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Son çeyrek yüzy ı lda, hatta son on y ı lda dünya sosyo-politik aç ı dan çok
önemli değişimler yaşadı . Bu de ğiş imden doğal olarak en yüksek fayday ı ,
yaşayan değişimi planlayanlar ve dengeleri yerli yerine kendi ç ıkarları
doğrultusunda oturtanlar sa ğlad ı . Yani, yeni dünya düzenini kuranlar sa ğladı .
Küreselleşmeye, as ıl niyetlerini saklamay ı çok iyi başararak ölçüsüz destek
veren kesimler bu sayede Türkiye'nin ve Türk Milletinin kaybetti ği her mevziyi
kendi kazanç hanelerine yazmaktalar. Bu oyun bugün itibariyle maalesef
seyredilmeye devam olunmaktad ır.
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Koalisyon iktidarlarından illallah diyen Türkiye sahneye konulan oyunu
seyre dalarak kral ç ıplak diyemedi. Bu seyir neticesinde tek partili bir iktidar
çoğunluğ una evet dedi. Tek parti iktidar ının en önemli avantajlar ından birisi,
grubun kontrol imkan ı olduğu taktirde mali disiplinin rahatl ıkla i ş lerlik
kazanabilmesidir. Nitekim gurubunun önemli bir k ısm ı parti Genel Başkanının
tercihi sayesinde yeni milletvekili olan iktidar partisinde disiplin iyi. Eski
politikacı lar da tecrübe gölgesi alt ında, ömrün son demini de al ışageldikleri
hayat tarz ıyla yaşama arzusuyla, görmedim-duymad ım-bilmiyorum
üçlemesinden feyz alarak suskun kald ıklarından gurup tart ış masız kontrol
altındadır. Böylece mali disiplin sa ğlanmış ve Türkiye bundan fayda görmeye
başlamıştır. Bu güvenle yap ı sal de ği ş imlere gitmenin de önü aç ı lm ış ve umut
tacirliği zemininde yeti şen insanların kontrolündeki iktidar, umut da ğıtarak, dik
duruş görüntüsü vererek ve hepsinden önemlisi tüccar yönetim anlay ışıyla yazılı
ve görsel medyanın desteğini -gönüllü olarak veya korkutarak- alarak oyunu
korumakta hatta amaçl ı anketlerle oyunu artt ırabilmektedir.
Yeni dünya düzeninin patronlar ı tıpkı bir futbol tak ım ının teknik
direktörü gibi her mevki için oyuncular ını kurguladıktan sonra taktikler vermekle
kalmayıp sakatlık veya yetersizlik durumunda kimin yede ğinin kim olduğuna da
karar vererek dünya ülkeleri listesini al ıp dünya haritas ı üzerinde taktiksel
yerle ştirmeler yapmaktadır. Bu aralar ağızlara sak ız yap ı lan ama as ı l içeri ğinden
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çoğumuzun haberdar olmad ığı Büyük Ortadoğu Projesi de yeni dünya düzeninin
teknik direktörlerinin taktiklerinden birisidir.
Yeni dünya düzeninde en büyük silah medyad ır. Medyan ı n
pompalayacağı hava, toplumlara tercih, ki ş ilik, sevgi, saygı , kuşku gibi her
konuda yön vermektedir. Hatta yönlendirmenin sonucuyla ilgili garanti bile
verilmektedir. Ekonomide, döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlar ın ın düşük
olmas ı dışında yaşanan onca olumsuzluklara rağmen her şeyin iyi gösterilmesi
becerisi medya destekli bir başarıd ır(!). Ihracatta k ırılan rekordan övünçle
bahsedilirken ithalatta k ırılan rekorun saklanabilmesi de bir ba şarıd ır(!).
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1994 ve 2001 y ı llarında yaşad ığı (her
ikisi de dış güçlerin kurgusuyla olmu ştur) ekonomik krizler ülkemize çok
pahalıya mal olmu ştur. Bu krizlerin bir di ğer tetikçisi olan PKK terörü ve
Marmara depremi olmasayd ı d ış manipülasyon o kadar kolay olur muydu
bilinmez.
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Birinci kriz sonras ı (1994) Avrupa Birli ği adayl ığından daha da
uzaklaşmakla birlikte AB'ye art ı, Türkiye'ye çok büyük eksiler getiren Gümrük
Birliği anlaşması imzaland ı . Kafkaslar'da ve Asya'da mevzi kaybettik. Ortadoğu'da ipler iyice başkalarının eline geçti.
İkinci kriz sonras ı (2001) Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey
Irak'ta inisiyatif Türkiye'nin aleyhine geli şmeye başlad ı . Dönemin üç partiden
oluşan iktidarı 2002 yı lı nda yap ılan seçimlerde toplam olarak üç ortaktan
küçüğünün 1999 seçimlerinde ald ığı kadar oy alabildi.
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1994 ve 2001 y ı l ı krizleri öncesi Türkiye güllük gülistanl ıktı . Ekonomide
ilkbahar rüzgarlar ı eriyordu. Buna ra ğmen kriz ç ıktığına göre iki şık vard ır neden
olarak; bir, esen rüzgar bizim de ğildi. İki, açıklanan göstergeler objektif de ğil
spekülatifti. Çünkü her iki kriz öncesi kamu yetkilileri "önümüzdeki on y ı l ı
görebiliyoruz, her şey kontrolümüzde" diyordu. Di ğer taraftan koca koca holding
patronlar ı iktidarın zay ı fladığı ana kadar veya art ık iktidar ın zayıflatı lmas ının
zamanı geldi deninceye kadar hükümetin yönetim ba şarısı na alkış tutuyordu.
Gelelim bugüne. Tarih tekerrürden ibarettir söylemini do ğrulamak
istercesine ayn ı hava esmeye daha do ğrusu estirilmeye devam ediyor. Ne var ki,
ekonomik göstergeler objektif bazda daha kötü. Nisan 1994 krizinde 67 milyar
dolar olan d ış borç Ş ubat 2001 krizinde 120 milyar dolara ula şmıştı . 2004 başı
itibariyle ise, Allah'a şükür ne deprem veya benzeri bir do ğal felaket ne de eskisi
gibi bir terör olmamas ı na rağmen, her iki kriz döneminden daha yüksektir.
Türkiye'nin bu y ıl 140 milyar dolar d ış borç ödemesi var. Türk Liras ı , ülkemizde
üretim art ışı ve dış ticaret aç ığı azal ışı olmamas ı na rağmen döviz karşısında
oldukça değerli. 1994 ve 2001 krizleri öncesi ekonomik büyüme %8'in, bu
dönemde ise %6'n ın üzerinde. Krizin i şaretleri mi var acaba? in şallah olmaz.
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Kredi faizleri önceki krizlerde oldu ğu gibi çok cazip hale geldi. Burada
dikkat edilmesi gereken dövizle borçlanmad ır. Döviz kredisi kullananlardan kriz
sonrası intihar giri şiminde bulunanları ve yıkılan yuvalar ile top atan şirketleri
unutmamak gerekir.
2004 yılı bir başka aç ıdan çok daha önemli. Çünkü 2005 yı lının arifesidir
2004. Dünya Ticaret Örgütü kurallar ı ve anlaşmaları gereği dünyada kotalar
2605 yılı başı itibariyle tamamen kald ı rılıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD,
dampingli mal ithalat ına karşı önlemler almaktad ır. ihtisas gümrükleri bu
önlemlerden birisidir. ihracatta ya şayacağımız rekabet için de; ara üretim
evrelerinde KDV oranlar ının yeniden değerlendirilmesi, enerji maliyetlerinin
minimize edilmesi, AB ile imzalanan Gümrük Birli ği anlaşmasının yeniden ele
alınması şart görülüyor.

a

2003 yılının biti şiyle birlikte gerçekle şen ekonomik göstergelerden borç
miktarındaki artış ciddi görünüyor. Konsolide bütçe borç stoku 202.7 milyar
dolara baliğ oldu. Borcun dağı lımı na baktığımızda %36's ı iç piyasaya %33'ü ise
kamu kesimine olan borçlard ır. Bakiye %31'lik borç ise do ğal olarak d ış
borçlardan olu şmuştur.
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Borç yiğidin kamçı sı mı sorusunun cevab ı konuyu bilmeyenler için çok
kolay meseleye vak ıf olanlar için ise bir o kadar zordur. Istihdam sorunu giderek
büyüyor. B ırakal ım yeni iş imkanlarının yaratılmasını iyi veya kötü herhangi bir
işi olanlardan i şini kaybedenlere bakt ığımızda içimiz burkuluyor. Üretimde art ış
yok. İç piyasalardaki ucuzluk dü şük kaliteli Çin mallarının yerli malını
ezmesinin dayan ı lmaz hafifli ği paralelinde devam ediyor. Bu hafifli ğin kapattığı
kepenkler birilerinin umurunda m ı bilinmez. Ithalatın daha hızlı artmas ı sonucu
artan d ış ticaret aç ığı yurt içi üretimin de artmamas ı nedeniyle nas ıl kapanır
göreceğiz. Bürokraside liyakat ve sadakat ayn ı kulvara e şit paydayla sürüldü.
Iktidar muktedir olursa bu ülkeye art ı sağlar. Her başarısızlığın bu ülkeye bir
faturası olur. inşallah faturalarla kar şı laşmayız. Çünkü hiçbir fatura iyi gün
dostları tarafı ndan ödenmez. Benim maa şım Başbakan ın maaşından fazlad ır
diyen köşe yazarlar ı tarafından ise hiç ödenmez. Faturay ı hem madden hem de
manen millet öder ve ödemi ştir.
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POST-FORDİST DÖNÜŞÜM
SÜRECİ VE KAMU
YÖNETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN
YENI E ĞILIMLER
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1970'li y ı lların başları ndan itibaren sanayi dönemi ve o döneme ili şkin
temel yap ıların krize girmesi, ba şta ekonomik olmak üzere toplumsal, kültürel
ve siyasal alanlarda köklü dönü şümlere yol açm ıştı r. Bu dönü şüm süreci
postmodernizm, küreselle şme, bilgi toplumu, post-endüstriyel toplum, postfordizm gibi çeşitli adlarla ifade edilmeye çal ışılm ıştır. Çal ışma, üretim
sürecinde ortaya ç ıkan ve yerinden yönetimci ve esnek bir üretim tarz ın ı ortaya
koyan post-fordizmi ele almakta, onun kamu yönetimine etkilerini irdelemeye
çal ışmaktad ır. Bu bağlamda kamu yönetiminin örgüt, i ş leyi ş ve istihdam
yap ı larında meydana gelen de ğişme ve geli şmeler belirtilmekte, dönü şümün
kamu sektöründe ne tür e ğ ilimlere yol açt ığı tartışı lmaktad ır. Çal ışma, kuramsal
bir niteli ğe sahip olup, daha çok literatür taramas ı ve elektronik ortamda yap ı lan
araştırmaları içermektedir. Çal ışma sonucunda, hemen hemen her alanda oldu ğu
gibi kamu sektörü ve yerel yönetimlerin de ya şanan değ işim süreci ve postfordist dönü şümden etkilendi ği, ancak, yerel yönetimlerde bu etkinin daha aç ık
ve geni ş bir niteli ğe sahip olduğu ortaya konulmaktad ır.
Anahtar Sözcükler : Post-Fordizm, Postmodernizm, Kamu Yönetimi,
Yeni Eğilimler, Dönü şüm Süreci

POST-FORDIST PROCESS AND INNOVATIVE
TENDENCIES IN PUBLIC ADMINISTRATION
ABSTRACT

The industrial period and the crisis in basic structures of this period
* Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Ö ğretim Üyesi
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starting from th beginning of 1970s. have led fundamental transformations in .
sevraluchoi,tralndpcseiyonmcalfed.
Post-modernizm, during this transformation process, was affected from several
developments such as globalization and information society, and it has been
called as post-industrial society, post-fordizm.
This study deals with post-fordizm which states more flexible production
model and local administration during this process, and it studies its effects on
public administration. It is also stated, in this study that there is a significant
tranforsmation in the structures of institution, administration and labor in public
administration, and this transformation has led what kind of tendencies in public
sector.
The present study is especially theoretical review of literature. It is
stated, by claiming authentic interpretations, in the conclusion section of this
study that this effect has more clear and wider peculiarity in especially local
authorities, but this process has been affected by the present transformation
process in public sectors and in local authorities as seen in almost every fıelds.
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Key Words: Post-fordizm, Post-modernizm, Public Administration, New
Tendencies Transformation Process

GIRIŞ

1970'li y ıllar ve sonras ında her alanda farkl ı kavramlarla ifade edilen bir
değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı ve bu sürecin de bir çok alan ı
etkilediği görülmektedir. Dönü şüm süreci çe şitli yaklaşımlarla tanımlanmaya
çalışılmaktad ır. Bazı aç ıklamalar kültürel de ğişmeleri vurgularken, baz ı
açıklamalar da üretim ve yönetim sürecindeki dönü şüme odaklanmaktad ır.
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Dünya Ekonomisi, 1970'lerde ya şad ığı kriz nedeniyle çok çe ş itli
değişikliklere uğram ış ve yeniden yap ılanmaya zorlanm ıştır. Ekonomik
büyümenin yavaşlad ığı , çok say ıda işçinin işten ç ıkarı ldığı, toplam talebin
darald ığı, gelir dağı lımının bozulduğu, özel sektörde verimlilik ve karl ılığın
düştüğü ve enflasyonun artt ığı kriz sonucunda ba şvurulan yeniden yapılanma
olgusunun somutlaştığı önemli bir adım; 1980'li y ıllardan sonra yo ğun bir
biçimde tart ışılmaya baş lanan Post-Fordist dönü şüm sürecidir.
Yeni teknolojilerin yükselmesi, küreselle şme, bilgi toplumu ve üretim
paradigmas ındaki degi şmeyle temellenen bu yeni süreç, üretimin örgütlenmesi,
devletin yeniden yap ılanmas ı , kamu yönetiminin i şlevsel durumu ve yerel
yönetimlerin sistem içindeki yerinin saptanmas ı gibi pek çok konunun
açıklanmas ında anahtar rolü görmü ştür. Bu süreçle birlikte, üretimde bilgisayar
destekli teknolojilerin kullan ı lmas ı , fiziki emeğe dayal ı işgücünün önemini
azaltıp, tasar ıma, kalite artışına ve ürün yenilenmesine etkin katk ı yapabilecek
nitelikli i şgücünü öne ç ıkarm ıştır. Üretim ve istihdam yap ısındaki bu dönüşüm
ise, yönetim ve örgütleri, daha yerinden yönetimci, geni ş katılıma imkan veren
ve yöneti ş imi temel alan bir sürece sokmu ştur. Bu sürecin ortaya ç ıkard ığı
dönü şüm, kitlesel üretim, kitlesel tüketim, artan kamu harcamalar ı, katı
hiyerarşik yap ı ve modernist kültürel özelliklere kar şı ; esnek üretim,
7
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farkl ı laştırılm ış tüketim kal ıpları, refah devletinin çözülmesi, adem-i
merkeziyetçi yap ı ve postmodernist kültürel normlarla karakterize edilmektedir.
Özel sektörde ba şlayan yeniden yap ı lanma, 1980'li y ılların baş larında
özellikle geli şmiş batı lı ülkelerde yeni liberal politikalar ı n iktidara ta şınmas ıyla
birlikte kamu sektörü ve yerel yönetimlerde de etkili olmu ştur. Bu yap ılanma
içinde yeni süreç, merkezi yönetim ve yerel yönetimleri, piyasa temelli anlay ış
çerçevesinde, özelle ştirme ve kurals ızlaştırman ın (deregülasyon) yayg ınlaştığı
bir anlayış ve yöneti şim temelli olarak dönü ştürmü ştür. Batıda refah devleti ve
demokrasinin geli şmesine katk ıda bulunan, fakat de ğişen ko şullar karşısında,
hantall ık ve kırtasiyeciliğin kaynağı haline gelen klasik yönetim yakla şımları ,
yeni süreçte yerini büyük ölçüde esnek ve adem-i merkeziyetçi bir yakla şıma
bırakm ıştır.

I. FORD İZMİN NITELIĞI VE GELI ŞIMI
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Fordizm, ileri derecede geli şmi ş kapitalist ekonomilerde 20. yüzy ıl ın
baş larından 1960'l ı y ı lların sonlarına kadar kitlesel üretim ve tüketim
özelliklerini ve teknolojik ve toplumsal örgütlenmeyi içeren bir sistemdir
(Clarke, 1997, s.13).
Baş langı çta sadece i şgücünün örgütlenmesi ve buna ba ğl ı teknolojik
yenilik şeklinde tan ımlanan Fordizm, daha sonra bu tan ımı aşan bir niteli ğe
bürünerek; üretim, tüketim ve kurumsal pratiklerin içinde bar ındığı çağdaş bir
sosyal teori kimli ği kazanm ıştı r. Aralarında Jessop, Boyer ve Aglietta'n ın da
bulunduğu bir kı s ım politik iktisatç ı, Fordizmi, sosyal geli şmeyi sağlayan bir
düzenleme ve müdahale rejimi olarak kabul etmi ş lerdir.
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Bu geniş tanımlama içinde Fordizm, Keynesyen ekonomi politikaları,
Refah Devleti ve minimum ücret düzeyi ile sa ğ lanan kitlesel üretim ve
düzenleyici kurulu şlarca biçimlenen bir sosyo-teknolojik geli şmeyi ifade
etmektedir. Fordizm, bu anlamda, sadece kitlesel bir üretim tarz ı olarak kabul
edilmemi ş, yaşamın tümüne yayılan topyekün bir sistem olarak benimsenmi ştir
(Greig, 1997, s.321).
Taylorizmden büyük ölçüde etkilenen kitlesel üretim, hareketli bir
montaj band ı üzerinde ayn ı nitelikte parçalar ın birleştirilmesiyle olu şmaktadır.
İ leri düzeyde i şbölümü ve standartla şma öngören Fordizmde, sürekli tekrarlanan
iş lerin yap ı lması nedeniyle, beceri düzeyi yüksek i şgücüne gereksinim
duyulmamakta, çal ışanların üretim sürecindeki insiyatifleri göz ard ı
edilmektedir (Hall, 1995, s.47). Çal ışanların birbiriyle kolayca ikame
edilebilmelerini olanakl ı kı lan bu durum, üretim maliyetlerine de yans ıyarak,
ürünlerin görece daha ucuz bir de ğerde piyasaya sunulmas ına yol açmaktad ır
(Özkalp-Sungur, 1997, s.421). Ekonomide kitlesel tüketim ve büyük karl ı lıklara
da yol açan bu mekanizma, özellikle İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra Fordizm
in "altın çağ" ını yaşamas ına zemin haz ırlam ıştır.
Ancak, etkinlik ve verimlilik ad ına, duygu ve psikolojisinden soyutlanan
ve et-kemik sahibi şeklinde değerlendirilen çal ışanların edilgen bir konuma
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düşürülmesi, bir yandan çal ışanların yabanc ılaşmasına yol açarken, bir yandan
da kitlesel talebe muhatap olan bu kesimin ho şnutsuzluğuna neden olmu ştur.
Bu olumsuz durumun ortadan kald ırı lması için, üretim süreci yeniden
planlamaya tabi tutulmuş , işgücüne yönelik ücretlendirmede, parça ba şı
sistemden vazgeçilip, günlük ya da haftal ık ücret modeline geçilmi ştir.
Ücretlerin yüksek tutulmas ıyla, bir yandan çal ışanların etkinlik ve verimlilik
yönünde güdülendirilmeleri sağlan ırken; di ğer yandan kitlesel tüketimi besleyici
uygun zeminler meydana getirilmi ştir (Ruppert, 2001). Kitlesel üretim ve
tüketim ile birlikte tüketim maliyetlerinin minimize olmas ı , aynı zamanda
tüketicilerin tatminini de sağlam ıştır (Frost, 2000).
Yapısı gereği tek tip ve kitlesel üretime uygun olan Fordist üretim tarz ı ,
hüküm sürdüğü yerde, talep dalgalanmalar ının olabildiğince az oldu ğu ve
üretim/tüketim dengesinin korundu ğu istikrarl ı bir pazar sistemini getirmi ş ;
bunda 1940'lı yı llarda Keynesyen refah devleti anlay ışının önemli etkisi
olmuştur (Ruppert, 2001).
II. POST-FORDİZMİN NİTELİĞİ VE GELİŞİMİ
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1960'l ı y ı lların sonlarına doğru yüksek oranlarda seyreden kar art ışları ve
görece dü şük kalan maliyetlerin ayakta tuttu ğu Fordizm, gerek kitlesel
tüketimin doyuma ula şması ; gerek de ğişen ve çe ş itlenen talebe kar şı üretimin
esnek olmaması ; gerekse üretimin a şırı rutin ve standardize olmas ı ve bunun
üretim sürecini olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle büyük bir ekonomik
krize girmi ştir. Giderek artan ve toplam kaynaklar içindeki oran ı yükselen refah
devleti harcamaları , kamunun aşırı şekilde büyümesine ve Fordist rejimin
işleyemez hale gelmesine yol açm ıştır ( Şaylan, 1998, s.86). Dolay ısıyla bu kriz
ve 1970'li y ı llarda yo ğunlaşan doğal kaynaklar ın tükenmesi ve çevre kirlili ği
tartışmaları, yeni ve esnek bir yap ı lanma gereğini ortaya ç ıkarm ıştır. PostFordizm bu ortamda do ğmuş ve Fordizmde olduğu gibi onun da geli şip
yeşermesine küresel bir ekonomik bunal ım (1974 Petrol Krizi) kaynakl ık
etmiştir.
Post-Fordizm, en genel anlam ıyla, üretim, tüketim ve istihdam ın
esnekleşmesi ve yerelle şmesini ifade etmektedir (Manicas, 2000). Üretim
sürecinde yeni bir dönemi ifade eden bu kavram, Fordizmden hareketle
türetilmiş , ancak ondan büyük bir kopu şu da ortaya koymu ştur. Post-Fordizm,
bir emek ve üretim süreci olarak k ısaca "esnek üretim" şeklinde tan ımlanabilir.
Süreç, 20.yüzy ı lın son çeyreğinde gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya ç ıkan ve
endüstriyel ürünlerin kitlesel üretimine dayal ı Fordist birikim rejiminin
1960'ların sonundan itibaren krize girmesiyle geli şmeye başlamıştır (Belek,
1997, s.158).
Post-Fordist yakla şıma göre, kitlesel piyasalar ın belirli bir doyuma
ulaştıktan sonra parçalanmas ı ve çeşitlenmesi, tüketicileri daha ayr ımcı bir hale
getirmekte ve onlar ın zevk ve tercihlerinin de ğişmesine yol açmaktad ır (Parlak,
1999, s.90). Aynı zamanda bu süreç, ileti şim teknolojisindeki h ızlı gelişmeler ile
ulaşım ve ileti şim maliyetlerinin düşmesine bağlı olarak, üretimin daha fazla
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uluslararas ı laştı rılmas ına ve üretim mekanlar ın ın değişmesine neden olmaktad ır
(Storper, 1997, s.218).
Fordizmin tersine, çe şitlenen ve farkl ı laşan, bu üretim tarz ı, bir bak ıma
yeni teknoloji ile sanayi öncesi el sanat ı ağırl ı kl ı çal ışman ın kaba bir kar ışım ı nı ,
yani Kı rım' ın ifadesi ile " ısmarlama seri üretim"i ifade etmektedir (K ırım, 1999,
s.12). Hem seri, hem de çe ş itlenen talepleri kar şı lamaya yönelik üretim yeni,
gelişmi ş ve esnek bir teknolojik altyap ıyı gerektirmektedir. Bu çerçevede, bilgi
çağının yükselen değerleri olan mikroelektronik ve bilgisayar destekli
teknolojiler, bir yandan yeni sürecin gerektirdi ği esneklik ve çe şitliliği
şağlarken; bir yandan da i şletmelerin rekabet güçlerini art ırarak, Fordist
sistemin krize girme nedenlerinden biri olan kar dü şüklüğüne karşı çözüm
seçeneklerinden biri olmaktad ır.

a

Dolayıs ıyla Fordizmin, üretimde geni ş çaplı i şbölümü ve kısıtl ı nitelikler
kullanan, yönetimde ise kat ı merkeziyetçi ve hiyerar şik bir yap ı lanmayı
öngörmesine karşı lı k; Post-Fordizm, bir ekip çal ışması içindeki nitelikli
işçilerden olu şan, seri ve ı smarlama üretimi sentezleyen, küçük ölçekli, esnek ve
adem-i merkeziyetçi örgüt ve yönetim tarz ın ı öngören bir sistem olarak ortaya
ç ıkmaktad ı r. Bu yönüyle Post-Fordizm, üretimin örgütlenmesinden tüketim
kalıplarına; örgüt içi ili şkilerden, örgütlerin küresel ili şkilerine kadar hemen
hemen her alanda Fordizmden bir kopu şu ifade etmektedir.
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Post-Fordizm, temel olarak ekonomik ve teknolojik alanda kendini
göstermesine karşı lık, glöbal bir sistem olarak, toplumsal, kültürel, politik ve
yönetimsel özellikleri de söz konusu olmu ştur. Ancak burada ara ştırma, daha
çok Post-Fordizmin, devletin yap ısı , örgütlenmesi ve i ş leyi şi ile ilgili meydana
getirdiği değiş iklikleri incelemektedir.
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III. POST-FORDİST DÖNÜŞÜM. SÜRECİ VE YENI KAMU
YÖNETIMI ANLAYIŞI
Yönetim, amac ı ne olursa olsun, her kurum ve kurulu şta uygulanan bir
sistemdir ve modern toplumun vazgeçilmez bir unsurudur (Drucker, 1993, s.67).
Yönetim, genellikle planlama, organizasyon, koordinasyon gibi de ğişik
fonksiyonlarla ifade edilmekte, bu fonksiyonlar ın bir araya getirilmesinden
ibaret olmaktad ı r.
20. yüzy ı lın sonlarına doğru, küreselle şme, teknolojik geli şme, bilgi çağı
ve Post-Fordizme geçi ş ile birlikte yeni yönetim anlay ışı ortaya ç ıkmıştır. Bu
yeni yaklaşım, "iş letmecilik", "yeni kamu i şletmecili ği" ve "piyasa temelli
kamu yönetimi" gibi kavramlarla da ifade edilmektedir (Ery ılmaz, 2000, s.29).
Yeni yönetim anlay ışı, klasik yönetim ve yöneticilik anlay ışından farkl ı olarak
yeni becerilere sahip olmay ı gerekli k ı lmaktad ır. Taylorist bir yakla şı mla sanayi
üretimini örgütlemek, zaman ı için önemli bir gelişme olsa da, günümüzde
çalışanlardan daha çok üretkenlik, ba ğımsız karar alabilme beklenmekte, birey
ve yönetimin başarıs ı bu faktörlere bağlı olmaktad ır.
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Yeni yönetim anlay ışında çal ışanların motivasyonu daha çok ön plana
çıkmakta, tartışmas ız itaat arzu edilen bir özellik olmaktan ç ıkmaktad ır. Bir
yandan yo ğun rekabetle yönetilenlerin (mü şterilerin) tercih alternatiflerinin
çoğalması, diğer yandan bilgisayar ve ileti şim teknolojilerindeki h ızlı geli şmeler
yönetimde karar alma süreçlerinin her geçen gün daha h ızl ı çal ışmas ını zorunlu
kı lmaktad ır. Artık "müşteri" olarak kabul edilen halk ile daha yak ın ve yüz yüze
olan yöneticinin, halk ın taleplerini mümkün olduğunca çabuk cevaplayabilecek
bilgiye, yetkiye ve donan ıma sahip olmas ı beklenmektedir (Hill-Kuniko, 2000,
s.1093).
Ortaya ç ıkan yönetim anlay ışı temel olarak şu özellikleri içermektedir.
-Yeni yönetim anlay ışı, Weber tipi bürokrasi modeline dayal ı
örgütlenmeye karşı çıkmaktad ır.
-Yeni yönetim anlay ışı özelle ştirme ve kurals ızlaştırma politikalar ıyla
devletin faaliyet alan ın ın küçültülmesini içermektedir.
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-Yeni yönetim anlay ışı performans hedeflerine, sonuçlara, hizmetlerde
niteliğe, etkinli ğe, verimlili ğe ve müşteri odakl ı hizmet anlay ışına vurgu
yapmaktad ır. Kamuda, kat ı , bürokratik ve çok kademeli merkezi kontrol sistemi
yerine, piyasa sistemine dayal ı esnek bir otokontrolü savunmaktad ır.
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-Yeni yönetim anlay ışı kamu yönetimine tek boyutlu bir sorumluluk
yüklememekte, onun yaln ızca siyasal iktidara de ğil, ayn ı zamanda mü şteri
konumunda olan halka karşı da sorumlu olması gerektiğini vurgulamaktad ır
(Ery ı lmaz, 2000, s.31).
-Yeni yönetim anlay ışında ekip ruhu egemen olmakta, planlama, büyük
ölçüde esnek uzmanlaşmaya sahip tak ı m üyelerine b ırakılmakta ve yöneticiler
strateji belirleme i ş ini yürütmektedirler
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-Yeni yönetim anlay ışında yetki ve sorumluluklar ekiplere da ğıtı lmakta,
kişilerin sorumluluklar ının bilincinde ve uyumlu çal ışma özelliklerinde
olmalarına dikkat edilmektedir.
-Yeni yönetim anlay ışında çalışanların kararlara kat ıl ımına dayal ı , basit
ve görsel bir yap ı öngörülmektedir.
-Yeni yönetim anlay ışı nda yönetimde sürekli geli şme ve bu çerçevede
sürekli eğitim söz konusu olmaktad ır (Tüz, 2002).

