise stoklar işletme açısından
belirlenen kritik önem derecelerine göre gruplandırılmaktadır.
VED analizinde stok kalemleri hayati öneme sahip (V), zorunlu (E) ve
ihtiyaç duyulan (D) olarak gruplandırılmaktadır. Örneğin bir sağlık
işletmesinde hastaların tedavisinde yaşamsal öneme sahip olan ve her
zaman bulundurulması gereken malzemeler V grubuna, daha düşük
bir seviyede kritik öneme sahip ihtiyaç duyulan malzemeler E grubuna
ve eksik olması halinde hastaların tedavisi ve sağlığı açısından düşük
kritik öneme sahip olan malzemeler ise D grubuna dahil edilmektedir
(Devnani vd., 2010:203). Bu çerçevede VED analizini bir insanın
organları ile açıklamak yararlı olacaktır. Örneğin saçlar bir bireyin
fiziksel görüntüsünü geliştirmede isteğe bağlı bir unsurken, eller
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günlük yaşamda aktiviteleri yerine getirmek için zorunlu, kalp ise
insan yaşamının devamlılığının sağlanabilmesi için önemlidir
(Bhattacharya, 2014:422).
Stokların VED analizi ile gruplandırılmasının üç temel avantajı
bulunmaktadır. Söz konusu avantajları kısaca açıklamakta yarar
bulunmaktadır (Kaushik, 2018:318).
- Depolama ve süreç verimliliği: VED aracılığıyla stok
analizinin yapılması

önem

düzeyi yüksek malzemelerin

belirlenmesine imkan vermekte ve acil bir durumun oluşması
halinde bu malzemelerin daha kısa bir sürede bulunmasına katkı
sağlamaktadır.
- Sipariş önceliği: VED analizi ile hayati önem taşıyan gruptaki
malzemelerin siparişinin önceliklendirilmesi yapılarak bu
malzemelerin stok dışı kalmasının önüne geçilmiş olur.
- Tarih geçmiş stokların belirlenmesi: VED analizi stokların E
ve D gruplarına ayrılmasını sağlayarak tarihi geçmiş ve ihtiyaç
duyulmayan malzemelerin belirlenmesini kolaylaştırır. Bu
sayede söz konusu malzemelerin iadesi yapılarak gereksiz
stokların azaltılması mümkün hale gelir.
Stokların analizinde geleneksel ABC analizinden farklı olarak VED
analizi daha büyük bir öneme sahiptir. VED analizine göre kalite ve
miktara

bağlı

olarak

yedek

parçaların

sıralaması

talebin

karşılanmaması durumunda ortaya çıkan maliyetler temelinde
yapılabilir.
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ve
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birlikte
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kullanılması

malzemelerin kombine şekilde sınıflandırılmasını mümkün hale
getirmekte ve malzemeler birleşik şekilde gruplandırılmaktadır (Bose,
2006:37).
ABC analizi ile VED analizinin birlikte kullanılması ile stoklar iki
farklı açıdan üç kategoride gruplandırılmaktadır. ABC analizi bir
işletmenin stokta malzeme bulundurması halinde ne olduğu ile
ilgilenirken VED analizi ise ihtiyaç duyulan malzemelerin stokta
bulundurulmaması durumunda ne olacağını ortaya koymaktadır (Vrat,
2014:44). ABC-VED matrisine göre stokların sınıflandırılması Tablo
2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: ABC-VED Matrisi Sınıflandırması
V

E

D

A

AV

AE

AD

B

BV

BE

BD

C

CV

CE

CD

Kaynak: Bose, 2006:37.

Tablo 2’de görüleceği ABC-VED matrisi ile malzemeler 9 kategoride
sınıflandırılmıştır. Matriste her iki yönde de stokların hizmet
düzeylerinin D’den V’ye ve A’dan C’ye doğru artması gerektiğine
dikkat edilmelidir. Buna göre en yüksek hizmet düzeyinin CV
grubundaki malzemelere ait olacağı en düşük hizmet düzeyinin ise
AD grubundaki malzemelere ait olacağı önerilmektedir (Chary,
2004:225). ABC-VED matrisi stok politikasının ne olması gerektiği,
hangi sınıftaki malzemenin stokta ne kadar bulundurulması gerektiği,
hizmet düzeyinin ne olması gerektiği ve sınıflandırmalarda yer alan
stoklara ilişkin güvenlik düzeyinin ne olması gerektiği sorularına yanıt
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verilmesine yardımcı olur (Bose, 2006:37).
ABC-VED

matrisi

aracılığıyla

malzemelerin

çapraz

olarak

sınıflandırılması stokların üç kategoride izlenmesini mümkün hale
getirmektedir. Buna göre I. Kategoride AV, AE, AD, BV ve CV alt
kategorilerine ait malzemeler, II. Kategoride BE, CE ve BD alt
kategorilerine ait malzemeler ve III. Kategoride CD alt kategorisine
ait malzemeler yer almaktadır (Vaz vd., 2008:121). ABC-VED matrisi
aracılığıyla oluşturulan kategorileri stok kontrolü açısından aşağıdaki
gibi değerlendirmekte yarar bulunmaktadır (Yiğit ve Yiğit, 2019:257).
I. Kategori (AV, AE, AD, BV, CV): Bu kategoride hayati açıdan
önem az eden ve maliyeti yüksek olan malzemeler yer almaktadır. Bu
kategorideki stokların tedarik sürecinde fiyatının göz önünde
bulundurulması ve stok düzeylerinin sıkı takibi gerekmektedir.
II. Kategori BE, CE, BD): Bu kategoride faaliyetlerin devamlılığı
veya hizmet sunumu için gerekli olan malzemeler yer almaktadır. Bu
kategorideki stokların maliyetleri diğer kategorilerdeki malzemelerin
maliyetlerine göre orta düzeydedir. Bu nedenle bu kategorideki
malzemelerin stok kontrollerinin ölçüsünde yapılması yeterlidir.
III. Kategori (CD): Bu kategoride yer alan malzemelerin önem
derecesi ve maliyetleri diğer iki kategoride yer alan malzemelere göre
daha düşük seviyededir. Sürekli ve sıkı bir stok kontrolünün
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
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3. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Devnani vd. (2010) bir hastanenin eczanesinde yaptığı araştırmada
421 farklı türdeki ilacın ABC yöntemine göre miktar payının %13,78’i
A, %21,85’i B; %64,37’si C’ye; maliyet payının %69,97’si A,
%19,95’i B, %10,08’inin ise C’ye ait olduğu belirlenmiştir. VED
yöntemine göre miktar payının %12,11’i V, %59,38’i E, %28,51’i
D’ye; maliyet payının %17,14’ü V, %72,38’i E, %10,48’inin ise D’ye
ait olduğu belirlenmiştir. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan
analize göre miktar payı I. kategoride %22,09, II. kategoride %54,63
ve III. kategoride %23,28 maliyet payı ise I. kategoride %74,21 II.
kategoride %22,23 ve III. kategoride %3,56 olarak hesaplanmıştır.
Anand vd. (2013) bir hastanenin ilaç deposunda yer alan 129 ilaç
türüne ilişkin olarak yaptıkları analizde ABC yöntemine göre ABC
yöntemine göre miktar payının %18,6’sı A, %24’ü B %57,4’ü C’ye;
maliyet payının ise %69,1’i A, %20,8’i B, %10,1’i C’ye ait olduğu
belirlenmiştir. VED yöntemine göre miktar payının %13,2’si V,
%38,8’i E, %48’i D; maliyet payının %18,7’si V, %49,5’i E, %31,8’i
ise D’ye aittir. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan analize göre
miktar payının %28,68’i I. kategoriye %41,09’u II. kategoriye
%30,23’ü III. kategoriye; maliyet payının %73’ü I. kategoriye
%22,2’si II. kategoriye %4,8’i III. kategoriye aittir.
Wandalkar ve diğerleri (2013) bir hastanedeki 291 çeşit ilacın analiz
edildiği çalışmada ABC yöntemine göre malzeme payının %13,4’ü A,
%16,5’i B; %70,1’i C’ye; maliyet payının %69,1’i A, %19,2’si B,
%11,7’sinin ise C’ye ait olduğu belirlenmiştir. VED yöntemine göre
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miktar payının %50,9’u V, %40,2’si E, %8,9’u D’ye; maliyet payının
%55,2’si V, %41,5’i E, %3,3’ünün ise D’ye ait olduğu belirlenmiştir.
ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan analize göre miktar payı I.
kategoride %57 II. kategoride %35 ve III. kategoride %8 maliyet payı
ise I. kategoride %85,3 II. kategoride %14,2 ve III. kategoride %0,05
olarak hesaplanmıştır.
Kant ve diğerleri (2015) bir hastanede 182 ilaç türüne yönelik
yaptıkları çalışmada ABC yöntemine göre malzeme payının %10,4’ü
A, %19,8’i B ve %69,8’i C’ye maliyet payının ise %69,7’si A,
%21,2’si B ve %9,1’i C’ye ait olduğunu belirlenmiştir. VED
yöntemine göre miktar payının %31,9’u V, %53,3’ü E ve %14,8’i
D’ye maliyet payının ise %12,1’i V, %84,5’i E ve %3,4’ü D’ye aittir.
ABC-VED matrisi ile I. kategoride yer alan malzeme miktar payının
%40,6’sı I. kategoriye, %46,7’si II. kategoriye ve %12,7’si III.
kategoriye ait olup, maliyet payının ise %77’si I. kategoriye, %21,8’i
II. kategoriye ve %1,2’si III. kategoriye aittir.
Karagöz ve Yıldız (2015) bir hastanenin acil bölümüne ait rastgele
örneklem yöntemiyle seçilen 127 çeşit stok kalemini analiz ettikleri
çalışmada ABC yöntemine göre miktar payının %22,83’ü A,
%33,07’si B ve %44,09’u C’ye maliyet payının ise %71,21’i A,
%17,13’ü B ve %11,66’sı C’ye ait olduğu belirlenmiştir. VED
yöntemine göre miktar payının %26,77’si V, %41,73’ü E ve %31,5’i
D’ye maliyet payının ise %41,29’u V, %38,27’si E ve %20,43’ü D’ye
aittir. ABC-VED analizine göre malzeme miktar payının %40,94’ü I.
kategoriye, %47,24’ü II. kategoriye, %11,81’i III. kategoriye ait olup,
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maliyet payının ise %76,19’u I. kategoriye, %21,18’i II. kategoriye ve
%2,63’ü III. kategoriye aittir.
Gören ve Dağdeviren (2017) bir hastaneye ait eczanede farklı çeşitteki
157 adet ilaç stokunu analiz ettiği çalışmada ABC yöntemine göre
miktar payı A %10, B %23 ve C %67, maliyet payı ise A %80, B %17
ve C %3 olarak hesaplanmıştır. VED yöntemine göre miktar payı V
%24,2 E %14,01 ve D %61,78 maliyet payı ise V %43,08 E %19,22
ve D %37,70 olarak hesaplanmıştır. ABC-VED Matrisi aracılığıyla
yapılan analize göre miktar payı I. kategoride %29,94 II. kategoride
%24,84 ve III. kategoride %45,22 maliyet payı ise I. kategoride
%84,81 II. kategoride %13,39 ve III. kategoride %1,80 olarak
hesaplanmıştır.
Uygun ve Yiğit (2017) tarafından bir üniversite hastanesindeki 1.225
çeşit ilacın analizinin yapıldığı çalışmada ABC yöntemine göre
malzeme payının %4,16’sı A, %8,49’u B ve %87,35’i C’ye maliyet
payının %69,81’i A, %20,18’i B ve %10,02’si C’ye aittir. VED
yöntemine göre malzeme payının %34,78’i V, %52,9’u E ve
%12,33’ü D’ye maliyet payının %77,19’u V, %18,42’si E ve %4,39’u
D’ye aittir. ABC-VED matrisi doğrultusunda I. kategoride malzeme
payı %35,83 maliyet payı %92,14, II. kategoride malzeme payı
%51,92 maliyet payı %7,18 ve III. kategoride malzeme payı %12,25
maliyet payı %0,69 olarak hesaplanmıştır.
Al-Najjar ve diğerleri (2018) bir kamu hastanesinde 138 farklı türdeki
ilacı analiz ettikleri çalışmada ABC yöntemine göre malzeme
miktarının %9,4’ü A, %15,3’ü B, %75,3’ü C’ye; maliyet payının
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%68,18’i A, %24,98’i B, %6,84’ü C’ye ait olduğunu belirlemişlerdir.
VED yöntemine göre malzeme miktarının %8,69’u V, %66,68’i E,
%24,63’ü D’ye; maliyet payının %18,1’i V, %81’i E, %0,9’u D’ye
aittir. ABC-VED matrisi doğrultusunda malzeme payının %16,67’si I.
kategoriye, %58,69’u II. kategoriye, %24,64’ü III. kategoriye ait olup;
maliyet payının %71,47’si I. kategoriye, %27,67’si II. kategoriye,
%0,86’sının ise III. kategoriye ait olduğu ortaya konulmuştur.
Çabuk vd. (2018) bir kamu hastanesinin farklı türdeki 168 tıbbi sarf
malzemesi stoklarını ABC ve VED yöntemine göre analiz ettikleri
çalışmada malzeme payı A %15,48, B %16,07 ve C %68,45, maliyet
payı ise A %70, B %20 ve C %10 olarak hesaplanmıştır. VED
yöntemine göre malzeme payı V %52,38, E %13,69 ve D %33,33,
maliyet payı ise V %59,02, E %2,58 ve D %38,23 olarak
hesaplanmıştır. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan analize göre
malzeme payı I. kategoride %58,93, II. kategoride %19,64 ve III.
kategoride %20,83, maliyet payı ise I. kategoride %88,64, II.
kategoride %8,37 ve III. kategoride %4,12 olarak hesaplanmıştır.
Nithya ve Sundresh (2018) bir hastanenin ecza deposundaki 120 çeşit
ilacın ABC yöntemine göre analizinde malzeme payının %13,78’i A,
%21,85’i B, %64,37’si C’ye; maliyet payının %69,97’si A, %19,95’i
B, %10,08’i C’ye ait olduğu belirlenmiştir. VED yöntemine göre
malzeme payının %12,11’i V, %59,38’i E, %28,51’i D’ye; maliyet
payının %17,14’ü V’ye, %72,38’i E’ye, %10,48’i ise D’ye ait olduğu
ortaya konmuştur. Çalışmada stok gruplandırılmasına yönelik
kategorik sınıflandırma yapılmamıştır.
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Işıkçelik vd. (2019) bir kamu hastanesinde 355 farklı türdeki ilaçların
stoklarına ilişkin yaptıkları çalışmada ABC yöntemine göre miktar
payının %12,39’u A, %18,31’i B %69,30’u C’ye; maliyet payının
%70,46’sı A, %20,12’si B, %9,42’si ise C’ye ait olduğu
belirlenmiştir. VED yöntemine göre miktar payının %36,34’ü V,
%45,35’i E, %18,31’i D; maliyet payının %36,90’ı V, %50,77’i E,
%12,33’ü ise D’ye aittir. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan
analize göre miktar payının %44,23’ü I. kategoriye %42,53’ü II.
kategoriye %13,24’ü III. kategoriye; maliyet payının %80,52’si I.
kategoriye %17,49’u II. kategoriye %1,99’u III. kategoriye aittir.
Tilsinli ve Savaş (2019) özel bir hastanede ameliyathanede tek
kullanımlık farklı türdeki 243 sarf malzemesi stokları ABC, VED ve
ABC-VED matrisi ile analiz etmişlerdir. ABC yöntemine göre
malzeme payı A %10, B %18 ve C %72, maliyet payı A %70, B %20
ve C %10 olarak hesaplanmıştır. VED yöntemine göre malzeme payı
V %35, E %48 ve D %17, maliyet payı ise V %49, E %39 ve D %12
olarak hesaplanmıştır. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan analize
göre malzeme payı I. kategoride %50,6, II. kategoride %37 ve III.
kategoride %12,4, maliyet payı ise I. kategoride %75,46, II.
kategoride %20 ve III. kategoride %4,54 olarak hesaplanmıştır.
Yiğit ve Yiğit (2019) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı
hastanelerde 2017 yılında toplam tutarı en fazla olan 100 tıbbi
malzemenin örneklem seçildiği çalışmada ABC yöntemine göre
miktar payının %37’si A, %33’ü B %30’u C’ye; maliyet payının
%69,63’ü A, %20,04’si B, %10,32’si ise C’ye ait olduğu
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belirlenmiştir. VED yöntemine göre miktar payının %41’i V, %37’si
E, %22’si D; maliyet payının %50,95’i V, %25,72’si E, %23,33’ü ise
D’ye aittir. ABC-VED Matrisi aracılığıyla yapılan analize göre miktar
payının %60’ı I. kategoriye %36’sı II. kategoriye %4’ü III.
kategoriye; maliyet payının %80,35’i I. kategoriye %18,16’sı II.
kategoriye %1,49’u III. kategoriye aittir.
Koçyiğit ve Çulha (2020) bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine
ait 205 farklı türdeki tıbbi sarf malzemesini inceledikleri çalışmada
ABC yöntemine göre stok malzeme miktarının %14,63’ü A, %16,10’u
B, %69,27’si C’ye; maliyet payının %69,5’i A, %20,25’i B ve
%10,26’sı C’ye ait olduğu belirlenmiştir. VED yöntemine göre
malzeme miktarının %52,20’si V, %33,17’si E, %14,63’ü D’ye;
maliyet payının %79,44’ü V, %18,86’sı E ve %1,7’si D’ye ait olduğu
saptanmıştır. Oluşturulan matris aracılığıyla malzeme payının
%54,15’i I. kategoriye, %31,71’i II. kategoriye, %14,15’i III.
kategoriye; maliyet payının %78,58’i I. kategoriye, %19,07’si II.
kategoriye, %2,36’sı ise III. kategoriye ait olduğu belirlenmiştir.
Literatür araştırması kapsamında ele alınan çalışmaların birçoğunda
hastanelerin ecza deposunda yer alan ilaçların ABC ve VED
yöntemleri ile analizinin yapıldığı, buna karşın ilaç dışındaki tıbbi sarf
malzemelerin söz konusu yöntemler ile analizine yönelik yapılan
çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.
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4. TIBBİ SARF MALZEME STOKLARININ ABC ve VED
YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
Bu bölümde bir hastanenin ecza deposunda sıklıkla kullanılan 281
çeşit tıbbi sarf malzeme stok kontrol yöntemlerinden biri olan ABC ve
VED yöntemlerine göre gruplandırılacak olup, elde edilen sonuçlar
ABC-VED Matrisi

aracılığıyla analiz

edilecektir. Tıbbi

sarf

malzemelerine ilişkin verilerin sağlandığı hastanede 20 adet branş
polikliniği ve 18 adet yataklı servis bulunmaktadır. 300 adet yatak
kapasitesine sahip hastanede sağlık personeli, yardımcı personel ve
diğer personel olmak üzere toplam çalışan sayısı 869’dur. Uygulama
kapsamında hastane tarafından 2020 yılında kullanılan ve her faaliyet
döneminde de ihtiyaç duyulan tıbbi sarf malzemeler dikkate alınmış
olup ilaç, gıda ve genel temizlik malzemeleri kapsam dışında
tutulmuştur.
Çalışmanın uygulama aşaması üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada
stoklar ABC yöntemi aracılığıyla gruplandırılacak; ikinci aşamada
stoklar VED yöntemi aracılığıyla gruplandırılacak; üçüncü ve son
aşamada ise her iki yöntem aracılığıyla ulaşılan sonuçlar ABC-VED
matrisi aracılığıyla analiz edilecektir. Bu kapsamda öncelikle
uygulama yapılan hastanede kullanılan “Malzeme Kaynakları
Yönetim Sistemi (MKYS)”ndeki malzeme kayıtlarından ve tıbbi sarf
deposu yetkilisinden alınan bilgiler doğrultusunda tıbbi sarf
malzemeleri VED yöntemine göre gruplandırılmıştır. Tıbbi sarf
malzemelerine ilişkin elde edilen veriler Microsoft Excel programı
aracılığıyla ABC ve VED yöntemlerine göre analiz edilmiştir.
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Uygulamanın ilk aşamasında ABC yöntemine göre stokların
gruplandırılmasında Chakravarty (2004) tarafından belirtilen aşamalar
izlenmiştir. Bu doğrultuda tıbbi sarf malzemelerine ilişkin yıllık
tüketim miktarları ve birim fiyatları listelenmiştir. Yıllık tüketim
değerleri hesaplanmış ve azalan değer sıralaması yapılmıştır. Toplam
miktar ve toplam yıllık tüketim değerlerine göre miktar ve değer
yüzdeleri

hesaplanarak

kümülatif

değerlere

dönüştürülmüştür.

Stokların gruplandırmada Chakravarty (2004) ve Devnani vd.
(2010)’nin çalışmalarında pareto analizinde temel alınan %70-%20%10 oranları baz alınmıştır.
Tablo 3: Stokların ABC Yöntemine Göre Gruplandırılması
Grup Adı

Çeşit Sayısı

Çeşit Payı

Maliyet Payı

A

43

1.937.380,01

15%

70%

B

61

564.673,32

22%

20%

C

177

266.133,24

63%

10%

Toplam

281

2.768.186,57

1

1

Maliyet

Tablo 3’de görüldüğü üzere A grubunda yer alan malzemeler toplam
sarf malzemesi çeşidinin %15’ini toplam stok maliyetinin %70’ini; B
grubunda yer alan malzemeler toplam sarf malzemesi çeşidinin
%22’ini toplam stok maliyetinin %20’sini ve C grubunda yer alan
malzemeler toplam sarf malzemesi çeşidinin %63’ünü toplam stok
maliyetinin ise %10’unu oluşturmaktadır. Stokların ABC yöntemine
göre yüzdesel dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir.
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B
20%

C
10%

A
70%

Şekil 2: Stokların ABC Yöntemine Göre Dağılımı

Stoklara ilişkin olarak ABC yöntemine göre yapılan gruplandırmada
en fazla paya sahip A grubundaki ilk 10 sarf malzeme Tablo 4’de
gösterilmektedir.
Tablo 4: A Grubunda Yer Alan İlk 10 Sarf Malzemeye İlişkin Bilgiler
Malzeme Kaynakları Yönetim
Sistemi Tanımı

Yıllık
Tüketim

Spanç (7,5 cm x 7,5 cm 16 Kat)
Radyoopaksız Nonsteril

600.000

0,37

222.000,00

0,08

A

4.200

41,90

175.980,00

0,14

A

418.518

0,42

175.777,56

0,21

A

419

194,00

81.286,00

0,24

A

35.280

2,27

80.085,60

0,27

A

516.000

0,14

72.240,00

0,29

A

230.886

0,31

71.574,66

0,32

A

420.000

0,14

58.800,00

0,34

A

55.804

1,05

58.538,40

0,36

A

366.000

0,14

51.240,00

0,38

A

Cerrahi Örtü Seti Genel Cerrahi
Enjektör 10 ml Yeşil Uçlu
Cpap Maskesi Yetişkin
Gazlı Bez (20 Tel 90 cm x 100
mt)
Eldiven Muayene
Nonsteril Pudralı

"Small"

Branül No:20 Pembe
Eldiven
Muayene
Nonsteril Pudralı

Yıllık Tüketim Kümülatif
Değeri
Değer Payı

"Medium"

Enjektör 5 ml Yeşil Uçlu
Eldiven
Muayene
Nonsteril Pudralı

Adet
Fiyat

"Large"
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Tablo 4’de A grubu sarf malzemeler içinde en fazla yıllık tüketim
miktarına sahip malzemenin “Spanç” adlı tıbbi sarf malzemesi olduğu
ve birim fiyatın düşük olmasına karşın yıllık tüketim değeri en yüksek
olan malzeme olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yıllık tüketim
miktarı en az olan malzemenin “Cpap Maskesi Yetişkin” olmasına
karşın yıllık tüketim değeri en düşük malzemenin “Eldiven Muayene
"Large" Nonsteril Pudralı” olduğu görülmektedir.
Tablo 5: B Grubunda Yer Alan İlk 10 Sarf Malzemeye İlişkin Bilgiler
Malzeme Kaynakları Yönetim
Sistemi Tanımı

Yıllık
Adet Yıllık Tüketim Kümülatif
Tüketim Fiyat
Değeri
Değer Payı

Aspiratör Hortumu ve Ucu

3.898

3,95

15.397,10

0,71

B

Katajel (Kaydırıcı Jel) Lidokainli

6.240

2,39

14.913,60

0,71

B

10.424

1,42

14.802,08

0,72

B

Prolen No:3/0 Keskin İğneli 25 mm

2.131

6,89

14.682,59

0,72

B

Oksijen Kanülü Yetişkin

7.704

1,83

14.098,32

0,73

B

Eldiven Cerrahi Steril Pudralı No: 8

8.760

1,59

13.928,40

0,73

B

Eldiven Cerrahi Steril Pudralı No: 7

8.700

1,58

13.746,00

0,74

B

Foley Sonda 2 Yollu 16fr

2.160

6,35

13.716,00

0,74

B

Hemovak Dren No: 14f Tekli

1.178 11,60

13.664,80

0,75

B

13.620,60

0,75

B

Ven Valfi Tekli

Ekg Elektrodu Yetişkin

59.220

0,23

Tablo 5’de B grubu sarf malzemeler içinde yıllık tüketim miktarı en
fazla, yıllık tüketim değeri ise en az olan malzemenin “Ekg Elektrodu
Yetişkin” malzemesi olduğu görülmektedir. Yıllık tüketim miktarı en
az olan malzemenin “Hemovak Dren No: 14f Tekli” malzemesi, yıllık
tüketim değerinin ise en fazla “Aspiratör Hortumu ve Ucu”
malzemesine ait olduğu görülmektedir.
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Tablo 6: C Grubunda Yer Alan İlk 10 Sarf Malzemeye İlişkin Bilgiler
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
Tanımı
Endotrakeal Tüp Spiralli No: 8.0 Kaflı

Yıllık
Yıllık
Adet Tüketim Kümülatif
Tüketim Fiyat Değeri Değer Payı
288 17,80

5.126,40

0,91

C

Üç Yollu Musluk

5.100

0,99

5.038,80

0,91

C

Flaster İpek 5 cm x 5 mt

1.685

2,98

5.021,30

0,91

C

Eldiven Cerrahi Steril Pudrasız No: 7.5

5.100

0,95

4.845,00

0,91

C

Göz Hastalıkları Göz Örtüsü (Oftalmik
Drape)

658

6,98

4.592,84

0,91

C

Cilt İşaretleme Kalemi

630

7,20

4.536,00

0,91

C

Rapid Vicryl No: 4/0 Keskin İğneli 13-16
mm

778

5,75

4.469,61

0,92

C

Vicryl No: 3/0 Yuvarlak İğneli 19-24 mm

878

4,92

4.315,37

0,92

C

60 70,90

4.254,00

0,92

C

4.233,60

0,92

C

Sterilizasyon Rulosu 10 cm x 200 mt
Flaster Bez 5 cm x 5 mt

1.008

4,20

Tablo 6’da C grubunda yer alan “Üç Yollu Musluk” ve “Eldiven
Cerrahi Steril Pudrasız No: 7.5” malzemelerinin en fazla yıllık tüketim
miktarlarına sahip malzemeler olduğu görülmektedir. Yıllık tüketim
değeri en yüksek olan malzemenin “Endotrakeal Tüp Spiralli No: 8.0
Kaflı” olduğu, buna karşın “Flaster Bez 5 cm x 5 mt” malzemesinin
en düşük yıllık tüketim değerine sahip olduğu görülmektedir.
Uygulamanın ikinci aşamasında tıbbi sarf malzemelerinin VED
yöntemine göre gruplandırılması yapılmış olup ulaşılan sonuçlar
Tablo 7’de gösterilmektedir.
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Tablo 7: Stokların VED Yöntemine Göre Gruplandırılması
Grup

Çeşit Sayısı

Çeşit Payı

Maliyet Payı

V

184

1.770.711,19

65%

64%

E

38

261.243,54

14%

9%

D

59

736.231,84

21%

27%

Toplam

281

2.768.186,57

1

1

Maliyet

VED analizine göre toplam sarf malzeme çeşidinin %65’i V grubu
stoklara; %14’ü E grubu stoklara; %21’i ise D grubu stoklara ait olup
toplam stok maliyetinin %64’ü V grubu stoklara; %9’u E grubu
stoklara; %27’si ise D grubu stoklara aittir. Toplam tıbbi sarf
malzemeleri çeşitleri arasında 184 çeşit malzemenin hastane açısından
hayati öneme sahip olduğu buna karşın 59 çeşit malzemenin ise en
düşük önem seviyesine sahip malzemeler olduğu görülmektedir.
Uygulamanın üçüncü ve son aşamasında ABC ve VED yöntemi
sonuçları dikkate alınarak ABC-VED matrisi oluşturulmuş ve Tablo
8’de ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.
Tablo 8: ABC-VED Matrisi
V

E

D

Toplam

Grup

Çeşit

Maliyet

Çeşit

Maliyet

Çeşit

Maliyet

Çeşit

Maliyet

A

30

1.273.137,06

4

122.048,20

9

542.194,75

43

1.937.380,01

B

35

337.461,88

12

101.619,92

14

125.591,52

61

564.673,32

C

119

160.112,26

22

37.575,42

36

68.445,57

177

266.133,24

Toplam

184

1.770.711,19

38

261.243,54

59

736.231,84

281

2.768.186,57

ABC-VED matrisine göre çapraz eşleştirme sonucu elde edilen
sonuçlar doğrultusunda V, E ve D grubundaki tıbbi sarf malzemeleri
en

fazla
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oluşturduğu

görülmektedir. Bununla birlikte stok çeşidinin 119 çeşit ile en fazla
CV’de olduğu buna karşın 4 adet ile en az çeşidin AE’de olduğu
görülmektedir. Stok maliyetleri açısından değerlendirildiğinde ise en
fazla payın AV’de olduğu, en az payın ise CE’de olduğu
görülmektedir. Bu verilerden hareketle stokları 3 kategoriye ayırarak
analiz etmek stokların kontrolü açısından önem arz etmektedir. ABCVED matrisine dayalı olarak Tablo 9’da kategorize edilmiş stok türleri
gösterilmektedir.
Tablo 9: ABC-VED Matrisine Dayalı Kategorilerin Belirlenmesi
Kategori ABC-VED Matris Grupları

Çeşit

Maliyet

Çeşit
Payı

Maliyet
Payı

I

AV + BV + CV + AE + AD

197

2.434.954,14

70%

88%

II

BE + CE + BD

48

264.786,86

17%

10%

III

CD

36

68.445,57

13%

2%

281

2.768.186,57

1

1

Toplam

Tablo 9’da görüldüğü üzere 1. kategoride yer alan tıbbi sarf
malzemeler tüm malzemelerin %70’ini, toplam stok maliyetinin ise
%88’ini oluşturmaktadır. II. kategoride yer alan tıbbi sarf malzemeler
tüm malzemelerin %17’sini, toplam stok maliyetinin ise %10’unu
oluşturmaktadır. III. kategoride yer alan tıbbi sarf malzemeleri tüm
malzemelerin %13’ünü, toplam stok maliyetinin ise %2’sini
oluşturmaktadır.
SONUÇ
İşletmelerin faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi ve
müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmesi stok yönetimi ile
mümkündür.

Stok

yönetimi

stokların

sipariş

edilmesinden
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depolanmasına kadar geçen sürecin organize edilmesini sağlayan bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım aynı zamanda stok güvenlik düzeyi ile
optimal stok miktarının belirlenmesinde ve stok kontrolünün
sağlanmasında işletmelere büyük katkılar sunmaktadır. Özellikle
rekabetin arttığı ve kaynakların giderek tükendiği bir dönemde tedarik
edilen malzemelerin maliyetinin artması ve depolama maliyetlerinin
olması ürünlerin stokta bulundurma düzeylerinin daha doğru bir
şekilde belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede ürünlerin
türlerine

göre

farklı

depolama

alternatiflerinin

kullanılması

zorunluluğu maliyetlerin artmasına ve dolayısıyla stok kontrolünün
her zamankinden daha fazla yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bununla
birlikte turizm ve sağlık gibi benzer sektörlerde talep düzeyinin aynı
düzeyde olmaması malzeme veya ürünlerin stok düzeyini önemli
ölçüde etkilemektedir.
Stok kontrolü, işletmenin faaliyetlerine, talep durumuna ve malzeme
veya ürün türlerine göre uygun bir stok kontrol yönteminin seçimini
zorunlu kılmaktadır. Stok kontrol yöntemi aracılığıyla stokta
bulundurulan malzeme türü, miktarı ve değeri hakkında bilgi sahibi
olunabileceği gibi aynı zamanda hangi stok kaleminin diğerlerine göre
daha fazla öneme sahip olduğu belirlenmektedir. Bu durum bir
taraftan gereksiz stok maliyetlerine neden olan malzemelerin
belirlenmesine katkı sağlarken diğer taraftan önem derecesi yüksek
olan malzemelerin daha ucuza tedarik edilmesine yönelik girişimleri
teşvik etmektedir. Bu bağlamda bir stok kontrol yöntemi olan ABC
yöntemi, stokta bulunan malzemelerin kümülatif değerlerinin dikkate
alınarak malzemeleri önemli, standart seviyede ve önemsiz olmak

236

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

üzere üç gruba ayırmaktadır. Pareto analizi olarak da adlandırılan bu
yöntemin temeli az sayıda ancak değerli olan malzemelerin stok
kontrolünün daha sıkı bir şekilde yapılmasına dayanmaktadır. Stok
kontrol yöntemlerinden bir diğeri olan VED yöntemi ise ABC
yönteminin aksine hayati önem taşıyan önemlilik kriteri seviyesinde
malzemeleri gruplandırmaktadır. Bu yöntemde en yüksek kritik
öneme sahip malzemelerden başlanmak üzere kritik önem seviyesi en
düşük malzemelere doğru sıralama yapılmakta ve bu doğrultuda
malzemelerin gruplandırılması gerçekleşmektedir. ABC yönteminin
VED yöntemi ile entegre şekilde kullanılması ise stok yönetimi ve
dolayısıyla stok maliyetlerinin azaltılması açısından sinerji etkisi
yaratmaktadır.
ABC ve VED yöntemleri aracılığıyla bir hastaneye ait 281 farklı
türdeki tıbbi sarf malzemenin analizinin yapıldığı bu çalışmada
ulaşılan bulgulara göre ABC yöntemine göre toplam stok maliyetinin
%70’inin A, %20’sinin B ve %10’unun C grubunda yer alan
malzemelere ait olduğu ve hastanede 281 çeşit malzemeden en fazla
43 çeşit tıbbi sarf malzemenin stok kontrolüne önem verilmesi
gerektiği ön plana çıkmıştır. Malzemelere ilişkin tıbbi sarf deposu
sorumlusu

ile

yapılan

görüşmelerden

elde

edilen

bilgiler

doğrultusunda VED yöntemine göre yapılan analiz doğrultusunda
toplam stok maliyetinin %64’ünün V, %9’unun E ve %27’sinin D
grubunda yer alan malzemelere ait olduğu belirlenmiştir. Ayrıca VED
yöntemine göre yapılan analiz sonucunda hastanede hayati açıdan en
yüksek öneme sahip 184 çeşit tıbbi sarf malzemenin olduğu
belirlenmiştir. Buna göre VED yönteminde kritik öneme sahip tıbbi
sarf malzemelerin ABC yöntemine nazaran yaklaşık 4,3 kat (184/43)
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daha fazla olması nedeniyle bu malzemelerin stok kontrolüne daha
fazla ağırlık verilmesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Ayrıca ABC
yöntemine kıyasla VED yöntemine göre daha fazla tıbbi sarf
malzemenin ucuz maliyetle tedarik edilmesine önem verilmelidir.
ABC-VED matrisi aracılığıyla yapılan 3x3 çapraz analiz kapsamında
ulaşılan sonuçlar Chary (2004)’nin belirttiği üzere stok dağılımının
yatay eksende D’den A’ya doğru, dikey eksende ise A’dan C’ye doğru
olduğunu ortaya koymuştur. Matris aracılığıyla elde edilen bulgulara
göre en düşük tıbbi sarf malzemenin yer aldığı grup AE iken en fazla
tıbbi sarf malzemenin yer aldığı grup ise CV olmuştur. Maliyet
açısından ise en fazla malzemenin yer aldığı grup AV iken en düşük
grubun CE olduğu belirlenmiştir. Matris ile gruplandırılan malzemeler
kategorik olarak sınıflandırıldığında ise I. kategorideki grupta yer alan
malzemelerin diğer iki kategoride yer alan malzemelere göre oldukça
fazla çeşitte olduğu (çeşit %70 - maliyet %88), ayrıca I. kategorideki
malzemelerin çeşit ve maliyet payı açısından hem A hem de V
grubundaki çeşit ve maliyet payından çok daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Hastanede I. kategorideki 197 çeşit tıbbi sarf
malzemenin sürekli bulundurulmasına önem verilmeli ve stok
kontrolü açısından bu kategoride yer alan malzemelerin düzeyleri ile
optimal sipariş miktarları sürekli olarak gözden geçirilmelidir. II.
kategoride yer alan 48 çeşit malzemenin stok kontrolü ise normal
şekilde gerçekleştirmeli ve bu malzemeler gerektiği kadar tedarik
edilmelidir. III. kategoride yer alan 36 çeşit tıbbi sarf malzemeye
ilişkin stok kontrolü düşük seviyede yapılmalı ve bu grupta yer alan
malzemelerin alternatifleri araştırılarak daha ucuza tedarik edilmesi
suretiyle maliyet tasarrufu sağlanmalıdır.
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GİRİŞ
Ülkemizde ihracatçı sayısının arttırılabilmesi ve mevcut ihracatçılarımızın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarının temin edilmesi son derece
önem arz etmektedir. İhracat olmadan ülkemizin sağlıklı bir şekilde
büyümesinin ve kalkınmasının kolay olmayacağı aşikârdır. Günümüzde özellikle dış ticarette ticari bilgiye olan ihtiyaç her zamankinden
daha fazla önemli hale gelmiştir. Zamanında, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak ihracatçı firmalara büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlamaktadır. Covid-19 pandemisi ile birlikte internet teknolojileri ve lojistik hem ulusal hem de uluslararası ticarette daha fazla önem kazanmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ve firmaların uluslararası ihracat pazarlarına hâkim
olacağı artık her kesim tarafından bilinen bir gerçektir. İhracat, dış
taleplerin mecbur kıldığı yeni teknolojilerin kullanımını, rekabet edebilmeyi ve üretim imkânlarının çoğalmasını kolaylaştırmaktadır (Ayhan, 2018: 116-130). Hedef pazar analizlerinin yapılması ve hedef
pazar ülkelerinin belirlenmesi ihracat açısından çok önemlidir. İşletmeler hedef pazar analizi yaparken hangi ülkelerin hedef alınacağı
konusunda firmaya has özel duruma ve stratejilere odaklanmalıdır
(Eşidir, 2020). İhracat özelinde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi
ve disiplinler arası çalışmalara önem verilmesi rekabetçilik ve sürdürülebilirlik bakımından önemlidir. Bu kapsamda özellikle karar vericilerin karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan karar verme tekniklerini farklı alanlarda uygulaması birçok avantaj sağlayacaktır. Bir
bölgenin ihracat analizinde sadece rakamların verilmesinden ziyade
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mevcut güncel uygulamalarla karşılaştırmalı bir tablonun ortaya çıkarılması da ihracata yönelik politika ve etkinin güçlendirilmesini sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli
illerini kapsayan TRB1 Düzey-2 Bölgesinin ihracat analizinin yapıldığı bu bölümde mevcut dış ticaret verilerine yer verilmiş ve oluşturulan
kriter seti üzerinden bölgede yer alan illerin ihracat potansiyelleri
PROMETHEE çok kriterli karar verme tekniği kullanılarak analiz
edilmiştir. Elde edilen sıralamaya göre il bazında ihracat potansiyelleri
irdelenmiş ve öneriler getirilmiştir.
Tablo 1: TRB1 Bölgesi İllerinin 2019 Yılı İhracat Değerleri
Sıra No
İl Adı
İhracat Değeri (Bin USD)
1