Yönetim anlay ışında ortaya ç ıkan bu eğilimlerin de etkisiyle Post-Fordist
dönüşüm sürecinde kamu yönetimi, örgüt, i şlev ve çal ışma ilişkileri bakım ından
değişikliklere uğram ış; geleneksel planlama ve hizmet sunma yöntemlerinden
büyük ölçüde at-Indirilmiştir. Bunda küreselle şme ve yerelle şme etkile şiminin
oluşturduğu eğilimler de etkili olmuştur. Küyerelle şme (glokalisation) olarak da
tanımlanabilecek bu e ğilimler, uluslararas ı ilişkilerde global gerçeklerden
hareket ederek global dü şünmeyi, otarşizm yerine d ışa aç ılmay ı, dünya
ekonomisi ile bütünle şmeyi; ülke içinde ise merkezi yönetim kanal ıyla
ekonomiyi ve siyaseti yönlendirme yerine yerel yönetimleri daha fazla
güçlendirmeyi ifade etmektedir (Aktan, 2001). Bu de ğişim çabaları , kamu
yönetimi ve yerel yönetimlerin örgütlenme ve oryantasyonunu daha rekabetçi ve
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girişimci bir niteliğe büründürmüş (Stoker, Mossberger, 1997, s.226); piyasa
temelli yerinden yönetim yap ı sı ve kültürünün olu şmas ına zemin haz ırlamıştır
(Osbome-Geabler, 2001).
Kamu yönetiminde meydana gelen de ğişiklikler, nicelikten çok nitel bir
özellik taşımakta, etkinlik ve verimlilik ön plana ç ıkmaktad ır. Geleneksel
ekonomik kalk ınma modelleri daha çok sermayeyi çekmeye odaklanm ışken,
değişen anlayış , üretimde yenilik ve ara ştırman ın önem kazanmas ına, teknoloji
transferine ve rekabete dayan ıklı, bilgi-yoğun küçük ve orta ölçekli i şletmelerin
yaygınlaşmasına odaklanmaktad ır. Yeni dönemde yerel yönetimlerin ekonomik
kalkınmaya olumlu katk ı ların ın yanı s ı ra kamu hizmeti fonksiyonlar ı ve sosyal
güvenlik alanlar ında da önemli at ı lımlan olmaktad ır. Kamu yönetimi ve
merkezi yönetim, bu hizmetleri, yerel birimler, özel sektör ve hükümet d ışı
kurulu şlar ile etkin bir i şbirliği ve yönetiş im anlayışı içinde gerçekleştirmektedir
(Mayer, 1997, s.316).
Post-Fordist dönü şüm sürecinde ve yeni yönetim anlay ışı doğrultusunda
kamu yönetiminde ortaya ç ıkan yeni eğilimleri örgüt, işlev ve istihdam
açı ları ndan incelemek olanakl ıdır.

a

A. Örgütsel Aç ısından Post-Fordist Dönü şüm ve Kamu Yönetimi
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Yeni süreçte artan ölçüde bilginin örgütlere uygulanmas ı ve örgütlerin
etkin politikalar geli ştirmeleri sonucu, insan, üretim ve yönetimin pasif bir
parças ı olarak görülmekten ç ıkarı l ıp, etkin bir unsuru konumuna getirilmiştir
(Gerson, 1995, s.74-75). Toplam kalite yönetimi ve yerinden yönetimin
güçlenmesi gibi dinamikler, örgütsel aç ıdan Post-Fordist dönü şüm sürecinin
kamu yönetiminde ortaya ç ıkardığı eğilimlerden baz ılarıd ır.
a. Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi
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Kamu yönetiminin Post-Fordist dönü şüm sürecinde yeniden yap ı lanmas ı
konusundaki önemli ad ımlarından .biri de, toplam kalite yönetimi anlay ışına
geçiş çabalar ıd ır. Post-Fordist dönü şüm sürecinde ortaya ç ı kan bilgi devrimi,
teknolojik geli şme artan rekabet, karma şıklaşan ilişkiler ve yeni sağ politikalar,
kamu sektörü ve yerel yönetimlerde yeni bir yönetim anlay ışı olan toplam kalite
yönetimini gündeme getirmi ştir.
Toplam kalite yönetimi, k ısaca mal ve hizmetlerin üretiminde "kalite"yi
amaçlayan bir yönetim yaklaşımı dır. Toplam kalite yönetiminde hataları
ayıklamak yerine, hata yapmamak ya da hatalar ı önlemek yaklaşımı esastır. Bu
anlayışın temel çık ış noktas ı, örgüt içinde yer alan planlanm ış tüm faaliyetlerin,
müşterilerin, belirlenen gereksinme ve isteklerini kar şılamak üzere, sürekli
yenilenerek ve geli ştirilerek, sistematik bir biçimde gerçekle ştirilmesinin
güvence alt ına al ınmasıdır (Karaman, 2000, s.41).
Katılımc ıl ık temeline dayanan ve her düzeyde görev yapan tüm
çalışanların proje, strateji ve sorun çözmeye yönelik kat ı lımlarını örgütleyen bir
yönetim yakla şımı olarak TKY, sürekli geli şme ve öğrenme söylemi ile her
düzeyde çal ışanların esnek olmas ın ı ve farkl ı iş levlerde de çal ışabilmelerini
hedeflemektedir. TKY anlay ışına paralel olarak, özellikle 1980'li y ı llardan
sonra ekonomik, toplumsal ve siyasal yap ıdaki değiş imin de etkisiyle, yurtta şın
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geleneksel kimliğinin yeniden tan ımlanması , kamu kurulu şlarının yapı ve
işleyişlerinde yeni düzenlemeleri de gündeme getirmeye ba şlamıştır. Mikro
ölçekte ekonomik örgütlerden makro ölçekte devlete kadar her alanda görülen
yeniden yapı lanma aray ış larının temelinde, örgütlerin beklentileri kadar, bireyi
tatmin etme gayreti de ön plana ç ıkmakta, devletin yurtta şlarma hizmet eden bir
örgüt biçimine dönü ştürülmesine çal ışılmaktad ır.
Bu bağlamda kamu kurulu şları ve yerel yönetimler, hukuksal normlar
çerçevesinden kurtar ı lıp, piyasaya dönük, ekonomik rasyonelli ğe
yaklaştırılmakta, bunun bir sonucu olarak yurtta ş, bireysel bir tüketici ya da
kamu hizmetlerinin saygın bir müşterisi olarak devletten belirli standartta
hizmet isteme hakk ına sahip ki şi konumuna yükseltilmektedir (Tosun, 2001).
TKY ile birlikte önem kazanan özgürlükçü geli şmeler, ortaya ç ıkan
demokratikle şme ve insan haklar ının önem kazanmas ı gibi etkenler, devletleri,
kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemlerini de ğiştirme ve geli ştirmeye
yöneltmiş, kamu yönetiminde TKY, bu de ğişimin bir eseri olarak ortaya
çıkmıştır (Dirik-Özdemir, 2001).
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Kamu yönetiminde TKY'nin başarısı, planlı ve sistematik olman ın
yanısıra, inançl ı ve sab ırlı olmay ı da gerektirmektedir. Bu ba ğlamda yap ı lacak
en önemli i ş lerden biri, örgüt içindeki üst düzey yöneticilerin kalite konusunda
bilinçlendirilmesidir. Üst yönetimin deste ği ve katk ı sı olmadan başarı
olas ılığının düşük olacağı gerçe ğinden hareketle, çe şitli eğitim seminerleriyle bu
kademenin bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi zorunlu olmaktad ır. Ayrıca TKY
düşüncesi do ğrultusunda örgütlenme, çal ışanların güdülendirilmesi, pilot
uygulamalara gidilmesi ve sürekli geli şme felsefesinin bir örgüt kültürü haline
getirilmesi gibi etkenler de bu anlay ışın başarıya ulaşmas ına katkıda bulunurlar
(Aktan, 1999: 2).
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Kamu sektörü içinde TKY'nin uygulanmaS1, çe şitli sorunları içerse de,
yerel yönetimlerde, merkezi yönetime göre daha kolay olmaktad ır. Yerel halk ın
müşteri olarak kabul edilmesi, hizmetlerin niteli ğini, onların talep ve tercihlerine
göre şekillendirmekte, sürekli geli şme stratejisiyle yerel ekonomik giri şimlerin
artan rekabete uyum sa ğlamaları olanakl ı olmaktad ır. Üretim ve yönetimde
etkinliği sağlayan bu süreç, ayn ı zamanda nitelikli bir istihdam politikas ın ı da
zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, bir yandan hizmet içi e ğ itimle, kaliteye
inançl ı bireyler yeti ştirilirken, bir yandan da etkin kat ılım politikasıyla
çalışanların Fordist sistemdeki edilgin ve yabanc ılaşmış durumlarına son
verilmektedir (Yüksel, 2001).
Böylece, Taylorizm ve Weberyen Bürokrasi modelinin Fordist yönetim°
tarzına uygun zemin sağlamasına karşılık, TKY, getirmi ş olduğu bilgi temelli ve
müşteri odaklı anlayışla Post-Fordist dönü şüm sürecine uygun bir yönetsel çat ı
oluşturmaktad ır.
Kuramsal olarak optimum bir yönetim dü şüncesi getirmesine kar şın
TKY, kamu kuruluşlarında onların sahip oldukları merkeziyetçi, bürokratik,
değişime dirençli ve hiyerar ş ik yapı nedeniyle çoğu zaman elveri şli bir
uygulama olanağı bulamamaktad ır. Ayrıca kamu kurulu şlarında ve bu arada
yerel yönetimlerde genellikle ücret ve ödül sisteminin performansa dayal ı

13
Sayı: 143
ocak-şubat-mart 2004

olmamas ı, ürün ve hizmet kalitesinin art ırılmasına karşın, bundan iç mü şteri
olarak kabul edilen çal ışanların yeterli şekilde yararlan ıp tatmin olamamas ına
yol açmaktad ır. Bununla birlikte, TKY, daha az hiyerar şik ve katı l ıma daha
uygun olan yerel yönetimlerde merkezi yönetim kurulu şlarına göre daha iyi
uygulanabilme potansiyeline sahiptir.
b. Yerinden Yönetimin (Desentralizasyon) Güçlenmesi

a

Yerinden yönetim olgusu, tarihsel süreç içinde sürekli varolmas ına
karşın, Post-Fordist dönü şüm süreciyle birlikte Bat ı 'daki klasik anlamından
daha geniş boyutlarda ele at ılmaya baş lanmıştır. Klasik anlamda yerinden
yönetim, merkezi yönetimden yerel yönetimlere do ğru yetki, görev ve kaynak
aktarımını ifade ederken; geni ş ve modern anlamda yerinden yönetim ise,
merkezi yönetimin elindeki planlama, karar verme ve kamu gelirlerinin
toplanmas ı gibi yönetsel yetkilerin bir k ısmını taşra kurulu şlarına; yerel
yönetimlere, yar ı özerk kamu kurumlar ına, meslek kurulu ş larına ve yönetimin
d ışı ndaki gönüllü örgütlere aktar ı lmas ını , bunlarla i şbirliği içinde paylaşılmasın ı
ifade etmektedir (Ery ı lmaz, 1988, s.43). Bu çerçevede yerinden yönetim, "yetki
genişliği" ve "özelleştirme" gibi kavramlar ı da kapsayarak, devletin
küçültülmesini, asli i ş levlerine döndürülmesini ve esnekle ştirilmesini
içermektedir (Ery ılmaz, 2000, s.77).
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Yerel demokrasi, kat ı lım ve özerklik için yerinden yönetimin büyük
önem taşı mas ına karşın, yerel düzlemde iktidar dengesizli ği, siyasi kayırmac ı lık
ve yerel tiranl ık potansiyelini de bünyesinde taşımaktadır. Alvin Toffler,
"Yirmibirinci Yüzy ı l Demokrasisi" başlığın ı taşıyan bir yazısında yerelle şmenin
bu sakıncas ım dile getirmiş ve özellikle siyasal yerinden yönetimin tehlikesine
işaret etmi ştir (Aktan, 2001).
B. İşlevsel Açıdan Post-Fordist Dönü şüm Süreci ve Kamu Yönetimi

pe

Post-Fordist dönü şüm, üretim tarz ı ve örgütlenmesinde de ğişiklikler
meydana getirdi ği gibi, üretimin i şleyiş ve işlevlerinde de köklü dönüşümlere
yol açmıştı r. Kamu hizmetlerinin sunulmas ında rekabetçi yönetim tarz ın ın
egemen olmas ı, hizmette yerellik ilkesinin önem kazanmas ı , kamu yönetiminin
artan ölçüde piyasa sistemine yönelmesi ve özelle ştirme politikaların ın
yaygınlaştırı lmas ı , işlevsel olarak ortaya ç ıkan eğilimlerden bazı larıdır.
a. Rekabetçi Yönetim Tarz ının Önem Kazanması

Bir kurumun üretti ğ i mal ya da hizmetlerin, di ğer kurulu ş larla, kalite,
maliyet ve mü şteri tatmini aç ılarından yarışabilecek düzeyde olmas ını ifade
eden rekabet; İkinci Dünya Sava şı sonras ında teknolojik geli şmenin hızı, üretim
unsurlar ının ülkeler aras ında benzerlik göstermesi ve küreselle şme süreci ile
birlikte, özel ve kamu sektörlerinde ba ş arının en önemli ögelerinden biri
durumuna gelmi ştir.
Klasik yöneten-yönetilen ili şkisinin yerini "mü şteri-yönetici" ili şkisine
bırakt ığı bu süreç içinde, i şletme yöntem ve tekniklerinden yo ğun bir biçimde
yararlanan yönetimler, de ğişen ve karmaşıklaşan koşullar çerçevesinde, ya
kurmuş olduklar ı iktisadi kurulu şlar arac ı l ığıyla ya da doğrudan sunduklar ı
hizmetlerle rekabetçi politikalar izlemeye ba ş lam ışlardır (Güzelcik, 1999, s.43).
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Rekabetçi politikalar, üretim ve hizmet sürecinde etkinlik ve verimlilik
artışın ı sağlayarak ve vatandaş ların farkl ı laşmış taleplerini karşılayarak
yatırımlarda h ızlanmaya ve istihdam ın geli şmesine de olumlu etkide
bulunmuştur.
Bu olumlu yanlarına karşı lık, rekabet ve rekabetçi yönetim, kamu
yönetimi için bazı olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Buna göre rekabet,
mal ve hizmet üretme, ve bunlar ı pazarlamada co ğrafi ve ekonomik aç ıdan
önemli kentleri avantajl ı konuma getirirken, yeterli kaynaklara sahip olmayan
kentleri sosyolojik varl ıklarıyla birlikte büyük s ıkıntı lara düşürebilmektedir. Bu
durum ise kentler aras ındaki dengesizliği ve gelir dağılımındaki adaletsizli ği
derinleş tirmektedir. Bu nedenle mal ve hizmet üretmede kamu kurulu şlarının,
piyasa ile ve kendi aralar ında artan bir rekabet içine girmeleri, kamu yarar ı ,
sorumluluk, adalet, e şitlik ve tarafs ızl ık ilkeleriyle ters dü şmemelidir.

b. Hizmette Yerellik İlkesinin (Subsidiyarite) Önem Kazanmas ı

a

İş levsel aç ıdan öne ç ıkan bir diğer unsur da, kamu hizmetlerinin halka en
yakın birimlerce yürütülmesini destekleyen hizmette yerellik (subsidiyarite)
ilkesidir. Subsidiyarite ilkesi, kamu hizmetlerinin ilke olarak yurtta şlara en
yakın olan yönetim tarafından yerine getirilmesi, bu hizmetlerin ancak, ya hiç ya
da etkin bir şekilde yap ılamamas ı halinde bir üst idari birim tarafından
üstlenilmesini ifade etmektedir.
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Bu ilke, küresel düzeyde do ğrudan Dünya Bankas ı tarafından izlenirken,
Avrupa Birliği de kendi yapıs ında bu ilkeye uyulacağını ilan etmi ştir. Bunun bir
anlam ı, üye devletlerin Avrupa Birli ği karşısında yetki ve alanlar ını
koruyacağıd ır. Böylece üye ülkelerin bölgesel ve yerel yönetimleri, kendi ulusdevletleri karşısında güçlendirilmiştir (Güler, 2000: 27). Bunu yaparken de
Birlik, Hıristiyan sosyal ö ğretisinden önemli ölçüde etkilenmi ştir (KösecikYı ldırım, 2001, s.39). Yerellik ilkesiyle, üye ulus-devletin güç alan ı, bir yandan
Avrupa Birliği merkezine bir yandan da bunlar ın bölgesel ve yerel
yönetimlerine doğru çekilerek daralt ılmaya çal ışılmıştır (Güler, 2000, s.27).
Yönetimde yeni e ğilimlere koşut olarak, subsidiyarite ilkesi, bireyi,
toplumun odak noktas ına yerle ştirmektedir. Özü itibariyle, bir hizmetin,
hizmetten yararlananlara en yak ın birim tarafından sunulmas ını ifade eden bu
ilkenin altında yatan temel dü şünce, yerel yönetimlere merkezi müdahalenin,
ancak bunların çeşitli gereksinmelerini karşı layamad ıkları durumlar ile s ınırlı
olmasıdır. Söz konusu ilke, bireyin tek başına güç yetirebilece ği işlere, devletin
müdahalede bulunmamas ı olarak da yorumlanmaktad ır. Bu da subsidiyarite
ilkesinin, liberal devlet anlay ışına uygun olduğunu göstermektedir.
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Karar verme mekanizmas ını mümkün olduğunca halka yakla ştıran
subsidiyarite ilkesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda da yer alm ıştır.
Ş art' ın "Yerel Özerklik Kapsam ı" başlıklı 4. maddesinde, kamu
yükümlülüklerinin genelde ve tercihen yurtta şlara en yak ın olan yerel
yönetimler tarafından uygulanaca ğı belirtilerek, üye devletlerin yerel ve
bölgesel kurulu şlarının kendi devletleri kar şısında güçlendirilmesi
amaçlanm ıştır (Güler, 2000, s.26).
c. Kamunun Piyasaya Yönelmesi ve Özelle ştirme
Ülkeler, hem toplad ıkları vergileri daha verimli kullanmak hem de
yurttaşları memnun etmek için sürekli bir aray ış içerisinde olmu şlardır. Bu
aray ış sanayile şmiş ülkelerde Post-Fordist dönü şümün de etkisiyle, 1970'li
yıllarda başlayan "piyasa temelli kamu yönetimi" anlay ışını gündeme
getirmi ştir. Daha verimli ve etkin hizmet sunmak isteyen devletler piyasa
sistemi ve i ş letmecilik kuralları doğrultusunda yönetim i ş levlerini düzenlemek
zorunda kalm ışlardır. Özellikle yeni liberal politikalar sonucu yayg ınlaşan
özelle ştirme, yap-i şlet-devret modeli ve belediye ş irketleri gibi etkenler, kamu
yönetiminin artan oranda piyasaya yönelmesinin temel göstergeleri olmu ştur
(Dikmen, 2001).
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Yeni liberal politikaların, devlet müdahalecili ğinin özgürlükleri
kısıtladığı n ı ve giri ş imciliği zay ıflattığını öne sürerek, kamu hizmetleri ve
devletin etkinlik alan ının sın ırland ırılması gerekti ğini savunmas ı , kamu
kuruluşlarınca yürütülmekte olan bir çok hizmetin (temizlik, ula şım, haberleşme
gibi) çe ş itli yöntemlerle özelle ştirilmesine yol açm ıştır (Uçkan, 2001).
Yeni süreçte bizzat i ş letmeler kurarak piyasaya yönelik mal ve hizmet
üretme fonksiyonlar ın ı azaltan ve bir çok hizmeti deregülatif çerçevede özel
sektöre ve gönüllü kurulu ş lara aktaran kamu örgütleri, esnek, etkin ve verimli
bir biçimde asli i şlevlerini yerine getirebilme olanağına sahip olmu şlard ır.
C. İstihdam Açısından Post-Fordist Dönü şüm ve Kamu Yönetimi
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Post-Fordist dönü şümle birlikte, geli şen üretim teknikleri, teknolojide
yaşanan değ işim ve ilerlemeler, çal ışma yaşamında da önemli değişiklikleri
gündeme getirmi ştir. Bu de ğişiklikler genelde "esneklik" etrafında
yoğunlaşmakta, "değişebilirlik" ve "de ğiş ime ayak uydurabilme" yetene ği,
ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda ya ş anan ilerlemeleri ifade etmektedir.
Yeni süreçte, 1970'lere kadar yayg ın biçimde uygulanan tam gün
istihdam ve kitlesel üretim biçimleri önemlerini kaybederek, bunlar yerine esnek
çal ışma türleri gündeme gelmeye başlam ıştır. Ayrıca üretim faktörlerinin önem
derecesinin de ğişmesi ve bilginin en önemli üretim faktörü olmas ı, bu faktöre
sahip çal ışanları da önemli bir konuma getirmi ştir.
İstihdam içinde bilgi i şçiliğinin, esnek çalışma ilişkilerinin önem
kazanması ; insan kaynaklar ı yönetimi ve performans de ğerlendirmenin
gelişmesi tüm örgütlerde oldu ğu gibi, kamu sektörü ve yerel yönetimlerde,
çalışma ilişkileri ve insan kayna ğı açısından Post-Fordist e ğilimleri ortaya
koymaktad ır.
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a. istihdam İçinde Bilgi İşçiliğinin Önem Kazanmas ı
1970'li yıllarda üretim ve teknolojideki dönüşüm, bilgiye dayal ı esnek ve
dinamik bir döneme girilmesine yol açm ış , en önemli üretim faktörü bilgi
olmuştur. Yeni dönemde yüksek ücretli yeni i şlerin çoğunluğu, profesyoneller,
çeş itli alandaki uzmanlar, yöneticiler gibi bilgi i şçileri tarafından yerine
getirilmeye ba ş lanm ıştır. Yüksek ücretli i ş lerde sendikalardan al ınan referanslar
yerini büyük ölçüde e ğitim ve deneyimle kazan ı lan bilgiye b ırakmıştır (Drucker,
1995, s.139).
Beden işçiliğindeki gerileyi ş ve bilişim sektöründeki devrimsel
değiş iklikler, insan ve toplum ya şamının her aşamas ında kendini göstermi ştir.
Bilişim devrimi, üretim alan ında verimliliği olağanüstü boyutlarda artt ırı ken,
yönetimde daha rasyonel karar vermeyi olanakl ı kılmıştır ( Şaylan, 1994, s.22).
Bu köklü değiş iklikler iş letmelerin yan ıs ıra, kamu kurulu şların ı da etkilemi ş ,
kamunun istihdam yap ı sına daha çok ar-ge kurulu şlarına ağırl ık verme şeklinde
yansım ıştır. Kamu kurulu şları , kurdukları insan kaynakları ve ar-ge
departmanları arac ı lığıyla, bilgiyi örgütlerde ve çal ışma hayatında
uygulayabilecek, profesyonel anlamda yönetim tekniklerini özümsemi ş
çal ışanlara istihdam süreci içinde daha çok yer ay ırmaya ba şlamışlardır.
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Beden i şçiliğindeki gerileme sonucunda, Fordist dönemin güçlü
kuruluşları olan sendikalar, ekonomik, toplumsal ve siyasal güçlerini önemli
ölçüde yitirmi ştir (Drucker, 1995, s.142).
b. Kamuda Esnek Süreli Çal ışma ilişkilerinin Önem Kazanmas ı