Malatya

271.877

2

Elazığ

207.891

3

Bingöl

1.127

4

Tunceli

229

Kaynak: TÜİK, 2020

2019 yılı TÜİK verilerine göre Elazığ yıllık 207 milyon dolarlık ihracat değeri ile Türkiye’deki iller arasında 42. sırada yer almaktadır.
Ülkede en az ihracat yapan ilimiz ise Tunceli’dir. Tunceli 229 bin
dolar ihracat yapmıştır. TRB1 bölgesinin diğer illeri olan Malatya
yaklaşık 272 milyon dolar ile 32. sırada, Bingöl ise 1 milyon 127 bin
dolar ihracat ile 78. sırada yer almaktadır.
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1. TRB1 BÖLGESİ İLLERİNİN ÜLKELER BAZINDA İHRACAT DEĞERLERİ
1.1. Bingöl
2019 yılı TÜİK verilerine göre Bingöl’de kişi başına düşen ihracat
değeri 4,05 USD; ithalat değeri ise 1,73 USD’dir. TRB1 Bölgesinde
ise kişi başına düşen ihracat değeri 279,13 USD, kişi başına düşen
ithalat değeri ise 66,82 USD’dir. Türkiye’de ise kişi başına düşen ihracat değeri yaklaşık 2.175 USD, ithalat değeri ise 2.530 USD’dir.
Bingöl’de ihracat yapan firma sayısı 30’dur. Tablo 2’de Bingöl ilinin
yıllara göre ihracat verileri ile aynı yıllara ait TRB1 ve Türkiye ihracatı verileri gösterilmiştir.
Tablo 2. Bingöl, TRB1 ve Türkiye İhracat Verileri
Bingöl İhracatı
Yıllar
TRB1 İhracatı (USD)
(USD)

Türkiye İhracatı (USD)

2002

27.845

95.974.136

36.059.089.029

2003

325.520

124.317.722

47.252.836.302

2004

431.786

140.918.273

63.167.152.820

2005

222.482

170.208.099

73.476.408.143

2006

350.974

220.050.854

85.534.675.518

2007

950.793

239.549.564

107.271.749.904

2008

664.711

301.591.358

132.027.195.626

2009

1.478.019

252.668.146

102.142.612.603

2010

6.253.913

321.867.866

113.883.219.184

2011

4.917.181

328.195.405

134.906.868.830

2012

7.350.398

345.355.565

152.461.736.556

2013

6.294.831

580.831.069

151.802.637.087

2014

8.551.496

553.324.518

157.610.157.690
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2015

3.558.560

425.200.823

143.838.871.428

2016

1.202.312

504.825.772

142.529.583.808

2017

1.688.267

562.080.955

156.992.940.414

2018

970.719

446.445.753

167.920.613.455

2019

1.127.149

481.123.844

171.464.944.593

Kaynak: TÜİK, 2020

Ekonomik gelişimini sürdürmekte olan Bingöl’ün ihracat rakamları
TRB1 ve Türkiye ile kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kalmaktadır. 2014 yılında 8,5 milyon doları aşan bir ihracat olmuş fakat sonraki yıllarda bu rakama tekrar ulaşılamamıştır.

Grafik 1. Bingöl-TRB1 Bölgesi Kıyaslamalı İhracat Verileri, (TÜİK, 2020).

Grafik 1 incelendiğinde, Bingöl ihracat rakamlarının TRB1 bölgesi
ihracat rakamları yanında çok düşük kaldığı görülmektedir. İlin ihracat rakamları son derece düşük seviyelerde seyretmektedir. Bingöl
üretim kapasitesini ihracata yansıtamamaktadır.
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Tablo 3. Bingöl İlinin 2019 Yılı Ülkelere Göre İhracat Verileri
Ülke Adı

İhracat Değeri (USD)

Almanya

645.779

Irak

345.542

Libya

29.600

Belçika

24.943

Birleşik Krallık

22.973

BAE

22.528

Tanzanya

20.973

Hollanda

14.811

Toplam

1.127.149

Kaynak: TÜİK, 2020

Tablo 3’te Bingöl’ün dünya ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat rakamları yer almaktadır. 2019’da en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’dır.
İhracat değeri 645 bin USD kadardır. 2. sırada ise 345 bin USD ihracat değeri ile Irak gelmektedir.
Tablo 4. Bingöl İlinin 2019 Yılı ISIC Revize 3 Düzey 1’e Göre İhracat Verileri
ISIC

ISIC Adı

A

Tarım ve ormancılık

C

Madencilik ve taş ocakçılığı

D

İmalat sanayi
Toplam

İhracat (USD)
198.519
2.417
926.213
1.127.149

Kaynak: TÜİK, 2020

Tablo 4’de Bingöl ilinin ISIC Revize 3 Düzey 1’e Göre ihracat verileri görülmektedir. Tabloya göre ilin en büyük ihraç kalemi imalat sanayisidir.
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1.2. Elazığ
2019 yılı TÜİK verilerine göre Elazığ’da kişi başına düşen ihracat
değeri 354,88 dolar; ithalat değeri ise 37,50 dolardır. TRB1 bölgesinde ise kişi başına düşen ihracat değeri 279,13 dolar, kişi başına düşen
ithalat değeri ise 66,82 dolardır. Türkiye’de ise kişi başına düşen ihracat değeri 2.175 dolar, ithalat değeri ise 2.530 dolardır. Tablo 5’de
Elazığ ilinin yıllara göre ihracat verileri ile TRB1 ve Türkiye ihracatını sayısal verileri gösterilmiştir.
Tablo 5. Elazığ, TRB1 ve Türkiye İhracat Verileri
Yıllar Elazığ İhracatı(USD)
2002
24.328.238
2003
34.253.794
2004
13.362.671
2005
48.280.074
2006
68.265.175
2007
57.927.787
2008
45.259.875
2009
30.015.416
2010
39.988.190
2011
42.773.122
2012
55.276.606
2013
262.623.132
2014
234.938.501
2015
170.539.668
2016
252.862.021
2017
321.595.788
2018
220.614.808
2019
207.891.367
Kaynak: TÜİK, 2020
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TRB1 İhracatı(USD)

Türkiye İhracatı(USD)

95.974.136
124.317.722
140.918.273
170.208.099
220.050.854
239.549.564
301.591.358
252.668.146
321.867.866
328.195.405
345.355.565
580.831.069
553.324.518
425.200.823
504.825.772
562.080.955
446.445.753
481.123.844

36.059.089.029
47.252.836.302
63.167.152.820
73.476.408.143
85.534.675.518
107.271.749.904
132.027.195.626
102.142.612.603
113.883.219.184
134.906.868.830
152.461.736.556
151.802.637.087
157.610.157.690
143.838.871.428
142.529.583.808
156.992.940.414
167.920.613.455
171.464.944.593
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Tablo 5 incelendiğinde Elazığ ihracatının 2013 yılında ani bir yükseliş
yaptığı görülmektedir. Bu durum ferrokrom imalatı ve ihracatı yapan
Eti Krom A.Ş. verilerinin 2013’ten itibaren resmi olarak Elazığ verilerine yansıtılmasından kaynaklanmaktadır. Elazığ 2019’da yaklaşık
208 milyon USD’lik ihracat rakamı ile TRB1 Bölgesinin %43’lük
ihracatını gerçekleştirmiştir.

Grafik 2. Elazığ-TRB1 Bölgesi Kıyaslamalı İhracat Verileri, (TÜİK, 2020).

Grafik 2 incelendiğinde, Elazığ ihracat rakamlarının TRB1 bölgesi
ihracat rakamları ile paralellik göstermektedir. Elazığ ilinin ihracat
yaptığı ülkelere ait veriler Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Elazığ İlinin 2019 Yılı Ülkelere Göre İhracat Verileri
Ülke Adı

İhracat Değeri (USD)

Ülke Adı

İhracat Değeri (USD)

İsveç

54.691.819 İspanya

2.874.327

Çin

31.273.985 ABD

2.643.545

İtalya

15.649.283 Meksika

2.540.534

Irak

14.429.847 Tayvan

2.330.284

Slovenya

14.080.224 Tayland

2.097.212

Hollanda

12.197.485 Şili

1.928.426

Japonya

11.713.464 Suudi Arabistan

1.928.336

Gürcistan

11.209.321 BAE

1.572.444

Belçika

9.808.906 Türkmenistan

1.110.308

Hindistan

5.994.162 Diğer Ülkeler

7.817.455

Kaynak: TÜİK, 2020

Tablo 6 incelendiğinde yaklaşık 55 milyon USD’lik ihracat değeri ile İsveç
en çok ihracat yapılan ülke konumundadır. Bunun en önemli faktörü Etikrom

firmasının İsveç’te bir adet krom işleme fabrikasının olmasıdır.

Grafik 3. Elazığ’ın 2019 Yılında En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler
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Grafik 3’te Elazığ’ın 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler gösterilmiştir. İlin en fazla ihracat yaptığı ülke İsveç’tir. Daha sonra ise
Çin ve İtalya ülkeleri gelmektedir. Madencilik ürünleri anlamında son
derece güçlü olan Elazığ’dan söz konusu ülkelere krom, ferro-krom ve
mermer ihracatı yapılmaktadır.
Tablo 7. Elazığ İlinin 2019 Yılı ISIC Revize 3 Düzey 1’e Göre İhracat Verileri

ISIC

ISIC Adı

İhracat (USD)

A

Tarım ve ormancılık

11.227

C

Madencilik ve taş ocakçılığı

88.778.680

D

İmalat sanayi

118.940.880

G

Toptan ve perakende ticaret

160.580

Toplam

207.891.367

Kaynak: TÜİK, 2020.

Tablo 7’de Elazığ ilinin ISIC Revize 3 Düzey 1’e göre ihracat verileri
görülmektedir. Tablo 7’ye göre ISIC kodlamasına göre, ilin en büyük
ihraç kalemi imalat sanayidir. İkinci en büyük kalem ise madencilik
ve taş ocakçılığı şeklindedir. Tarım ve ormancılık ile toptan ve perakende ticarette yapılan ihracat önemsenmeyecek kadar azdır.
1.3. Malatya
Malatya, Doğu Anadolu ve TRB1 bölgesinde sanayisi en gelişmiş
olan şehirdir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre Malatya’da kişi başına
düşen ihracat değeri 348,62 USD; ithalat değeri ise 117,71 USD’dir.
TRB1 bölgesinde ise kişi başına düşen ihracat değeri 279,13 USD,
kişi başına düşen ithalat değeri ise 66,82 dolardır. Türkiye’de ise kişi
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başına düşen ihracat değeri yaklaşık 2.175 USD, ithalat değeri ise
2.530 USD’dir. Tablo 8’de Malatya ilinin yıllara göre ihracat verileri
ile TRB1 ve Türkiye ihracatını sayısal verileri gösterilmiştir.
Malatya İlinin nüfusu, 2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 800.165’tir. Malatya, Doğu Anadolu ve TRB1 bölgesinde sanayisi en gelişmiş olan şehirdir.
Tablo 8. Malatya, TRB1 ve Türkiye İle İhracat Verileri
Yıllar

Malatya İhracatı
(USD)

TRB1 İhracatı
(USD)

Türkiye İhracatı (USD)

2002

71.618.053

95.974.136

36.059.089.029

2003

89.738.408

124.317.722

47.252.836.302

2004

127.123.816

140.918.273

63.167.152.820

2005

121.620.418

170.208.099

73.476.408.143

2006

151.417.006

220.050.854

85.534.675.518

2007

180.603.557

239.549.564

107.271.749.904

2008

255.606.792

301.591.358

132.027.195.626

2009

221.155.349

252.668.146

102.142.612.603

2010

275.561.754

321.867.866

113.883.219.184

2011

280.505.102

328.195.405

134.906.868.830

2012

282.728.561

345.355.565

152.461.736.556

2013

311.870.553

580.831.069

151.802.637.087

2014

309.506.555

553.324.518

157.610.157.690

2015

250.865.480

425.200.823

143.838.871.428

2016

250.630.548

504.825.772

142.529.583.808

2017

238.276.687

562.080.955

156.992.940.414

2018

224.213.936

446.445.753

167.920.613.455

2019

271.876.742

481.123.844

171.464.944.593

Kaynak: TÜİK, 2020.
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Malatya 2019’da yaklaşık 272 milyon USD’lik ihracat rakamı ile
TRB1 Bölgesinin %57’lik ihracatını gerçekleştirmiştir. Tablo 8’de
görüldüğü üzere 2013 yılında Malatya ihracatı 311 milyon doları aşmıştır. Sonraki yıllarda kısmen de olsa ihracat düşüşü söz konusudur.

Grafik 4. Malatya-TRB1 Bölgesi Kıyaslamalı İhracat Verileri, (TÜİK, 2020).

Grafik 4 incelendiğinde, Malatya ihracat rakamlarının TRB bölgesi
ihracat rakamları ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bölge ihracatının yarısından fazlası Malatya tarafından gerçekleştirilmektedir. Malatya’nın ihracat yaptığı ülkelere ait veriler Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Malatya İlinin 2019 Yılı Ülkelere Göre İhracat Verileri
Ülke Adı

İhracat Değeri
(USD)

Ülke Adı

İhracat
Değeri
(USD)

Irak

51.860.001 Avustralya

3.710.136

Almanya

20.447.890 Hollanda

3.519.882

ABD

18.885.728 Gürcistan

2.889.719

İtalya

16.269.498 Yunanistan

2.851.470

Brezilya

11.963.140 Mısır

2.586.877

Birleşik Krallık

11.262.756 BAE

2.494.695

Rusya

11.103.158 Bulgaristan

2.436.944

Fransa

10.658.942 Etiyopya

2.045.039

Cezayir

7.273.932 Senegal

2.015.676

İsrail

6.822.424 Litvanya

1.977.990

Polonya

6.764.136 Suriye

1.962.132

Hindistan

6.559.841 Portekiz

1.651.047

Çin

4.988.144 Yeni Zelanda

1.641.510

Ukrayna

4.405.076 Libya

1.316.281

Kanada

4.214.531 Romanya

1.220.627

Belarus

4.124.513 Güney Afrika Cumhuriyeti

1.218.298

İspanya

3.920.872 Fas

1.125.879

Azerbaycan

3.771.985 Kazakistan

1.109.884

Ege Serbest Bölgesi

3.728.117 İsviçre

1.009.922

Diğer Ülkeler

24.068.050 Toplam

271.876.742

Kaynak: TÜİK, 2020.

Tablo 9’da Malatya’nın dünya ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat rakamları yer almaktadır. Yaklaşık 52 milyon USD’lik ihracat değeri ile
Irak en önemli ihracat pazarı konumundadır. Almanya’ya yapılan ih-
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racat 18 milyon doları aşmıştır. 2019 yılında Malatya’dan yapılan toplam ihracat 272 milyon Amerikan Doları civarında olmuştur.

Grafik 5. Malatya İlinin 2019’da En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler

Grafik 5’te Malatya’nın 2019’da en fazla ihracat yaptığı ülkeler görülmektedir. Irak’tan sonra Almanya, ABD ve İtalya gelmektedir. Grafikten görüldüğü üzere gelişmesini tamamlamış ülkelere ihracat yapılması söz konusudur.
Tablo 10. Malatya İlinin 2019 Yılı ISIC Revize 3 Düzey 1’e Göre İhracat Verileri
ISIC

ISIC Adı

İhracat (USD)

A

Tarım ve ormancılık

26.409.885

C

Madencilik ve taş ocakçılığı

23.776

D

İmalat sanayi

245.386.735

G

Toptan ve perakende ticaret

56.346

Toplam

271.876.742

Kaynak: TÜİK, 2020.
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Malatya ilinin ISIC kodlamasına göre en büyük ihracat kalemi imalat
sanayidir. 2019 yılında imalat sanayinde yapılan ihracat değeri 245
milyon dolar olmuştur. İkinci en büyük kalem ise tarım ve ormancılık
şeklindedir. Tarım ve ormancılık sektöründe 26,4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.
1.4. Tunceli
Tunceli, Doğu Anadolu ve TRB1 bölgesinde sanayisi en geride olan ildir.
2019 yılı TÜİK verilerine göre Tunceli’de kişi başına düşen ihracat değeri
2,70 USD; ithalat değeri ise 5,64 USD’dir. TRB1 bölgesinde ise kişi başına
düşen ihracat değeri 279,13 USD, kişi başına düşen ithalat değeri 66,82 dolardır. Tablo 11’de Tunceli’nin yıllara göre ihracat verileri ile TRB1 ve Türkiye ihracatını sayısal verileri gösterilmiştir.
Tablo 11. Tunceli TRB1 ve Türkiye İle İhracat Verileri
Yıllar

Tunceli İhracatı
(USD)

TRB1 İhracatı
(USD)

Türkiye İhracatı (USD)

2002

-

95.974.136

36.059.089.029

2003

-

124.317.722

47.252.836.302

2004

-

140.918.273

63.167.152.820

2005

85.125

170.208.099

73.476.408.143

2006

17.699

220.050.854

85.534.675.518

2007

67.427

239.549.564

107.271.749.904

2008

59.980

301.591.358

132.027.195.626

2009

19.362

252.668.146

102.142.612.603

2010

64.009

321.867.866

113.883.219.184

2011

-

328.195.405

134.906.868.830

2012

-

345.355.565

152.461.736.556
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2013

42.553

580.831.069

151.802.637.087

2014

327.966

553.324.518

157.610.157.690

2015

237.115

425.200.823

143.838.871.428

2016

130.891

504.825.772

142.529.583.808

2017

520.213

562.080.955

156.992.940.414

2018

646.290

446.445.753

167.920.613.455

2019

228.586

481.123.844

171.464.944.593

Kaynak: TÜİK, 2020.

Tunceli ilinde üretim ve sanayileşme yeterli olmadığından dolayı ihracat rakamları çok düşük seviyelerdedir. 2019’da Tunceli’nin yaptığı
ihracat 228 bin dolar olmuştur. Bazı yıllarda hiç ihracat olmamıştır.

Grafik 5. Tunceli-TRB1 Bölgesi Kıyaslamalı İhracat Verileri, (TÜİK, 2020).