1970'li y ı llarda kitlesel üretimin çözülmesiyle birlikte, h ızla değişen
teknoloji, artan uluslararas ı rekabet ve küreselle şme hareketleri sonucunda,
kamu ve özel sektör i şletmelerinin aral ıksız çalışma zorunlulu ğu; di ğer yandan
büyük ekonomik kriz ve işsizlik sorunlar ı , standardize ve tam gün çal ışmay ı
öngören klasik istihdam şekillerinden uzakla şılarak, esnek çal ışma biçimlerini
çalışma yaşamına getirmiştir. Bilgi, ileti şim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler başta olmak üzere, bir dizi karma şık faktörün etkile şimiyle ortaya
ç ıkarak, h ızla yay ı lan uluslararas ı rekabet ve küreselle şme süreci, giderek
değişen ve farkl ı laşan ürün talebi ve ekonomik konjonktürde görülen
dalgalanmalarla birle şerek, çal ışma yaşamında esnekliği zorunlu kılmıştır.
Esneklik, kavram olarak de ğ işikliklere ve farkl ı lıklara uyum kabiliyetini
ifade etmektedir. Buna kar şı lık çal ışma hayatında esneklik ise, "değişebilirlik"
ya da de ğişime ayak uydurabilme yetene ğ i olarak tan ımlanmaktad ır (Işığıçok,
2003).
Esnek çalışma biçimi, baş langıçta özel i şletme düzeyinde uygulanmakla
birlikte, özellikle 1980'li y ıllardan sonra kamu sektörü ve yerel yönetimlerde de
sıkça uygulanmaya başlamıştır. Esnek Çal ışma şekillerini, kısmi süreli çal ışma,
tele çal ışma ve evde çal ışma olmak üzere üç k ısımda incelemek olanakl ıdır.
Kısmi süreli çal ışma, ILO mevzuat ında da öngörüldüğü üzere, "i ş çi ile
işveren aras ında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal i ş süresinden daha az
olan düzenli çal ışma" olarak tan ımlanmaktad ır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere,
kısmi süreli çal ışma, süresi azalt ılmış bir çal ışmayı ifade etmekte olup, bu
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durumdan söz edebilmek için i şçinin kısmi süreli çal ışma süresinin çal ıştığı
işyerinde uygulanan normal çal ışma süresinden k ısa olmas ı gerekmektedir.
Kısmi süreli çal ışma tarz ı , artan rekabet, karma şıklaşan toplumsal
sorunlar ve teknolojik geli ş melerin sağlad ığı belirsizlikler konusunda, istihdam
bazlı esneklik sağlamaktad ır.
1970'li yılların ortalar ından itibaren bilgisayar ve enformasyon destekli
otomasyonun önem kazanmas ı , çal ışmay ı i şyerine hapsetme zorunlulu ğunu
ortadan kald ırarak, network a ğlarıyla ya da uydu teknolojisi ile olu şturulan tele
çal ışma tarzını gündeme getirmi ştir. İşin, işyeri dışında ayr ı bir yerde görülmesi,
bu yer ile esas i şyeri aras ı nda elektronik ileti ş im araçları ile kurulmu ş bir bağın
olmas ı ve işin programlanabilir bir araç arac ı l ığıyla yerine getirilmesi, tele
çal ışmanın karakteristik özelliklerini olu şturmaktad ır.
Bu özellikler, Fordizmin fabrika merkezli mekansal yap ı s ın ı değiştirerek,
yeni yerle ş imlerin dağın ık ve parçalanm ış bir duruma dönü şmesini sağlam ıştır.
Kentin bu parçalanm ış mekansal yap ı s ı, yerel otoriteyi de parçalayarak, küçük,
yatay ve yerinden yönetimci yap ı lanmaların yaygınlaşmas ına neden olmu ştur.

pe
cy
a

Bir di ğer esnek çal ışma biçimi olan evde çal ışma da, Post-Fordist
dönü şüm sürecinde önem kazanmaktad ır. Fordist dönemde kitlesel üretim
tarzına uygun olarak fabrikalarda montaj bant ı üzerinde gerçekle şen üretim,
Post-Fordist dönü şüm sürecinde parçalanarak, belirli ölçüde evlerde görülmeye
başlanmıştır. Evde çal ışma modelinde, i şçi, klasik çal ışma modellerinin aksine,
iş görme görevini i şyerinde değil evde yerine getirmektedir.
Evde çal ışma kadın işgücünün de istihdam içindeki pay ını arttırm ıştır.
Özellikle ev kad ınları için ev işlerinin yap ılmas ı ve aile sorumluluklar ın ın
yerine getirilmesi aç ı s ından oldukça avantajl ı bir çal ışma şekli olmaktad ır.
I şveren aç ı s ından ise evde çal ışma genel i ş letme maliyetlerini dü şürmektedir
(Akgeyik, 2000).
Zarf doldurma, fatura yazma, çevirmenlik, editörlük gibi bu tarz
çalışmaların yayg ınlaşması , başta ulaşım, barınma, temizlik hizmetleri olmak
üzere, bir çok alanda kolayl ık sağlanmas ına yol açm ıştır. Evde çal ışma
nedeniyle ulaşı m rahat olmakta, belirli yerlerde bar ınma zorunluluğu ortadan
kalkmakta ve daha temiz bir çevre olu şturulmaktad ır.
Görüldüğü üzere esnek çal ışma şekillerinin yayg ınl ık kazanmas ı bir
yandan ekonomik giri ş imlerde istihdam esnekli ğinin sağlanmas ına yol açarken,
bir yandan da barınma, ulaşım, temizlik gibi alt yap ı sorunların ın çözülmesinde
olumlu katk ı larda bulunmaktad ır.
Bununla birlikte esnek çal ışma sistemi, istihdam ı daralt ıcı bir etki
yapmakta, i ş güvencesi aç ıs ından sorunlar meydana getirmekte, toplumsal
yarardan çok üretimin en ucuz ve en yüksek verimi sa ğlayacak şekilde
gerçekle ştirilmesini hedeflemekte ve nitelikli-niteliksiz i şçi ayr ımıyla çal ışanlar
arasında kutupla şma olu şturmaktad ır (Öngen, 1996, s.34).
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e. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geli şmesi
İnsan kaynaklar ı yönetimi, bir örgüt içinde rekabetçi üstünlükler
sağlamak amac ıyla gerekli insan kaynağının sağlanmas ı , istihdam ı ve
geliştirilmesi ile ilgili politika olu şturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve
denetleme i şlevlerini içeren bir disiplin şeklinde tan ımlanabilmektedir (Yüksel,
2001). Bu yaklaşımın amac ı, ahlaki ve sosyal sorumluluk anlay ışıyla,
çalışanların örgüte olan üretken katk ılarının arttırılmas ını sağlamaktır (Bingöl,
1998, s.15). Özellikle 1980'li y ı llarda yayg ın olarak kullan ılmaya baş layan bu
kavram, örgütlerde çal ışanların ve örgütün hedefleri aras ında uyum sağlamının
yollarından biri olarak kabul edilmi ştir. İnsan kaynaklar ı yönetimi, bu
fonksiyona insan faktörüni,h azami verimli k ı lınması amacıyla, bireyin i ş
tatmininin sağlanmas ı yoluyla hizmet etmektedir (Bayraktaro ğlu, 2002, s.6).
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Post-Fordist dönü şüm süreci insan kaynaklar ı yönetiminin geli şmesinde
önemli rol oynam ıştır. Bu süreçle birlikte, insan, makinenin bir parças ı
konumundaki edilgen yap ıs ından kurtarı larak, üretim sürecinin odak noktas ına
yerleştirilmiştir. Bu durum, Fordist/kapitalist üretim tarz ında önemli bir
kırı lmay ı simgelemi ş, çal ışma yaşamı ve insana bak ış açıs ı köklü bir değişime
uğram ıştır (Elsey, 2001).
Başlangıçta üretim sürecinde ortaya ç ıkan ve "insan kayna ğı"nı temel
alan ve teknolojik geli şmelerle beslenen bu dönü şüm, süreç içinde kamu sektörü
ve yerel yönetimleri de kapsayarak, klasik "personel yönetimi" sisteminden
"insan kaynakları yönetimi"ne geçi şi olanaklı kı lmıştır.
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Personel yönetimi anlay ışı nın, insanı bir maliyet olarak ele al ıp, onun
duygu, düşünce ve ruhsal özelliklerini arka plana atan bir özelli ğe sahip
olmasına karşı lık; insan kaynaklar ı yönetimi, insan ı, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak görmektedir. Bu aç ıdan bakıldığında,
insan kaynaklar ı yönetiminin insana bakışı , personel yönetimine göre daha
bütüncül ve sistematik olmaktad ı r (Yüksel, 2001).
İnsan kaynakları yönetimi, üretim ve yönetim sürecine rekabetçi bir
esneklik de kazand ırmaktad ı r. Bu şekilde başta işletmeler olmak üzere, kamu
sektörü ve yerel yönetimler, farkl ı laşan talep, de ğişen koşullar ve hızla artan
uluslararas ı rekabete uyum sağlayabilmek amac ıyla, istihdam ve üretim
yapı larında; esnek, kaliteli, mü şteri odakl ı üretim ve yönetim anlay ışına önem
veren değişiklikler yapabilmektedirler (U ğur, 2001).
Bütün bunlara karşılık, insan kaynaklar ı yönetiminin, işgörenin esnekli ği
ile örgütün rekabetçi esnekli ğinin birbiriyle çeli ştiğ i durumlarda, i şgöreni mi
yoksa örgütü mü ön planda tuttu ğu tartışı lmaktadır. Örgütün esnekli ğinin, yeri
geldiğinde işgörenin bir yerden bir yere gitmesini zorunlu k ılabilmesi, aile
hayatına sahip i şgörenin kendine özgü zaman kullanma ve davran ışlarda
bulunma esnekli ğini s ınırlayıcı bir durum ortaya ç ıkarabilmektedir.
Ayrıca, insan kaynaklar ı yönetiminde birey ile örgütün birbirleriyle
bütünleşmesi, özdeş leşmesi, bireyi, örgüte kar şı koruyacak meslek
kuruluşlarının, sendikaların sürecin d ışına itilebilmesine neden olabilmektedir.
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Bu durum ise, bir bak ıma korunma zırhlarından birini kaybeden işgörenin
tümüyle çal ıştığı örgüte bağıml ı olmasına yol açabilmektedir.
d. Kamuda Performans Değerlendirmenin Önem Kazanmas ı
Post-Fordist dönü şüm süreciyle birlikte h ızla artan rekabet ili şkileri ve
küresel piyasalar ın çeş itlenmesi, insan faktörü ile birlikte, özel ve kamusal
örgütlenmeler ve yerel yönetimlerde personel de ğerlendirme sistemini önemli
bir konuma getirmi ştir. İnsan kaynaklar ı yönetimiyle de yak ından ilişkili olan bu
kavram ile genel olarak, gerçek ba şarı ile istenen başarı aras ındaki ilişki ortaya
konulmaya çal ışılmaktad ır (Yalç ın, Kı lıç, 2002, s.642).
Bu yönüyle personel de ğerlendirme, kurumda görevleri ne olursa olsun,
bireylerin çal ışmalarının, etkinliklerinin, eksikliklerinin, yetersizliklerinin, bir
bütün olarak tüm yönleriyle gözden geçirilme sürecini ifade etmektedir.
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Post-Fordist dönü şüm süreci ve onun öngördü ğü sonuç-odakl ı yönetim
anlayışıyla yakından ilgili olan personel de ğerlendirme sisteminin; ki ş i
düzeyinde bireysel-psikolojik bir ihtiyac ı karşılamas ı , örgüt düzeyinde ise
çal ışanları güdülemesi; ki şiyi kendi çal ışmaları hakkında bilgi sahibi yapmas ı ;
çal ışanların daha yak ından tan ınmas ı ve eksikliklerinin giderilmesi ve
başarılarının ödüllendirilmesine imkan hazırlamas ı gibi pek çok yararı söz
konusudur.
Buna kar şılık, performans de ğerlendirme; her zaman için objektif
olamama sorunu, tek yönlü olma riski, ko şulların dikkate al ınmaksıim standart
ölçüm yapma gibi yönlerden de ele ştirilmektedir (F ındıkçı, 1999, s.304).
SONUÇ
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Fordist/Taylorist ve Weberyen yönetim ve örgütlenme tarzlar ı , rasyonel
bir örgüt yap ı sın ın geliştirilmesinde etkin birer araç olmalar ına karşı lık,
özellikle 1960" ı yı llarda ortaya ç ıkan rekabete dayal ı ve yenilikçi dünya
düzeninin getirmi ş olduğu koşullara uyumu güçle ştirmektedir. Bu durum
kendini en belirgin bir biçimde 1970'li y ılların baş ları nda yaşanan krizde
göstermi ştir. Bu y ıllarda kriz nedeniyle ekonomik büyüme yava ş lamış , vergi
yükü artm ış, çok say ıda i şçi işten ç ıkarı lmış, kitlesel üretimi besleyen toplam
talep daralm ış, özel sektörde verimlilik ve kar dü şmüş ve enflasyon artm ıştır. Bu
bağlamda, çe şitlenen taleplere ve farkl ı laşan piyasalara kitlesel üretim ile cevap
veremeyen geli şmi ş ülkeler yeni ve esnek bir üretim ve yönetim örgütlenmesine
geçme ihtiyacı duymuşlardır.
Böylece Post-Fordizm olarak nitelendirilen küçük çapl ı , bilgisayar
destekli ve esnek üretim sistemi ortaya ç ıkm ıştır. Bu sistemde, kitlesel üretim,
kitlesel tüketim, standardizasyon ve modernist kültürel normlar yerini,
farkl ı laşan taleplere yan ıt verebilecek esnek, dinamik üretim ve postmodern
kültürel normlara b ırakm ıştır. Post-Fordizmle birlikte, üretimde bilgisayar
destekli teknolojilerin kullan ı lması, fiziki emeğe dayal ı işgücünün önemini
azaltıp, tasar ıma, kalite art ışına ve ürün yenilenmesine etkin katk ı yapabilecek
nitelikli işgücünü öne ç ıkarmıştır. Üretim ve istihdam yap ı s ındaki bu dönüşüm
ise, yönetim ve örgütleri, daha yerinden yönetimci, geni ş katı lıma imkan veren
ve yöneti ş imi temel alan bir sürece sokmu ştur.
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Üretim sürecinde bu de ği şiklikler yaşanırken, ayn ı yıllarda sanayi
döneminden sanayi-ötesi döneme do ğru da yo ğun bir dönüşüm süreci
yaşanmaktad ır. Bu süreç içinde özelle ştirme, kurals ızlaştı rma, imtiyaz
sözleşmesi gibi liberal politikalarla güçlendirilen piyasa, kamu sektörünü
yöneti şim temelli olarak dönü ştürmü ştür. Batıda refah devleti ve demokrasinin
gelişmesine katk ı da bulunan, fakat de ğişen koşullar karşısında, hantall ık ve
kırtasiyeciliğin kaynağı haline gelen klasik yönetim yakla şımları , yeni süreçte
yerini esnek ve adem-i merkeziyetçi bir yaklaşıma bırakm ıştı r.
Liberal politikalarla paralel bir biçimde devletin faaliyet aln ının
küçültülmesini de öngören bu yeni yakla şı m, devlete; firmalar aras ındaki
rekabeti geli ştirme, vatanda şların yetkilendirilmesi, kural ve düzenlemelerde
daha az müdahale, yurtta şları müşteriler olarak kabul etme, sorunlar ı önlemeye
yönelik yönetim, üretken ve kaynak getirici kamu kurumu olu şturma gibi i şlev
ve yetkiler de vermektedir.
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Bilgi ve ileti ş im teknolojilerindeki geli şmelerle paralel bir özellik ta şıyan
yeni süreçte, bilginin öne ç ıkmas ı , iletiş imin gelişmesi, mekansal
dezavantajlar ın ortadan kalkmas ı , bilginin eri ş ilebilirliğinin artmas ı gibi
faktörler bu sürecin öne ç ıkan temel e ğilimleri olmu ştur. Genel olarak yönetim
alanındaki bu dönü şüm ve e ğilimler, geli şmiş ülke sistemlerinin en temel
unsurlarından biri ve ayn ı zamanda vatanda ş lara en yak ın kamu kuruluşları olan
yerel yönetimleri de etkilemi ştir. Yeni yönetim anlay ışı , kamu yönetiminin rol
ve fonksiyonlarını değiştirmekte; faaliyet ve örgütlenmesini esnek ekonomiler
arac ılığıyla daha rekabetçi hale getirmektedir.
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BİR GELIR KAYNAĞI OLARAK
TÜRKİYE'DE 1991-2000 DÖNEMİNE
AİT TURIZM HAREKETLER İNİN
OTOREGRES İF-HAREKETLİ
ORTALAMA SÜREÇLER İYLE
TAHMİNİ
Doç. Dr. Mehmet Duman'

ÖZET
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Bu çal ışmada Türkiye'nin 1991-2000 y ı llarını kapsayan dönemde turizm
hareketlerinin otoregresif—hareketli ortalama (ARMA) modelleri ile öngörüsü
yap ı lmaktadır. Geni ş letilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Philip-Perron (PP)
testlerine göre ele al ınan sürede verilerin dura ğan olduğu görülmü ştür. Durağan
nitelikli turizm verileri kullan ı larak yap ı lan öngörülerde Turizm hareketlerinin
mevsimsel etki altında sürekli artış gösterdi ği ve gerçek verilerle öngörülen
seriler aras ı nda ciddi bir uyumun olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Otoregresif-Hareketli Ortalama Süreçleri
(ARMA).
THE FORECAST OF TOURISM MOVEMENTS AS A SOURCE OF
REVENUE IN THE 1991-2000 PERIOD BY AUTOREGRESS İVE
MOVİNG AVERAGE PROCESSES
ABSTRACT
This study makes a forecast on tourism movements in Turkey between 19912000, using autoregressive models (ARMA). The Augmented Dickey-Fuller
(ADF) and Philip-Perron (PP) tests indicated that the data were stable in that
period. The forecasts which are based on the tourism data of a stable character
found that the tourism movements Show a continual increase under the sessional
* Kocaeli Üniversitesi İİBF, iktisat Bölümü Öğretim Üyesi.
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impact and that, to a large extent, there is a harmony between the real data and
the forecasted series.
Key words: Turism, Autoregressive Moving Average Processes

1.Giriş
Turizm geliri birçok ülkenin ekonomisine, özellikle ödemeler bilançosu
açıklarının kapatılmas ına önemli katk ılarda bulunmaktadır. Turizm, özellikle
geli şmekte olan ülkeler tarafından ş iddetle ihtiyaç duyulan döviz girdisi
sağlayan, istihdam olanaklar ı yaratarak i şsizliğin azaltı lmaşına katkıda bulunan
bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. Geli şmekte olan ülkelerde,
ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için temel şart ihracat ın artırı lmasıdır.
Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin turizmi ekonomik kalk ınma arac ı olarak
kullanmak isteme nedenlerinden birisi; turizmin görünmeyen ihracat olarak söz
konusu ülkeler için önemli miktarda gelir yaratmas ı olduğu söylenebilir.
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Dış ticaretin ve kalk ınman ın finansmanı sorunu, ihracat ı ve diğer döviz
kazand ırıcı faaliyetleri önemli hale getirmi ştir. Turizm, bu ba ğlamda pek çok
azgelişmiş ülkede, döviz kazand ırıcı özelliği nedeniyle, d ış ticaretin ve
kalkınmanın fınansmanında en etkili alternatiflerden birisi olarak dikkati
çekmektedir.
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Türkiye'de turizm sektörünün yap ısal değişimi ve gelişiminin h ızlanması
1980'li y ı llarda başlamıştır. Yap ı değişikliğinin temel nedeni, bu y ı llarda kitle
turizmi için gerekli özel turizm altyap ısın ın ve uygun turizm üstyap ısının
oluşturulmasıdır.
Turizm verilerine bak ı ld ığı nda, turizmin Türkiye ekonomisini etkileyen bir
sektör olmaya baş ladığı görülecektir. Uzun y ı llar, kitle turizmi pazar ına
giremeyen Türkiye, son on y ı ldır bir yap ı değişikliği içindedir. Yap ı değişikliği,
turizm sektörünün çal ışma biçim ve ko şullarının uluslararası standartlara uyum
göstermeye baş lamas ı biçimindedir. Türkiye'nin dünya turizminde istenilen
seviyeye ulaşamamas ına rağmen, son y ı llarda bu alanda önemli mesafeler
kaydetmi ştir. 1991 de Türkiye'ye yakla şık 5 milyon kiş i giriş yaparken, ayn ı yı l
bunun yarı sı kadar Türk vatandaşı yurt dışına ç ıkış yapm ıştır. Aradan geçen on
y ı l içerisinde Türkiye'ye gelen turist say ısında %85'lik artış olurken yaklaşık
olarak, ayn ı oranda yurt d ışına Türk vatandaşlarının çıkışlarında da artışlar
görülmektedir.
Bu çal ışmada, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den ba şka ülkelere giden
turistlerin son on y ıldaki verileri ele al ınarak belli öngörülen yap ı lmaktadır.
Yapı lan öngörülerde DIE turizm istatistikleri esas al ınarak 1991(1)-2000(12)
dönemine ait yakla şık 120 veri kullan ılm ıştır.
Birinci bölümde, yap ı lan öngörülerde kullan ılacak yöntem ve bu yöntemin
geçerliliği için gerekli istatistiksel şartlar ele al ınmaktadır. İkinci kı sımda ise
ampirik bulgulara yer verilerek gerekli ekonometrik analizler yap ı lmaktad ır.
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2. Çalışmanın Metodolojisi
Turizm hareketlerinin öngörüleri ile ilgili ilk çal ışmalar, Gray (1966), Artus
(1972) ve Witt (1980) tarafından yap ı lm ıştır. Daha sonra Witt ve Moutinho
(1994), turizm verilerinin analizlerinde makroekonomik verilerin dura ğansızl ığı
ve mevsimsel etki konusunu öne ç ıkarm ıştır.
Zaman serilerini kullanarak turizm öngörüleri yapan birçok çal ışma vardır.
Bu çal ışmaları n en önemlilerinden biri Lim ve Mc Aleer (2001)'e aittir. Bu
çalışmada, Avustralya'ya turist olarak gelen üç ayr ı ülkenin entegre olmuş
hareketli ortalama (ARIMA) modelleri ile tahmin ve öngörüsü yap ı lmaktad ır.
Cho (2002) Hong Kong'a gelen turistlerle ilgili çal ışmas ında Mevsimsel
ARIMA ve Yapay Sinir A ğı (ANN) modelleri kullanarak bunlar ın üstünlükleri
ve tahmindeki tutarl ı lığı ele alm ıştır.
Zaman serilerinin analizinde kullan ılan en tan ınmış yöntem Box-Jenkins
aittir. Ele al ınan herhangi bir serinin dura ğan olup olmadığı mevsimsel
eğiliminin olup olmadığını bu yöntem ile ortaya konulmaktad ır. Box-Jenkins
(1976) bu yöntemle ilgili a şamaları aşağıdaki gibi s ıralamıştır;

a

1. Ham serilerin i şlenmesi. Genellikle ham seriler dura ğan değildir, bu
serileri dura ğan hale getirmek için serinin diferansiyeli al ınır

pe
cy

2. Diferansiyeli al ı nan zaman serisinin korelogram ı na bakı larak serinin
MA(q), AR(p) veya ARMA(p,q) sürecinden hangisine uydu ğu tespit edilir.
3. İkinci safhada oluşturulmaya çal ışı lan geçici ARMA modelinin tahmini
yap ı lı r. Bilinen standart regresyon denkleminde oldu ğu gibi tahminde bulunulur.
Tahmin sürecinde aşağıdaki kriterlere uyulur; Tutumluluk; seçilen modelde
mümkün mertebe az de ğişken kullanmak gerekir. Durağanlık ve dönü şebilirlik;
durağanlık Q istatisti ği kullan ı larak test edilir. Karakteristik köklerin birim
çemberin içinde olmas ı gerekir. Modelde dönü şebilirlik zorunludur. yt serisinin
dönüşebilirliliği, serinin sonlu mertebeye veya birbirine yaklaşan otoregresif
sürece sahip olmas ı demektir.
Homojen Durağan Olmayan Süreçler

Gerçek dünyada ekonomik zaman serilerinin büyük bir k ısmı durağan
olmayan serilerden olu şur. Stokastik süreç zamanla birlikte de ğişir. Bu kısımda
durağan olmayan zaman serilerini dura ğan hale getirmek için birinci veya daha
yüksek mertebede diferansiyelin al ınması gerekir. Y, dinci mertebede homojen
durağan olmayan bir süreç olsun. dinci derecede diferansiyeli al ınan seri
aşağıdaki şekilde durağan hale getirilir;

co, Ad y,
Buradaki
belli mertebedeki diferansiyelin al ındığın ı gösterir; örne ğin
birinci mertebedeki bir diferansiyel Ay = y — y
şeklinde ve ikinci
,

mertebeden diferansiyel

A2 y, = Ay, — Ay,_,

,

şeklinde gösterilir v.b. Şayet
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diferansiyeli al ınmış oı, serisi var ise, bu serinin d diferansiyeli al ınm ış toplam
değerleri y, ile gösterildi ğinde ,

Y, =E

d

olur.
Durağan olmayan seriyi (y,) dura ğan seri haline getirdikten sonra, elde
edilen (o),) serisi bir ARMA modeli haline getirilebilir. Ş ayet w, = Ad y, ise ve

(0, bir ARMA(p,q) süreci şeklinde ifade edilmişse y„ (p,d,q) 'inci mertebede
entegre olmuş hareketli ortalama sürecidir. Veya bu süreç k ısaca
ARIMA(p,d,q) şeklinde yazıl ır. Burada ilave olan d diferansiyelin mertebesini
gösterir. Gecikme operatörü şeklinde ARIMA modelini yazmak istersek;

A(L)A d y ,= m B(L)u,
şeklinde olur.

- aP LP

a

A(L) =1- a l L -a 2 L2 B(L) =1- OI L - 02 L2 —

— Oq r

1-1 ü3 =

cy

Daha önce görüldü ğü gibi A(L) otoregresif ve B(L) hareketli ortalama
operatörleridir. w ı = Ad yı serisinin ortalamas ı ,
m

1-al -a2 -....-ap

pe

olur. Ş ayet m değeri sıfırdan farkl ı ise bütünselle şmiş seri y, deterministik
trende sahip olacakt ır. Örneğin eğer, d=1 ve 1.1>0 ise, y,=Eco, değeri zamanla
birlikte artacakt ı r. Seri tesadüfi bozucu terimlerden ba ğımsız olarak do ğrusal bir
zaman trendine sahiptir (Kutlar, 2000).
Zaman Serilerinde Tahmin

Bir AMMA modelini aşağı daki şekilde oldu ğunu ve w ı serisi kendisinin
ortalamasından sapma şeklinde ele al ınmaktad ır.

A(L)A d y ,= A(L)c,.>, = B(L)u,
Burada A(L) =1- a L - a 2 L2 biçiminde otoregresif süreci, B(L) =1

—

- a P L P gecikme operatörü
Oİ L 02L2 —
— 0 L' ise
—

hareketli ortalama sürecini göstermektedir. Model tahmininde istenilen öyle
parametreler elde edilmelidir ki diferansiyeli al ınmış gerçek Wı serisi ile
tahmin sonucu elde edilen 6), serisi aras ındaki farkın karelerinin toplam ı
27
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minimum olsun. Yukarıdaki son denklemde ut bozucu terimi bir tarafta
bırakılırsa, denklem aşağıdaki şekilde olur;
ut = B:1 (L)A(L)co,
Burada elde edilmek istenen şey, hata terimlerinin en küçük karelerini
minimize edecek parametre setlerini olu şturmakt ır;

S(a,

a p• 5O1

0q )=

ı.ıf

Minimizasyon denkleminde parametrelerin tahmini de ğerlerini ifade etmek
için bu parametrelerin ve bozucu terimin üstüne şapka işareti konularak ifade
edilir; ft / = İr i (L)A(L)w, . Ayrıca tahmin edilen parametre seti
S(e)t i

âg ) =

âp

şeklinde ifade edilebilir.

a

Mevsimsellik

cy

Birçok ekonomik süreçlerde mevsimsellik göze çarpar. Geçek dünyada baz ı
faaliyetlerin mevsim veya aylara göre de ğiştiği bilmektedir. Örne ğin yaz
aylarında turizm faaliyetleri çok fazla artarken k ışın durgun olur. Aynı şekilde
tarım sektöründe hasat dönemlerinde tar ım kesiminde önemli emek istihdam
edilirken, di ğer dönemlerde bu miktar oldukça azal ır.
Durağan olmayan serilerde kullan ılan Box-Jenkins metodolojisi, ayn ı şekilde
mevsimsel serilerde de kullan ı labilir. ACF ve PACF değerlerin gecikme
değerleri belli k gecikmeleri şeklinde lk,2k,3k gibi devam eder. Üç ayl ık
dönemler şeklindeki mevsimsel model a şağıdaki şekilde yazılabilir;
lal <1

pe

aı Y,-4 ut

Birinci denklem için k=4 te PACF de bir zirve ve ikinci denklem için ayn ı
gecikmede ACF de bir zirve olu şur. Hem ARMA modeli hem de mevsimliği
içeren çoğaltıcı mevsimlilik (multiplicative seasonality) modeli olu şturulabilir.
Model seçme kriterlerinden ilk ikisi Akaike bilgi kriteri (AIC), di ğeri ise
Schwartz Bayesian kriteridir (SBC). AIC ve SBC için istenilen ideal de ğer,
mümkün olan en küçük de ğerleri almas ıdır. Bu kriterler bize en uygun modeli
seçmemizde yard ımcı olur. Örneğin A modelinin AIC (veya SBC) de ğeri B
modelinkinden daha dü şük ise A modeli B modeline göre daha uygun bir
modeldir. Modele ilave edilen yeni bir açıklayıcı değişkenin aç ıklayıcı l ık gücü
ne kadar düşük ise, modelin AIC veya SBC değerleri yükselir. Ln(T) de ğeri
2'den daha yüksek oldu ğundan, SBC, AIC'den daha tutumlu model seçecektir.
Çünkü ilave aç ıklayıc ı değişkenin marjinal maliyeti AIC'e göre SBC'inki daha
yüksektir (Kutlar, 2000).
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Bir üçüncü kriter Nihai Öngörülen Hata Kriteri (Final Prediction Error
FPE). Denklem olarak;

FPE =

T +n 2
T —n

cr

şeklinde gösterilir. De ğişkenleri yukar ıda ifade edildi ği gibidir (Charemza ve
Deadman, 1997: 248-260).
Tahmin (Forecasting) ve Hata Tahminin Minimum Ortalama Karesi
Bu bölümde ARIMA modelini kullanarak y, serisi T+/ (1 dönem ilerisi)
dönemi için (/ 1) tahmin edilecektir. Modelimiz

A(L)(1— L) d y,= B(L)u,
şeklinde ve yap ılan öngörü 5)7. (1) olarak gösterilir.
Burada as ıl amaç model tahmin edildikten sonra elde edilen tahmini hata
terimlerinin karelerinin ortalamas ının minimum olmasıdır. Tahmin edilen

4u 2 / (1)] = E[yr+1 — 5/ 7.(1)12 'nın minimum olması
istenir. Bu tahmin yr.i , nın şartl ı beklentisi tarafından gösterilebilir;

a

5)7. (İ ) serisi için

Yı)

Sir (1 ) = E(YT+ı I1Y T ' Y T-1

cy

Bu son denklemde minimum hata terimlerinin karesini ispatlamak için, ilk
denklemdeki ARIMA modeli yeniden yaz ılırsa;

A(L)(1— L) d y, = B(L)u,
Denklemde yt'yi çekersek,

pe

y = A -1 (L)(1— L) -d B(L)u -= (L)u, =

ju
j=0

ARIMA modelinin tamamen sonsuz hareketli ortalama sürecinden ibaret
olduğunu varsayarsak,
Y

r+ ı =

=

I O U T+I

`Y i+iu r - ı +

I U T+1-1

+`I' ı i u r+ ı +

"Plur,-/-1±

l' ı +1117-_./

-

ı=0

denklemine ulaşı lır. Denklem iki k ısımdan oluşmaktadır. Seçilen ağırl ıklar ıiı*/.4.;
öngörü hataların ın karelerinin toplam ını minimize eder. Tahmini hata
terimlerinin uT(/) denklemini aşağıdaki şekilde yazabiliriz;

u r (İ ) = Y T+1

SI T (1) =
OD

WO U T-F1

Vıı U T+L- İ

(Vi+ j

U T+1

j=0
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ı+ j ) 11 7.-

E(u,u;) =0 (i^j) hata terimlerinin ortalamalar ının karesi,
■
Vf/-1 ) Ciru

E (UT2 (1)) = (V1 02 ±

(111/-1-/

17;+ ) 2 2

j=0

şeklindedir. Bu denklemin j=1,2, değerleri için ıiı */,„`nın ağırl ı klı değerleri ile
gerçek ıyi+, değerleri birbirine e şit olduğu zaman minimizasyonun sa ğlanacağı
görülmektedir. Fakat optimum ji T (İ ) tahminimiz, yr+1 • n ın şartl ı beklentisine
denk gelmektedir. Tahmin edilen denklemde beklenen u r, uT_ I ,....değerleri
tahmin edilen denklemin tam kal ıntı larıyken, uT+i ,••••uT+1 nın beklenen
değerlerinin hepsi s ıfırdır. ARIMA modelinin tahminini hesaplamak için temel
prensibi aşağıdaki denklem ifade etmektedir;
03

:3)7. (i) =
j=0

'P ı+juT-; = E(YT+1 ,Yr

Yı )

Öngörü Hatası

a

Eğer AMMA modeli pür hareketli ortalamadan ibaret ise, 1 dönem ilerisi
için hata terimi
u T (İ ) = r+1
v Jr (/) ilioUr+1 Ili1ur+L-1
+ W/-1 U T+1
şeklinde hesaplan ır. Ağırlıklar 'P aşağıdaki şekilde sağlan ır.

cy

'F(L) = A -1 (L)(1- L) -d B(L)

Model parametrelerinin a ve Alarm bilindi ğini kabul edelim. Tahmini
hatanın varyans ı ;

E(u:. (1)) = (yı , + W i +

1/112 I ) 0..2

pe

olur. Böylece tahmini hata terimi varyans ın ın cebirsel yap ısı , elde edilen
ARIMA modelinin spesifikasyonuna bağ lıdır. Bazı basit ARIMA modelleri ele
al ı ndığında göze çarpan iki özellik bulunmaktad ır.
Birincisi, daha önceki ıy (L) n ın tan ımlanması nda görüldü ğü gibi (y0=1),
AMMA modelinin tahmini hata teriminin bir dönem ilerisi uT(1) = u T+1 ve
varyans ı o-2„ dir.
İkincisi tahmini hatan ın hesaplanmas ı parametrelerin a ve O'n ın bilindiği
varsay ımı üzerine oturtulmu ştur. Parametreler do ğrusal olmayan EKK ile
regresyonu hesapland ığından, tahminler ortalama ve varyans ı ile tesadüfı
deği şkenlerdir. Böylece gerçek tahmin hatas ı varyans ı yukarıda verilen
varyanstan daha büyük olacakt ır. Bunun ne kadar büyük olduğunu bilmemiz
için AMMA modelinde hesaplanan parametrelerin varyans ı n ı bilmemiz gerekir.
Parametreler do ğrusal olmayan şekilde hesapland ığından yap ılacak en iyi şey,
doğrusal olmayan yöntemle hesaplanan en son iterasiyonun standart hatalar ının
hesaplanmas ıd ır.
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3. Ampirik Sonuçlar
Bu çal ışmada Türkiye'nin 1991-2001 y ı lları aras ında ayl ık veriler (DİE,
1991-2000) kullan ılarak Türkiye'ye gelen turist say ıs ı ile yurtdışına çıkan Türk
vatandaş larının seyri ele al ınmaktad ır. Ele al ınan bu süre içerisinde Türkiye'ye
giri şi yapan turist say ı s ında mevsimsel dalgalanmalar çerçevesinde art ış
olurken, benzer bir durum yurt d ışına ç ıkan Türk vatanda şları için de
geçerliliğini korumaktad ır. Ayl ık veriler çerçevesinde ARMA (p,q) modelleri
kullanılarak Türkiye'ye gelen ve yurt d ışına çıkan turist say ısı esas al ınarak bir
yıl sonras ı için öngörü ve tahmin denklemleri elde edilmektedir. Elde edilen bu
modellerde mevsimsel etkisi göz önünde bulundurulmu ş ve modelin
doğrulanmas ı için tahmin değerleri ile gerçek değerler aras ında korelasyon
değerlerine bak ılmıştır. Ayrıca gerçek değerleri ile öngörülen de ğerler
aras ındaki sapman ın olup olmadığı hata karelerinin kök ortalamalar ı dikkate
alınarak modellerin tutarl ı lığı sınanmaktad ır.

pe

cy

a

Aşağıda şekil l'de kullan ılan ayl ık verilerin (VATS,TUR) değerleri ve
logaritmaları al ınmış (log VATS, LogTUR) değerleri yer almaktad ır.

Şekil 1 LVATS ve LTUR Serileri
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Tablo 1: LVATS Tahmini
Bağımlı Değişken :LTUR
Değ işkenler

Katsay ı lar

Stan hata

t-istati ğ i

P.

C

13.29949

0.062941

211.3003

0.0000

AR(I)

1.158635

0.006694

173.0767

0.0000

AR(3)

-0.579743

0.006604

-87.79130

0.0000

SAR(1)

0.831168

0.045810

18.14387

0.0000

MA(1)

-1.358744

0.033404

-40.67595

0.0000

MA(2)

0.252026

0.016584

15.19723

0.0000

MA(3)

0.403054

0.016576

24.31586

0.0000

R2

0.896490

Düzeltilmiş R2

0.890792
Akaike kriteri

Durbin-Watson ist.

-0.7327

Schwarz kriteri

-0.5666

F-statistic

157.331

P(F ist.)

0.0000

a

2.149457

pe
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Kullanı lan modelin ARMA süreci olmas ı serilerin dura ğan olmasından
kaynaklanıyor. Serilerin birim kök testine bak ıldığında her iki serininde %1
anlaml ı lık düzeyinde dura ğan oldukları görülmüştür. LTUR serisinin ADF test
(Dickey ve Fuller, 1981) de ğeri -5.86, LVATS serisi için -4.98 (kritik de ğer 3.48) olduğu için her iki seri de dura ğand ır. Bunun için serinin birinci fark ı
yerine serinin kendisi al ınm ıştır. Serinin kendisi al ındığında ARIMA(p,d,q)
sürecinde d=0 olarak al ınması gerekmektedir. Sonuçta d de ğeri süreçten
çıkartıldığı için süreç ARMA(p,q) şeklinde ifade edilecektir.

P
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1- 13.5

Öngörülen

Tablo 2: LVATS Tahmini
Bağımlı Değişken: LVATS

Değişken

Katsay ılar

Stand. hatar

t-İstatis.

P

C

13.81307

1.394011

9.908865

0.0000

AR(3)

0.067750

0.039885

1.698653

0.0925

AR(12)

0.883822

0.038871

22.73704

0.0000

SAR(1)

-0.530891

0.088093

-6.026511

0.0000

MA(1)

0.673062

0.063112 -

10.66450

0.0000

MA(2)

0.367051

0.050586

7.255927

0.0000

MA(12)

0.160366

0.064261

2.495546

0.0142

R2

0.891782

Düzeltilmi ş R2

0.885289
0.135759 Akaike kriteri

-1.0926

Schwarz kriteri

-0.9178

F-statistic

137.343

a

S.E. of regresyon

Prob(F-statistic)

0.0000

cy

Ele alınan on y ı l içinde Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili elde edilen tahmin
modeli aşağıdaki şekildedir. Modelde bütün katsay ı ların anlamal ı olduğu ayrıca
modelde mevsimsel etkinin de var oldu ğu görülmektedir. Model bilgi kriterleri
modelin do ğruluğu hakkında gerekli güveni vermektedir.
Model çerçevesinde elde edilen öngörü de ğerleri kullan ılarak öngörü ve
gerçek değerler birlikte grafikte gösterilmi ştir.

pe

Aynı ş ekilde Türkiye'den yurtd ışına çıkan vatanda ş larla LVATS ilgili elde
edilen tahmin modeli aşağıdaki şeklidedir. Modelde bütün katsay ıların anlaml ı
olduğu, ayrıca modelde mevsimsel etkinin de var oldu ğu görülmektedir. Model
bilgi kriterleri modelin do ğruluğu hakkında gerekli güveni vermektedirler.
Model çerçevesinde elde edilen öngörü de ğerleri kullan ılarak öngürü ve
gerçek değerler birlikte grafikte gösterilmi ştir.
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Şekil 3 LVATF (Öngörü) ve Kalıntı değerleri

a

Elde edilen modellerden yola ç ıkarak, gelen turistler ve yurt d ışına giden
vatanda ş lar için yap ılan öngörülerle gerçek de ğerler aras ındaki korelasyon
değerleri ile ortalama hata karelerinin karekökü de ğerleri aşağıdaki tabloda
verilmektedir.

cy

Tablo 3: Korelasyon ve Hata Karelerinin Kök Ortalamas ı
Korelasyon

Hata Karelerinin Kök Ortalamas ı

LVTAS ile LVTASF

0.87

0.115790

LTUR ile LTURF

0.84

0.350535

pe

Öngörü Değişkenleri

Tablo 4'te Türkiye'ye giren ve Türkiye'den ç ıkış yapan Türk vatandaş larına
ait bir y ı llık öngörüler ve bu öngörülere alt ve üst s ınırlar verilmektedir. Elde
edilen de ğerler gerçek gözlemlere çok yak ındır.
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Tablo 4: TUR ve VATS Serilerinin Bir Y ıllık Öngörü Değerleri (ki şi)
En alt

Öngörü

En üst

2001.0cak

352258.76

438690.46

546329.40

2001. Şubat

366676.30

474537.01

614125.81

2001.Mart

426213.99

560313.86

736605.62

2001.Nisan

676923.75

908794.05

1220088.11

2001.Mayıs

949768.85

1291939.40

1757382.76

2001.Haziran

1038428.10

1433401.72

1978606.40

2001.Temmuz

1380657.14

1929838.36

2697466.29

2001.Ağustos

1345779.92

1905857.88

2699025.44

2001.Eylül

1223609.21

1753615.19

2513193.10

2001.Ekim

1058483.67

1535290.47

2226880.65

2001.Kasım

543568.99

797389.73

1169732.63

2001.Aral ık

382951.31
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Tarih

568101.92

842769.77

VATS Serisi

2001. Şubat
2001.Mart
2001.Nisan

468804.13

563062.44

234153.28

296679.11

375901.19

379580.14

466560.31

573471.84

285547.45

357451.09

447460.78

305856.30

385286.32

485344.09
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2001.Mayıs

390324.94
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2001.0cak

2001.Haziran

298601.35

382645.09

490343.62

2001.Temmuz

424695.57

549613.96

711275.39

2001.Ağustos'

704790.31

921407.67

1204602.39

2001.Eylül

554933.85

733973.20

970776.34

2001.Ekim

363732.00

485505.11

648046.41

2001.Kasım

324479.28

437448.86

589749.53

2001.Aralık

302769.03

412055.47

560789.00
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4. Sonuç
Bu çal ışmada Türkiye'nin 1990 sonras ı on yı llık turizm hareketlerinin
öngörüsü yap ı lmak istenmi ştir. Çal ışmada yöntem olarak otoregresif hareketli
ortalama (ARMA) süreçleri kullan ı lmıştır. On y ı l içerisinde turizm verilerinin
durağan olduğu ve mevsimsel etki ta şıd ıkları görülmektedir. Yap ı lan öngörüler
ile gerçek de ğerler aras ında oldukça yüksek bir uyum oldu ğu ve gerçek verilerin
ötesinde yap ı lan öngörülerin gerçe ğe yakın sonuçlar verebilece ği modellerin
sonuçlarından anlaşılmaktad ı r.
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Cumhuriyet döneminde önemli geli şmeler gösteren Türk Bankac ılık
Sistemi özellikle 2000-2001 y ı llarında uygulanan istikrar program ı sırasında
ortaya ç ıkan krizler ile önemli bir yara alm ıştır. 2003 y ı lı ile birlikte tekrar
gelişim sürecine giren sektörde önümüzdeki dönemde baz ı yapısal
değişikliklerin olması düşen enflasyon göz önüne al ındığında kaçını lmaz
görülmektedir. Bankac ı lık sisteminde ya şanmas ı muhtemel bu yap ısal değişim
sürecinde, risk odakl ı bir karar alma sürecinin i şletilmesinin yapılan hataların
tekrarlanmamas ı için zorunlu görünmektedir.

pe

Anahtar Kelimler: Bankacılık Sektörü,Risk Yönetimi, İstikrar

THE BANKING SECTOR IN 80 th YEAR OF TURKISH REPUBLIC:
A GENERAL EVALUATION

ABSTRACT

The Turkish Banking System, which was developed signifıcantly in the
1923-1999 period damaged badly with two crises, occurred in the stabilization
program that was implemented in 2000 - 2001 period. The happening of some
structural changes seem inevitable due to the changing f ınancial atmosphere. In
this period, in order to prevent the same mistakes which were done in 20002001 period, banks have to consider the type and the amount of risks while
deciding future strategies. Only with the help of this type of decision-making a
Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Iktisat Bölümü ö ğretim Üyesi.
T.C. Ziraat Bankası Risk Yönetimi Daire Ba şkanlığı Şube Müdürü.
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banking system with a minimum amount of systemic risk will be formed.

Key Words: Banking Sector, Risk Management, Stability

Cumhuriyet Sonrası Türk Bankacılık Sistemi
Eylül 2003 ay ı itibariyle banka say ıs ı 51'e, çal ışan say ısı 123 bine, aktif
büyüklüğü ise 225 katrilyon TL'ye ula şan Türk Bankac ılık Sisteminin (T.B.B.,
2000) gelişimini beş evrede ( Akgüç, 1989:17) incelemek mümkündür. Bu
evreler; 1923 y ı lından 1932 y ı lına kadar ulusal bankalar dönemi, 1933-1944
kamu bankalar ı dönemi, 1945 sonras ı , planl ı döneme (1960) kadar geçen sürede
h ızl ı bir gelişme gösteren özel bankalar dönemi, 1960-1980 planl ı dönem ve
1980 sonras ı serbestle şme ve d ışa aç ı lma dönemi olarak s ıralanabilir.
Ulusal Bankalar Dönemi

cy
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12 bankan ın' faaliyet gösterdi ği 1923 Türkiye'sinde, Osmanl ı Devleti
tarafından kurulan birkaç askeri fabrika, imtiyazl ı yabanc ı şirketler tarafından
iş letilen demiryolu, madencilik alanlarında yap ı lan yatırı mlar dışında, büyük
ölçüde idame ekonomilerinden meydana gelmekte, tar ım sektöründe ise kuru
üzüm, kuru incir, fınd ık, pamuk gibi ihraç ürünleri yeti ştiren i ş letmeler hariç,
tarı m i ş letmeleri hakimdi.(Zarakolu, 1973:28)
Bu yapını n değiştirilmesi çabalar ının bir parças ı olarak, 1923 y ı lında
yapı lan İzmir İktisat Kongresi'nde, ekonomik geli ş imin olmazsa olmaz
unsurlarından biri olarak, -özel kesimin olanaklar ının henüz güçlü bankalar
kurulmas ı için yeterli olmamas ı nedeniyle- ulusal bankac ı l ığın kurulması nın
gerekliliği dile getirilmi ştir.

pe

İzmir İktisat Kongresi'nde olu şan görü şlere paralel olarak, ticaretin
desteklenmesi amac ıyla 1924 yılında Türkiye İş Bankas ı, sanayi ve konut
sektörlerine yönelik olarak ise s ırasıyla 1925 yıl ında Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankas ı ve 1927 y ılında ise Emlak ve Eytam Bankas ı kurulmu ştur. Tarım
kesimine daha fazla ve daha uygun ko şullarda kredi verilmesi için Ziraat
Bankas ı 'nın sermayesi 1924 y ı l ında art ırı lm ış, bankaya tarımsal kredi vermenin
yanında her türlü bankac ılık faaliyetinde bulunabilme yetkisi verilmi ş ve
bankanın statüsü anonim ş irket olarak de ğiştirilmi ştir.
Ulusal Bankalar Döneminde bankac ı lık alan ında atı lan en önemli
adımlardan birisi, 1930 y ılında T.C. Merkez Bankas ı 'n ın kurulmas ı olmuştur.
1923 yı l ı nda faaliyet gösteren 12 banka ve kurulma tarihleri:T.C. Ziraat
Bankas ı(1863),Osmanl ı Bankas ı A. Ş .(1863), Abn Amro Bank
N.V.(1921),Banca di Roma S.P.A.(1911),Milli Ayd ı n Bankas ı
A. Ş .(Tarişbank)/1914,Türk Ticaret Bankas ı A. Ş .(1914), İstanbul Emniyet
Sand ığı(1968),Selanik Bankas A. Ş .(1888),T.Bağcı lar Bankas ı
A. Ş .,Bağbank(1917),Adapazar ı Emniyet Bankas ı A. Ş .(1919), Ak şehir Bankas ı
A. Ş .(1916), Banca Comerciale Italiana(1919), Kaynak: T.B.B. 40.Y ı l Kitabı.
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1715 sayı lı Kurulu ş Kanunu'na göre Merkez Bankas ı, para basmak, paran ın
değerini korumak, ekonominin genel likiditesini ayarlamak ve bankalara ödünç
para vermekle görevli bir emisyon bankas ıd ır. ( Akgüç, 1989:129)
Kamu Bankaları Dönemi
Özel Amaçl ı Devlet Bankalarının kurulduğu dönem başlangıcı olan
1930'ların ilk yarıs ında, 1920'li y ı llarda izlenen özel kesimin özendirilmesi ile
sanayileşme stratejisi, sermaye birikiminin yetersizli ği nedeniyle önemli bir
sonuç vermemi ştir. Bu dönemde, iç ve d ış bazı etkilerin sonucu olarak, 19201i
yıllarda izlenen sanayile şme stratejisi bir tarafa b ırakılarak, kamu iktisadi
girişimleri arac ılığı ile sınai yatırımlarda bulunarak sanayile şme stratejisi
benimsenmiştir. İktisadi devletçilik olarak adland ırı lan bu sanayile şme
stratejisinin temelinde, büyük sermaye gerektiren ve ileri derecede teknik
bilgiye ihtiyaç gösteren yat ırımların gerçekle ştirilmesinde, devletin özel kesime
göre daha fazla olanaklara sahip oldu ğu görüşü yer almaktad ır.(T.B.B.,
2002:10)

cy
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İktisadi devletçilik stratejisinin izlendi ği bu dönemde, Sümerbank
(1933), Belediyeler Bankas ı (1933), Etibank (1935), Denizbank (1937) ve Halk
Bankas ı ve Halk Sandıkları (1938), sanayi planlar ında yer alan i şletmelerin
kurulmas ı, işletilmesi ve finansman ihtiyaçlar ının sağlanmas ı amacıyla, devlet
tarafından özel amaçl ı banka statüsüyle kurulmu ş lardır.Bu dönemde bankacılık
sektörü aç ısından yaşanan önemli gelişmelerden bir diğeri ise munzam karşılık
uygulamas ının başlatılmas ıdır. 1936 yı lında kabul edilen 2999 say ılı Bankalar
Kanunu ile, banka mevduatlarının yüzde 15'i oran ında munzam kar şı lık ayırma
zorunluluğu getirilmi ştir. (Zarakolu, 1973:53)
Özel Bankalar Dönemi

pe

Özel bankalar ın geliştiği dönemin (1945-1959) en önerifii özelli ği
sanayileşme stratejisi olarak iktisadi devletçili ğin yerini özel sektörün
desteklenmesi ile ekonomik kalk ınmanın hızlandırılması politikas ın ın almasıdır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonraki dönemde, özel sermaye
birikimi önemli ölçüde artm ıştır. Özel kesimin güçlenmesinin yan ı sıra
sanayileşme politikas ında meydana gelen de ğişikliğin etkisi bankac ılık
sektörüne yans ım ış ve 1945-1959 y ılları aras ında , özel sermayeli bankac ılık
önemli bir gelişme göstermi ştir.
Bu dönemde, modem i şletmelerin, milli gelir ve nüfusun h ızla artmas ı,
şehirlerin büyümesi, sanayi sektörünün milli gelirden daha çok pay almaya
başlaması ve piyasa için üretimin geni ş lemesi, ekonomide para ve kredi
ihtiyac ının artmas ına neden olmu ş ve bır geli şmeler ise bankac ı lık alanında
yapı lan yatırımların getirisi yükselmi ştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası özel
kesimin bankac ılık sektörüne ilgisi artm ış ve pek çok banka kurulmu ştur. Bu
dönemde kurulan baz ı özel sermayeli bankalar Yap ı ve Kredi Bankas ı (1944),
Garanti Bankas ı (1946), Akbank (1948), Pamukbank (1955) ve Türkiye S ınai
Kalkınma Bankası (1950) olarak s ıralanabilir.Özel sermayeli bankalar ın
kurulduğu dönemde, faiz oranlar ın ın ve bankac ılık işlemlerinden al ınacak
komisyon oranlar ının hükümetçe belirlenmesi, ve de dövize dayal ı işlem yapma
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yetkisinin yaln ızca Merkez Bankas ı 'nda bulunmas ın ın etkisiyle, bankac ı lık
sektöründe şube bankac ı lığı ve mevduat toplamaya dayal ı bir rekabet önem
kazanm ış, bu olgu ise az sermayeli yerel bankalar ın tasfiyesi sürecini
hızland ırm ıştır.
Planlı Dönem

pe
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Türkiye'de 1950'lerin sonunda ekonominin içine girdi ği durgunluk
sonras ı uygulanmaya konulan 1958 istikrar Program ı 'na rağmen ekonomik
dengelerin kurulamamas ı , liberal ekonomi politikas ın ın terk edilerek devletin
ekonomik alanda müdahalesinin artt ığı karma ekonomi uygulamas ına
geçilmesine neden olmu ştur. 1960-1980 döneminde, kamu iktisadi giri şimleri ve
özel sektör arac ı lığıyla, ilki 1963 y ı l ında uygulanmaya ba şlanan kalkınma
planlarında yer alan yat ırımlar gerçekle ştirilerek, ithal ikameci bir sanayile şme
politikası izlenmi ştir. 1960 yı lı itibariyle 51 bankan ın2 faaliyet göster ği bilanço
büyüklükleri, 19,3 milyar TL'ye (2,1 milyar USD) ula şan bankac ı lık sektörüne
planl ı dönemde, hükümet tarafından giriş kı sıtlanmış, yeni yabanc ı banka ve
bazı özel durumlar d ışında yeni ticaret bankas ı kurulmasına izin
verilmemiştir.Planl ı dönemde 5'i kalk ınma ve 2'si ticaret olmak üzere toplam 7
yeni banka kurulmuştur. Bu dönemde kurulan bankalar, T.C. Turizm Bankas ı
(1962), S ınai Yatırım ve Kredi Bankas ı (1963), Devlet Yat ırım Bankas ı (1964),
Türkiye Maden Bankas ı (1968) ve Devlet Sanayi ve i ş çi Yatı rım Bankas ı
(1976), Amerikan-Türk D ış Ticaret Bankas ı (1964) ve Arap-Türk Bankas ı
(1977)olarak s ıralanabilir. (T.B.B., 2002:14).Mevduat ve banka kredilerine
uygulanacak faiz oranlar ı , banka komisyon oranlar ı ve kredi limitleri, izlenen
ithal ikamesi politikas ı doğrultusunda devlet tarafı ndan piyasa arz talep dengesi
göz ard ı edilerek belirlendi ği 1960-1980 döneminde, bankalar ın temel i ş levi
kalkınma planlarında yer alan yat ırımların finansmanların ın sağlanmas ı olarak
tan ımlanmıştır.Bu dönemde, faiz ve döviz fiyat ı değişmelerinden kaynaklanan
risklerin bulunmamas ı, ürün ve fiyat rekabetinin olmamas ı özel sektör
bankalar ını, negatif reel faizle toplad ıkları mevduatları artırmak amac ıyla ş ube
bankac ı lığına yöneltmi ştir. Mevcut bankalar ı n yeni şube açmalar ı devlet
tarafından te şvik edilmiş , küçük bankaların birleştirilerek ortalama sabit
maliyetlerinin azalt ı lmas ına çal ışı lmıştır. (T.B.B., 2002:14). Planl ı dönemin
bankacı l ık aç ı sından en dikkat çeken özelliklerinden birisi, devlet taraf ı ndan da
teşvik edilen holding bankac ı lığı kavramının geliştirilmesidir.1960-1980 y ılları
aras ında hızl ı bir kalkınma sağlanmış olmakla birlikte, sanayile şmenin
fmansman ı nda enflasyona yol açan yöntemlerin kullan ı lmas ı' ve geli ştirilen
1960 y ı l ı itibariyle Toplam 51 olan banka say ı sı, 20 Özel Sermayeli, 14 Kamusal Sermayeli, 12
Mahalli, 5 Yabanc ı Sermayeli bankadan olu şmaktad ır. (Kaynak T.B.B. 40. Y ıl Kitab ı,
http://www.tbb.org.tr/turkce/40yil.htm)
2