Grafik 5’te Tunceli-TRB1 Bölgesi kıyaslamalı ihracat verileri gösterilmiştir. Grafik 5’ten anlaşıldığı üzere Tunceli’nin ihracat rakamları
TRB1 Bölgesi ile kıyaslanamayacak derecede düşüktür.
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Tablo 12. Tunceli İlinin 2019 Yılı Ülkelere Göre İhracat Verileri
Ülke Adı
Almanya
Fransa
Avusturya
Birleşik Krallık
Irak
Toplam
Kaynak: TÜİK, 2020.

İhracat (USD)
159.758
37.156
22.344
7.343
1.985
228.586

Tunceli ilinde de Bingöl ilinde olduğu gibi en fazla ihracat yapılan
ülke Almanya’dır. Fakat Tablo 12’de görüldüğü üzere ihracat rakamları çok düşüktür.
Tablo 13. Tunceli İlinin 2019 Yılı ISIC Revize 3 Düzey 1’e Göre İhracat Verileri
ISIC

ISIC Adı

A

Tarım ve ormancılık

D

İmalat Sanayi

İhracat

Toplam

8.048
220.538
228.586

Kaynak: TÜİK, 2020.

Tablo 13’de Tunceli’nin 2019’da ISIC Revize 3 Düzey 1’e göre ihracat verileri gösterilmiştir. İmalat sanayinde 220 bin dolarlık ihracat
değeri olduğu görülmektedir.
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2. TRB1 BÖLGESİ İLLERİNİN PROMETHEE YÖNTEMİ İLE
İHRACAT ANALİZİ
2.1. PROMETHEE Yöntemi
Karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması
amacıyla son dönemlerde karar verici tarafından belirlenen kriterlere
göre alternatifler arasından en iyisinin seçilebilmesi için kullanılacak
çok sayıda karar verme tekniği geliştirilmiştir. Bu tekniklerden biri
olan “The Preference Ranking Organization Method For Enrichment
Evaluation” olarak ifade edilen ve bu tanımın baş harfleri kullanılarak
“PROMETHEE” şeklinde ifade edilen yöntem literatürde en sık kullanılan yöntemlerden biridir.
PROMETHEE yöntemi, Jean-Pierre Brans tarafından ilk olarak 1982
yılında geliştirilmiş çok kriterli bir öncelik belirleme ve sıralama yöntemidir (Kücü, 2007). Belirlenen çok sayıda kritere göre sonlu sayıda
alternatif arasından seçim yapılmasını gerektiren problemlere çok uygundur (Goumas ve Lygerou, 2000). PROMETHEE yöntemi, karar
verme tekniklerinin önceliklendirme yöntemlerinin uygulama aşamalarının zor ve karmaşık olmasından hareketle geliştirilmiş ve çok sayıda çalışmada kullanılmıştır (Dağdeviren ve Eraslan, 2008). PROMETHEE yöntemi bankacılık, işgücü planlaması, yatırım ve yer seçim kararları, sağlık, ilaç ve kimya endüstrileri gibi birçok alana uygulanmıştır (Brans ve Mareschal, 2002).
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PROMETHEE yöntemi, çok kriterli karar verme problemlerin çözümünde diğer yöntemlere kıyasla en etkili ve en pratik yöntemlerden
biridir. PROMETHEE yönteminin kısmi sıralama yapan PROMETHEE-I ve tam sıralama yapan PROMETHEE-II modülleri de geliştirilmiştir. Bunların dışında PROMETHEE III, IV, V ve VI gibi farklı
yaklaşımlar da bulunmaktadır. Ayrıca yapılan işlemlerin ve seçim
sürecinin görselliğini sağlayan GAIA modülü ile grafiksel olarak etkin
bir gösterim sağlanır. Yöntemin literatürde geniş bir yer bulmasının ve
başarılı şekilde uygulanmasının temelinde matematiksel yönü ve kullanımının pratik olması bulunmaktadır (Ballı ve Karasulu, 2007).
PROMETHEE yönteminin;
0, x ≥ 0
• Birinci Tip - Olağan p(x) = {
,
1, x < 0

0, x ≤ l
• İkinci Tip - U tipi p(x) = {
(l: parametre),
1, x > l

x/m, x ≤ m
(m: parametre),
1, x ≥ m
x≤q
0,
• Dördüncü Tip - Seviyeli p(x) = {1/2 , q < x ≤ q + p (q, p: parametre),
x >q+p
1,

• Üçüncü Tip - V tipi p(x) = {

x≤s
0,
• Beşinci Tip-Lineer p(x) = {(x − s)/r , s < x ≤ s + r (s, r: parametre) ve
x ≥ s+r
1
0, x ≤ 0
• Altıncı Tip - Gaussian p(x) = {
(σ: parametre)
−x2 /2σ2
1−e
, x≥0

olmak üzere altı farklı tercih fonksiyonu bulunmaktadır.

2.2. TRB1 Bölgesi İhracatının PROMETHEE Yöntemi ile Analizi
TRB1 Bölgesi illerinin ihracat analizinin yapılmasında dış ticarete
yönelik Tablo 14’te verilen kriter seti oluşturulmuştur.
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Tablo 14. Kriter Seti
Kriter
Kişi Başına GSYH (TL)
Toplam İhracat (1.000 USD)
Toplam İthalat (1.000 USD)
Demiryolu Uzunluğu
En Yakın Limana Uzaklık
En Yakın Havalimanına Uzaklık
En Yakın Sınır Kapısına Uzaklık

Malatya
25.364
278.957
94.189
259
372
28
235

Elazığ
27.967
209.767
221.66
314
451
13
279

Bingöl
22.464
1.134
485
105
438
10
261

Tunceli
38.536
229
478
6
377
85
344

Tablo 14’te verilen kriter setinde kişi başına GSYH, toplam ihracat ve
demiryolu uzunluğu maksimum yönlü olarak ele alınmıştır. Toplam
ithalat, en yakın limana uzaklık, en yakın havalimanına uzaklık ve en
yakın sınır kapısına uzaklık ise minimum yönlü olarak ele alınmıştır.
PROMETHEE yönteminin uygulanmasında Visual PROMETHEE
paket programı kullanılmış ve tüm kriterlerin ağırlığı eşit olarak alınmıştır. PROMETHEE yöntemi ile yapılan sıralama sonucunda Tablo
15’te verilen nihai sıralama sonucu elde edilmiştir.
Tablo 15. PROMETHEE Sıralama Sonuçları
Sıra
İl
Phi (φ)
1
Malatya
0,4151
2
Elazığ
0,2676
3
Tunceli
-0,2613
4
Bingöl
-0,4214

Phi (φ) +
0,5000
0,4262
0,1775
0,1119

Phi (φ) 0,0849
0,1587
0,4387
0,5333

Bu sonuca göre ihracat potansiyeli bakımından TRB1 Bölgesi içerisinde Malatya 1. sırada yer almıştır. Elazığ 2., Tunceli 3. ve Bingöl 4.
sırada konumlanmıştır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Elazığ maden yatakları bakımından zengindir. Toprakların suyla buluşturulması üretimde büyük bir artış sağlayacaktır. Üzüm, dut, kayısı,
vişne, kiraz, ceviz, badem vb. için sanayi işletmesi ve gıda sektörü
fırsatı alanı oluşturmaktadır. Kayısı yan ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılarak bu ürünlerin ihraç edilmesi için mevcut işleme tesisleri, tesis
kapasitelerini ve yan ürünle alakalı makine-teçhizat parkının yenilenmesi ve Malatya ve bölge ihracatının artırılmasına katkıda bulunacaktır. Kayısıda katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, ürün çeşitliliğinin arttırılması konusunda çalışmalara ağırlık verilmesinin geri dönüşü firmalara ve Malatya’ya olumlu olarak yansıyacaktır. Kuru kayısı
ve diğer ürünlerin ambalajlanması ile ilgili de problemler mevcuttur.
İhracatta başarılı firmalar son derece ergonomik ve cezbedici ambalajlama yöntemleri kullanarak tüketici kesimini cezbetmekte ve böylece
benzer ürünleri çok daha iyi fiyatlara pazarlayabilmektedirler. İnşaat
malzemeleri, mobilya, tekstil, turizm, tarım, seracılık il için önemli
sektörlerdir. Tarım, orman ve su ürünleri sektörlerinin entegrasyonu,
madenlerden katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, bölgesel kalkınma için büyük potansiyel barındırmaktadır.
TRB1 bölgesinde üretim yapan işletmeler, ihraç pazarlarına açılma
konusunda problemler yaşamaktadır. Bingöl’de ihracat yapan firma
sayısı 30 civarında, Elazığ’da ihracat yapan firma sayısı 70 civarında
ve Malatya’da ise bu sayı 110 civarındadır. Bölgenin üretim potansiyeli göz önüne alındığında ihracatçı firma sayısı ve ilin ihracat rakamları çok düşük kalmaktadır.
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İhracatçı firmalar konusuna hâkim uzmanların görüşlerini dikkate almalı ve sektörlerdeki yeni teknolojik ilerlemeleri dikkatle izlenmelidir. Devlet firmalara, e-ticaret alanında %80’e varan oranlarda destekler sunmaktadır. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve Türkiye
İhracatçılar Meclisinin (TİM) ihracat ile ilgili çeşitli teşvik, hibe ve
yardımları ile ilgili detaylara kurumların internet sitelerinden rahatlıkla ulaşılabilir. Komşu ülkelerle ilişkilerde yaşanabilecek olumlu gelişmeler, üretilen ürünlerdeki kalite ve standartların geliştirilmesi,
mevcut ve potansiyel pazar taleplerinin göz önüne alınarak üretim
yapılması ve maliyetlerde fiyat avantajının yakalanması ile birlikte
Elazığ ihracat rakamlarını artırabilecektir. Pek çok firmanın ihracat
yapmaması, bilinmeyenin meydana getirdiği korkudan kaynaklandığı
tespit edilmiştir. Firmalar çalışanlarına gerekli ihracat eğitimlerini
aldırarak, çeşitli uluslararası sektör fuarlarına katılarak ve internet
teknolojilerini kullanarak, firma ihracata bir kez başladıktan sonra işin
gerisinin geleceği düşünülmektedir.
İhracat ekonomi ve markalaşma açısından önemlidir. İhracat yapan
şirketler önce kendilerini, dolaylı olarak da bulundukları şehri, ülkeyi
ve ülke ekonomisini büyütür. Üretimde ve ihracatta yalnızca tek bir
kaynağa bağlı olmak son derece risklidir. İhracatta çeşitlilik ne kadar
çok olursa ekonomik büyüme ve iç piyasadaki istikrar da aynı oranda
yüksek olur. TRB1 bölgesi üretici firmalarının Afrika ve Ortadoğu
benzeri coğrafyalarda kalite olarak yarışabilecek ve rekabet edebilecek
çok çeşitli ürünler ve mallar ürettiği tespit edilmiştir. Ancak ihracatın
ve ihracatta pazarlamanın üstüne gidilmediği, bu alanlara yatırım yapılmadığı için dış pazarlarda bölge illerinin olması gereken yerlerde
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olmadığı değerlendirilmektedir. Çeşitle sektörlerde faaliyet gösteren
firmalar iç pazara dönük yapılanmasında değişime gitmeli, bilgisayar
kontrollü üretim tekniklerini ve otomasyon sistemlerini tedarik etmeli
ve ihracat konusundaki bilgi eksiklikleri çözülmelidir. Aynı zamanda
üretim tesislerindeki atıl kapasite, teknoloji kurallarına ve standartlara
uygun yüksek kalite unsurlarına dikkat edilerek minimum seviyeye
çekilmeye çalışılmalıdır. Üretimde verimliliği, teknolojik gelişmeyi ve
ihracatı artırmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmelidir. Bu bağlamda uzman kadrolar ve modern teknoloji önem arz
etmektedir.
Özellikle Kuzey Irak pazarının, TRB1 bölgesi özelinde çok büyük
fırsatlar barındırdığı değerlendirilmektedir. Kuzey Irak’taki Erbil kenti
bölgeye yakındır ve Türk ürünleri bu pazarda çok tutulmaktadır.
Dış ticarette illerin ve bölgelerin mevcut potansiyellerinin değerlendirilmesinde güncel ve farklı disiplinleri bir araya getiren metotların
kullanılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu alanda
yapılan çalışmaların sektöre ve dış ticarete vizyon kazandıracağı ve
illerin rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünüldüğünde politika üreten kurumların mevcut çalışmalarını bu doğrultuda
genişletmeleri önemli faydalar sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Rekabet yoğun bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin bir yandan
kar elde edip diğer yandan sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için
ciddi anlamda nicel büyüklükte ve nitel kalitede müşteri potansiyeline
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu müşteri portföyüne sahip olabilmek için
de iyi bir marka oluşturularak bunun korunması gerekmektedir. Çünkü
pazarlamanın önemli bir unsuru olan marka sayesinde işletmeler diğer
işletmelerden ayrılmakta ve müşteri iyi oluşturulmuş marka ile
işletmeye sadık müşteri haline gelmektedir. Müşteriler kendilerine
sunulan birçok seçenek arasından markalı olanı tercih etmektedir.
Çünkü markalı ürünün nerede, ne zaman ve kimin tarafından üretildiği
bellidir ve bu da müşteriye güven vermektedir. Güven duyulan işletme
de hem istediği müşteri portföyüne sahip olmakta hem de işletmesinin
sürdürülebilirliğini sağlamış olmaktadır. Dolayısıyla marka, sadece
tüketiciler için önemli olmayıp işletmelerin de ayakta kalabilmelerini
sağlayan son derece büyük öneme sahip bir unsur olarak varlığını
sürdürmektedir.
Bir ürünün ambalajlanarak ya da isimlendirilerek tüketicinin
beğenisine sunulması tek başına başarıyı getirmemektedir. Çünkü
küreselleşme ile rekabet yoğun hale gelen iş dünyasında yer
edinebilmek ve müşteri zihninde ayırt edicilik kazanmak için
müşterinin söz konusu üründen haberdar olmasının sağlanması
oldukça önem taşımaktadır. İşletmenin marka oluşturmak konusunu
göz ardı etmemesi önemlidir. Markanın oluşturularak marka değeri
yaratılmasında başarıyı yakalamak isteyen işletmelerin ürün piyasaya
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ilk çıktığında markasının ne olacağı ve marka stratejisi ile ilgili
kararları vermelidir.
İşletmelerin sattıkları ürün gruplarına ait oluşturdukları markalar,
sadece bir ürünü temsil etmemekte yaşayan bir unsur olan ürünün
kişiliğini, amacını ve değerlerini de temsil etmektedir. Günümüz
tüketicileri satın aldıkları ürünün kaliteli olmasının yanında güvenilir
bir markaya da sahip olma beklentisi içindedirler. Güçlü bir marka
hikâyesine

sahip

olan

ürünler

tüketicinin

dikkatini

çekmeyi

başarmaktadır. Çünkü tüketici hem ürüne ödediği paranın ürünü hak
etmesini ister hem de söz konusu iyi bir ürünün parçası olmaktan
memnuniyet duyarlar.
Marka bir işaret ya da sembol olmasının da ötesinde değer taşıyan bir
unsurdur. Bu perspektifte yerel marka oluşturarak faaliyetlerine
başlayan ve bugün gerek yurt içi ve gerekse yurtdışına ürünlerini
ulaştıran ve faaliyetlerine devam eden Dermokil markasının hikâyesi
ve pazarlama çalışmaları ele alınmıştır. Firma sahiplerinin dünyaya
açılma konusunda hedef belirleyerek oluşturdukları markalarını
sürdürülebilir

pazarlama

çalışmaları

ile

ne

şekilde

başarıya

götürdükleri incelenmiştir. Çalışma ile yerel işletmelere marka
farkındalığı kazandırılması ve markanın önemi ile ilgili yol
gösterilmesi hedeflenmiştir.
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1. LİTERATÜR TARAMASI
1.1. Marka ve Yerel Marka Kavramı
Marka kavramı küreselleşmenin de etkisiyle 20. yüzyıl ile birlikte bir
dönüşüme girmiştir. Üretimi yapılan ürünlerin tüketicilere tanıtılması
amacını taşıyan markalar, işletmelerin önemli birer maddi olmayan
değeri arasına girmiştir. Ayrıca markalar, işletmenin yürüttüğü
pazarlama faaliyetlerinde de önemli bir yere sahip unsur haline
gelmiştir. Tüketiciler ürüne marka ile değer yüklemekte ve marka
diğer ürünlerden ayırt edilebilmeyi sağlamaktadır (Gümüş ve Algül,
2018, s. 184).
Marka bir şirketin sahip olduğu varlıkların en değerlisidir. Ayrıca
marka işletmenin sahip olduğu pazara ait değerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Yani marka işletmeye ait olan özel bir varlıktır.
Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre marka; bir işletmenin sahip
olduğu mal/hizmetlerin tanımlanmasını ve rakipleri karşısında ayırt
edilebilmesini sağlayan sembol, terim, işaret gibi unsurlardır (Keller,
1998, s.2). Markalar isim ve sembollerden çok daha fazlasıdır.
Markalar, tüketicilerin ürün ve ürünün performansı ile ilgili algı ve
duygularının tümünü temsil etmektedir. Markalar, işletmeye ait belirli
ürünler ve tesislerden daha kalıcı bir varlıktır. Markalar kuvvetli ve
güçlü varlıklardır. Bu sebeple dikkatli bir şekilde yaratılmalı ve
yönetilmelidir (Kotler ve Armstrong, 2018, s.251).
İşletmelerin faaliyetlerine devam ettikleri süreç içerisinde marka
onların parmak izidir. Ürünün kalitesini gösteren, tüketicilere
tanıtımını sağlayan ve ürünün kaynağı hakkında bilgi veren unsur
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markadır. Marka ile ilgili yapılan tanımlamaların ortak noktası; ürünü
benzeri olan diğerlerinden farklılaştırmasını sağlayan işaret ya da
sembolün

marka

içerisinde

bulunması

gerekliliğidir.

Marka

işletmelerin rekabet edebilirliğini sağlayan önemli bir kavramdır.
Tüketicilerin zihninde yaratılan marka ile farklılaşma ortaya çıkmakta
ve pazarda tüketici için değer oluşturulmaktadır. Böylelikle tüketici
markayı isim, şekil, ambalaj, logo gibi unsurlar sayesinde ayırt
edebilir hale gelmektedirler (Erciş ve Çat, 2016, s. 191). Ayrıca marka
ile oluşturulan değer sayesinde fark yaratılarak ürünün pazarda daha
güçlü konuma gelmesi sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da
işletme bütün fonksiyonlarında başarıya ulaşmaktadır (Çağlıyan
vd.,2018, s. 186).
Marka kavramı sadece uluslararası düzeyde faaliyet gösteren
işletmeleri başarıya götüren bir unsur değildir. Bununla birlikte yerel
olarak faaliyet gösteren işletmelerin marka oluşturarak ulusal ve
uluslararası düzeye ulaşabildikleri görülmektedir. Buna karşılık yerel
ya da küçük ölçekli işletmelerin marka oluşturarak kendi markaları ile
faaliyette bulunmak istemelerine karşın bir takım problemler ile
karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple az sayıdaki işletme ulusal ya da
uluslararası faaliyetlerine markaları ile devam etmektedirler.
Marka oluşturma ve oluşturulan markanın sürekliliğinin sağlanarak
markalaşma faaliyetleri bir süreçten oluşmaktadır. Süreç ilk olarak
markanın konumlandırılması

ile

başlamaktadır.