'Kamu kesiminin reel kaynak saglama ve bu tür kaynaklar ı artırmada karşı laştığı güçlükler, bu
kesimin Merkez Bankas ı kredilerine ve bu krediler büyük ölçüde emisyonla sa ğlandığı için de
enflasyonist kaynaklara dayal ı l ığın ı artırm ıştır. Merkez bankas ı kredilerinin, özellikle Merkez
Bankas ı tarafı ndan kamu sektörüne kulland ı r ı lan kredilerin, genellikle ekonomide mal ve hizmet
arzına yol açmayan, sübvansiyon biçimindeki ödemelerde kullan ılması ve kredilerin geri
dönmemesinden dolay ı para arz ın ı n giderek artmas ı, büyük bir parasal geniş leme yaratm ıştı r.
Ekonomideki mal ve hizmet arz ın ı aşan bu tür parasal geni şleme, enflasyonun artmas ı ndaki en
önemli neden olmu ştur." (Artun, 1983:69)
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sanayinin yüksek enflasyon ortam ında iç tüketime yönelik üretim yapmas ı ve
dışsatıma yönelememesi, 1970'li y ı llarda önemli bir döviz darbo ğazının
yaşanmas ına neden olmuştur. Ödemeler dengesi ve döviz k ıtlığı sorunu
nedeniyle, ithalat yap ı lmasının zorlaşması ile ithal ikamesi stratejisi ile kurulan
fabrikaların -ithalat girdisi almas ında karşı laşılan sorunlar nedeniyle-eksik
kapasite ile çal ışmaya başlaması 1980'li y ılların başında, bu sanayile şme
stratejisinin terk edilmesine ve d ış piyasalara üretim yapmay ı hedef alan bir
stratejinin benimsenmesine neden olmu ştur.
Dışa Açılma Dönemi

a

1980'li yılların başında belirlenen kalk ınma stratejisinin bir parças ı
olarak serbest piyasa kurallar ına göre yeniden yap ılandırı lmas ı hedeflenen
ekonominin ihtiyaçlar ının karşı lanabilmesi için gerekli olan, mali piyasalarda
serbestle şme ve derinleşmenin sağlanmas ına yönelik olarak bankac ı lık
sektöründe çe şitli yasal ve kurumsal düzenlemeler yap ılmıştır. Bu
uygulamalardan ilki 1980 y ıl ında mevduat ve kredi faizlerinin serbest
b ırakı lması ile yeni banka giri şlerine izin verilerek sektörün rekabete aç ı lmas ı
olmuştur. Ancak 1982 y ı lında rekabetin faizleri h ızla yükseltmesi ve yüksek
maliyetle toplanan fonlar ın plasman ında yeterince dikkatli davran ılmaması
nedeniyle yaşanan mali kriz sonras ı faiz oranlar ının tekrar Merkez Bankas ı
tarafından belirlenmesine başlanmış ve bu uygulama 1988 y ılına kadar
sürmüştür.
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1980 sonras ı, bankacılık sektörüne ili şkin düzenlemelerin yo ğun olarak
yapıldığı bir dönem olmu ştur. 1985 yılında ç ıkarılan Bankalar Kanunu ile
sermaye yeterlilik rasyosu kabul edilmi ş, bilançolara tek düzen hesap plan ı
uygulaması getirilmi ş, mevduat sigorta fonu olu şturulmuş, tahsili gecikmi ş
alacaklar için yeterli kar şılık ayrılmas ı ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve
bankaların bağımsız denetim kurulu şlarınca denetlenmeleri zorunlulu ğu
getirilmi ştir. 1989 y ılı nda ise döviz işlemleri ve sermaye hareketleri serbest
bırakı larak yurtd ışında yerle şik kiş ilere Türkiye'de, yurtiçinde yerle ş ik kişilere
ise yurtd ışında menkul k ıymet yatırım ı yapma ve mevduat hesab ı açtırma izni
verilmiştir. (T.B.B., 2002:22). Ayr ıca günümüzde bankac ılık sisteminin
ayrılmaz bir parças ı olarak kabul edilen T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki TL ve
döviz piyasalar ının kurulması ile ihale sistemi ile D İBS satışı kavram ı yine 1980
sonrası dönemde yaşanan geli şmelerdendir.

1986 yılında kurulan bankalar aras ı TL piyasas ı ile piyasadaki likidite
durumunun sektör tarafından daha sağlıklı bir şekilde izlenmesi sa ğlanmış, 1988
yılında ise bankalar aras ı döviz piyasas ı kurulmu ştur. 1985 yı lında, devlet iç
borçlanma senetlerinin (D İBS) ihale yoluyla sat ışına, 1987 y ı lında ise Merkez
Bankas ı aç ık piyasa i şlemlerine (AP İ) başlanmıştır. 1992 y ılında DİBS için
İMKB nezdinde ikinci] piyasa olu şturulmuştur. Ayn ı yı l bankalar aras ı büyük
miktarl ı ödemelerin süratle yap ı lmasını sağlayacak olan Elektronik Fon
Transferi Sistemi faaliyete geçmi ştir. (Keskin, 1993: 8)
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Dışa aç ı lma döneminde sermaye piyasalar ının gelişimi ise 1982 y ılında
çıkarılan Sermaye Piyasas ı Kanunu ile sermaye piyasas ı araçlarının kullan ımı
için gerekli yasal ve kurumsal yap ı oluşturulmas ı ve İstanbul Menkul K ıymetler
Borsas ı 'nın 1986 y ılında faaliyete geçmesiyle h ız kazanmıştır.
Türk Bankacı lık Sisteminin d ışa aç ılma döneminde uluslararas ı
bankacılık alan ında da önemli de ğişimler olmuş, bu değişimler global
bankac ı lık sisteminin maruz kald ığı risk türlerini ve miktarlar ını artırmıştır.
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Dünya'da Bretton Woods'un y ıkılmasıyla (1973) esnek kur sistemine
geçilmesi, döviz piyasalar ında meydana gelen dalgalanmalar ı artırırken,
fınansal kurumları, bu dalgalanmalardan korunmak amac ıyla futures, options
gibi türev ürünleri geli ştirmeye zorlam ıştır. Buna ilave olarak, 1970'lerin
başlarında yükselen enflasyon oranlar ı ve döviz kurlar ının dalgalanmas ı faiz
oranlarında da oynakl ığa neden olmu ştur. Finansal kurumların faiz oran ı
oynakl ıklarına verdi ği tepki ise yine riskten korunma amac ı ile yeni faizli türev
enstrümanları geliştirmeleri olmuştur.( Crouhy, Galaı , Mark, 2001: xix)Bu
gelişmeler sonucunda global bankac ılık sistemi kendini bir anda vade
boşluğunun temel risk olduğu, klasik bankacılık anlayışının dışında
bulmuştur.Riskten korunma amaçl ı enstrüman zenginli ğinin yaşanmaya
başland ığı 1970'lerin sonlar ında, global bankac ılık sisteminde yapısal anlamda
değişikliklerde olmaya baş lam ıştır. Bu dönemde, büyük bankalar birle şmiş4, pek
çok fınansal kurum global bir nitelik kazanm ıştın sFinansal kurumların
büyümesine rağmen dünya bankac ılık sektöründe rekabet h ızla artmıştır. Bunun
temel nedeni ise o dönemde bankac ılık faaliyetlerini düzenleyen yerel
otoritelerin kı s ıtlamalarının bir kısmının kaldırılması ve bankalann, mü şterilere
yeni ürün sunmas ına izin verilmesidir.(Crouhy, Gala ı, Mark, 2001: 1)Özetlemek
gerekirse, son otuz y ı lda finans ve finans d ışı alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler
tüm dünyada bankalar ın karşı karşıya kaldıkları risklere yenilerini eklerken,
riskin tan ımlanması ve taşınan riskin gerçek boyutunun tespit edilmesi için
gerekli olan çal ışmaların giderek daha karma şıklaşmasına neden olmu ştur.
(Sezgin, Tüzün, 1999:17)
Bankac ılık sisteminin risklerinin bu denli h ızlı artmas ına bağlı olarak,
Bank for International Settlements (BIS) uluslararas ı anlamda ilk düzenlemesini
1988 y ı lında yapmıştır. Bu düzenleme ile kredi risklerine kar şı minimum bir
sermaye yeterlilik rasyosu aranmaya ba şlanm ıştır. Diğer bir anlat ımla Basel
Komitesi(' tarafından 1988 yılında G-10 ülkelerine yönelik olarak ç ıkarı lan
Basel Sermaye Düzenlemesi (Basel Capital Accord) ile bankalar ın kredi riskine
ilişkin olarak tutmak zorunda olduklar ı asgari sermaye yükümlülükleri
Örneğin: 1993 y ı lında Chemical Bank ile Chase Manhattan Bank' ın birleşmesi.
En büyüklerinden bir tanesi şüphesiz, HongKong and Shangai Banking Corparation'd ır.
6 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 1975 y ılında G-10 ülkelerinin Merkez Bankas ı
başkanları tarafından oluşturulan bankac ıl ık sektörü denetim yetkilileri komitesidir. Belçika,
Kanada, Fransa, Almanya, Italya, Japonya, Hollanda, Isveç, Birle ş ik Krall ık ve Amerika Birleşik
Devletleri ile Lüksemburg ve İsviçre'nin bankac ıl ık alanındaki denetim mercilerinin ve merkez
bankalarının üst düzey temsilcilerinden olu şmaktad ır. Y ılda dört kere olmak üzere genellikle, daimi
Sekretaryas ı 'nın bulunduğu 1sviçre'nin Basel kentindeki Bank of International Settlement nezdinde
toplanmaktad ır. G-I0 ülkeleri hükümetleri Basel Komitesi'nin düzenlemelerini ortak anla şmayla
ulusal kanun şeklinde uygulamaktad ırlar.
4
5
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belirlenmiştir. Söz konusu yükümlülüğün belirlenmesinde sermaye ölçütü
kullanılm ış ve bir bankan ın sermayesinin a ğırlıklandırılmış riskli varl ıkların
asgari %8'ine eşit olmas ı esas ı getirilmiştir. Basel Komitesi, a ğırlıklandırılmış
riskli varl ıklara il şkin dört ana risk a ğırlığı (%0, %20, %50, %100) belirlemi ş ve
bankaların tüm aktiflerini bu s ınıflandırmaya tabi tutarak sermaye ile
ilişkilendirmesini talep etmi ştir. Basel Sermaye Düzenlemesi kredi riskinin
ayrıştınlmas ının s ın ırlı olması ve statik olarak ölçülebilmesi, kredinin vadesi
unsurunun göz ard ı edilmesi, kredi portfdy çe şitlendirilmesinin dikkate
alınmamas ı ve düzenlemenin bankalar ın maruz kaldıkları piyasa riskine ili şkin
olarak bulundurmalar ı gereken sermaye tutar ıyla ilgili bir yaptırım içermiyor
olması nedenleriyle eleştirilmiştir.Basel Komitesi ele ştirileri dikkate almak
suretiyle 1988 y ılı Düzenlemesi'nin revize edilmesine ili şkin ilk çal ışmalarının
sonucunda 1993 y ılı Nisan ayında tartışmaya açtığı öneriler paketinde, piyasa
riski ve bankaları n piyasa riskine kar şı bulundurmakla yükümlü oldukları asgari
sermaye tutar ı kavramlarını gündeme getirmi ştir. 1996 yı lında nihai halini alan
bu taslak, 1998 y ı lında G-10 ülkelerinde uygulanmaya ba ş lanmıştır. Bu
düzenlemeyi takiben, Basel Komitesi Haziran 1999'da ilk taslak metni
yayımlanan "Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı" metnini gündeme getirmi ştir. Bu
yeni düzenleme ile Komite SYR hesaplamas ında statik yap ıdan kurtulmay ı ve
bankalara belli noktalarda hareket serbestli ği tanımayı hedeflemektedir. Bu
yolla daha hassas bir risk ölçümüne ula şma amac ı taşıyan düzenleme,
Bankalar ın kredi riski taşıyan aktiflerini, yeni bir karşı taraf s ınıfland ırmasına
tabi tutmakta, kredi mü şterilerinin ve di ğer karşı taraflar ın kredi değerliliğini ön
plana ç ıkartmaktad ır. Ayrıca 2007 yıl sonu itibariyle G-10 ülkelerinde
uygulanmas ı planlanan bu düzenleme ile operasyonel risk kavram ının da
Sermaye Yeterlilik Rasyosuna kat ı lması gündeme gelmiştir.
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Ülkemizde ise, Türk Bankac ılık Sistemi, Bankac ılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun kurulmas ını takiben 8 Şubat 2001 tarihli 24312 say ılı
Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlü ğe giren, "Bankalar ın İç Denetim Ve
Risk Yönetimi Sistemleri Hakk ında Yönetmelik" ile, risk yönetimi olgusu ile
tanışmıştır. Bu düzenlemeyi takiben Türk Bankac ılık Sisteminin Sermaye
Yeterlilik' Rasyosunada piyasa riskine maruz tutar eklenmi ş ve uluslararas ı
uygulama ile paralellik sağlanmıştır.
Bankac ılık sektörünün d ışa aç ılma döneminde, gerek bilanço
büyüklükleri gerekse de faaliyet gösteren banka say ıs ı baz al ındığında önemli
bir aşama kaydetti ği aşağı da yer alan Tablo ve Grafıklerin incelenmesinden
anlaşı lmaktad ır.
* Eylül 2003 Ayı itibariyle.
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Grafik 1: 1980-09/2003 Dönemi Sektörde Faaliyet Gösteren Banka
Sayıs ı .
Kaynak: TBB:Bankalar ımız 2002, TBB:40.Y ı l, TBB:09/2003 Banka
Bilgileri.
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Ancak 1980 sonras ı dönem banka say ısı baz al ınarak değerlendirilecek
olursa; Türk Bankac ılık Sistemindeki banka say ısın ın 1980-1999 döneminde
1983, 1991 ve 1994 y ılları dışında her y ı l arttığı ve 1999 yılsonu itibariyle
banka say ı sının 81'e ulaştığı, sonraki y ı llarda ise gerek bankalar ın TMSF
tarafından devir al ınmaları gerekse de banka birle şmeleri yoluyla banka
sayı s ının azalarak Eylül 2003 tarihi itibariyle 51'e dü ştüğü
gözlemlenmektedir.Banka say ı s ındaki 1999 y ılına kadar devam eden art ış ve
sonrasında yaşanan tasfiye sürecinin yorumlanmas ının bankaların bilanço ve
gelir/gider kompozisyonlar ındaki de ğişikliklerin anlaşılması ile mümkün
olacağı dü şünülmektedir. Bankalar ın bilonço ve gelir/gider yap ı larının
değişmesinin ekonomik konjonktürün bir sonucu oldu ğundan hareketle özellikle
Türkiye ekonomisinde ya şanan 1990 sonras ı gelişmelerin özetlenmesinde fayda
görülmektedir.
1990 Sonrası Ekonomik Gelişmeler ve Sektöre Etkisi
Türkiye ekonomisi 1989 yılından sonra "yüksek faiz, yüksek enflasyon"
dönemine girmiştir. Artan bütçe aç ıklarının önemli bölümünün iç borçlanma
yoluyla karşılanmas ı mali kaynaklara olan kamu talebinin artmas ına neden
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Grafik 2: 1980-09/2003 Dönemi Sektör Bilanço Büyüklükleri.
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Kaynak: TBB:B-ankalar ımız 2002, TBB:40.Y ıl, TBB:09/2003 Banka
Bilgileri.
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olmuş, bu olgu ise sektör bilançolas ındaki Menkul Değerler Cüzdan ında (MDC)
takip edilen k ıymetlerin bilançoya oran ını 1990 yılındaki % 11 seviyesinden
1999 yı lsonu itibariyle % 21 düzeyine ç ıkarm ıştır. Bilançolardaki MDC oran ı
artışının etkisi kaç ınılmaz olarak gelir/gider tablolar ına da yansm ış ve
MDC'nından elde edilen faiz gelirinin toplam faiz gelirine oran ı aynı dönemde
1990 y ılındaki % 20 seviyesinden 1999 y ılında % 25 seviyesine ç ıkmıştır
(T.B.B., 2002.). Bilançolarda ta şınan MDC oran ı artışının sektör aç ıs ından
yarattığı olumsuzluk ise, piyasa riski kapsam ında değerlendirilen ve bilançonun
bütününe ilişkin faiz oran ı risklerinin artmas ıdır.
Diğer yandan, 1990'l ı yıllarda makro dengesizliklerin giderilmesine
yönelik doğru politikaların uygulamaya geçirilememesine bağlı olarak
beklentiler kötüleşmiş ve belirsizlik artm ıştır. Ekonomik birimler mali
tasarruflar ı içinde döviz cinsinden aktiflerin pay ını arttırmışlar, TL cinsinden
fınansal aktiflere olan talep ise çok yüksek faizle çok k ısa vadelerde
gerçekle şm?Ştir. Bu durum bankalar ın bilanço yap ı larını olumsuz yönde
etkilemiştir. Kamunun artan borçlanma ihtiyac ı, yükselen TL fonlama maliyeti
nedeniyle bankalar yurtd ışından borçlanarak pozisyon açmaya ba ş lam ışlardır.
Ekonomik birimlerin TL yatırım araçlarında kısa vadeyi tercih etmeleri
aktif/pasif vade uyumsuzlu ğu sonucunu doğurmuş ve bankalar ın karşı karşıya
oldukları bilançonun bütününe ili şkin faiz oran ı risk miktarını artırmıştır. Döviz
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cinsinden borçlanarak pozisyon açan bankac ıl ık sistemi ise taşı dığı kur riskini
artırmaktad ır.
1994 yılı bankalar sektörü aç ısından risklerin zarara dönü ştüğü bir yı l
olmuştur. Kamu aç ığındaki artışa rağmen genişleyici politika uygulamas ının
sürdürüldüğü bir ortamda faiz oranlar ının düşürülmesi yönündeki ısrarc ı
yaklaşım nedeniyle mali sektörde gerilim artm ıştır. Piyasalar tarafından
gönderilen sinyallere rağmen, parasal geni şleme ve Hazine bonolar ına getirilen
vergi gerek yurtiçi gerekse yurtd ışı yatırımcı ların TL cinsinden mali araçlardan
kaçmalarına neden olmu ştur. Faiz oranlar ı yükselmiş , TL yabanc ı paralar
karşısında değer kaybetmi ş, mali sistem küçülmüştür. 1994 y ılında bankac ılık
sisteminin toplam aktifleri 68.6 milyar dolardan 51.6 milyar dolara,
özkaynaklar ı ise 6.6 milyar dolardan 4.3 milyar dolara dü şmüştür. (T.B.B.,
2002:18)

a

1995 yılında toparlanma e ğilimine giren Türkiye, 1997 seçimlerinden
sonra yurtd ışı borçlanman ın arttırı lmas ı amac ıyla IMF ile bir anla şma zemini
bulunmaya çal ışılm ış ve 1998 y ı lının ikinci yarısında IMF ile bir yakın izleme
anlaşması imzalanm ıştır. 1998 Rusya krizi ve 1999 depremleriyle sars ı lan
Türkiye; 2000 yı l ı na, amaçlar ı Türkiye'yi enflasyondan kurtarmak, büyüme
potansiyelini art ırmak ve toplumun tüm sektörleri için daha iyi bir hayat
standardı oluşturmak iddias ında olan kapsaml ı bir ekonomik program ile
girmiştir.
2000 Yılında Türkiye'de Uygulanan istikrar Program ı
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2000 yı lında Türkiye'de uygulanan istikrar program ı üç temel unsura
dayanmaktad ır bunlar; program ın baş langıcında, kamu sektörü temel fazlas ının
mümkün olduğunca yüksek tutulmas ı , yap ısal reformlar ve tutarl ı gelir
politikaları ile desteklenmi ş döviz çıpası uygulaması yapılmıştır. (Co şkun,
2001) Program ın bankac ılık sektörü aç ı s ından en önemli bile şenleri;
uygulanmas ı taahhüt edilen döviz kuru ve para politikalar ıdır. Bu politikalar ın
aktarılmas ı ile bankac ı lık sektörünün bu dönemdeki davran ışlarının daha iyi
anlaşılacağı düşünülmektedir.
Döviz Kuru Politikas ı

istikrars ız ekonomilerin temel sorununun belirsizlik olduğundan
hareketle T.C.Merkez Bankas ı tarafından, 1 ABD Doları ve 0,77 EURO'dan
oluşan bir kur sepeti olu şturulmu ş ve 2000 y ı l ı içinde günlük olarak kur
açıklamas ı yap ılm ıştır. Günlük kur aç ıklamas ı ile kur riskinin minimize
edilmesinin yan ında, enflasyonist beklentiler de k ırılmaya çalışılmıştır. Böylece
gerek mal gerekse mali piyasalardaki yo ğun dalgalanmalar ın azaltı lması
öngörülmüştür.(Erçel, 1999)
Açıklanan sepete kar şı , döviz kurunun izleyece ği yol, öncelikle 2000
yılı için ilan edilmi ştir. T.C.Merkez Bankas ı , sürünen paritelere dayanan kur
politikası izleyece ğini açıklamıştır. 2001 yılının ilk altı aylık dönemine ili şkin
olarak, her üç ay sonunda, döviz kuru yolunun daha önceden ilan edilmi ş
bölümünü değiştirmeden, döviz kuru takvimi ek 3 ay daha uzat ılacaktır.
Enflasyondaki dü şüş sürecini devam ettirmek amac ıyla, uzatı lan 3 ay için
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devalüasyon oran ı bir önceki dönemde ilan edilen orandan farkl ı olabileceği
benimsenmi ştir. Bu rejimin uygulamaya ba şlanmas ını' takip eden ilk 18 ay
içerisinde söz konusu döviz kuru etraf ında bir bant olmayacakt ı . 1 Temmuz
200 l'den sonra ise merkez parite etraf ında simetrik olarak giderek geni ş leyen
bir bant uygulamas ına geçilecekti. Bu bant, her y ıl bir ucundan diğer ucuna %15
puanlık bir oranda geni ş leyecekti. Band ın toplam geni şliğinin, Aralık 2001
sonunda %7.5 1e, 2002 yılının Haziran ay ının sonunda %15'e, 2002 Aral ık ayı
sonunda %22.5'e ç ıkarılması planlanmıştı . (Erçel, 2000)
1 Temmuz 2002 y ı lından itibaren bant sistemine geçilmesinin amac ı
T.C.Merkez Bankas ı 'nın döviz kuru üzerindeki yapt ırım gücünü azaltmak ve
döviz kurunun oldukça dü şük düzeylere inmesi beklenen enflasyon
koşullarında daha çok arz ve talep ko şullarına göre belirlenmesine imkan
vermekti.
Para Politikası

2000 yılı başı ile uygulanmaya başlanılan para politikas ı "Para kurulu"
sistemine benzemekteydi. Bu politikan ın en önemli özelliği Merkez Bankas ının
para arzı üzerindeki kontrolünden ve belli oranda faizleri belirleyebilme
gücünden vazgeçmesiydi. (Paras ız, 2001:432)
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Para politikas ı çerçevesinde, likidite miktar ının, Merkez Bankası'na
girecek döviz karşılığı piyasaya Türk Liras ı verilmek suretiyle kontrol alt ına
al ınması öngörülmüştür. T.C.Merkez Bankas ı, döviz varlıklarını artırdığı sürece
piyasaya TL vermesi, aksi durumda yani döviz sat ıp bilançosundaki döviz
varl ıklarını düşürdüğünde piyasadan TL alarak likidite miktar ını düşürmesi
planlanmıştır. Diğer bir anlatımla, para arz ını ve belli bir noktaya kadar yurt içi
faiz oranlarını belirleyen temel parametre, yurt d ışından ülkemize gelecek döviz
miktarı olmuştur.
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T.C.Merkez Bankas ı 'nın 2000 yılında Para Kurulu benzeri bir politika
izleyeceğ inin en belirgin göstergesi bilançosundan yarat ılan ancak sadece döviz
karşılığı yaratılmayan para arz ı anlamına gelen "Net İç Varl ıklar8" (NİV)
kalemini dar bir bant içinde kontrol etmeye ba şlamasıydı .Merkez Bankas ı
piyasadaki likiditeyi Net İç Varlıklar hesab ına göre ayarlayacakt ır. Net İç
Varlıkların %5 band ında değişmesine izin verilmesi bir yerde Merkez
Bankas ı'nın daha öncede belirtildi ği gibi likidite kontrol alan ının kısıtlanması
anlam ına gelmektedir.(Sönmez, 2000) Uygulanan politika ile di ğer bir
performans kriteri olan Net D ış Varlıklar hedefinin otomatik olarak sa ğlanacağı
öngörülmekteydi. Şöyle ki; herhangi bir nedenle T.C. Merkez Bankas ı piyasaya
döviz satmaya başlarsa Net İç Varlıklar performans kriterini tutturabilmek
amacıyla satışını gerçekleştirdiği döviz miktarının Türk Liras ı Karşı lığını

01/01/2000 tarihi ile sürünen pariteler tipli kur rejimi ba şlam ışt ı r.
NIV TCMB bilançosu çerçevesinde belirlenmesine ra ğmen rezrv paradan farkl ı bir
göstergedir. Rezrerv para yaln ızca TL arz ı n ı gösterirken NIV kalemi ise TL arz ı nın net
döviz varl ı klar ı na dengesini göstermektedir. Merkez Bankas ı 'n ı n TL yükümlülüklerini rezerv
paraya yak ın bir gösterge olan parasal taban ile özde ş leştirdiğ imizde Net Iç
Varl ı klar=Parasal Taban ile Net Döviz Varl ı kları aras ı ndaki farka eş it olmaktad ı r.
7
8
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piyasalardan çekmek zorundayd ı .9 Türk Liras ı arzının azalt ı lmas ı anlamına
gelen bu operasyon Türk Liras ı faiz hadlerinin yükselmesine neden olacak,
Türk Liras ı faiz hadleri ile öngörülen devalüasyon aras ındaki marj ın açılması ise
arbitraj fırsatı anlam ına gelecek, bu olgunun ise T.C.Merkez Bankas ı 'na döviz
satı lmaya baş lanmas ına neden olaca ğı düşünülmekteydi. İş leyecek bu
mekanizma sayesinde faiz oranlar ının yeni bir seviyede dengeye gelece ği
varsay ı lmaktayd ı .Yukarıda aç ıklanan mekanizma nedeniyle, yabanc ı
sermayenin ülke ekonomisine yat ırım yapması ya da kredi açmas ı halinde para
arzının artmas ı dolayısıyla yurt içi faiz hadlerinin dü şmesi ile ekonomik geli şme
mümkün olacakken tersi durumda Türk ekonomisinin geli şmesi mümkün
olmayacaktır.(Paras ız, 2001:436)
2000 yı lında uygulanan para ve döviz kuru politikalar ının bankac ılık
sektörü üzerine olan etkileri incelemeden önce, 1997-1998 y ı llarında Güney
Doğu Asya ülkelerinde ortaya ç ıkan krizleri aç ıklamakta kullan ı lan üçüncü nesil
modeller' ° perspektifinden dü şünmeye olanak sa ğlaması bakım ından bankac ılık
sektörünün 1999 y ı l sonu itibariyle, taşıd ığı risklerin incelenmesi krizlerin
anlaşılması için gerekli bir konudur.
istikrar Program ı Başında Türk Bankac ılık Sistemi
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Bankac ı l ık sektöründe yer alan banka say ı sı 1999 sonu itibariyle 81'e ve
sektör bilanço büyüklü ğü ise 133,5 milyar Amerikan Dolar ı seviyelerine
ulaşmıştır. Ancak artan banka say ı sı yeterince derinle şemeyen mali sistemde
rekabetin artmas ı sonucunu do ğurmuştur.
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1994 krizi sonras ında kısa vadeli yatırım araçlarına olan talep, bu
dönemde bankaların bilançolarında aktif pasif vade yap ısı uyumsuzlukların ı
artırmıştır. Örneğin, daha öncede belirtildi ği gibi bilanço içindeki oran ı 1999 yıl
sonu itibariyle %21 düzeyine ç ıkan MDC'n ının ortalama vadesi 16,3 Ay
(T.C.Hazine Müste ş arlığı , 1999) en uzun vadeli kaynak olarak gösterilebilecek
vadeli mevduat ın ortalama vadesi yaln ızca 2,15 ayd ır", yurt d ışı borçlanmalar
haricinde geriye kalan tek önemli pasif kaleminin repodan sa ğlanan fonlar
Bu iş lemi o dönemde yapt ığı Aç ı k Piyasa I şlemleri miktarın ı azaltmak suretiyle kolayca
başarabilmekteydi.
ı ° Üçüncü nesil model savunucular ına gore 1997-1998 y ı llarında Güney Do ğu Asya ülkelerinde
yaşanan krizler temel olarak bankac ı l ık sisteminde ortaya ç ıkan aksakl ıklardan kaynaklanm ış ve
finansal krizler genel ekonomik krizin bir parças ı olarak ortaya ç ıkm ış lard ır. Ülkeye giren nakit
akımları , yükümlülükleri zimmi olarak devlet garantisinde oldu ğu varsay ılan Bankac ıl ık sisteminin
borç verme kapasitesini art ırmaktad ır. Buna karşın genelde bankac ı l ık sistemlerinin plasman
aktivitesi yeterince regüle edilemedi ğinden bankaların bir bölümü aşırı riskli ve kötü yatırım
kararlar ı almaktad ı r. Özellikle aşı rı riskli yat ırı m kararlar ı finansal varl ı k fiyatlarında bir enflasyona
sebep olmaktad ır. Bu yolla finasal k ırılganl ık artmakta ve ba ş layan bir bankac ılık krizini yerel
paraya bir spekülatif atak ve finansal panik takip etmektedir. (Kaynak: Antonio Jose Alves,
Femando ferrari Filho, Luiz Femando Paula: "The Post Keynesian Critique of Conventional
Currency Crises Models and Davidson's proposal To reform the İnternational monetary System",
210)
11 Vadeli TL-YP mevduata ili şkin ortalama vade T.B.B. 1999 Y ılı Bankalar ımız kitab ında yer alan
mevduat ın vade yap ıs ı tablosunda yer alan veriler kullan ılarak bulunmuştur. Vade dilimlerine ili şkin
gün say ı ları ise bir aya kadar mevduat tutarlar ı için 0,5 Ay, üç aya kadar mevduat tutarlar ı için 1,5
Ay, altı aya kadar mevduat tutarlar ı için 3,0 Ay ve 12 ay ve üzeri mevduat tutarlar ı içinse 6,0 Ay
olduğu varsay ıl mıştı r.
9
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olduğu ve bunun vadesinin de genellikle en fazla yedi gün oldu ğu göz önüne
alındığında, bankaların 1999 y ıl sonu itibariyle taşıdıkları faiz oran ı ve likidite
riski aç ık olarak gözler önüne serilmektedir.1994 y ı lı sonrasında, artan reel
faizler bankalar ı pozisyon açmaya yöneltmi ştir. Açılan pozisyonlar ın kaynağı
yurtd ışı borçlanma olabildi ği gibi DTH lar kullan ı larak da pozisyon aç ılmıştır.
Pozisyon açman ın kaynağı neresi olursa olsun yaratt ığı tek sonuç bankalar ın
taşıdıkları kur riskini art ırmasıdır. 1999 yıl sonu itibariyle bankac ılık sektörünün
bilanço içi pozisyon aç ığı (YP Aktif YP Pasif fark ı) Grafik 2'den de izlenece ği
üzere 13,22 Milyar USD'ye ç ıkmıştır.

Grafik 3: 1992-1999 Y ıllar itibariyle Bilanço İçi Açık Pozisyon
Tutarları .
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Kaynak: TBB: TBB Bankac ı lık Sektörü 3 Ayl ık Banka Bilgileri (1992-

2001).

Grafik 3'den de izlenebilece ği üzere bankac ılık sektörünün aç ık pozisyon
miktarı 1994 krizi sonras ında hızla artm ış, bu hızlı artışın sektörün özkaynak
artış h ızından fazla olmas ı nedeniyle de (Aç ık Pozisyon miktar ının
Özkaynaklara oran ı 1994 sonras ında dramatik şekilde artm ıştır Grafik 4)
bankaların taşıdıkları kur riski miktarı nı art ırm ıştır.
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Grafik 4: 1992-1999 Y ı llar itibariyle Aç ık Pozisyon/Özkaynak Oran ı .
Kaynak: TBB: TBB Bankac ılı k Sektörü 3 Ayl ı k Banka Bilgileri (19922001).
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Özetlemek gerekirse, Türk Bankac ı l ık Sistemi 2000 yı lına sermayeleri ile
uyumlu olmayan kur, faiz oran ı , likidite riskleri ile girmi ş lerdir. Buna karşın
bankac ılık sektörünün Net Dönem Kar-Zarar/Özkaynaklar rasyosu 1999 y ıl
sonu itibariyle - % 14,9 olarak gerçekle şmi ş bir diğer anlatımla sektör konsolide
bazda yakla şık 305,6 trilyon TL zarar etmi ştir.
istikrar Program ı Sı ras ında ve Sonras ında Türk Bankac ılık
Sistemi:Çözüm Önerileri
Risklilik düzeyi oldukça yüksek ve karl ığı azalan Türk Bankac ı lık
sistemi 2000 y ı lında uygulanan istikrar program ını eski parlak günlerine dönme
fırsatı olarak algılamıştır.Sürünen parite sisteminin uygulamas ı ile; Merkez
Bankas ı taahhütlerinin arkas ında durduğu sürece, Türkiye'de yerle şik bir banka
için ABD doları satarak Türk Liras ı aktif taşımak ile EURO aktif taşımanın riski
eşitlenmi ştir. Di ğer bir anlat ımla devalüasyon oran ı bilindiğ inden kur riski
yalnızca parite riski olarak kendini göstermektedir.Bu olgu, Türk Bankac ılık
Sistemi için bir yan ı lgıya yol açm ış ve bankalar aktiflerinde yer alan, TL bazl ı
finansal enstrümanlar ı -TL bazında getirinin devalüasyon oran ının çok üzerinde
olması dolay ı s ıyla- yo ğun biçimde aç ık pozisyon ile fonlamaya
başlamışlardı .Tabi ki an ılan dönemde bankac ılık sisteminin aç ık pozisyon
limitlerini belirleyen Yabanc ı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Taban ı
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Rasyosu .ve Döviz kur riski oran ı gibi yasal düzenlemeler mevcuttu. Ancak bu
düzenlemelerin özellikle holding bankalar ının holdingleri bünyesinde bulunan
şirketler ile yapt ıkları vadeli iş lemler sayesinde aç ık pozisyon miktarlarını
sınırladıkları bilinmekteydi. Dahas ı bu i şlemlerin önemli bir bölümünün fiktif
olduğu izlenimi uyanmakta, fiktif olmayanlarla ise bankalar ta şıyamad ıkları kur
risklerini grup şirketlerine devretmekteydiler.
Bankac ı lık sektörünün döviz borçlanarak elde etti ği fonlara, Türk Liras ı
bazlı enstrümanlarda kullanmas ı ile hem kur riski, hem de faiz oran ı riski
dolay ısıyla toplam risklilik düzeylerini art ırmaları n ı n nedeni bu risk
faktörlerinin bankac ı lık sektöründe bilinmemesi de ğildir. Sorunun bankalar ın
geçmi ş dönemdeki karlılıklarını devam ettirmedeki ısrarlar ı sonucu bu riskleri
görmezden gelmeleri oldu ğu düşünülmektedir. Hat ırlanacağı üzere program ın
başlaması ile faiz oranlar ı beklenenden çok daha fazla dü şmüştür. Bu olay ın
bankac ı lık sektörü aç ı sından önemi di ğer tüm şartlar ayn ı kalmak kayd ıyla reel
faizlerin dü şmesine bağlı olarak bankaların kar marjlann ın daralmas ıdır. Sektör
ise çözümü, özkaynak karl ılığınında geçmi ş dönemlerdeki yüzdeleri
yakalayabilmek amac ıyla toplam portföy büyüklüklerinin art ırı lmas ı olarak
bulmuştur.
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2000 yılı içerisinde zaten özkaynaklar ı ile uyumlu olmayan faiz oran ı ,
likidite ve kur riski düzeyini iyice art ıran Türk Bankac ı lık Sistemi aç ı s ından
Kasım 2000 dönemi likidite ve faiz oran ı risklerinin zarara dönü ştüğü, Şubat
2001 dönemi ise faiz oran ı , likidite ve kur risklerinin zarara dönü ştüğü tarihler
olmuştur. 2000 ve 2001 y ı llarında yaşanan krizler sonras ı 1999 y ı l sonu
itibariyle 81 olan banka say ısı 2001 yıl sonu itibariyle 61'e 2003 Eylül ay ı
itibariyle ise 51'e inmi ştir. Türk bankac ı l ık Sistemi 2000 ve 2001y ı llarında
toplam 8,3 katrilyon TL zarar etmi ştir.2000 ve 2001 y ıllarında yaşanan krizler
bankacı lık sektörü çal ışanlann ı da olumsuz etkilemi ştir. 1999 sonu itibariyle
173,988 kişilik istihdam yaratan sektörde çal ışanların sayı sı , 2001 yı l sonunda
137,495 ki şiye 2003 Eylül Ay ı itibariyle ise daha da azalarak 122,964 ki şiye
düşmüştür. Diğer bir anlat ımla bankacı lık sektörü istihdam ı 1999-09/2003
yılları aras ında % 29,3 oran ında azalm ıştır.(T.B.B., 2002, T.B.B., 2003:31)2002
Kas ım Ayında yapılan seçimlerin güçlü bir tek parti iktidar ı ortaya ç ıkarması ile
ekonomide esmeye baş layan iyimserlik havas ının da etkisiyle enflasyon
oranları hızla düşmeye başlam ıştır. Bu çal ışmanın kaleme al ındığı Ocak 2003
Ayı itibariyle TEFE art ışı yı ll ık % 13,9 TÜFE art ışı ise % 18,4 olarak
gerçekleşmiştir. 1970'lerin ortalar ından bu yana aç ıklanan en dü şük bu
enflasyon verilerinin ile desteklenen olumlu beklentiler ileriki dönemde reel ve
nominal faiz oranlar ını düşürecek, bu olgu ise bankac ılı k sektörü faiz marj ını
azaltacakt ır. Düşen faiz marj ı ise sektörün karl ılığın ı azaltacak, di ğer bir
anlatımla özkaynak karl ılığı üzerine bask ı yapacaktır.Konuya salt matematik
açıs ından yaklaşılacak olursa sorunun ( faiz marj ın ın dü şüşüne bağlı karl ı lığın
azalması) çözümü oldukça kolay görünmektedir.1)Veri bilanço büyüklü ğünde
düşen faiz marj ını artırmaya yönelik olarak aktif getirisinin art ırı lması, pasif
maliyetinin düşürülmesi veya her ikisinin bir arada yap ı lması .2)Veri faiz
hadlerinde, bilanço büyüklü ğünün artırı lması ile arzu edilen özkaynak karl ıl ığı
hedefine ula şılması .Ancak matematiksel olarak bu kadar kolay bir çözüme sahip
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probleme, sektörün bu davran ış lar sonucu maruz kalacağı risklerin tutar ı
açısından bak ıld ığında sorunun oldukça karmaşı k olduğu görülmektedir.Takip
eden bölümde sektörün karl ı lık azal ışına karşı verebilece ği düşünülen ve
yukarıda s ıralanan tepkiler ve bunlar ın bankac ı lık sistemini maruz b ırakacağı
riskler tartışılacaktır.
Aktif Getirisinin Artı rılmasına Yönelik Çözümler
Aktif getirisinin art ırı lması en genel anlat ımla sektörün kaynaklar ını daha
yüksek bir faiz oran ı ile plase etmesiyle başarı labilir. Bu ise ya daha uzun vadeli
yatırımlar yaparak 12 yada aktif vade yap ıs ı korunarak daha yüksek faizle borç
almaya gönüllü gerçek ve tüzel ki ş iler bulunarak ba şarı labilir.Sektörün uzun
vadeli yatırım alternatifini değerlendirmesi durumunda, zaten günümüzde var
olan sistemin aktif pasif vade uyumsuzlu ğu daha da artacak ve maruz kal ınan
likidite ve faiz oran ı riskleri daha da artacakt ır.Diğer yandan daha yüksek faizler
ile borç almaya istekli ki şilerin borç ödeyebilme kabiliyetlerinin di ğerlerinden
daha düşük olmas ı nedeniyle bu alternatifin ise sektörün maruz kald ığı kredi
riski miktarını art ıracağı düşünülmektedir.
Pasif Maliyetini Dü şürmeye Yönelik Çözümler

pe

cy

a

Pasif maliyetini düşürmeye yönelik çözümler daha dü şük faiz oranlar ı ile
borç vermeye istekli ki şilerin bulunması alternatifi d ışında, vadesiz mevduat
hacminin art ırı lması , daha k ısa vadeli kaynak bulunmas ı veya düşük
devalüasyon beklentisinin oldu ğu dönemlerde TL'ye karşı pozisyon aç ı lmas ı
olarak s ıralanabilir.Öncelikle belirtilmesi gerekir ki, sektörün geneli aç ısından
daha düşük faizle borç vermeye istekli ki ş ilerin bulunmas ının mümkün olmadığı
düşünülmektedir. Ayr ı ca 2004 y ı lı içerisinde mevduat üzerindeki devlet
garantisinin önce s ın ırlanacağı sonras ında ise tamamen kald ırı lacağı göz önünde
bulundurulduğunda özellikle büyük mevduat mü şterilerinin bir k ı sm ının kamu
bankaları veya çok şubeli Özel Sermayeli Bankalara kayaca ğı dü şünülmektedir.
Bu sürecin ise az şubeli bankalar ın kaynak maliyetini olumsuz etkileyece ği
düşünülmektedir.Pasif maliyetinin dü şürülmesine yönelik en etkin çözümlerden
birisi olarak görünen vadesiz mevduat hacminin art ırılmas ı sonucu sektörün
likidite riskinin önemli miktarda artaca ğı düşünülmektedir.Finansal teorinin bir
uzantısı olarak, vade art ışının belirsizlikleri art ırmas ı nedeniyle faiz oranlar ın ı
artırdığı görüşü baz al ı ndığında, bankaların daha k ı sa vadeli kaynaklar ı göreli
daha dü şük faiz oranlar ı ile bulmaları mümkün görünmektedir. Ancak bu
çözümün yarataca ğı sonuçlar zaten bozuk olan aktif pasif vade uyumsuzlu ğunu
daha da art ırarak maruz kal ınan likidite ve faiz oran ı risklerini art ırmas ıdır. Pasif
maliyetinin azalt ı lmasına yönelik olarak bankalar ın kullanabilecekleri
yöntemlerden biri de —dü şük devalüasyon beklentisinin bulundu ğu dönemlere
de- yabanc ı para yükümlülükleri ile Türk Liras ı 'na karşı pozisyon açmaktır.
Ancak bu durumda da maruz kal ınan döviz kur riski artacakt ır.

12 Türk Liras ı verim e ğrileri incelendi ğ inde uzun vadeli yat ırı mlar için talep edilen faiz oranlar ın ın
belirsizliklerin art ışı na bağl ı olarak artt ığı görülmektedir.
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Bilanço Büyüklü ğünün Artırılarak Arzu Edilen Karl ılığa Ula şılması
Türk Bankac ılık Sisteminin 2003 Eylül tarihi itibariyle, 3 katrilyon TL
bilanço içi aç ık pozisyona sahip oldu ğu, üç aya kadar likidite ihtiyac ının
yaklaşık 36 katrilyon TL ve ilk bir ayl ık zaman dilimindeki faiz oranı riskine
duyarl ı boş luğunun 25 katrilyon TL oldu ğu göz önünde bulunduruldu ğunda,
sektörün bilançosunu ayn ı kompozisyonla artırmas ı durumunda sistemin maruz
kalacağı likidite, faiz oran ı, döviz kur riskleri ayn ı oranda artacakt ır.

Sonuç

a

Yukarıda aç ıklanmaya çal ışıldığı üzere, bankac ılık sektörünün karl ılığı
artırmaya yönelik ataca ğı ad ımlar maruz kald ığı risk tutarlar ını artıracaktır.
Ancak tabidir ki, bankalar risk alarak kar eden ticari i şletmelerdir ve bu
işletmelerin varl ıklarının temel nedeni kar etmektir. Bu çal ışma kapsamında
verilmeye çal ışılan temel dü şünce bankalar ın karlılıklarını artı rmaya yönelik
kararlar al ırken, bu kararlar sonucu hangi risklere ve ne miktarda maruz
oldukların ın fark ında olma ve maruz kalabilecekleri muhtemel zararlar ile sahip
oldukları özkaynak uyumunu gözetme zorunlulu ğunda olduklarıdır. Ancak bu
yolla sistematik risklerin minimum seviyeye indirildi ği ve Türk ekonomisine
kalkınma yolunda her zaman destek olabilecek bir bankac ılı k sisteminin var
olabileceği düşünülmektedir.
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Cumhuriyet döneminde önemli geli şmeler gösteren Türk Bankac ılık
Sistemi özellikle 2000-2001 y ı llarında uygulanan istikrar program ı sırasında
ortaya ç ı kan krizler ile önemli bir yara alm ıştır. Ancak bu dönemde ya şanan
krizlerde bankac ılık sisteminin bu denli büyük yara almasının sebeplerinden biri
olarak da sektörün baz ı riskleri görmezden gelmesi oldu ğu düşünülmektedir.
2003 yı l ı ile birlikte tekrar geli şim sürecine giren sektörde önümüzdeki
dönemde bazı yap ısal deği şikliklerin olması düşen enflasyon göz önüne
alındığında kaç ın ılmaz görülmektedir. Bankac ı lık sisteminde yaşanması
muhtemel bu yapısal değişim sürecinde, risk odakl ı bir karar alma' sürecinin
işletilmesi ile bankalar ın özkaynakları ile uyumlu riskleri taşımaları bu yolla da
sistematik risklerin minimum seviyeye indirildi ği ve Türk ekonomisine
kalkınma yolunda her zaman destek olabilecek bir bankac ılık sisteminin
yaratı labileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Hızlı teknolojik değiş im, artan rekabet, sivil toplum örgütlerinin
tüketicileri bilinçlendirme çabalar ı , hükümetlerin insan sa ğlığına ilişkin
düzenlemelerinin artmas ı gibi nedenlere bağlı olarak ürün güvenli ği kavramının
önemi gittikçe artmaktad ır. En dar anlamda ürünün tüketiciye zarar vermemesi
olarak ele al ınan kavram, i şletmeler aç ısından tüketicilerin ürün güvenli ği
algılamasının göreceli olmas ı nedeniyle daha da karma şık hale gelmektedir. Bu
bağlamda i ş letmelerin ürünlerini sadece standartlara uyarlamalar ı
tüketicilerin ürün güvenli ği algı sını etkileyen faktörleri de tespit ederek
pazarlama çabalar ını buna adapte etmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ürün Güvenli ği, Tüketici, Alg ılanan Ürün
Güvenliği
PRODUCT SAFETY AND PRODUCT RELATED FACTORS
AFFECT PERCEIVED PRODUCT SAFETY

ABSTRACT
The importance of product safety is becoming a growing concept
because of rapid technological change, growing competition, remaining efforts
of NGO's rising consumer conciousness, increased legislations of governments
about human health and such reasons. In the narrow sense product safety is
taken as the product that is not harming the consumer, but because of the
changes in the perception of consumers on product safety, the concept becomes
more complex. In this sense, firms not only have to tailor their products to
Gazi Üniversitesi İ. İ.B.F. İşletme Bölümü
Gazi Üniversitesi İ. İ.B.F. İşletme Bölümü
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standarts, they also have to know the factors that affect consumers product
safety perceptions, and adopt them to their marketing efforts.
Key Words : Product Safety, Consumer, Perceived Product Safety
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Ürün güvenliği kavram ı , içinde birçok farkl ı boyutu bar ındırmas ı ve
ilişkili olduğu faktörler aras ındaki ilişkinin karmaşıkl ığı nedeniyle üzerinde
durulmas ı gereken bir kavram niteli ği taşımaktadı r. Ancak, konunun önem
derecesi dikkate al ınd ığında pazarlama literatüründe üzerinde yeterince
durulmadığı söylenebilir.
Teknolojik değişimin hızla yaşandığı ve buna bağlı olarak ürün hayat
seyirlerinin gün geçtikçe k ısaldığı günümüz rekabet ortam ında, üretilen ürünün
tüketiciye zarar verip vermedi ğ inin tespit edilmesi hem maliyet hem de ürün
testlerinin ne kadar süre alaca ğın ın belirsiz olmas ı nedeniyle güçle şmiştir.
Bunun yan ı nda ürün güvenliğinin tüketicinin gözünde göreceli bir kavram
olmas ı da iş letmelerin güvenlik önlemlerini sadece standartlara uymak olarak
değerlendirmelerini engellemektedir. I ş letmeler tüketicinin ürün güvenli ği
algı lamas ı n ı etkileyen faktörleri bilmek ve pazarlama çabalar ında bunlara uygun
düzenlemeler yapmak zorundad ırlar.
Çal ışmada öncelikle, pazarlama literatüründe ürün güvenli ği kavram ının
nası l ele al ındığı ortaya konulmaya çal ışılmış , daha sonra bu kavram ın yakı ndan
ilişkili olduğu ürün kalitesi, risk kavramlar ı ve ürün güvenli ğiyle ili şkili
tarafların ortaya konulmas ı amaçlanm ıştır. Son olarak da alg ılanan ürün
güvenliği kavramı aç ıklanarak, tüketicinin ürün güvenli ğ i algısını etkileyen,
ürünle ili şkili faktörler ortaya konulmaya çal ışı lm ıştır.
1. Ürün Güvenli ği Kavram ı