Bunu

takiben

belirlenen konumun desteklenmesi için ürün, fiyat, dağıtım ve
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tutundurma

çalışmaları

yapılarak

sürecin

devam

etmesi

sağlanmaktadır (Webster ve Keller, 2004).
Yerel markalar, ülkelerin tek bir sınırlı bölgesinde yer alan markalar
şeklinde tanımlanmıştır (Wolfe 1991). Bu tür markalar yerel,
uluslararası veya küresel bir firmaya ait olabilmektedirler (Levitt
1983).
Günümüzde yerel markalar, yerel ekonomik kalkınmaya yatırım
çekmek için küresel rekabetin vazgeçilmez bir parçası haline
gelmiştir. Yerel markalar, yalnızca yerel ve yerel halka değil,
yatırımcılar, halk ve turistler gibi tüm paydaşlara birçok fayda
sağlamaktadır. Bu nedenle, yerel yönetimler ve kuruluşlar, yerel
markalar oluşturmanın, güçlü yanlarından yararlanmanın ve hedef
müşterilerin gözünde yerel konumlarını geliştirmek için uygun
geliştirme stratejilerine sahip olmanın öneminin farkında olmalıdır.
Güçlü yerel markalar, geleneksel olarak ülkelerindeki yüksek
farkındalık düzeyinden yararlanmıştır. Tüketiciler ile yerel markalar
arasında yıllar içinde yakın ilişkiler geliştirilerek iç pazarlarda sağlam
bir pazarlama yatırımı oluşturulmaktadır. Yerel markalar aynı
zamanda uzun yıllara dayanan pazarlama yatırımlarını temsil
etmektedir. Kendi pazarlarında iyi tanınmakta ve genellikle yıllar
içinde yerel tüketicilerle güçlü ilişkiler kurulmaktadır. Yerel bir
marka, yerel pazarın özel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde
tasarlanabilir. Yerel markalı ürünler uluslararası markalara göre daha
fazla esnekliğe sahiptir, bu nedenle yerel tüketicilerin özel
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ihtiyaçlarına yanıtlar sağlamak için geliştirilebilirler (Schuiling ve
Kapferer, 2004).
Yerel markaların çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
Avantajları

olarak;

yerel

ihtiyaçlara

daha

iyi

yanıt

verilir,

fiyatlandırma stratejisinin esnekliği sağlanır, yerel veya uluslararası
rekabete tepki verme imkânı sağlar, marka portföyünü dengeleme
imkânı sağlar, uluslararası markaların karşılamadığı ihtiyaçlara cevap
verme imkânı sağlar, yeni pazarlara hızlı giriş imkânı sağlar. Bununla
birlikte yerel markaların büyük ölçüde maliyetle bağlantılı olarak
önemli dezavantajları temsil ettiği görülmektedir. Yerel markaların
sattığı ürünler küçük hacme sahiptir. Bu sebeple üretim veya
pazarlama maliyetlerinde artış oluşmaktadır (Schuiling ve Kapferer,
2004; 101-102). Ayrıca yerel markalar farklı bölgelerde oluşan
ihtiyaçları zamanında karşılayamama gibi lojistik problemler de
yaşayabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2018).
Dobbelstein ve arkadaşları (2020) yaptıkları çalışmalarında küçük
yerel tüketici markaları için kritik başarı faktörlerinde tüketici algısını
incelemiştir. Tüketicilerin yerel markalı ürünlere yönelik tutumlarını
anlamayı ve bunların başarısı için kritik faktörleri belirlemeyi
amaçladıkları çalışmada gelişmiş (Almanya) ve gelişmekte olan
(Güney Afrika) ülkeleri
almışlardır.

arasında

karşılaştırmalı

durumu ele

Her iki ülkeden katılımcıların yerel markaları tercih

ettiklerini, yerel markaların daha kaliteli olduğuna inandıklarını, yerel
toplulukları daha destekleyici olduklarını düşündüklerini tespit
etmişlerdir. Ayrıca Güney Afrikalıların Almanlara göre; yerel
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markaya daha fazla bağlılık gösterdiklerini ve daha fazla ödeme
yapmaya razı oldukları sonucunu çıkarmışlardır. Kalite, paranın
karşılığını almak ve yerel markalara olan güven ile ilgili inançların
çok önemli olduğunu belirlemişlerdir.
Šapić ve arkadaşları (2018) çalışmalarında; marka ve tüketici
özelliklerinin küresel ve yerel markaların satın alınmasına ilişkin
tüketicilerin davranışları üzerindeki etkisini incelemiştir. Yerel
markaların kalite faktörlerinin ve etnik merkezciliğin, tüketicilerin
yerel markalara yönelik tutumlarında olumlu ve istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu bulunmuştur. Öte yandan, marka kalitesi, prestij ve
materyalizm tüketicilerin küresel markalara yönelik tutumlarını
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tutumların
tüketicilerin hem yerel hem de küresel markaları satın alma
konusundaki davranış niyetlerini olumlu etkilediğini ve tüketicilerin
niyetlerinin her iki tür markanın fiilen satın alınmasını olumlu yönde
etkilediği tespit edilmiştir.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI, VERİ TOPLAMA SÜRECİ
Marka kavramı ürünün üretim yerini, zamanını ve üreten işletme
hakkında bilgiler vermesinin en önemli göstergesidir. Ayrıca marka
sayesinde ürünün tüketici tarafından tanınırlığı sağlanmaktadır. Marka
sayesinde ürünü tanıyan ve memnun kalan müşteri sadık müşteri
haline gelmektedir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde
işletmelerin ayakta kalmalarını sağlamanın en temel işlevi sadık
müşteri profiline sahip olmaktan geçmektedir. Dolayısıyla marka,
işletmeler için göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir. Yerel, ulusal ya
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da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin ortak noktası
geçerliliği olan ve müşteri zihninde konumlanmış bir markaya sahip
olmaktır. Bu çerçevede ele alınan bu çalışmada, markanın öneminin
bir kez daha vurgulanması amaçlanmıştır. Sivas ilinde üretimine
başlayıp yolculuğuna ulusal ve uluslararası olarak devam eden
Dermokil markasının bu süreci ele alınmıştır. Çalışma ile yerel
işletmelere markanın önemi ile ilgili yol göstermek hedeflenmiştir
Sivas ilinde üretim faaliyetlerine başlamış ve halen devam etmekte
olan Dermokil markasının, yerelden başlayarak ulusal ve uluslararası
çapta markalaşma yolculuğunun ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu
çalışmada işletme sahibi Ünal Karaca ile nitel veri toplama tekniği
olan yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi
ile araştırmacı incelemeye dâhil olmakla birlikte çalışma konusunun
kendi ortamı içerisinde incelenmesi mümkün olmaktadır. Nitel veri
toplama tekniği ile birlikte çalışmayı yapan kişiye bütüncül bir
yaklaşım gösterilmekte, algıların ortaya çıkarılması sağlanarak esnek
bir araştırma deseni oluşturulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013,
s.45). Bununla birlikte nitel araştırma tekniği ile araştırması yapılan
konu ile ilgili olarak ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sağlanmaktadır.
Bu nitel araştırmanın en güçlü tarafıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013,
s.104). Araştırma konusu hakkında daha çok bilgi sahibi olmak
amacıyla ilgili yönetici ya da uzmanlar ile görüşme yapma imkânı
sağladığı için nitel görüşme tekniği seçilmiştir. Ayrıca seçilen konuya
ait daha derinlemesine bilgi edinilmesinin yanı sıra yeni fikir ve
bilgilerin de ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Veri toplama aracı
olan görüşme soruların hazırlanmasında; literatür taraması yapılmış,
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sektör ile ilgili bilgi sahibi olan araştırmacı, danışman gibi uzman
kişilerin görüşleri dikkate alınmıştır. Görüşme

soruları, yarı

yapılandırılmış sorular olarak oluşturulmuştur. Görüşme yapılan kişi
olan Ünal Karaca’nın anlatım ya da düşüncesini ifade etme biçimine
müdahale etmeden görüşme sağlanmıştır. Görüşme 09.10.2019
tarihinde yapılmıştır. Görüşme soru sayısı 26’dır. Görüşme soruları
şöyledir:
1. İşletmenizi kaç yılında kurdunuz?
2. Yaptınız iş severek yaptığınız bir iş mi?
3. Dermokil markasının nasıl ortaya çıktığına ilişkin hikâyeniz var
mı? Nedir?
4. Dermokil markasını seçme nedeniniz nedir? Ürettiğiniz ürün ile
markanız eşleşiyor mu?
5. Marka olana kadar geçirdiğiniz süreçten bahseder misiniz?
6. Marka ismini oluştururken neyden esinlendiniz?
7. Marka ve logonuzu oluştururken bir pazarlama danışmanından
yardım aldınız mı? Bir danışmandan yardım aldıysanız
danışmanınız şehir içinde mi şehir dışında mı?
8. Ürününüzü satın alan kişiler kimlerdir?
9. Ürününüzü tüketiciye tanıtmak için hangi tanıtım mecralarını
kullanıyorsunuz? (reklam, ağızdan ağıza iletişim)
10. İşletmenizi rakiplerinizden ayıran özelliğiniz nedir? Sektörde
işletmenizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
11. Pazarlama için marka önemli midir? Neden?
12.

Markalaşmaya

önem

vermeyen

işletmeler

için

düşünüyorsunuz?
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ne

13. Markanın pazarlama sorunlarına olumlu veya olumsuz ne çeşit
etkilerinden söz edilebilmektedir?
14. Sizce işletmeler neden markalaşma yoluna gitmeli?
15. Karaca Grup bünyesinde bulunan Tiffany mobilya, Dermokil
ve Sivas Termal Yaşam
16. Marka sizce itibar mıdır? Bu İtibarın sürdürülebilirliğini
sağlamak için ne gibi faaliyetleriniz var?
17. Marka için katlandığınız maliyet ile birlikte stratejik pazarlama
(marka bilinirliği, marka değeri) hedeflerine ulaştınız mı,
katlandığınız maliyeti karşıladınız mı, gelecekte daha iyisini
yapmanıza yardımcı olacak neler öğrendiniz?
18. Markanıza ait planladığınız kısa, orta, uzun vadeli planlarınız
var mı? Neler?
19. Yan markanız var mı?
20. Logonuzun etkinliğini ölçtünüz mü?
21. Mottonuz var mı?
22. Misyon ve vizyonunuz nedir? Bunları belirleyeli kaç yıl oldu?
Ne kadarına ulaştınız?
23. Marka bilinirliğiniz için kullandığınız tutundurma karması
elemanları nelerdir?
24. Pazarlama ve marka alanında çalışan personeliniz için eğitimler
düzenliyor musunuz? Bu eğitimler nelerdir?
25. İşletme olarak Ticaret odası, valilik, belediye, bakanlıklar gibi
kurumlardan beklentileriniz var mı? Bunlar nelerdir?
26. İşletme başarınızdan yola çıkarak marka olan veya marka
olmak isteyen yerel işletmelere önerileriniz nelerdir?
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Görüşme 60 dk. sürmüştür. Görüşme başlamadan önce Ünal Bey’den
izin alınmış ve görüşmede ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşme
esnasında “Konu hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?” ya da “
örnek vermeniz mümkün mü?” gibi sorular sorularak daha fazla bilgi
edinilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi yapılırken kayıt altına alınan
sesler ve görüşme sırasında tutulan notlardan faydalanılmıştır.
Görüşme sonucunda yapılan ses kaydının deşifresi sonucunda 8
sayfalık A4 formatında bir metin oluşturulmuş olup kategorilere
ayrılmıştır. Bu kategoriler “İşe Başlama Ve Marka Olma Süreci”,
“Pazar Profili”, “Kullanılan Tanıtım Mecraları”, “Markaya Bakış
Açısı”, “Rakiplerden Ayıran Özellikleri”, “Marka ve İtibar” gibi
başlıklar şeklindedir.
3.VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULARIN
YORUMLANMASI
Yapılan çalışmada nitel araştırma kapsamında betimsel analiz
yapılmıştır. Görüşme neticesinde elde edilen veriler betimsel analiz
bağlamında özetlenip yorumlanmıştır. Sistematik ve açık bir şekilde
betimlemesi yapılan veriler açıklanıp yorumlanarak neden sonuç
ilişkileri irdelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca analiz
çerçevesinde doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir. Veri analizi
yapılırken; görüşme sorularına verilen cevaplar metin içerisinde
birebir alınarak gösterilmiş ve italik formatta yazılmıştır. Ünal
Karaca’nın görüşleri için K1 numarası verilmiştir.
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İşe Başlama ve Marka Olma Süreci
Görüşme kapsamında; işletmenin kaç yılında kurulduğu, markanın
ortaya çıkış süreci, marka ismi ile ilgili sorular K1 aşağıdaki cümleler
ile ifade etmektedir:
[…]1963 Sivas doğumluyum. 35 yıllık ticari geçmişim var.
Dermokil’in geçmişi de 2006’ya dayanıyor. 13 yıldır Dermokil
var. Yaptığım işi çok seviyorum. Sevmediğiniz işin hiçbir şekilde
başarısı söz konusu değildir. Marka olması asla değil. Hangi işi
yapıyorsanız yapın sevmelisiniz. Dermokil markası ile sektöre
girişimiz 1996 yılında oldu. Markamızın doğuş hikâyesini şöyle
anlatabilirim:
Ben kilin özelliğini biliyorum. 30 yıl öncesine gidersek; Sivas’ta
herkes eylül ekim aylarından başlamak üzere kış döneminde
temizlikte kullanmak üzere kil alma hazırlığını yapar ve yaza
kadar kullanırdı. Kil bazı kesimlerde yenirdi. Teknoloji ile
birlikte kil artık tablet haline geldi, şurup haline geldi. Ayrıca
günümüzde yaraların iyileşmesinde kullanılan çok etkili ürünler
de var. İş seyahatlerimin birinde İsrailli ziyaret ettim. İsrail’de
Lut gölünün debisi düştüğünde, güneşin etkileriyle göl
kenarlarında oluşan balçıkları alarak kozmetik ürünlerinde
kullanan bir firmanın fabrikasını

gezdim. Orada şunu

düşündüm. Bu iş balçıktan oluyorsa, bizim geleneksel olan ve
her alanda temizleme aracı olarak kullanılan kilden de bu tür
ürünler çıkabilir diye karar verdim. Döndüğümde Cumhuriyet
Üniversitesindeki bir hocayla birlikte bu işe başladık. Dermokil
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maskenin temizleyici, onarıcı, yenileyici, nemlendirici ve
koruyucu özellikleri sayesinde uluslararası araştırma ve
raporlama şirketi Nielsen tarafından 2016 yılında Tüketici
İnovasyon Ödülleri kapsamında Dermokil Maske “yılın seçilmiş
ürünü” olmuştur. Ürüne marka olarak Dermokil ismini
vermemizin sebebi kili en iyi tarif etmesidir. Kilden esinlendik.
Kil ile cildi buluşturma noktasında çok güzel bir isim oldu. Bazı
isimler markayı çok iyi destekliyor. İsim kötü olurda ürün iyi
olursa o da bir handikap. Her şeyin oturması lazım. Hem kili
vurguluyor, hem cildi vurguluyor, hem de bu kültürün devamı ve
temsilcisi oluyor. İnsanlar tarafından beğenildi. Şu anda da
insanlar Dermokil’i faydalı ürün, medikal ürün olarak görüyor,
algılıyor. Bu ismin ürüne çok yakıştığını söylüyor.
Görüşme kapsamında düşüncelerini dile getiren K1; ürüne verilen
marka isminin ürün ile bağdaşır olmasına ve markaya dair bir
hikâyenin olmasına dikkat çekmiştir. Bunların tüketiciler için son
derece önemli olduğunu ve tüketicinin hoşuna giden ve ürünü
benimsemesine yardımcı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca markanın,
eskiden kullanılan geleneksel ürün olan kilin kültürünün yaşatıldığı bu
kültürün temsilcisi olduğu da belirtilmiştir. K1; marka olurken
geçirdikleri süreci şu şekilde ifade etmiştir:
[…]Türkiye’de marka olmak hiç kolay değil. Şu an sahada
herkes bir şeyler üretmek için çaba sarf ediyor. Bir iş arayışı
içerisinde, ya tutarsa gibi. Yani kısa, orta, uzun vadede adım
adım ilerleyelim anlayışından ziyade, o yaptı bende yapayım
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olarak kopyasını yapmak üzerinden bir yere varmak isteniyor.
Bizde tabi ilk dönemlerde çok zorlandık. Arkasında bu
inancımız, bu direncimiz, bu doğru ürün yapmama gibi bir
düşüncemiz olsaydı bizde marka olamazdık. Sektörde yer alan
global markaların tüketici zihninde bir konumu var, onların
yanında konumlanma gibi bir imkân çok zor aslında, hala çok
zor. Bizim ürünlerimizdeki içerik ve nitelik çok farklı olunca ve
biz de buna inanınca yatırımlarımızın arkasında durduk ve
marka olduk. Yoksa şu anda yani çok spesifik bir ürün
çıkarmazsanız marka olmak çok kolay değil. Onun için biz 10 yıl
zorlandık. 10 yıl çok direndik. Bütün zorluklara göğüs gerdik. O
anlamda Dermokil’i 10 yıldan sonra bilinir, güvenilir, artık
raflarda bulunma gerekliliği duyulacak noktaya getirdik. Yani o
zaman çok zorlandık. Ama şimdi hiç zorlanmadığımız, talep
edilen bir marka haline getirdik.

Dermokil, Türkiye'nin

unutulmaya yüz tutmuş doğal kaynaklarından biri olan kil ile
oluşturulmuş,

doğallıktan

ve

kaliteden

ödün

vermeden,

teknolojinin sunduğu tüm olanakları kullanarak, deneyimli ve
etik değerlere sahip çıkarak, konusunda uzman ve deneyimli bir
ekiple

Ar-ge

çalışmalarını

tüketiciye

sunmadan

önce

laboratuvarlarda test edilerek, satışa sunulan her bir ürünün
ürün

güvenlik

dosyasına

sahip

olduğu

ve

tüketicinin

ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve paydaşlarıyla büyüyen
bir Türk Markasıdır.
K1; bir markayı oluşturmanın ve onun sürdürülebilirliğini sağlamanın
çok emek isteyen bir süreç olarak olduğunun altını çizmektedir.
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Piyasada aynı sektörde faaliyet gösteren pek çok ulusal ya da
uluslararası marka karşısında rekabet edebilmek için ürünün içeriğine
önce işletmenin güvenmesi gerektiğini belirtmiştir. K1’e göre; işletme
güvendiği ürün ve markası ile orta ve uzun vadede tüketici zihninde
yer edinmeyi başarabilir. Ayrıca ürün oluşturulurken kaliteden ödün
vermeden, teknolojik imkânların kullanılması ile tüketiciye fayda
sağlayacak

şekilde

sürecin

yönetilmesinin

gerekli

olduğunu

vurgulamıştır. Marka ve logolarını oluştururken yardım aldıklarını
ifade eden K1 şunları söylemiştir:
[…]Marka ve logomuzu oluştururken yardım aldık. Çünkü tam
anlamda her konuda bilgi sahibi olamayız ama biz iyi bir
girişimciyiz. Akademik alanda çalıştığımız kişiler var. Çok ciddi
üniversitelerle

çalışıyoruz.

Ciddi

çalışmalar

yapıyoruz.