Ürün güvenli ği kavram ı en dar anlamda ürünün tüketiciye herhangi bir
zarar vermemesi olarak ele al ınabilir. Bu şekilde tan ımlandığında literatürde çok
yer alan bir kavram izlenimi yaratsa da, üzerinde konunun öneminin gerektirdi ği
kadar çok çal ışılmad ığı görülmektedir. Temel pazarlama kitaplar ı incelediğinde
ürün güvenli ği kavram ının farkl ı baş l ıklar alt ı nda ele al ındığı görülmektedir.
Dolay ısıyla kavram ı n pazarlama literatüründe nerede yer almas ı gerekti ği bile
açıkça ortada değildir.
Mc. Charty ürün güvenli ğini ürün tasar ımı içinde dikkate al ınmas ı
gereken bir kavram olarak ele alm ıştı r. Üretim yönelimli i ş letmelerin bu konuya
yeterli önem göstermediklerini; ancak, hatal ı tasarımlar nedeniyle aç ı lan büyük
davaların, sosyal çevredeki de ği ş imlerin zaman içinde bu konuya verilen
önemin artmas ına neden oldu ğunu belirtmi ştir (Mc Charty,1971,s.231).
Semenik
ve Bamossy ise ürün güvenli ğini ürünle ilişkili etik
kavramlar ın içine dahil etmi ş lerdir. Güvenlik sorunun kat ı l ımcıları ; ürün,
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kullanıcı ve ürünün kullanım şekli olmak üzere üç boyutta ele al ınm ıştır. Ürün
güvenliği sorunun çözümü için; yasal düzenlemeler ve hükümet müdahaleleri
dışında kullanıcın ın bilgilendirilmesi yoluyla bilinçli kullan ı m sağlanmas ı
üzerinde durmu ştur.
Bunun yan ında ürün güvenliği konusuna en felsefi, geni ş ve katı lımcı
bakış açıs ının "normatif otoriterlik"; daha aç ık bir ifade ile tüketici sorunlar ının
büyük karde ş yaklaşımı ile ele alınması olduğu belirtilmiştir. Bu yaklaşım
tüketicinin iyi veya kötüyü ay ırt edememesi varsay ımına dayanmaktad ır. Böyle
bir yaklaşımı uygulamak, tüketicinin yetersizli ğinin üstesinden gelebilmek için
koruyucu yasalar ın çıkarılmasına önayak olur. Günümüzde bu tip yasal
düzenlemelere rastlanmaktad ır. Emniyet kemeri takma zorunlulu ğu bu konuda
örnek olarak verilebilmektedir (Semenik ve Bamossy,1993,s.214).
Altunışık ve diğerleri ürün güvenli ğini makro çevre faktörlerinden
ekolojik faktörlerin içinde ele alarak; çevre ve insan sa ğlığına zararl ı olabilecek
hammadde ve di ğer maddelerin ürünlerde kullan ı lmamas ı olarak
tanımlamış lardır (Altunışık ve Torlak,2001,s.112).
Tek ise, ürün güvenliğini ürün kavram ının içinde ürün sorumlulu ğu
kavram ı altında ele alarak; mal ve hizmetlerin tüketici ve /veya kullan ıcı ların,
tüketim veya kullanım esnas ında ya da sonras ında, ürünlerden herhangi bir zarar
görmemeleri olarak tan ımlam ıştır (Tek,1999,s.47).
Wisner ürün güvenli ğini birçok pa7arlamac ının karşılaştığı bir sorun
olarak tan ımlam ış ve büyük firmalar ın bütçelerinden ürün güvenli ğine ayırdığı
payın riskli ürünler için gün geçtikçe art ığını •somut örnekler vererek
açıklamıştır (Wisner,1996,s.134).
Zikmund ve arkada ş ları ise ürün güvenliğini ürün stratejisiyle
ilişkilendirilmesi gereken etik bir kavram olarak ele alarak, kavram ı "tüketicinin
güvenlik hakkı" olarak ifade etmeyi tercih etmi şlerdir (Zikmund ve
D 'Amico,1995,s.79).
Rosenberg ürün güvenli ğini, ürün kalitesi, ürün destek hizmetleri, kredi
hizmeti, ürün garantisi ve sat ış sonrası hizmetlerle birlikte "di ğer ürün- ili şkili
stratejiler" başlığı altında ele alm ıştı r. Bu konudaki yasal uygulamalar ın, ürün
güvenliğ iyle ilişkili kurumların baskısıyla geliştirildiği ve tüketicinin de bu yolla
bilinçlenmesi ile ş irketlerin bu konuya olan ilgilerinin artmakta oldu ğunu
belirtmi ştir (Rosenberg,1977,s.97).
Kottler ve Armstrong'un ürün güvenli ğini ele al ış biçimleri ve konuya
yer verme geni ş liklerinde aradan geçen zamana ve konunun öneminin artmas ına
karşın herhangi bir değişiklik olmad ığı görülmektedir. Gerçekten, bu yazarlar ın
1989 ve 2001 yıllarında yay ımlanmış "Pazarlama Prensipleri" ba ş lıklı
eserlerinde konuya ili şkin hiçbir görüş değişikliğinin bulunmadığı göze
çarpmaktad ır. Ürün güvenli ğini ürün kararlar ı ve sosyal sorumluluk baş lığı
altında ürün kalitesiyle birlikte ele alan yazarlar; üreticilerin ürün güvenli ği ile
ilgili yasal düzenlemelere uymalar ı ve tüketiciye zarar verebilecek ürünleri
üretmekten kaç ınmaları gerektiğine değinmişlerdir (Kotler,1989,s.154); (Kotler
ve Armstrong,2001,s.135).
Torlak ise ürün güvenli ğini, mal ve hizmetler ile ilgili ahlaki konular
başl ığı altında incelemiş ve tüketicilerin i ş letmelerden can ve mal güvenliklerine
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zarar vermeyecek ürünler beklediklerini ve bu anlamda konunun önemli bir
ahlaki karar alan ı oluşturduğunu belirtmi ştir (Torlak,2001,s.68).
Literatürde ürün güvenli ğ i kavram ı n ın genelde ürün kalitesi kavram ı ile
birlikte ele al ı ndığı görülmektedir (Kotler ve Armstrong,2001,s.127);
(Tse,1999,32);(Siu,2002,17);(Curlo,1999,s.23). Ürün güvenli ğinin ürün kalitesi
kavram ının alt ında incelenebilece ğine dair görü ş ler de ortaya at ılmıştır. Bir
ürünün kaliteli olmas ı , başka bir deyi şle beklentileri kar şı laması, bu ürünün
güvenli olduğu anlamına gelmemektedir (Tse,1999,s.37). Örne ğin bir cilt kremi
ciltte istenen etkiyi yarat ırken uzun vadede tüketiciye kal ı cı hasarlar verebilir.
Bu düşünceden hareketle ürün güvenli ği kavram ının ürün kalitesi ile beraber
ürünün somut k ısmı içinde yer alabilece ği söylenebilir. Ancak literatürde ürün
güvenliğine, ürünün somut kı smı içinde ayrı bir faktör olarak Tse'nin çal ışması
dışında yer verilmediği görülmüştür. Ürün güvenli ği tek başına ele al ınabilecek
geni şlikte ve birçok farkl ı faktörün etkisi alt ında olan bir kavramd ır. Günümüz
tüketicisinin bilgi kaynaklar ına çabuk ulaşabilmesi, başka bir deyişle bilgi
toplumu içinde yaş amas ı ve teknolojik geli şmelerin insan sağlığına verdi ği
zararlar ın artı k s ık s ık tartışı l ıyor olmas ı , tüketicinin sat ın alma kararlarında
ürün güvenliği kavram ına gün geçtikçe daha çok önem vermesine neden
olmaktad ır. Bu da ürün güvenli ğinin üzerinde durulmas ı gereken bir kavram
olma özelli ğini artırmaktadır.
Hı zla gelişen teknoloji ile beraber, ürün çe ş itliliğinin artmas ı ve ürünün
hayat seyrinin k ısalmas ı ürün güvenliğine ili şkin standartlar ın
geliştirilememesine ve ürünün zararl ı etkilerinin gözlemlenememesine neden
olmaktad ır.

2. Ürün Güvenliği ile Yakından ilişkili Kavramlar

pe

Ürün güvenli ği ile ilgili çalışmalar incelendi ğinde, bunların çoğunlukla
ürün kalitesi ve risk ile ilgili çal ışmalara dayand ırı ld ığı görülmüştür. Gerçekten
de ürün güvenliği; ürün kalitesi ve risk ile çok iç içe geçmi ş bir kavramd ır.
Ancak, daha ayrıntı l ı olarak incelendiğ inde bu kavramlardan birçok anlamda
farkl ı laştığı görülmektedir. Ürün güvenli ği kavram ı incelenirken ürün kalitesi ve
risk kavramlar ı da dikkate al ın ırken ürün güvenli ğinin çok daha farkl ı bir nitelik
taşıdığı göz ard ı edilmemelidir.

2.1.Ürün Kalitesi

Ürün kalitesi, ürünün beklentileri kar şılama düzeyi olarak tan ımlanabilir
(Kierstan,1995,s.36). Kalite tüketici beklentilerindeki de ğişime uyumu, başka
bir deyi şle sürekli geli şmeyi beraberinde getiren dinamik bir kavramd ır. Ürün
kalitesinin sağlanmas ı için üst yönetim tüketici ihtiyaçlar ının sürekli dikkate
al ınd ığı, tüketici odakl ı bir strateji geli ş tirmelidir. Kalite tüketicinin beklentisine
ve algısına göre değişim gösterir. Alg ılanan kalite, tüketicinin beklentisi,
ki şiliği, gelir düzeyi gibi birçok faktöre göre de ğ işecektir.
Tüketicinin kalite algılamasını etkileyecek faktörler, kalite boyutlar ı
olarak ele al ınabilir. Tüketim malları için belirlenen kalite boyutlar ı, başka bir
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deyişle tüketicinin kalite alg ı lamas ını etkileyecek faktörler a şağıdaki gibi
sıralanabilir (Zikmund ve D'Amico,1995,s.89):
•
Performans boyutu: Ürünün temel fonksiyonunu ne derece iyi
gerçekle ştirdiğinin değerlendirildiği boyuttur.

a

•
Özellikler Boyutu: Ürünün fonksiyonunu yerine getirme
dışında ikincil yararlar sağlayan ek özelliklerinin olup olmad ığı bu boyut
kapsamında dikkate al ınır.
•
Güvenilirlik Boyutu: Ürünün
fonksiyonunu yerine
getirememe durumu olup olmad ığının değerlendirildiği ve ürünün
fonksiyonunu yerine getirmesinde bir süreklilik boyutunun olup
olamadığının üzerinde durulan bir boyuttur.
•
Özelliklere Uyum Boyutu: Ürünün tüketimi esnas ında
karşı laşı lan arıza veya sorunlar ın hangi nedenlerden kaynakland ığının
sorgulandığı boyuttur.
•
Dayanıkl ılık Boyutu: Ürünün ekonomik ömrünün süresinin
değerlendirildiği boyuttur.
Hizmetler Boyutu: Ürünün hizmet sisteminin etkinlik,
•
yeterlilik ve güvenilirliğinin değerlendirildiği boyuttur.

cy

Her ne kadar baz ı yazarlar ürün güvenli ğini, ürün kalitesinin içinde ele
alsalar da; yukar ıda yapı lan ürün kalitesi tan ımı ve boyutlar ı açıklamas ı ışığında
ürün güvenliğinin çok daha farkl ı faktörlerle ili şkisi olmas ı, dolayı s ıyla kalitenin
s ınırları nın dışına taşması nedeniyle tek başına ele al ınması çok daha doğru
olacaktır.

pe

2.2. Risk

Ürün güvenli ği ile yak ından ili şkili kavramlardan biri de ürünün
barınd ırdığı değişik risklerdir. Mal ve hizmetler, gerek kullan ıcı ları, gerek
toplum ve gerekse çevre aç ısından değişik riskler içerebilir. Bu nedenle
tüketicilerin risk ve ürünlerle ilgili risklerin neler olabilece ği konusunda
bilgilendirilme haklar ı olduğu işletmelerin dikkate almas ı gereken bir husustur
(Torlak,2001,s.75).
Risk teknik olarak "tan ımlanmış bir hasarın gerçekleşme ve hasardan
dolayı oluşan zarar ın boyutu, olas ıl ığı veya frekans ı" olarak tan ımlanabilir
(Yeung,2001,s.17). Cunningham ise alg ılanan riski iki boyutlu olarak ele
almıştır. Bunlardan ilki bir hareketin istenmeyen sonuçlar ı nedeniyle
kaybedilecekler ve bireyin istenmeyen sonuçlar ın belirsizliğine dair hissetti ği
subjektif duygulard ır. İkinci boyut ise ulaşılmak istenen amaca ula şı lamad ığı
taktirde kaybedilebileceklerin boyutu ile amaca ula şıldığında elde edilebilecek
kazanc ın değerlendirilmesidir. Alg ı lanan risk s ınıfland ırmalarından biri de temel
ve ele al ınmış risk ayrımı dır. Temel risk; bir ürün s ınıfım tüketiciyi karşı
karşıya getirdiği risktir. Bunun yan ında ele al ınmış risk tüketicinin ola ğan satın
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alma sürecinde bir ürün s ını fından bir marka tercihi yaparken kar şı laşacağı
çatışma oran ıd ır. Ele al ınmış risk, temel riske tüketici sat ın alma ve risk azaltma
süreci ile müdahale edilmesi olarak da anla şı labilir. Örne ğin bir tüketici ürün
sın ıfı olarak ş ampuanları riskli olarak değerlendirirken; favori markas ını
güvenle sat ın al ıyor olabilir (Mitche11,1999,s.49).
Tüketicilerin ürününün riski hakk ında sahip olmas ı gereken bilgiler; ne
ile karşı karşıya kalabilecekleri, sadece riskin ne oldu ğu değil ayn ı zamanda
riskin yap ıs ı , riski artıran ve riske neden olabilecek hususlar ve risk kar şısında
mevcut olan di ğer alternatifler olarak s ıralanabilir (Torlak,2001,s.82).
Risk yönetimi iyi bir ürün güvenli ği yönetiminin gerek politika
düzeyinde gerek uygulama a şamasında ayrı lmaz bir parças ıdır. Risk yönetimi
standartlar ı n geliştirilmesi ve kullan ı lma aşamalar ı nda yer alanlar ın, .yasa
düzenleyicilerin ve sat ıc ıların da dikkate almas ı gereken bir süreçtir. Bu süreç
baş langıç aşmasında risklerin sonuçlar ına ve olas ı lıkları na göre ölçülerek "as ıl
riskin" belirlenmesini içerir. Risklerin ba şka bir değerlendirmesi ise çözümün
sorunu ne ölçüde ortadan kald ı racağına ilişkindir. Ürün güvenli ği açıs ından
ürünün ne ölçüde tehlikeli oldu ğu ve al ınan önlemin riski azaltmak yönünde ne
ölçüde etkili olacağı anlam ına gelmektedir (O'Bryen,2001,s.146).
Literatürde alg ı lanan riskin bile şenleri; performans, fiziksel, psikolojik,
sosyal, zaman ve finansal riskler olarak ele al ınmaktad ır. Bazı yazarlarca bu alt ı
bileşenden ürün güvenli ğine en yak ın olanı algı lanan performans riski olarak
değerlendirilmektedir (Tse,1999,s.34). Performans riski, sat ın alınan ürünün
fonksiyonunu gerçekleştirememe olas ıl ığıdır. Ancak bir ürünün performans
riskinin düşük olması , ürünün alg ı lanan güvenli ğinin yüksek olduğu anlamına
gelmez. Örneğin bir soğuk içecek susuzlu ğu giderebilirken; ba şka bir deyi şle
fonksiyonunu gerçekle ştirirken, içerdi ği yapay tatland ırı cı nedeniyle tüketici
tarafından tercih edilmeyebilir.
Araştı rmalar tüketicin sat ın alma olas ı lığı ile alg ı lanan riskin aras ında
negatif bir korelasyon oldu ğunu ortaya koymu ştur. Tüketici kar şı karşıya olduğu
riski azaltmak için; üründen az say ıda sat ın alma, erteleme veya ürünü
değiştirme yoluna gidebilir. Ayrıca tüketici çözümlenmemi ş riskle karşı karşıya
geldi ğinde risk azaltıcı stratejiler uygulayabilmektedir. Örne ğin; kalite garantili
veya markal ı ürünleri satın almak veya güvenilir kaynaklardan bilgi almak gibi
(Yeung,2001,s.19). Bunun yan ı nda tüketicinin ürünün kullan ımından fiziksel
zarar görme olas ılığı olan fiziksel risk de do ğrudan ürün güvenli ği ile
ilişkilendirilebilir. Yine tüketicinin üründen zarar görece ği düşüncesini ifade
eden psikolojik risk tüketicinin ürün güvenli ğ i algı lamas ı ile doğrudan
ili şkilidir. Tüketicinin bir kazak al ırken kendisine alerji yapabilece ğini
düşünmesi ürünün güvenliğini düşük olarak alg ı lamas ına bağlanabilir.
Araştı rmalar tüketicilerin riske kar şı tepkisinin sadece teknik hasarlara
karşı olmad ığını aynı zamanda hasar ın sosyal ve psikolojik etkilerinin de
kamuoyu tarafından dikkate al ı nd ığı n ı ortaya koymu ştur. Slovic ve arkadaş ları
toplumun algı lad ığı risk özelliklerini; sonuçlar ın ciddiyeti, riski kontrol
edebilme derecesi, etkinin önemi, riskin kabul edilebilirli ği, risk hakkındaki
bilgi düzeyi, yenilik, riskin kronik veya felaket niteli ği taşıması , bilinen risk
veya az tan ınm ış, korkunç riskler olarak s ıralam ış lard ır (Yeung,2001,s.20).
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Sonuç olarak alg ı lanan risk, tüketicinin ürün güvenli ğini algılama
biçimini doğrudan ve bazen de dolayl ı olarak etkileyebilece ği için; ürün
güvenliği konusu ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle ürün güvenli ği konusu ele
alın ırken algılanan risk konusu göz ard ı edilmemelidir.