Danışmanlık alıyoruz. Her ürünün arge çalışması, Yeditepe ve
Cumhuriyet üniversitesi gibi köklü üniversiteler ile ortak
çalışma yürütülerek bilim ışığında yapılmıştır.
Pazar Profili
Dermokil ürünlerini satın alan tüketici portföyünü öğrenmek için
yöneltilen soruya K1 tarafından şu şekilde cevap verilmiştir:
[…]Dermokil tüm toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikte bir ürün yelpazesine sahip. Dermokil ürünlerinin ana
maddesi kil. Yani doğal bir ürün. Dermokil; cilt bakımı demek,
bakımlı olmak demek, güzel görünmek demek. Bunlar bütün
insanların istediği şeyler. O yüzden hedef kitlemiz yeni doğmuş
bebekten yaşlı insanlara kadar herkes.
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Kullanılan Tanıtım Mecralar
Dermokil ürünlerinin tanıtımının yapılması için tercih edilen tanıtım
mecralarının hangileri olduğunu K1 şu şekilde ifade etmiştir:
[…]Erişim en önemli şeylerden bir tanesi. Ürün yapmak değil
aslında ürünü pazarlamak ve müşterinin ürüne erişimini
sağlamak önemli olan. Bütün materyalleri kullanıyoruz. Halkla
ilişkiler yapıyoruz, röportaj veriyoruz, sosyal medyada varız,
bloggerlar ile çalışıyoruz, dijital reklam veriyoruz, yazılı ve
görsel basında yer alıyoruz, sosyal sorumluluk projesi
yapıyoruz, sponsorluk faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yani var
olan bütün yolları maddi imkânlarımız doğrultusunda yapmaya
çalışıyoruz. Dermokil ve DKDENT markalarıyla parfümeri,
eczane ve zincir marketlerden oluşan 25.000 i aşkın satış
noktasıyla yaygın bir satış ağına sahiptir. Ezel Kozmetik,
kurulduğu günden bu yana Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika
ve Amerika olmak üzere 5 kıtada 25 den fazla ülkeye ihracat
yapmayı başarmıştır.Amazon.com da satış yapmayı başarabilen
tek Türk markası olarak Amerikan pazarında da yerini almıştır.
Dubai, Çin başta olmak üzere birçok yurtdışı fuarlarında
katılmıştır.
Ürünün üretilmesinden ziyade onu tüketici ile buluşturabilmenin
öneminden bahseden K1; ürünlerinin tanıtımı için bütçelerinin imkânı
doğrultusunda çeşitli mecralarda yer aldıklarını belirtmiştir.
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Rakiplerden Ayıran Özellikler
Dermokil markasının, rakiplerinden ayrılmasını sağlayan özelliklerden
bahseden K1 şunların altını çizmiştir:
[…] Marka olmanın yolu müşteri zihninde konumlanabilir
olmaktan geçiyor. Tamam, herkes kozmetik ürünü üretiyor. Ama
bizim en önemli özelliğimizden bir tanesi kil. Kili endüstriye
çeviren yerel işletme biziz. Yani endüstriyel anlamda şunu
demek istiyorum. Kil geleneğimizde vardı, kültürümüzde vardı,
Geçmişte herkes bir şekilde kili çamaşırda, bulaşıkta, saçta,
ciltte kullanıyordu. Diğer firmalardan ayrışan tarafımız şöyle ki
ürünlerimizin içeriğinin kil olması. Diğer ürünlerinde kimyasal
var, sentetik var. Ama bizim ürünlerimizde kil var. Bizim ihtisas
konumuz kil. Ürünlerimiz de kil. Kilin insan hayatında
kullanabileceği alan o kadar geniş ki. Onda ne varsa biz bunu
insanların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Farklıyız, içerik
ve nitelik anlamında benzer diğer ürünlerden tamamen
ayrışıyoruz. Bu da bizi markalaşma yolunda emin adımlarla
ilerletiyor.
Rakiplerinden ayrılma noktasında en önemli unsurun; ürünlerinin
içeriğinin kimyasal olmayıp, tamamen doğal kil maddesinden
oluşmasıdır. İçeriğinde kil olduğunu ifade eden büyük markaların bile
mutlaka kimyasal kullandığını fakat kendilerinin ürettikleri ürünlerin
insan sağlığı açısından hiçbir zararının bulunmamasına dikkat
çekilmiştir.
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Markaya Bakış Açısı
Bir marka işletmenin en önemli varlıkları arasında yer almaktadır.
Buradan hareketle Dermokil markası sahibi K1’e markanın işletmeler
açısından önemi sorulmuştur. Bununla birlikte bir markanın
işletmenin pazarlama faaliyetlerine olumlu ya da olumlu katkılarının
neler olabileceği hakkında bilgi edinilmiştir. K1’in sorular hakkındaki
düşünceleri şöyle aktarılmıştır:
[…]Bazen ürünün niteliği, içeriği, ismi ürünün kaderini
belirliyor. Yani Dermokil şu an tüm satın alımlarda ve
tüketicinin nezdinde sonuç odaklı, medikal, pahalı bir ürün
olarak algılanıyor. Ne vadediyorsa sonuç alınan bir ürün algısı
var. Bu bizim için çok büyük bir kazanç. Bence markalaşmaya
önem vermeyen işletmeler karı sadece kısa dönemli olarak
düşünen işletmeler. Şimdi marka olmak için öncelikle para
harcamak gerekiyor, sabır gerekiyor, beklemek gerekiyor, etkili
ürün yapmak gerekiyor. Bunları eğer yapamamışsanız kısa
dönemde unutulmaya mahkûmsunuzdur. Yani marka birinin
aklındaki, hedefindeki, vizyonundaki, hayalindeki istekle alakalı.
Marka olmak çok önemli ve değerli bir şey. Müşteri kendisine
vaad edileni görmek ister. Hem kazanç anlamında, hem ürüne
güvenirlik anlamında hem de tüketiciye sağladığı tatmin
anlamında çok önemli. Çocuğunuzdan öte oluyor markanız.
Kısacası markalaşma yolunda ilerlemek isteyen bir işletmenin
yaptığı işe önce kendisinin güvenmesi lazım. O ürünün tüketiciye
fayda sağlaması lazım. İşletmenin hedeflerinin olması lazım ve

288

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

bu hedeflerin sürekli yenilenmesi ve farklılaştırılması lazım.
Yani bilimsellik kullanılmalı, nano teknoloji kullanılmalı. Bu
imkânlar yoksa markalaşma yoluna gitmemesi daha doğru
olacaktır.
Markanın işletmeler için öneminin altını çizen K1, marka olmanın
kısa vadede mümkün olamayacağı, uzun süreli ve sabır gerektiren bir
süreç

olduğunun

altını

çizmektedir.

Ayrıca

markanın

ürüne

güvenilirlik kattığı ve müşteri memnuniyetine katkı sağladığını
belirtmektedir. Ürünün içerik ve niteliğinin iyi olmasının yanı sıra iyi
bir marka imajına sahip olmasının tüketicinin satın alma davranışına
etkisi olduğunu ifade etmiştir. İşletmenin vadettiğini müşterinin
görmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Ayrıca işletme ürününün
arkasında durabiliyorsa, gelişmelere açık ise marka olma yolunda
ilerlemesinin daha doğru olacağını ifade etmiştir.
Marka ve İtibar
Markalar işletmelerin kurum itibarlarına katkı sağlayan bir unsurdur.
Tüketici açısından güvenilen ve değer verilen marka, aynı zamanda
işletmenin mevcut ya da potansiyel ürünlerine olan itibarı da
sağlamaktadır. Bu konudaki görüşünü almak üzere K1’e sorulan
markanın itibar sağlama konusundaki katkısı hakkındaki görüşü şu
şekilde özetlenebilir:
[…]Marka itibardır, hatta her şeydir. Bu itibarı koruyabilmek
ise çok zor. Ürünlerimizde en iyi hammaddeyi kullanarak
tüketici ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizden sonraki kuşağın bizden
iyi şekilde bahsetmesini istiyoruz. Bu konuda hassasız. Marka
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kalabilmek çok zor. Rekabet yoğun. Sağlam kalabilmek için
ürünün içeriğine güvenmek gerekiyor. Biz ürün ve işletme
olarak markamızı ve bunun getirisi olan itibarımızı korumak,
Markamız altındaki ürünlerin çeşitliliğini artırmak, kilin dışına
çıkmadan farklı alanlarda da ürünler üretip tamamen global bir
marka olmak istiyoruz. Bizim sloganımız “Kilden gelen
güzellik”. Bunu korumak ve geliştirmek için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz.
Kurum itibarının güvenilir bir marka oluşturarak sağlanabileceği
görüşünü savunan K1; gelecek nesillere örnek olacak faaliyetlerde
bulunmanın öneminden bahsetmiştir. Rekabetin yoğun olarak
yaşandığı günümüzde, ayakta kalabilmenin en etkili yolunun ürün
içeriğine güven duyulan bir marka ve bunun getirisi olan itibarın
gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
İşletmenin misyon, vizyon ve değerleri konusunda yöneltilen soruya
K1 şu şekilde yanıt vermiştir:
[…] Bizim vizyonumuz; kilin doğal faydalarını müşterilerimize
sunmak, müşteri istekleri doğrultusunda ürün gamımızı sürekli
yenilemek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, Ar-ge
çalışmalarını ön planda tutarak fiyat/kalite değerlerini müşteri
lehine geliştirmektir. Misyonumuz; müşterimizle kalıcı, sağlam,
ilkeli ve dostane ilişkiler kurmak, müşteri memnuniyetini birinci
planda

tutmak,

ürünlerimizi

tüm

dünya

insanları

ile

buluşturmak ve yaşamlarının bir parçası haline getirmek,
alanında lider ve yenilikçi bir konuma gelmektir. Değerlerimiz
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ise tüketiciye saygı, en iyi ve kaliteliyi üretmek, çalışana saygı
ve tüketicide güven oluşturmak. Yaptığımız işler yapacağımız
işlerin teminatıdır. Bir marka ortaya koyduk ve ilklerden olduk
ve diğerlerinden farklı olma çabası içerisindeyiz. Tüketiciden
geri dönüş almak bizim önem verdiğimiz konular arasında.
Burada daha doğru neler yapabiliriz düşüncesi ile hareket
ettiğimiz için vizyonumuzu sürekli yeniliyoruz.
İşletmenin vizyon, misyon ve değerlerine bakıldığında tamamen
müşteri memnuniyeti odaklı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
K1; araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemli olduğunu ve ürünlerin
en önemli hammaddesi olan kilin bu ar-ge faaliyetleri ile sürekli
geliştirilerek yeni ürünlerde kullanılmasından bahsetmiştir. Müşteriler
ile uzun dönemli, kalıcı ve dostane ilişkiler içerisinde olunduğu ve
müşteri memnuniyetinin işletme açısından önemi vurgulanmıştır.
Müşteriden alınan olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerin değer
taşıdığı ve bunun çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği
sürekli olarak ele alınmaktadır.
Marka bilinirliğini sağlama
İşletmeler ürünlerine ait markaların bilinirliğini sağlamak için reklam,
kişisel satış, ağızdan ağıza iletişim, sosyal medya gibi çeşitli
tutundurma karması elemanları kullanmaktadırlar. Buradan hareketle
K1’e marka bilinirliklerini sağlamak için hangi tutundurma karması
elemanlarını kullandıkları sorulmuştur.
[…] Sosyal medya, görsel basın, yazılı basın, reklam,
sponsorluk, fuarlar, sektörel dergiler, doktor reçetelerinde
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varız. Ama en önemli reklam viral reklam. Tüketiciden bize geri
dönen

reklam.

Tüketicinin kendi

arasında

konuştukları.

Tüketicinin kendi arasında bulunduğu, tüketici de kendi
içerisine kattığımız bir proje yaptık. Artık onlar da bizimle.
“Sende kat kendi maskeni kendin yap” projesi ile birlikte
herkesi bu işin içerisine dâhil ettik. Farklı düşüncelerimiz var.
Reklam adına çok güncel reklamlarımız oluyor. Kilin etkileri
bizi en güçlü kılan şey. Sponsorluk faaliyetlerimiz var.
İmkânlarımız dâhilinde her alanda olup ürünümüzü tanıtmaya
çalışıyoruz.
Tutundurma

karması

elemanlarından

reklam,

sosyal

medya,

sponsorluk gibi birçok alanı kullanmayı tercih ettiklerini belirten K1,
bunların içerisinde kendileri için en önemli olanın tüketiciler arasında
yapılan ağızdan ağıza iletişim olduğunu belirtmiştir. Ağızdan ağıza
pazarlama yoluyla tüketicilerin işletmelerinin reklamını doğrudan
yaptıklarını ifade etmiştir.
Pazarlama ve marka alanında çalışan işletme personelinin eğitim ve
gelişimlerine önem verdiklerinin altını çizen K1 şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
[…]Herkes bildiği kadarını karşı tarafa veriyor. Çalışan bilgi
sahibi değilse ürününüz ne kadar iyi olursa olsun müşteriye bu
anlatılamıyor. Günümüz müşterisi çok bilinçli. Bu sebeple
müşteri kandırmak çok zor artık. Önce çalışanlarımıza bilgi
veriyoruz sonra o bilgiyi çalışanımız müşteriye iletiyor. Şirket
içi ve şirket dışı eğitimlerimiz var. Herkes öncelikle şirketin
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tamamının işlevselliğini, nasıl işletildiğini, yetki ve sınırlarını
öğreniyor. İşletme olarak tamamen kurumsalız. Her birimin
kendine has sorumlulukları var. İşletmemizde tek kişi yönetimi
var.
İşletme çalışanlarının gerek şirket içinde gerekse şirket dışında sürekli
eğitimlere tabi tutulduğu ve bu eğitimler sayesinde müşteriye en iyi
şekilde hizmet verildiğini ifade eden K1; bilinçli olan müşteri
topluluğuna

iyi

eğitim

verilmiş

çalışanların

hizmet

vermesi

gerekliliğini vurgulamıştır.
[…]Doğru yaptığınız her şeyde devlet arkanızda zaten. Katkı
sağlamaları, takdir etmeleri, var olduğunuzun devlet kanalıyla
duyurulması çok önemli. Kamu kurum kuruluşlarından şöyle bir
arzum var: Ürün alınacaksa tercih anlamında bizim gibi ve tüm
üretilen yerli ve milli ürünlerin yer almasını arzu ediyorum.
Devlet de bu konuda hassas. Ama bizim yeterliliğimiz hala
tatmin edici değil. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Ayrıca;
marka olan veya marka olmak isteyen yerel işletmelere birkaç
önerim olacak: Çok çalışmak, dürüst olmak, müşteri odaklı
olmak. Başarının anahtarı bunlar bence.
Son olarak doğru yaptıklarına inandıkları her iş de devlete ait
kurumların arkalarında olduğuna dikkat çeken K1; bir ürün alımında
tercih yapılacaksa bunun yerli ürünlerin arasından yapılmasının
işletmeyi daha destekleyici olacağı görüşündedir. Marka olmak
isteyen yerel işletmelere de çeşitli önerilerde bulunan K1; başarının
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anahtarının; çok çalışmak, dürüst olmak, müşteri odaklı olmak
olduğunun altını çizmektedir.
SONUÇ
Teknolojinin geldiği son nokta itibariyle tüketiciler satın almak
istedikleri ürünler ile ilgili olarak çok daha fazla bilgi sahibidirler. Bu
durum ise ürün üreten işletmelerin sorumluluk alanlarını daha da
genişletmiştir. Görüşme sağlanan yerel firma Dermokil, sektördeki
değişimleri ve teknolojideki değişimleri yakından takip ederek
müşterilerine en iyisi ve kalitelisini sunmak için çalışan bir firmadır.
Tüketicilerin marka haline gelmiş ürünlere fazla para ödemekten
çekinmediklerinin bilincinde olan söz konusu işletme oluşturduğu
markası ile yerel, ulusal ve uluslararası olarak faaliyetlerine devam
etmektedir. Yapılan görüşme neticesinde elde edilen sonuçlar şu
şekilde ele alınabilir:
- Ürüne verilen marka isminin ürün ile bağdaşır olması önemlidir.
Ayrıca markaya dair bir hikâyenin olması tüketicilerin
dikkatinin çekilmesi yönünden önemlidir.
- Bir markayı oluşturmanın ve onun sürdürülebilirliğini sağlamak
çok emek isteyen bir süreçtir. Piyasada aynı sektörde faaliyet
gösteren pek çok ulusal ya da uluslararası marka karşısında
rekabet edebilmek için ürünün içeriğine önce işletmenin
güvenmesi gerekmektedir. İşletme güvendiği ürün ve markası
ile orta ve uzun vadede tüketici zihninde yer edinmeyi
başarabilir.
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ürün

oluşturulurken

kaliteden
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ödün

verilmeden, teknolojik imkânların kullanılması ile tüketiciye
fayda sağlayacak şekilde sürecin yönetilmesi gereklidir.
- İşletmenin hedef kitlesini yeni doğmuş bebekten yaşlı insanlara
kadar herkes oluşturmaktadır.
Ürünün üretilmesinden ziyade onu tüketici ile buluşturabilmek asıl
önemli olandır.
- İşletmenin rakiplerden ayrılma noktasındaki en önemli unsur;
ürünlerinin içeriğinin kimyasal olmayıp, tamamen doğal kil
maddesinden oluşmasıdır. İçeriğinde kil olduğunu ifade eden
büyük markaların bile mutlaka kimyasal kullandığını fakat
kendilerinin ürettikleri ürünlerin insan sağlığı açısından hiçbir
zararının bulunmamasına dikkat çekilmiştir.
- Marka olmanın kısa vadede mümkün olamayacağı, uzun süreli ve
sabır gerektiren bir süreçtir. Ayrıca marka ürüne güvenilirlik
katmakta ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamaktadır.
- Ürünün içerik ve niteliğinin iyi olmasının yanı sıra iyi bir marka
imajına sahip olması, tüketicinin satın alma davranışına olumlu
etki etmektedir.
- Kurum itibarı, güvenilir bir marka oluşturarak sağlanabilmektedir.
Gelecek
önemlidir.

nesillere

örnek

olacak

faaliyetlerde

bulunmak

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde,

ayakta kalabilmenin en etkili yolunun ürün içeriğine güven
duyulan bir marka ve bunun getirisi olan itibarın gerekliliğidir.
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- İşletmenin vizyon, misyon ve değerlerine bakıldığında tamamen
müşteri memnuniyeti odaklı olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemli olduğu ve
ürünlerin en önemli hammaddesi olan kil; bu ar-ge faaliyetleri
ile sürekli geliştirilmekte ve yeni ürünlerde kullanılmaktadır.
- Müşteriler ile uzun dönemli, kalıcı ve dostane ilişkiler içerisinde
olmak müşteri memnuniyeti açısından işletme için önem
taşımaktadır. Müşteriden alınan olumlu ya da olumsuz geri
bildirimlerin değer taşıdığı ve bunun çözüme kavuşturulması
için neler yapılabileceği sürekli olarak ele alınmaktadır.
- İşletme; tutundurma karması elemanlarından reklam, sosyal
medya, sponsorluk gibi birçok alanı kullanmayı tercih
etmektedir. Ağızdan ağıza iletişim işletme açısından önem
taşımaktadır.
İşletme çalışanlarının gerek şirket içinde gerekse şirket dışında sürekli
eğitimlere tabi tutulduğu ve bu eğitimler sayesinde müşteriye en iyi
şekilde hizmet verilmektedir.
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GĠRĠġ
Ekonomilerini kalkındırmak ve refah seviyeleri arttırmak isteyen
ülkeler, gelir seviyelerini arttırabilmek adına ulusal tasarruf oranları
sayesinde elde ettikleri sermayeye olduğu kadar baĢka ülkelerden
gelecek sermayeye de ihtiyaç duymaktadırlar. Ulusal sermaye ülke
kalkınmasına önemli bir oranda katkı yapabilmekle birlikte ekonomik
geliĢme ve kalkınma için yabancı yatırımlar da önemli olmaktadırlar.
Yabancı yatırımlar temel olarak iki grupta toplanmaktadırlar. Birinci
grupta geldikleri ülkedeki iĢletmelerin hisse senetlerini, borçlanma
senetlerini, devlet tahvillerini vb. menkul kıymetleri satın almak
suretiyle o ülkede “finansal” olarak yatırım yapan sermaye ile
geldikleri ülke sınırları içinde fabrika kurmak suretiyle o ülkede
sanayii alanında yatırım yapan sermaye.
Birinci

grupta

yer

alan

sermaye

“sıcak

para”

olarak

da

tanımlanmaktadır. Bu sermaye türü yeni bir teknoloji, bilgi
getirmektense mevcut olanı satın almayı ya da mevcut olan ile ortak
olmayı tercih etmektedir. Bunların dıĢında nakit ihtiyacı olan “kamu”
ya da “özel” sektör iĢletmelerine borç vermekte ve vade sonunda
verdiği borcu faizi ile birlikte geri almaktadır.
Diğer grupta yer alan yabancı sermaye ise ağır sanayiye yatırım
yapmak maksadı ile gelmektedir. Bir fabrikanın projelendirilip
üretime geçmesi ve yatırılan sermayenin kâr elde etmesi, vadeli
verilen bir borcun vadesinin dolmasına kıyasla daha uzun zamana
yayılabilmektedir.
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Dolayısıyla bu gruptaki sermaye birinci gruba göre, daha uzun vadeli
hareket etmektedir. Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatının
(OECD) tanımlamasına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları
(DYSY); bir ülkedeki yerleĢik olan iĢletmelerin, farklı bir ülkede
yerleĢik olan iĢletmelerin üretim, dağıtım ya da diğer ekonomik
faaliyetleri üzerindeki uzun dönemli kontrol hakkını, diğer ifadeyle
yatırımcı ve iĢletme arasındaki uzun dönemli bağımlılık iliĢkisini ifade
etmektedir (BULUT & COġKUN, 2015).
Kendi ülkesindeki faaliyetlerini bırakıp / geniĢletip baĢka bir ülkeye
gitmeyi düĢünen iĢletme her Ģeyden önce kendi ülkesinde elde etmeyi
umduğu getiriden daha yüksek bir getiri miktarına ulaĢmak
istemektedir. Yatırımcı iĢletmeler minimum maliyet maksimum gelir
beklentisi doğrultusunda politika geliĢtirmektedirler (CUNDA &
HATIRLI, 2019).
YABANCI YATIRIM
Dünya Sağlık Örgütü’nün 11.03.2020 tarihinde PANDEMĠ olduğunu
belirttiği COVID – 19 Salgını dolayısıyla bütün dünyada ekonomik
hareketlilik en alt seviyelere indirilmek durumunda kalınılmıĢtır.
Sermayeyi öncelikli olarak ulusal ekonomileri kapsamında kullanmak
isteyen ülkeler yurtdıĢına sermaye göndermektense yurtdıĢından
sermaye çekme arayıĢına girmiĢlerdir. Herkesin yabancı yatırım
aradığı bir ortamda, sermayenin yurtdıĢından gelip gelmeyeceği,
gelecek ise de nasıl ve hangi Ģartlarda ve nereye geleceği merakla
beklenilmektedir.
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Ulusal iĢletmeler karĢısında bizzat teknolojik ve / veya finansal
değerler ile üstünlük sağlayabilen yabancı iĢletmeler “marka değeri”,
“yönetim bilgisi” gibi “örtülü” olan bilgi ile de üstünlük
sağlayabilmektedirler. Yabancı iĢletmeler sahip oldukları bu örtülü
bilgi

üstünlüğünü

çeĢitli

yollardan

ulusal

iĢletmelere

aktarabilmektedirler (LIANG, 2017);
 Yabancı müĢteriler, yerel tedarikçilere doğrudan bilgi transferi
yapabilirler
 Kalite ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında daha yüksek
beklentileri olan yabancı müĢterilerinin istek ve ihtiyaçlarını
tatmin edebilen ulusal iĢletmeler bu sayede öğrendikleri bilgi ve
edindikleri tecrübe ile (kendilerine ulusal pazarda rekabet
üstünlüğü sağlayabilecek Ģekilde) teknolojilerini geliĢtirip
yönetim becerilerini ilerletebilirler
 Ulusal iĢletmeler, yabancı iĢletmelerin teknoloji ve yönetim
bilgisi alanındaki uygulamalarını birebir gözlemleyip kopyalama
gibi yöntemler uygulayabilirler
 Ulusal iĢletmeler, yabancı iĢletmelerde çalıĢmıĢ olan / çalıĢan
bilgi ve tecrübe kazanmıĢ kiĢileri kendi iĢletmelerine transfer
edebilir ya da bu kiĢiler ile çeĢitli Ģekillerde bağlantıya geçerek
bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilirler
 Ulusal iĢletmeler “ölçek ekonomileri”, “doğrudan yabancı
sermaye yatırımı için kamu tarafından yapılan daha iyi altyapı
olanakları”, “yabancı müĢterilerden gelen daha büyük talep” ya
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da “yabancı iĢletmeler sayesinde ülkeye gelen daha kaliteli
girdiler” gibi dıĢsallıklardan yararlanabilirler.
Doğrudan Yabancı Sermaye
Ġster “sıcak para” ister “doğrudan” Ģeklinde olsun yabancı sermaye bir
ülkeye gelmeden önce karar verirken kapsamlı bir değerlendirme
yapmaktadır. Sıcak Para olarak gelen yabancı sermaye daha kısa
vadeli hareket etse bile yatırım yapacağı ülkede yatırmayı planladığı
paranın belirlediği sürede yatırdığı miktarın üzerinde bir değere
ulaĢmasını ve bu ulaĢtığı değeri, kendi ülkesi ya da baĢka bir ülkeye,
rahatlıkla transfer edebilmeyi istemektedir. Doğrudan Yabancı
Sermaye

Yatırımlarının

ekonomik

etkileri,

doğrudan

yabancı

sermayenin hangi kanal ya da kanallarla ülkeye girdiğine ve hangi
kesimi etkilediğine bağlı olarak değiĢmekle birlikte; literatürde
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülke ekonomisini
pozitif etkilediği kabul görmektedir (ARTAN & HAYALOĞLU,
2015).
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Tablo 1: DYY’NĠN Farklı Türlerinin Ev Sahibi Ülkelerin Rekabet Yapıları
Üzerindeki Olası Katkıları
Doğal Kaynak ArayıĢında Olan DYY



Tamamlayıcı varlıklar sağlar

( teknoloji,

yönetim gibi )
Yabancı piyasalara eriĢim sağlar



Pazar ArayıĢında Olan DYY

Üretim kalitesi standartlarını yükseltir



Tamamlayıcı varlıklar sağlar

( teknoloji,



Geri kalmıĢ üretim bağlantılarını, özelleĢmiĢ

yönetim gibi )
emek piyasalarını destekler


Yerli

rakiplerin

ulusal

tüketicilerinin

beklentilerini yükseltir

Etkinlik arayıĢında olan DYY

Yerel giriĢimciliği ve ulusal rekabeti tetikler


Sınır ötesi ağlaĢma ve emeğin

uluslararası dağılımını geliĢtirir. Ev sahibi
ülkenin nispi avantajlarını arttırır


Yabancı

pazarlara

ve

arz

kaynaklarına eriĢim sağlar


Geri

kalmıĢ

üretim

bağlantılarını, özelleĢmiĢ emek piyasalarını
düzenler


Üretim

kalitesi

standartlarını

yükseltir


Yapısal

düzenlemeleri

etkinleĢtirir
Stratejik Varlık ArayıĢında Olan DYY



Yeni

finans

sermayesi

ve

tamamlayıcı varlıklar sağlar


Yabancı pazarlara eriĢim sağlar



Yerel giriĢimciliği ve ulusal

rekabeti etkiler


Sınır ötesi ağlaĢma ve emeğin

uluslararası dağılımını geliĢtirir

Kaynak : ÇĠFTÇĠ ( 2015)

Tablo 1’de yabancı bir ülkeye uzun vadeli bakıĢ açısı ile gelip üretim
tesisi kuran Doğrudan Yabancı Yatırımın ( DYY ) söz konusu ülkeye
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hangi amaçlarla geldiği ve amacına uygun olarak neler yaptığı
gösterilmektedir. Tablodan da anlaĢılacağı gibi kendi ülkesi dıĢında
yatırım yapmak isteyen iĢletmelerin çeĢitli sebepleri bulunmaktadır ve
her

bir

sebebin

de

kendisine

has

karakteristik

özellikleri

bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yabancı
sermaye ihtiyacı duyan ülkenin hangi amaçla yabancı sermayeye
ihtiyaç duyuyor ise o yönde hazırlık yapması gerektiğidir.
Üretim tesisi kurmamakla beraber ülkemize gelip yatırım yapan
ĠSVEÇ merkezli IKEA iĢletmesi de, Türkiye’de faaliyet gösteren
mobilya üretimi ve satıĢı üzerinde etkide bulunmuĢtur. Türkiye’deki
yüksek nüfus ve ĢehirleĢme oranındaki hızlı artıĢ sebebiyle IKEA yeni
pazarlara açılmak isteği dolayısıyla piyasa arayıĢındaki bir Doğrudan
Yabancı Yatırım (BAL & AKÇA, 2016) olarak Türkiye’ye giriĢ
yapmıĢ ve Türk tüketicisinin hazır mobilya konusundaki istek ve
ihtiyacını tatmin etmeye baĢlamıĢtır.
Genellikle geliĢmiĢ ülkelere yönelik olan yatırım (pazar arayıĢının
ağırlıklı olduğu, perakendecilik vb. sektörlerde yapılan ya da ana
ülkedeki üretimin aynısını üretmek amacıyla yapılan) “yatay yatırım”
olarak kabul edilmekte iken geliĢmekte olan ülkelere yönelik olan
yatırım ise (ucuz iĢgücü ya da doğal kaynak arayıĢının ağırlıklı
olduğu) “dikey yatırım” olarak kabul edilmektedir (AYDIN, 2018).
Yabancı Sermaye ve Vergiler
Yabancı sermayenin evsahibi ülkeye yatırım yapmasının çeĢitli
sebepleri vardır. Bu sebepler arasında “rekabet avantajı” ve “gelir”
elde etmek elbette ki bulunmaktadır. Bununla birlikte evsahibi ülkede
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geçerli olan vergi oranları da yatırımın yapılıp yapılmamasında dikkat
edilen unsurlar arasında yeralmaktadır.
Kamuoyunda “vergi cenneti” olarak da bilinen ülkelerde yabancı
yatırımcılar için vergi oranları ya düĢük seviyelerde olmakta ya da hiç
olmamaktadır. Vergi Cenneti ülkelere yatırım yapmayı tercih eden
iĢletmeler de “içpazarın büyüklüğü / avantajları” ya da “kazançların
artması” vb. etkenlerden ziyade sadece vergi oranlarına bakarak
kararlarını

vermektedirler.

Doğal

kaynak

yoksunluğu,

küçük

yüzölçümü ve az bir nüfusa sahip olma gibi sebepler dolayısıyla
“vergi cenneti” olmayı tercih eden ülkeler / yerler dıĢında uluslararası
sermaye akımlarını kendi bölgelerine / ülkelerine çekebilmek
amacıyla vergi oranlarında indirimler yapan yerler / ülkeler de
bulunmaktadır.
Tablo 2 : T.C. GSYĠH, Genel Bütçe Vergi Gelirleri ve Vergi Yükü (2007 – 2019)
GSYĠH ( 2009 Bazlı) 1000 TL

Vergi Gelirleri (

Vergi Yükü ( % )

1000 TL )
2007

880.460.879

171.098.466

19.4

2008

994.782.858

189.980.827

19.1

2009

999.191.848

196.313.308

19.6

2010

1.160.013.978

235.714.637

20.3

2011

1.394.477.166

284.490.017

20.4

2012

1.569.672.115

317.218.619

20.2

2013

1.809.713.087

367.517.727

20.3

2014

2.044.465.876

401.683.956

19.6

2015

2.338.647.494

465.229.389

19.9

2016

2.608.525.749

529.607.901

20.3

2017

3.110.650.155

626.082.415

20.1

2018

3.724.387.936

738.180.401

19.8

2019

4.280.381.145

819.603.099

19.1

Kaynak : ÖZCAN ( 2020 )
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TABLO 2’yi incelendiğimiz zaman vergi gelirlerinin 2007 – 2019
yılları arasında TÜRKĠYE GSYĠH’sının ortalama % 19,8 oranında
bir tutar da olduğunu görmekteyiz. TABLO’da ele alınmıĢ 13 yılın
8’inde, vergi gelirlerinin GSYĠH’ye oranı ele alınan dönemin
ortalamasının

( % 19,8’in ) üzerinde bir oranda kalmıĢtır.

Vergi gelirlerinin artması kamunun yapmakla yükümlü olduğu
görevler için önemli bir gelir kaynağıdır. Vergi gelir kaybında
yaĢanacak olası olumsuzluklarda önem arz etmektedir. Mükellefler
vergi mevzuatında yer alan boĢluklardan yararlanarak veya vergiyi
doğuran olaya sebebiyet vermemek suretiyle vergiden kaçınmakta,
yani

vergi

yükümlülüklerini

azaltmakta

veya

ortadan

kaldırmaktadırlar (SANDALCI, 2020). Bu aĢamada hem kamunun
yükünü hafifletmek hem de olası aksamaların yaĢanmaması için
Büyük Veri Analitiği’nden yararlanılmasının önemi de büyüktür
(ĠLGÜN, 2020).
LĠTERATÜR TARAMASI
SEÇĠLMĠġ, KONU ve AKAR (2019) tarafından yapılan çalıĢma da
AB üyesi olan 11 Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkesinde, AB üyeliği
sürecinde yabancı sermayenin bir ülkenin geliĢebilmesi için önemli
olan

AR

–

GE

faaliyetleri

üzerindeki

etkisi

incelenmiĢtir.

IAMSIRAROJ (2016), 1971 – 2010 yılları arasını kapsayan ve 124
ülkenin verilerini ele aldığı çalıĢmasında Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere sahip
olduğu, aynı zamanda yabancı sermaye yatırımlarını cezbedecek olan
evsahi ülkedeki ticaret politikası ve ekonomik açıklık gibi unsurların
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Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile doğru orantılı bir
etkileĢimde olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
CANBAY

ve

KIRCA

(2020)

Doğrudan

Yabancı

Sermaye

Yatırımlarının Türkiye’de iĢsizlik üzerine etkilerini ele aldıkları
çalıĢmalarında, iĢsizlik ile mücadele de yabancı sermaye kadar yerli
sermayenin de önemli olduğu sonucuna varmıĢlardır. ARSLAN
(2020), uluslararası sermaye akımlarının ve dıĢ borçlanmaların 1998 –
2018 yılları arasını kapsayan dönem için Türkiye ekonomisine
büyümesinin etkilerini incelediği çalıĢmasında kamu tarafından
yapılan dıĢ borçlanmanın ekonomik büyümeye olumlu etkide
bulunduğunu ama özel sektör tarafından yapılan dıĢ borçlanmanın ise
kamu gibi etkili olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
BURT, COE ve DAVIES (2019) 30 yıllık bir zaman dilimini
kapsayacak Ģekilde Doğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Avrupalı
organize gıda perakendecilerini inceledikleri çalıĢmalarında Avrupalı
Ģirketlerin sahip oldukları maddi ve beĢeri imkânlar ile baĢlangıçta
hızlı bir giriĢ ile pazara girdiklerini ama ilerleyen dönemde hem
pazara uyum maliyetlerinin hem de kendilerinin getirdikleri yönetsel
bilginin yerel Ģirketlerce de benimsenmesi ile rekabetin artmasından
dolayı bir kısmının Doğu Asya ülkelerinde faaliyetlerini azalttıklarını
bir kısmının ise faaliyetlerine son verdiklerini saptamıĢlardır.
DIMITROVA, ROSENBLOOM ve ANDRAS (2015), 1999 – 2012
yılları arasını kapsayan zaman diliminde inceledikleri 79 ülke de
Perakendecilik sektörüne yapılan Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımları üzerinde yapılan kısıtlamaların DYSY’nin yapıldığı
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ülkede ki perakendecilik sektörü üzerinde önemli etkileri olduğu
sonucuna ulaĢmıĢlardır.
ARAġTIRMA
2008 küresel krizi sonrasında küresel bir Ģehir olmak isteyen
ĠSTANBUL’da, Ġstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı olarak faaliyet
gösteren

DOĞRUDAN

YABANCI

YATIRIM’ların

seyri

ĠSTANBUL’da ki vergi mükelleflerinin seyri ile karĢılaĢtırılarak bu
çalıĢmada incelenmiĢtir.
Ağır sanayinin bir ülkenin geliĢmesinde, kalkınmasında oynadığı rol
yadsınamaz.

Ağır

sanayinin

olmadığı

bir

ülkenin

baĢına

gelebilecekler için YUNANĠSTAN’ın 2010’lu yıllarda yaĢadığı
ekonomik

kriz

iyi

bir

örnek

oluĢturmaktadır.

Ağır

sanayi

yatırımlarında, ulusal tasarruf oranlarının düĢüklüğü vb. sebepler
dolayısıyla ulusal sermaye istenilen noktalara gelemiyorsa yabancı
sermaye yatırımları daha çok ön plana çıkmaya baĢlamaktadırlar.
TÜRKĠYE’de de durum yukarıda anlatılandan farklı değildir. Ulusal
tasarruf oranlarının düĢüklüğü baĢta enflasyon ve cari açık gibi önemli
sorunlara sebep olmaktadır (OKġAK & ÖZEN, 2020 ve ÇOBAN &
ÇOBAN, 2020).
TÜRKĠYE’de

yürürlükte

olan

DOĞRUDAN

YABANCI

YATIIMLAR KANUNU kapsamında bir iĢletmeye en az % 10
oranında ortak olmak suretiyle oy hakkı kazanılması DOĞRUDAN
YABANCI

YATIRIM

olarak

kabul

edilmektedir

(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf14.10.2020).
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YÖNTEM
ÇalıĢmada Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve vergi
mükellefleri TÜRKĠYE’nin ekonomik ve nüfus olarak en büyük Ģehri
olan ĠSTANBUL bağlamında ele alınmıĢtır.
ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir. ĠSTANBUL’un
TÜRKĠYE ve TÜRK ekonomisi kapsamında inceleyen çalıĢmalar
olmakla birlikte ĠSTANBUL’da faaliyet gösteren DYSY yapmıĢ
iĢletmeler ve ĠSTANBUL’da vergi mükellefleri sayıları kapsamında
yapılmıĢ çalıĢma olarak farklı bir bakıĢ açısından ele alınılmıĢtır.
Üzerinde az çalıĢılmıĢ konuları aydınlatmasından dolayı keĢfedici
özelliğe sahip (KARATAġ, 2017), üzerinde az bilgi olan sorunları
keĢfetmek amacı güden nitel araĢtırma yöntemi (ARASTAMAN,
ÖZTÜRK FĠDAN , FĠDAN, 2018) çalıĢmada kullanılmıĢtır.
www.iso500.org.tr sitesi üzerinden Ġstanbul Sanayi odasına kayıtlı
iĢletmeler arasında % 10 ve daha fazla yabancı sermayeli ortağa sahip
iĢletmeler

DOĞRUDAN

YABANCI

YATIRIM

olarak

kabul

edilmiĢlerdir. Ġlgili iĢletmeler 2009 – 2019 yılları arasındaki dönem
için incelenmiĢlerdir. 2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan
COVID – 19 PANDEMĠ’sinin dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı
(araĢtırmaya dahil edilen dönemden büyük oranda farklılık gösterdiği
için) araĢtırma dıĢında bırakılmıĢtır.
BULGULAR
TABLO 2’nin incelenmesinden 2009 yılında 999.191.848 TL olarak
gerçekleĢen TÜRKĠYE GSYĠH’sinin % 328,39 oranında artarak 2019
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yılında 4.280.381.145 TL olarak gerçekleĢtiğini görmekteyiz.
TÜRKĠYE ekonomisindeki “kırılganlıklar” ve “oynaklıklar” da söz
konusu olduğu için aynı tarihler için geçerli olmak üzere US $ olarak
GSYĠH’yi ele aldığımızda ise 2009 yılında 645.110.565.000 $ olarak
gerçekleĢen GSYĠH’nın % 17,7 oranında artarak 2019 yılında
759.260.321.000 $ olarak gerçekleĢtiğini görmekteyiz. Ġncelenen
dönem de TÜRKĠYE nüfusu 73.722.988 kiĢiden % 12,8 oranında
artarak 83.154.997 kiĢiye çıkmıĢtır.
Son zamanlarda $ kuru’nun TL karĢılığı ile ilgili yapılan tartıĢmalar
(https://ugurses.net/2020/08/17/hazine-yerli-dovizi-nasil-basiyor/23. 10. 2020 / https://ugurses.net/2020/10/22/yangina-korukle-kosanitfaiyeci/

-

27.10.2020)

kamuoyunda

daha

sık

yaĢanmaya

baĢlanılmıĢtır. Dolayısıyla rakamları bu açıdan da ele almak ta,
tarafsızlığın sağlanabilmesi için, yarar görülmektedir.



US $’nun TL’sı karĢılığı TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ( EVDS https://evds2.tcmb.gov.tr/ - 27.11.2020 ), Türkiye’nin nüfusu ise TÜĠK verileri
( www.tuik.gov.tr – 18.11.2020) aracılığı ile araĢtırmacı tarafından hesaplanmıĢtır.
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Tablo 3: ĠSO 500 Ġçinde Ġstanbul’a Kayıtlı Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan ĠĢletmeler
Yıllar

Ġstanbul’da Faaliyet

Ġstanbul’da

Toplam ĠĢletme

Gösteren Toplam ĠĢletme

DYY YapmıĢ

Genelinde DYY

Sayısı

Toplam ĠĢletme

Oranı %

Sayısı
2009

210

76

% 36, 19

2010

215

69

% 32,09

2011

193

61

% 31,61

2012

198

68

% 34,34

2013

190

63

% 33,16

2014

188

61

% 32,45

2015

181

51

% 28, 18

2016

180

51

% 28,33

2017

174

47

% 27,01

2018

166

45

% 27,11

2019

169

44

% 26,04

Kaynak: http://www.iso500.org.tr/ sitesinde verilerinden yararlanılmak suretiyle
araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır.

TABLO 3’den de görülebileceği üzere 2009 yılında ĠSTANBUL
SANAYĠ ODASI’na kayıtlı iĢletmeler arasında DYY’mın yapıldığı
iĢletmelerin oranı % 36,19 seviyesinde bulunmaktadır. Söz konusu
oran yıllar itibarıyla azalmasına devam ederek 2019 yılında % 26,04
seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. TABLO 3’den, ĠSO’ya kayıtlı iĢletmeler
arasında DYY’mın, ele alınan dönemde, oransal olarak azaldığı
sonucuna ulaĢmaktayız. DYY’mın oransal azalması 2015 yılında %
30’ların altına düĢmüĢtür. 2015 yılında 2 tane Genel Seçim’in
yapılmıĢ

olması,

kamuoyunda

seçim

ekonomisi

uygulanıyor

Ģeklindeki tartıĢmaları alevlendirmiĢ ve ekonominin zarar gördüğü
yönündeki endiĢeleri arttırmıĢtır.
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Tablo 4 : Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Yıllar

Türkiye

Ġstanbul

Türkiye
Genelinde
Ġstanbul

2009

8.891.382

516.955

% 5, 81

2010

8.803.516

501.172

% 5, 69

2011

8.649.610

489.831

% 5, 67

2012

8.508.827

480.821

% 5, 65

2013

8.358.399

472.062

% 5, 65

2014

8.783.338

514.647

% 5, 86

2015

8.922.894

530.249

% 5, 94

2016

9.096.493

546.756

% 6, 01

2017

9.234.760

554.416

%6

2018

9.337.530

560.072

% 5, 99

2019

9.335.144

554.657

% 5, 94

Kaynak : Ġstanbul Ekonomi Bülteni – Mali Ġstatistikler, Eylül 2020
www.istatistik.istanbul – 17.09.2020 / Sayı:2020/56

Tablo 4’ü incelediğimiz zaman, incelenen dönemde, ĠSTANBUL’da
BASĠT USULDE VERGĠLENDĠRĠLEN GELĠR VERGĠSĠ FAAL
MÜKELLEF sayılarının TÜRKĠYE geneline göre ortalama % 5, 84
seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviye de 2014 yılı itibarıyla
ortalama değerinin üzerine çıkıldığı, 2016 ve 2017 yıllarında en
yüksek seviyelerine ulaĢıldığı, 2018 ve 2019 yıllarında oransal olarak
düĢüĢ

yaĢandığı

USULDE

314

anlaĢılmaktadır.

VERGĠLENDĠRĠLEN

Ġncelenen

dönemde

BASĠT

MÜKELLEFLER’in

sayısı
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TÜRKĠYE genelinde 2009 yılında 8.891.382’den % 4, 99 oranında
artarak 2019 yılında 9.335.144’e, aynı dönem de ĠSTANBUL
genelinde ise 516.955’den

% 7, 29 oranında artarak 554.657’ye

ulaĢmıĢtır. .BASĠT USULDE VERGĠLENDĠRĠLEN MÜKELLEFLERĠ’nin sayısı ĠSTANBUL genelinde TÜRKĠYE’ye kıyasla daha
yüksek oranda artıĢ göstermiĢtir.
Mükelleflerin
yaĢanması

bazılarının

olası

seviyelerindeki

kazançlarının

zorluklar,
düĢüklük

söz

konusu

sonucunda

vergilendirilmesinde
mükelleflerin
yasal

bilgi

muhasebecilik

uygulamalarının takiplerinde yaĢayabilecekleri zorluklar ile birleĢince
belirli

sınırlar

dahilinde

bu

vb.

mükellefin

basit

usulde

vergilendirilmeleri öngörülmüĢtür. Basit Usulde Vergilendirilen
mükellefler de “giderleri” ve “kazançları” ile ilgili belgeleri kayıt
altında tutmak durumundadırlar. Kendi iĢinde bilfiil çalıĢmak veya
bulunmak, iĢ yeri kirasının belirli bir sınırı aĢmaması ve ticari, zirai ve
mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi
olunmaması

gibi

“genel

Ģartlar”a

sahip

olan

Basit

Usulde

Vergilendirme beyan esasına iĢlerlik kazandırarak belge düzenine
uyulmamasının vergi sistemine verdiği zararları azaltmak amacıyla
geliĢtirilmiĢtir (ARSLAN & BĠNĠġ, 2012). Bununla birlikte, herkes
için geçerli olmasa dahi “art niyetli” kiĢilerce bilinçli olarak yapılan
yanıltıcı faaliyetler (örneğin kiranın bir kısmının elden verilmek
kaydıyla kayıtlarda gösterilmemesi) Basit Usulde Vergilendirmenin
etkinliğine zarar verebilmektedir.
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Tablo 5: Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Yıllar

Türkiye

Ġstanbul

Türkiye
Genelinde
Ġstanbul

2009

27.068.668

7.723.939

% 28, 5

2010

27.171.102

7.759.942

% 28, 56

2011

27.413.300

7.878.248

% 28, 74

2012

27.938.218

8.115.906

% 29, 04

2013

28.392.765

8.197.883

% 28, 88

2014

28.509.132

8.352.395

% 29, 3

2015

29.984.072

8.515.133

% 28, 4

2016

29.680.659

8.718.089

% 29, 4

2017

30.495.815

9.015.198

% 29, 6

2018

31.705.268

9.346.408

% 29, 48

2019

32.524.271

9.554.934

% 29, 4

Kaynak: Ġstanbul Ekonomi Bülteni – Mali Ġstatistikler, Eylül 2020
www.istatistik.istanbul – 17.09.2020 / Sayı:2020/56

Ġncelenen dönemde TÜRKĠYE genelinde faaliyet gösteren KDV
MÜKELLEF sayısı 27.068.668’den % 20, 15 oranında artarak
32.524.271’e ĠSTANBUL’da ise 7.723.939’dan % 23, 71 oranında
artarak

9.554.934’e

ulaĢmıĢtır.

ĠSTANBUL’da

ki

KDV

MÜKELLEFLERĠ’nin sayısı TÜRKĠYE genelinin üzerinde bir artıĢ
göstermiĢtir.
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Dolaylı vergi olan KDV, ürünü satın alan herkes için aynı oranda
ödenmektedir. Örneğin bir üniversite öğrencisinin satın aldığı kitap
için ödediği KDV oranını, 2019 yılına göre $ olarak % 27 oranında
artarak 4,7 milyar $ ile TÜRKĠYE’nin 2020 yılı itibarıyla en zengin
kiĢisi olarak kabul edilen https://www.sozcu.com.tr/2020/ ekonomi/
iste-en-zengin-100-isim-5666362/ - 07.10.2020) Murat ÜLKER ile
(aynı kitap için) aynı oranda KDV ödeyecektir. Bu vb. durumlar da
perakende satıĢ fiĢinin nihai tüketici tarafından istenmemesi ile KDV
ödemekten kaçınılması Ģeklinde sonuçlara da yolaçabilmektedir.
Tablo 6 : Gelir Vergisi Faal Mükellef Saylıları
Yıllar

Türkiye

Ġstanbul

Türkiye Genelinde
Ġstanbul

2009

20.310.669

5.266.106

% 25, 93

2010

20.321.163

5.288.868

% 26, 03

2011

20.404.822

5.354.536

% 26, 24

2012

20.915.457

5.580.594

% 26, 68

2013

21.444.808

5.732.676

% 26, 73

2014

21.483.342

5.840.186

% 27, 18

2015

21.763.014

5.916.042

% 27, 18

2016

21.776.409

5.799.674

% 26, 63

2017

22.240.704

5.916.654

% 26, 6

2018

22.888.971

6.033.480

% 26, 36

2019

23.246.376

6.036.309

% 28, 97

Kaynak: Ġstanbul Ekonomi Bülteni – Mali Ġstatistikler, Eylül 2020
www.istatistik.istanbul – 17.09.2020 / Sayı:2020/56
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Ġncelenen

dönemde

TÜRKĠYE

genelimde

GELĠR

VERGĠSĠ

MÜKELLEFLERĠNĠN sayısı 20.310.669’dan % 14, 45 oranında
23.246.376

artarak

ĠSTANBUL’da

olarak

faaliyet

gerçekleĢmiĢtir.
gösteren

Aynı

GELĠR

dönemde
VERGĠSĠ

MÜKELLEFLERĠ’nin sayısı ise 5.266.106’dan % 14, 63 oranında
artarak 6.036.309’a gelmiĢtir. ĠSTANBUL’daki GELĠR VERGĠSĠ
MÜKELLEFLERĠ sayısı, TÜRKĠYE genelinden (az bir fark ile) daha
yüksek bir oranda artıĢ göstermiĢtir.
TÜRKĠYE’de vergilendirme “beyan” esasına göre yapılmaktadır.
Yani kiĢinin bireysel tasarrufu dahilinde yaptığı beyan üzerinden vergi
ödenmektedir. KiĢinin beyanının doğruluğunu denetlemek amacı ile
çeĢitli güvenlik (vergisel olarak) uygulamaları da mevcuttur. Bununla
birlikte art niyetli kiĢi ya da kiĢiler çeĢitli gerekçeler ile gelirlerini
“az” ya da “hiç” göstermeyerek vergiden kaçınabilmektedirler.
Tablo 7 : Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Yıllar

Türkiye

Ġstanbul

Türkiye Genelinde Ġstanbul

2009

7.679.894

2.862.303

% 37, 27

2010

7.760.822

2.872.894

% 37, 02

2011

7.916.761

2.936.703

% 37, 09

2012

7.971.766

2.963.319

% 37, 17

2013

7.942.205

2.911.971

% 36, 67

2014

8.031.608

2.967.148

% 36, 94

2015

8.236.540

3.051.147

% 37, 04

2016

8.572.444

3.168.059

% 36, 96

2017

8.905.993

3.329.867

% 37, 39

2018

9.452.507

3.534.136

% 37, 39

2019

9.949.625

3.739.036

% 37, 58

Kaynak: Ġstanbul Ekonomi Bülteni – Mali Ġstatistikler, Eylül 2020
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www.istatistik.istanbul – 17.09.2020 / Sayı:2020/56

Ġncelenen dönemde KURUMLAR VERGĠSĠ FAAL MÜKELLEF
SAYISI, TÜRKĠYE genelinde 7.679.894’den % 29, 56 oranında
artarak 9.949.625’e yükselmiĢken aynı dönem de ĠSTANBUL’da ise
2.862.303’den % 30, 63 oranında artarak 3.739.036’ya ulaĢmıĢtır.
ĠSTANBUL’daki artıĢ hızı TÜRKĠYE genelinden daha yüksektir.
Gerçek kiĢilerde olduğu gibi tüzel kiĢi olarak kurumlarda da vergisel
adaletin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yürürlükteki
mevzuatta bulunan boĢluklardan yararlanmak kaydı ile kurumlarda
vergiden kaçınabileceklerdir. Söz konusu tüzel kiĢi bir ülkeye
( doğrudan ) yatırım yapmak isteyen yabancı bir kurum ise vergisel
adalet, vergi oranları, yasal boĢluklar vb. konu baĢlıkları daha çok
dikkat çekmekte, daha çok araĢtırılmaktadır.
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SONUÇ
COVID – 19 PANDEMĠ’si sebebiyle (olumsuz yönleriyle) tekrar
kamuoyu

gündemine

girmiĢ

olmakla

birlikte

küreselleĢme

faaliyetlerinin günümüz koĢullarında gelmiĢ olduğu konum ülkelerin
coğrafi sınırları dahilinde uygulamak istedikleri vergi oranlarını
“ulusal çıkar” bağlamından zaman zaman uzaklaĢtırabilmektedir. Bu
geliĢmenin sonucunda ister “vergi cenneti” olarak bilinen isterse de
“içpazar olanakları ile birlikte cazip hale getirilmek istenen” ülkelere
giden sermaye kendi ülkesinde vergi gelirlerini azaltacağı için
kamunun

yapmak

durumunda

olduğu

zorunlu

harcamalarda

olumsuzluklar yaratabilmektedir.
Yabancı sermayeye “ev sahipliği” yapan ülke bakımından ise vergi
oranları azaltılmıĢ olsa bile toplamda daha fazla vergi gelirine karĢılık
gelmektedir. Evsahibi ülke açısından yabancı sermayenin gelmesi
sadece vergi gelirlerini değil istihdamı da arttırarak ekonomik geliĢme
ve kalkınmaya da olumlu katkı yapmaktadır.
Sıcak para olarak TÜRKĠYE’ye gelen ve Devlet Ġç Borçlanma
Senetleri’ne DĠBS) yatırım yapmayı tercih eden yabancı sermayeye ait
bilgiler 2005 yılından beri açıklanmaktadır. ġEKER YATIRIM
tarafından 22 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmıĢ olan YABANCI
MENKUL KIYMET STOKU baĢlıklı raporda yer alan bilgilere göre
https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/54
961/yabanci-payi-22-10-2020.pdf - 26.10.2020) DĠBS stoku verinin
yayınlanmaya baĢladığı 2005 yılından beri en düĢük seviyelerinde
iken, hisse senedi stoku değer artıĢlarına rağmen TL’de yaĢanan değer
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kaybının etkisiyle dolar bazında 2009 yılında gerçekleĢen dip
seviyelerine yakın seviyelerde bulunmaktadır. Rapora göre “Doğrudan
Olmayan” yabancı sermaye yatırımlarında, TÜRKĠYE genelinde, US
$ olarak azalma görülmektedir.
ĠSO 500 kayıtları üzerinden 2009 – 2019 yılları arasını kapsayan
dönem için yapılmıĢ olan incelemede de 2009 yılında Ġstanbul’da
DYY yapmıĢ olarak faaliyet gösteren iĢletmelerin oranı % 36,19’an
2019 yılında

% 26,04’e gerilemiĢtir. ġEKER YATIRIM tarafından

hazırlanmıĢ olan raporda, 2005 yılından beri yabancıların menkul
kıymet

yatırımlarında

azalma

olduğu

vurgulanmaktadır.

ĠSTANBUL’a yapılan DYY ile TÜRKĠYE genelinde “sıcak para”
olarak gelen yabancı sermayede, maalesef, son yıllarda azalma
gerçekleĢmiĢtir.
2009 – 2019 yılları arasında TÜRKĠYE GSYĠH’sı US $ olarak % 17,7
oranında bir artıĢ göstermiĢtir. ĠSTANBUL’a özgü dinamik ekonomik
durum BASĠT USULDE, KDV, GELĠR VERGĠSĠ ve KURUMLAR
VERGĠSĠ ödeyen mükellef sayıları içinde geçerlidir.
ÇalıĢma da, ĠSTANBUL’da ki DYSY yatırım oranı ve vergilendirilen
mükellef sayıları ele alınmıĢ ve yabancı sermayenin ĠSTANBUL ya
da TÜRKĠYE için ilgisi azalmıĢ olmakla birlikte ĠSTANBUL’un
TÜRKĠYE ekonomisi içinde yadsınamaz bir yerde olduğu yönündeki
görüĢler, desteklemiĢtir.



03.11.2020 tarihinde yapılan ABD Genel Seçim sonuçları sonrasında küresel konjonktür
gibi ulusal konjonktürde de önemli değiĢimler ( ekonomi üstyönetimi alanında ) yaĢandığı
için ġEKER YATIRIM’ca hazırlanan 22.10.2020 tarihli rapor esas alınmıĢtır.
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Her ülke ekonomisi içinde öne çıkan bölgeler bulunmaktadır,
bulunmalıdır da. Zira bir ülke ekonomisi “eĢit” oranda sektörler
arasında dağılamayacağı gibi “eĢit” oranda coğrafi / nüfus olarak da
dağılamamaktadır. Bununla birlikte öne çıkan bölge ya da bölgeler
diğer bölge ya da bölgelerden büyük oranda farklılık gösteriyorlar ise
bu durum gelir dağılımında da sorun çıkartabilmektedir. Ayrıca, konu
ile ilgili bilim insanlarına göre maalesef yaĢanması olasılık dahilinde
olan ĠSTANBUL depremi vb. doğa felaketlerinde de sanayi
yatırımlarının belirli bölge ya da bölgelerde toplanmıĢ olması telafisi
zor ya da mümkün olamayabilecek sonuçları da beraberinde
getirebilmektedir.
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