3. Ürün Güvenliği İle ilişkili Taraflar
3.1. Hükümetler, Ulusal Ve Uluslararas ı Yasal Düzenlemeler
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Ürün güvenli ği konusunda tüketicinin bilinçli hareket etmesinin
gerekliliğinin yanında, konu sadece tüketicilerle 's ın ırlanacak kadar basit
değildir. Tüketicinin güvenlik alan ı pazarlama disiplininin en çok yasalarla
sınırlanmış kısm ıdır (Griffin ve Babin,1992,s.19). Pek çok geli şmiş ülkede
olduğu gibi, ülkemizde de konuyla ilgili yasal düzenlemelerle denetim
mekanizmalarının oluşturulmaya ya da yeniden düzenlenmeye çal ışıldığı
gözlenmektedir (Torlak,2001,s.69).
Ürün güvenli ği konusu pazarlama disiplininde en çok yasal düzenleme
ile karşı laşılan aland ır. 1906 da Amerika Birle şik Devletlerinde Do ğal Gıda ve
Ilaç Düzenlemesi ile ba şlayan bir süreç ile birçok hükümet birimi arac ılığı ve
yasal düzenlemeler ile tüketiciler güvenli olmayan ürünlerden korunmaya
çalışılmıştır: Pazarlama akademik çevresi de bu alanla ili şkili politikaların
belirleyici taraflar ına, tüketici davran ışlarının araştırı lması ve diğer ilişkili
taraflarla ilgili birçok konuda fikir yürütmeleri ile yasal düzenlemelerin
belirlenmesi ve geli ştirilmesinde yardımcı olmuşlardır. Örneğin bir araştırmac ı
bisiklet üreticilerine Tüketici Ürün Güvenli ği Komisyonunun bisikletlerle ilgili
güvenlik düzenlemelerini de ğerlendirmelerini istemi ş ; ve daha sonra üreticiler,
sigorta şirketleri ve hükümet birimlerinin ürün güvenli ği ile ilgili farkl ı bakış
açı larını, beklentilerini ortaya koymu ştur (Griffin ve Babin,1992,s.20). Bu tip
çal ışmalar ile ürün güvenli ğinin ili şkili olduğu taraflar ve beklentileri daha
netleşerek yasal düzenlemelerin bunlara uygun yap ılmas ı sağlanmıştır.
Ülkemizde 28 Haziran 1995 tarihinde yürürlü ğe giren 4077 sayılı
Tüketicinin Korunmas ı Hakkındaki Kanun metninde, sadece ay ıplı mal ve
hizmetlerden kanunun 4. maddesinde söz edilmi ş ; 18. maddede ise ürün
güvenliğiyle ilgili olarak sadece zararl ı ve tehlikeli ürünlerle ilgili kullan ım
kılavuzlarına ilgili uyarı ların aç ıkça yaz ılmas ı şartı getirilmiştir
(Torlak,2001,s.69). Geli şmiş ülkelerdeki düzenlemeler ile kar şılaştırıldığında
ülkemizde ürün güvenli ği ile ilgili uygulamaların yetersiz olduğu sonucuna
varı labilir.
dünya çap ında tüketici
Seksenli y ı llarda birle şmi ş milletler
politikalarına ilişkin uluslararas ı bir seviye getirme çabas ına girmi ştir. Birleşmiş
Milletler; Tüketici Korumas ına ilişkin rehberinde, hükümetlerin s ıkı tüketici
koruma standartlar ı ve politikaları geliştirip uygulamalar ı ve politikalar ın ışığı
altında da tüketici ve ürün güvenli ği kavramlarını dikkate almalar ı gerekti ğini
belirtmi ştir. 1985 y ılında bu rehber uygulanmak üzere kabul edilmi ştir. Ürün
güvenliği üzerindeki etkisi ise; bu alanda minimum standartlar ın belirlenmesi ve
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tüketicinin hangi yollarla ve hangi anlamda, güvenli olmayan ürünlerin
üretiminden ve pazarlamas ından korunacağının ortaya konulmas ı yönünde
olmuştur. Temel minimum standartlar; fiziksel güvenlik ve spesifik alanlara
yönelik ölçütler olmak üzere iki ana ba şlıkta incelenmi ştir
(Micklitz,2000,s.162).
Günümüzde hükümetlerin getirdi ği yasal düzenlemelerin gözden
kaç ırdığı veya yeterince dikkate almad ığı bir unsur mevcuttur, bu da ürünlerin
ası l tüketiciler d ışı ndakilere verebilece ği hasarlara kar şı önlem al ınmasıdır.
Örneğin, sigara bir yandan as ı l tüketiciye kanser yapma olas ılığı ve diğer sağlığı
tehdit edici zararlar verirken bir yandan da pasif içici olanlara zarar vermektedir.
Uluslararas ı çevrelerde bu konu tart ışılsa da henüz bu alanda yeterli yasal
düzenlemeler olu şturulmuş değildir (Traynor,2003,s.49).
3.2. Tüketici ve İşletme
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Ilaç ve kozmetik endüstrisi, sa ğlık sektörü gibi birçok sektör ürün
güvenliği konusundan etkilenen sektörlerdir. Tüketiciler için güvenilirlik
konusu genel olarak pazardaki fiyatlar ın artmas ına, pazardaki ürün çe ş idinin
azalmas ına ve teknolojik geli şmenin ürünlere hemen yans ımamas ına neden
olacaktır. Işletmeler de rekabetçi konumlar ın ı koruyabilmek amac ıyla, ürün
güvenliği konusunda tüketicilerin algtlamas ın ı , güvenilirliğin maliyetlerini ve
getirilerini iyi de ğerlendirmelidir (Griffin ve Babin,1992,s.21) .
Bir iş letme her zaman daha güvenli ürünler ile artan tüketici talebi
aras ında doğrudan bir ili şki aramamal ıd ır. Bunun nedeni her tüketicinin ürün
tercihini öncelikli olarak güvenlikli ürünlerden yana kullanmayaca ğı ve
bireylerin ürün güvenli ğini daha farkl ı karmaşık yollarla de ğerlendirmeleridir.
Bazı durumlarda risk bilgileri tüketici tarafından dikkate dahi al ınmamaktad ır
(Corlo,1999,s.26).
Ürün güvenliği ile ilgili olarak tüketicilerin ürün güvenli ği konusundaki
davran ış larını etkileyebilecek ve bu anlamda pazarlamac ılar tarafından dikkate
al ınması gereken üç temel faaliyet vard ır. Bunlar; mevcut ürün güvenli ği
standartlar ının uygulanmas ı , uygun uyarı etiketlerinin ürüne ili ştirilmesi ve
tutundurma çabalar ında ürün güvenli ği konusuna yer verilmesine dikkat
edilmelidir (Griffin ve Babin,1992,s.22).
Bu üç faktör tüketicinin ürün güvenli ğ i algılamas ı sonucu göstereceği
davran ış ları tek başına açıklamasa da; öncelikle bu faaliyetlerin i şletmelerin
kontrol edebileceğ i nitelikte olması , ve yasal düzenlemelere bağlı olunmas ı
iş letmeye karşı aç ı lacak davalarda da i şletmenin kendini savunabilmesini
sağlamaktad ır. Bunun yan ında bu faktörlerin genelde tüketicinin ürün güvenli ği
tutumlarının incelenmesinde kullan ılan kalitatif araştırmalarda öne ç ıktığı tespit
edilmiştir .
Yüksek ürün güvenli ği standartlar ına sahip ürünleri üretmeyi ahlaki
sorumlulukları olarak gören i şletmeler, ürün güvenliği standartlar ını dikkate
almay ıp ucuz fiyatlarla mamul satan i şletmelerin varl ığı nedeniyle sorun
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yaşayabilirler. Bu durum daha çok güvenlik ve risk konular ında bilgi sahibi
olmayan tüketicilerin varl ığında ortaya ç ıkmaktad ır (Curlo,1999,s.27).
Bunun yan ında tüketiciler sat ın aldıkları üründen maksimum fayda elde
etmeyi beklerler. Makro pazarlama bak ış açı s ıyla değerlendirildi ğinde ürün
güvenliği hakkı en başta olmak üzere, bilgilendirilme hakk ı , yaş am kalitesi ve
ekolojik dengenin korunmas ı ve ürün kalitesi kavramlar ı işletmelerin etik
anlamda karşılaştıkları problemler olarak say ılabilir (Zikmund ve
D'Amico,1995,s.92) .
3.2.1.Tüketicinin Göreceli Yetersizli ği
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Ürün güvenli ği daha önce de bahsedildi ği gibi birçok farkl ı bakış açısıyla
ele al ınmıştır. Ancak, ürün güvenli ği tanımlarının genelde bir ürünün tüketici
için güvenli olmas ı gerekti ği üzerinde durdu ğu görülmektedir. Bu tek yönlü bir
bakış aç ısıdır ve güvenliğ in göreceli bir kavram olduğu gözard ı edilmektedir.
Güvenlik anlay ışı tüketici aç ıs ından; alg ı larına, deneyimine, hayal gücüne,
yaşadıklarına, tehlikeyi alg ı lama yetene ğine ve güvenlik için katlanabilece ği
tutuma göre değişecektir (Mee1,2002,s.63).
Burada kar şımıza "tüketicinin göreceli yetersizli ği - consumers relative
incompetence-" kavram ı çıkmaktadır. Üretici ile kar şılaştırı ldığında tüketici
üründen bekledi ği temel tüketim kalitelerini anlayabilirken, üründen bekledi ği
dolayl ı tüketim kalitesini; ki bu da genelde ürün güvenli ğine ilişkin faktörlerdir,
üretici kadar iyi anlayamaz (Mee1,2002,s.64). Örne ğin bir aşçı pi şireceği etin
yumuşak olup olmad ığını anlayabilirken, etin nereden geldi ğini, hayvan ın
herhangi bir hastal ık taşıyıp taşımadığın ı bilemez.
Araştırmalar güvenlik tercihlerinin pazar talebine, tüketicilerin olas ı lık
verilerini sistematik olarak hatal ı değerlendirmeleri nedeniyle do ğru olarak
yans ımadığını göstermektedir. Bu bilgiden hareketle optimal ürün güvenlik
düzeyinin sadece pazar verilerine dayan ılarak belirlenemeyece ği sonucunu
ç ıkarmak mümkündür (Curlo,1999,s.29).
Özellikle ihtiyaç duyulan ürünlerin gün geçtikçe karma şıklaşması ve
ürünün tek bir üretici taraf ından üretilmemesi, başka bir deyişle ürünün birçok
parças ının farkl ı yerlerde 'farkl ı üreticilerce üretilmesi ürün güvenli ği hakkında
tüketicinin yeterli bilgiye istese de sahip olamamas ına neden olmaktad ır. Bu da
üreticilere tüketicinin göreceli yetersizli ğini kendi ç ıkarları doğrultusunda
kullanabilme imkan ı vermektedir. Üreticiler ürün güvenli ğine ili şkin
maliyetlerden, örne ğin güvenlik testleri gibi, tasarruf etme yoluna
gitmektedirler. Güvenli bir ürün elde etmek için yeterli test yap ılmasından
zaman ve maliyet nedeniyle kaç ı lması karşımıza önemli bir etik sorunu olarak
ç ıkmaktad ır. Tüketici temel tüketim kalitesi beklentisini kar şı layacak yeni ve
daha iyi bir ürünü talep ederken, ürünün güvenlik unsurlar ını değerlendirecek
bilgiye sahip de ğildir ve bu do ğrultuda üreticiye ve yasal uygulamalara
güvenmektedir (Mee1,2002,s.64).
Ahlaki sorumlulu ğu gelişmiş ve ürünlerinin güvenlik derecesi yüksek
iş letmeler, düşük güvenliğe sahip ürünler üreten i ş letmelere kar şı rekabet
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ederken pazarın onları ürünlerinin güvenlik derecesine göre de ğerlendirmesini
bekleyemezler. Bu i şletmeler dü şük güvenlik maliyetleri nedeniyle dü şük fiyata
satış yapabilen i şletmelerle rekabet etmek zorundad ırlar. Birçok durumda da ilk
vazgeçilen maliyetin güvenlik standartlar ı olduğu görülmüştür (Curlo,1999,29).
Üreticinin, tüketicinin göreceli yetersizli ğinden yararlanmas ı her zaman
kötü bir niyet güdüldü ğünü göstermez. Genelde riskin hafife al ındığı veya
tasarruf edilen tutar ın temel tüketim kalitesinin art ırı lması için kullan ı ldığı da
görülmektedir (Mee1,2002,s.65).
3.2.2. Algılanan Ürün Güvenli ği
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Günümüz tüketici pazar ında güvenlik bilinci geli şmiş tüketiciler, önemli
bir pazar ni ş i olarak alg ı lanmaktad ır. Yap ı lan araştırmalar tüketicilerin ürün
kalitesi ve ürün güvenli ği için daha fazla ödemeye raz ı olduklarını ortaya
koymaktad ır. Pazarlamac ı lar güvenlik bilinci geli şmi ş tüketiciyi kendilerine
çekmek amacıyla; tüketicinin ürün güvenli ği ile ilgili algısı n ı etkileyecek kritik
faktörleri anlamaya çal ışmal ı dı r (Siu,2002,18).
İlişkili olduğu faktörler ve d ışsal vas ıfları nedeniyle, ürün güvenli ği öz
ürünün içinde yer almaz. Marka, fiyat ve garanti gibi unsurlar ile ürünün soyut
kı smında yer al ır. Öz ürün özelliklerinden farkl ı olarak, vas ıflarındaki değişimin
ürünün performans ına doğrudan bir etkisi yoktur. Bununla beraber, bu özellikler
kendilerine sunulan rekabetçi f ırsatları değerlendiremeyen veya ara ştırma
yapma isteği duymayan tüketiciler için riski azaltma veya kaliteye ili şkin bir
fikir verebilir (Tse,1999,s.39).
Güvenli bir ürün bireyin sa ğlığını ve güvenliğini korumaya yöneliktir.
Burada dikkate al ınmas ı gereken nokta, bireyin ki şili ğ i ve di ğer özelliklerine
bağ lı olarak üründen bekledi ğ i güvenlik standartları bireyden bireye farkl ılık
gösterecektir. Bireyin üründen bekledi ği güvenlik standartlar ı ile ürünün
sundukları örtü şmüyorsa ürün zararl ı sayı lır. D ışsal faktörler ve ürün
güvenliğine ilişkin algı ların tüketicilerin tav ır ve davran ışlarına büyük etkisi
vard ır (Siu,2002,19). Ancak buna rağmen algı lanan ürün güvenli ğ ine ili şkin çok
az araştırma yap ı lm ıştır. Literatürdeki çal ışmaların azl ığı nedeniyle var olan
çalışmaların hipotezlerinin de genelde, daha önce de bahsedildi ği gibi
aralarındaki yakın ilişki nedeniyle alg ı lanan kalite ve alg ı lanan risk ile ilgili
literatüre dayand ırı ldığı görülmektedir.
Ürün güvenliğini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Çal ışmanın daha
önceki k ıs ımlarında ürün güvenli ği kavram ı ile ilişkili faktörler ortaya
konulmaya çal ışı lm ıştır. Bahsedilen faktörler d ışında tüketicinin ürün
güvenliğ ini algı lamas ına doğrudan etki eden daha çok ürün ile ili şkili faktörler
de mevcuttur.
3.2.3. Algılanan.Ürün GliVenli ğini Etkileyen Ürünle İlişkili Faktörler
Yapılan araştırmalar sonucu fiyat ın algılanan kalite ve güvenlik üzerinde
çok önemli bir etkiye sahip oldu ğu görülmü ştür. Dodds tarafından algılanan
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kalite üzerine yap ılan bir araştırma sonucunda fiyat ile alg ılanan kalite aras ında
pozitif bir ili şki olduğu tespit edilmi ştir. Yap ılan bir başka araştırmada ise
arabaların fiyatı arttıkça algılanan güvenli ğin ve güvenilirli ğin arttığı
görülmüştür (Tse,1999,s.40) . Bu da tüketicilerin artt ırılmış güvenliğe daha çok
ödeme yapmayı göze ald ıkların ı ortaya koymaktad ır. Başka bir deyiş le
tüketiciler yüksek ürün güvenli ği ile yüksek fiyat aras ında bir bağlantı kurma
eğilimindedirler.
Tüketicinin ürün güvenli ğini algılamasını etkileyen bir diğer faktör de
markad ır. Daha önce de bahsedildi ği gibi tüketiciler karşı karşıya olduklarını
düşündükleri riski minimuma indirmek için farkl ı risk azaltıcı stratejiler
kullanabilirler. Doğrudan pazarlamada riski azaltmak için markan ın tanınıyor
olmasının tüketicinin sat ın alma karar ı üzerinde önemli bir etkisi oldu ğu ortaya
konmuştur (Siu,2002,19).
TSE'nin ürün güvenli ğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine
yaptığı araştırmaya göre; tüketici tarafından iyi bilinen markaların tüketicinin
alg ılanan ürün güvenliğ ine ilişkin inancını artırdığı görülmüştür (Tse,1999,s.39).
Sonuç olarak tanınan markalar, tan ınmayan markalara oranla daha yüksek ürün
güvenliğine sahip olarak alg ılanmaktad ır denilebilir.
Ürünün menşei baz al ındığında akademisyenler bunun alg ı lanan ürün
kalitesi ve algılanan risk üzerinde önemli etkileri oldu ğunu saptam ışlardır.
Showers ve Showers' ın araştırmas ına göre yabanc ı firmalar tarafından özellikle
Japon ve Alman firmalar ı tarafından üretilen otomobillerin kalite alg ılamasının
Amerikan firmalarınca üretilen otomobillere oranla daha yüksek ç ıkmıştır
Bunun yanında ürünün men şeinin ev sahibi ülkenin az geli şmi ş olduğu
durumlarda tüketicinin ürün güvenli ği algı lamas ını olumsuz yönde etkiledi ği
görülmü ştür. Amerika ve Japonya'da üretilen bilgisayarlarla k ıyasland ığında
Çin'de üretilen bilgisayarlar ın tüketiciler tarafından çok daha düşük ürün
güvenliği ile özdeşleştirildiği görülmü ştür (Siu,2002,20). Bu durumda büyük
firmaların ucuz işgücü nedeniyle az geli şmi ş ülkelerde ürettikleri ürünlerin son
parçalarını kendi ülkelerinde ekleyip üretim yerine kendi ülkelerinin ismini
yazmalarının altında asl ında bu nedenin yatt ığı söylenebilir.
Ürünün men şei iki ayr ı unsurdan olu şmaktad ır. Bunlar; ürünün hangi
ülkeden geldiği ve ürünün hangi ülkede imal edildi ğidir. Başka bir deyi şle
markan ın ait olduğu ülke de imalat yerinin d ışında algılanan ürün güvenli ği
üzerinde etkilidir. Yap ı lan çalışmalar gelişmiş ülkelerde imal edilen ürünlerin
algılanan ürün güvenliklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymu ştur
(Siu,2002,20).
Algı lanan ürün kalitesini etkileyen faktörlerden birinin de ma ğaza ismi
olduğu görülmüştür. Bulgular, iyi bir marka ve ma ğaza bilgisinin tüketicinin
kalite algılamasını ve sat ın alma niyetlerini pozitif yönde etkiledi ğini
göstermektedir. Bilgisayar monitörlerinin alg ılanan kalitesini etkileyen
faktörleri belirlemek üzere Tse'nin yapt ığı araştırman ın sonuçlarından biri de,
sadece bilgisayar monitörleri satan, ba şka bir deyişle o alanda uzmanla şmış
mağazaların ürün güvenliğinin en yüksek alg ı land ığıdır (Tse,1999,s.40). Bu
bulgudan hareketle ürünün sat ıldığı mağazanın uzmanl ık derecesi ürünün
güvenlik derecesinin alg ı lanışı ile doğru orantı l ıd ır denilebilir.
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Doğrudan pazarlama anlay ışında risk azaltma çabalar ında, güvenilir
konusunda uzman bir ki şiden alınan onay, riski azaltma yönünde büyük önem
taşımaktadır. Ürünle ilgili herhangi bir uzmanl ığı olmayan bir ünlü tarafından
yapılacak reklam ın uzmanlar tarafından yap ı lan reklama nazaran tüketicinin
ürün güvenli ği algılamasını artırmad ığı görülmü ştür. Mitchell ve Greatorex
tarafından yap ı lan araştırman ın sonucunda; tutundurma çabalar ı nda ünlülerin
kullanı lması tüketicinin ürün güvenlili ği algısını artırmada en az etkili yol
olduğu görülmü ştür. Herhangi bir kullan ıcı ya da ünlünün kullan ıldığı
tutundurma çabalar ına nazaran, uzmanlar kanal ıyla tutundurma çabaları
yürütülen ürünlerin güvenli ği tüketici tarafından daha yüksek alg ılan ır
(Siu,2002,21).
Bunun yanında ürün güvenli ği ile ilgili uyarı etiketlerine sahip ürünlerin
tüketiciler gözünde çok daha dü şük düzeyde beklenmeyen sonuçlarla kar şılaşma
olas ılığı içerdi ği Griffin ve arkada ş larınca ortaya konmu ştur (Griffin ve
Babin,1992,s.22).
Tüketicinin ürün güvenli ği algı lamas ını etkileyen bir di ğer faktör de
ürünün de ğişik yetkililer tarafından test edilmi ş olmas ıd ır. Sonuçları devlet
kuruluşları tarafından test edilmi ş bir ürünün tüketicinin gözünde en yüksek
güvenilirli ğe sahip olduğu görülmüştür. Devlet kurulu şları ndan sonra özel
sektör kurulu şları gelmektedir. Test edilmemi ş ürünler ise tüketiciler tarafından
güvenlik düzeyi en dü şük olarak alg ı lanmaktad ır (Siu,2002,21);( Griffin ve
Babin,1992,s.23).
Tüketicinin ürün güvenli ğine ilişkin algısını etkileyen bu faktörler
araştırmaların yap ıldığı ülkelerin kültürel de ğerlerini ve araştırmaya konu edilen
ürünlerin güvenlik alg ı lamalarını içermektedirler. Faktörlerden baz ı larının genel
geçerliliğ i olabileceği gibi; toplumsal, kültürel, sosyolojik, ekonomik çevrenin
ve bireylerin ki ş iliklerinin, bireysel alg ılamaları etkilediği düşünüldüğünde, bu
ampirik çal ışmanın farkl ı toplumlar üzerinde de uygulanmas ının gerekliliği
ortaya çıkmaktad ır.
Bunun yanında araştırmalara konu olan ürünler d ışındaki ürünlerden ayn ı
sonuçlar elde edilemeyebilir. Literatürden hareketle ürünlerin tüketici sat ın alma
süreci bazı ürünlerde farkl ı lık gösterebilir. Farkl ı ürün s ın ıflarından ürünler ele
alınd ığında araştırma sonuçları farkl ı l ık gösterebilir. Bu nedenle arada gerçekten
fark olup olmad ığının tespit edilmesi amac ıyla gelecekteki ara ştırmalar bu yöne
yönelmelidir.Tüketicilere güvenlikli ürün sunmak ürünün güvenlik imaj ın ı
tüketicinin kafas ı nda oluşturmak kadar büyük önem ta şı maktad ır. Bu nedenle
iş letmeler ürün güvenli ğinin teknik yönünü göz ard ı etmemelidirler. i şletmeler
güvenlik bilinci geli şmi ş tüketicileri çekebilmek için yukar ıda bahsedilen
faktörleri dikkate almal ı dırlar.Maliyeti art ırmas ına rağmen ürün testleri ve
güvenlikli paketlemeden vazgeçilmemelidir. Bu amaçla gerekli yat ırımlardan
kaçınılmamalıdı r. Ürün testleri için seçilecek özel kurulu şların belirlenmesinde,
kurumları n teknik yetkilileri ve deneyimleri incelenmeli ve bu kurumlar ın
güvenilirliği dikkate al ınmal ı d ır. Ayrıca testlerin raporlar ı tüketicilerin
güvenini art ırmak için kamuoyuna bildirilmelidir (Siu,2002,22). Kamuoyuna
bildiriliş biçimi de tüketiciler için önem ta şıyacağından tutundurma çabalar ın ın
içinde bu konuya da gereken önem verilmelidir. Geli şmekte olan ülkelerin
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ürünlerinin algılanan güvenliklerinin daha dü şük olması nedeniyle; bu ülkeler
gelişmiş ülkelerle ortakl ıklar kurmak yoluyla ürünlerinin güvenliklerinin
algı lanışını artırabilirler. Bir ba şka çözüm yolu ise teknoloji transferi yoluyla
gelişmi ş teknolojilerden yararlanmak ve tutundurma çabalar ına tüketiciyi bu
konuda bilgilendirecek çabalara da yer vermek olabilir. Bu konuda geli şmekte
olan ülkelerin hükümetlerinin de standartlara ba ğlı kalınması için gereken
çabay ı göstermesi de gerekmektedir (Siu,2002,22).
Fiyat tüketicinin ürün güvenli ği algı lamasıyla doğrudan ili şkilidir.
Burada önemli olan; tüketicinin ürünün güvenli ğ ini düşük algılamasına neden
olacak gereğinden düşük fiyatlar ın ve gereğinden yüksek indirim oranlar ının
belirlenmemesidir. Dikkat edilmesi gereken nokta optimum fiyat ve optimum
indirim oran ının ne olacağıdır. Bunun için de i şletme faaliyet gösterdi ği pazarı
iyi analiz etmelidir.
Tüketicinin bilinçliliğini artırmak ve güvenli ürün imaj ı yaratmak
işletmeler aç ısından büyük önem taşımaktadı r. Bu anlamda işletmelerin marka
imajlarını geliştirme ve tüketicinin sadakatini art ırma çabalar ına girmeleri
gerekmektedir. Ürünün dağıtı m yolu da alg ı lanan ürün güvenli ğini
etkilemektedir. Sektöre ve ürünün niteli ğine göre dağıtımın gereklilikleri
değişecektir. Örne ğin kozmetik sektöründe uzman ma ğazaların dağıtım ı
tüketicinin ürünün güvenli ğine ilişkin algıs ını artıracaktır (Siu,2002,23).
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Ürün güvenli ği kavram ı bazı alanlarda i şletmeler için yasalar ın
gerektirdi ği standartlara uyma Zorunlulu ğu getirirken, bir yandan da yüksek
maliyet ve yeni ürünlerini pazara sunmadan önce uzun bir test sürecini
gerektirmektedir. Tüketici ve i ş letmeler aras ında sigorta şirketleri, hükümet ve
çeş itli sivil toplum kuruluş larının da bulunmas ı , ürün güvenli ği konusunu
i ş letmeler için karma şıklaştırmaktad ır.
Tüketicinin teknik konularda veya ürünün yaratabilece ği hasarlar
konusunda her zaman bilinçli olamamas ı , ürünün hasarının çok uzun vadede
ortaya ç ıkması, bazı durumlarda tüketici üzerindeki hasar ın üründen
kaynakland ığının ispat edilememesi veya anlaşılamamas ı işletmelerin bu
konuya yeterince önem vermemelerine; bu anlamda da ciddi bir etik sorunla
karşı karşıya kal ınmasına neden olmaktad ır. Her ne kadar bu konuya ili şkin
ulusal ve uluslararas ı düzeylerde yasal düzenlemeler getirilse de; teknolojinin
ilerleme h ızı , ürün hayat seyirlerinin son derece k ı salmas ı , yeni teknolojilerin
insan sağlığı üzerine etkilerinin bilimsel anlamda ayn ı hı zla tespit edilememesi
yasal düzenlemelerin yetersiz kalmas ına neden olarak sorunun çözümünü daha
da zorlaştı rmaktad ır. Ancak, amaçlar ı aras ında süreklili ğin de yer ald ığı
işletmeler ürün güvenli ği konusunu göz ard ı etmemelidirler. Ürünlerinden
dolayı ortaya ç ıkmış bir hasar ın tespit edilmesi durumunda hem kar şı karşıya
kalacakları yasal tazminatlar hem de firma imajlar ının düşeceği durum
nedeniyle, ürün güvenli ği için gereken maliyetlere katlanmay ı göze almal ıd ırlar.
Ürün güvenli ği konusunda dikkate al ınmas ı gereken bir di ğer önemli
konu ise tüketicinin alg ı ladığı ürün güvenliğidir. Tüketicilerin güvenlik
anlayışları ; yaşadıkları deneyimler, ki şilikleri, gelir düzeyleri gibi birçok faktöre
bağ lı olarak farkl ı lık gösterebilir. Bu durumda ürün güvenli ği tüketiciler
açı sından göreceli bir kavramd ır denebilir. Gerçekten güvenli bir ürün uygun
pazarlama stratejileri kullan ı lmad ığında tüketicinin alg ı sında güvenli
olmayabilir. Bu nedenle i şletmelerin alg ı lanan ürün güvenliğini etkileyen
faktörleri bilmeleri ve buna uygun pazarlama stratejileri ile hareket etmeleri
gerekmektedir.
Yapı lan araştırmalar tüketicinin güvenlik alg ılamasın ı etkileyen ürün ile
ilişkili faktörlerin; fiyat, marka ismi, ürünün men şei, reklam ve kaynak
güvenilirliği olduğunu ortaya koymu ş lardır. Ancak bu alanda yap ı lan
araştırmaların azl ığı, toplumların kültürel ve di ğer özelliklerinin dikkate
alınmam ış olmas ı ve araştırmaların hep bir ürün üzerine yap ılmış olmas ı, bu
faktörlerin geçerlili ğinin tartışılmas ına neden olmaktad ır. Gelecekte yap ı lacak
daha geni ş ve daha çok say ıda araştırma, bu konuya daha çok aç ıkl ık
getirilmesini sağlayacakt ır. Teknolojik gelişme hızının inanılmaz boyutlara
ulaştığı günümüzde ürün güvenli ği kavram ı büyük önem taşımaktad ır ve bu
anlamda akademik çevrelerce geni ş olarak ele al ınmal ıd ır.
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Bu çalışmada, küreselleşmenin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Yönetici Profı li üzerindeki etkisi Çorum aç ısından araştırılmak istenmiştir.
Çünkü, bu i şletmelerin gerek dünya ekonomisi ve gerekse Türkiye ekonomisi
üzerinde fevkalade önemli bir yeri vard ır. Küçük ve Orta Büyüklükteki
İş letmelerin etkinli ği, yöneticilerin küresel de ğerlere yatk ınlığı ile doğrudan
ilgilidir. Küresel de ğerleri özümsemi ş, küresel geli şmelere karşı kendisini iyi
donatmış yöneticiler, i şletmelerini değişime daha iyi haz ırlayabilirler. Bu da,
Küçük ve Orta Büyüklükteki i şletmelerin küresel rekabet gücünü art ırabilir. İşte
bunun için küresel yönetici profili çal ışması , önemli KOB İ merkezlerinden
birisi olarak kabul edilen Çorum'da yap ılm ıştır.
Anahtar kelimeler: Küreselle şme, Yönetici Profili, Küçük ve Orta
Büyüklükteki i şletmeler.
A RESEARCH ON THE PROCESS OF GLOBALIZATION ON
GLOBAL ADMINISTRATOR PROFILE IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES OF ÇORUM
ABSTRACT
In this study, the impact of globalization on the profile of administrators
at small and medium enterprises in Çorum, is wanted to be searched. Since these
* Gazi Üniversitesi Çorum İİBF Öğretim Üyesi.
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enterprises have an important place not only in world economy, but also in
Turkish economy. The effıciency of both small and medium enterprises is
directly related to their administrators' tendency on global values. The
administrators who have internalized global values and prepared themselves
well for global developments, can also prepare their enterprises for change
much easier than the others. And these may increase the global competitive
force of small and medium enterprises. Because of this, the study of global
administrator profile has been realized in Çorum which can be accepted as one
of the most important centers of small and medium enterprises.
Key words: Globalization, Administrator Profıle, Small and Medium
Enterprises
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İçinde yaşadığı mız çağ; ak ı llara durgunluk veren teknolojik yeniliklere,
benzeri görülmemiş ekonomik olanaklara, şaşırtı cı siyasal reformlara ve kültürel
yeniden bir doğuşa sahne olmaktad ır. Bu görkemli sürece küreselle şme adı
verilmektedir(Naisbitt ve Aburdene, 1990 s.11). Dünyam ızın geldi ği bu nokta,
belli fikirler, görü ş ler, pratikler, olaylar, teknolojiler, kurumlar vb. gibi
durumların, global ölçekte ortaya ç ı kmas ı şeklinde de ifade edilebilir(Braudel,
1991, s.81).

pe

Küreselleşmede; dünya ölçe ğinde ulusal kimlikler, kültürler küresel
süreçler tarafından belirlenmekte, ulusal ekonomiler ve s ı n ırlar
çözülmektedir(Hırst ve Thompson, 1998, s.26). Böylece, toplumlar aras ında
sosyal ve kültürel geçirgenlik artmakta, ulusal olan pek çok şey adeta anlam ın ı
yitirmektedir. Bu geli şmeler, tek bir küresel kültürün olu şmas ına, dünya
toplumlarının sosyo-kültürel anlamda birbirlerine benzemesine ve dünyan ın
küçülmesine neden olmaktad ır. Küçülen dünyada hemen herkes her şeyden
anında haberdar olabilmekte ve ortak bilincin ortak ekonomik, politik, sosyal
eylemlere dönü şebilmesi mümkün hale gelmektedir. Ortak bilinç ortak
hassasiyet alanlar ın ı beslemekte, bu da, küresel geli şmelerin, küresel dünyan ın
ortak menfaatleri do ğrultusunda şekillenmesine olanak sağlamaktad ı r.
Özellikle 1970'li yı llardan sonra "dünya sistemi"nin sadece devletlerden
ve devletlerin kendi aralar ındaki ilişkileri düzenlemek amac ıyla oluşturulan
kurumlardan ibaret olmad ığı dü şüncesi, içlerinde devletleri, uluslararas ı
kurulu ş ları ve ş irketleri de içeren global bir yap ıyı ortaya ç ıkard ı . Buna ek
olarak, devletleraras ı ilişkilere müdahale eden ve onlar ı büyük oranda belirleyen
ve ad ına "küresel aktör" diyebilece ğimiz güçler, ulusal ve uluslararas ı arenada
sosyal ve politik kararlar alabilen, ald ığı kararları uygulatabilen "güç ili şkileri"
sistemini daha da karma şık hale getirdi(Tutar, 2000, s.22).
Dünya sistemini şekillendirdi ğinden bahsedilen küreselle şmenin
toplumsal hayat üzerindeki etkisi iki aç ıdan incelenebilir. Bunlardan ilki; bilgi
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ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, artan i şletmeler aras ı rekabet ve insan
haklarının daha fazla önemsenmesidir. İkincisi ise; sanayi toplumundan bilgi
toplumuna, i şgücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, ulusal ekonomiden
dünya ekonomisine, merkezi yönetimden yerel yönetime, temsili demokrasiden
katılımcı demokrasiye, hiyerarşiden şebeke organizasyona geçi ştir(Naisbitt ve
Aburdene, 1990, s.26).
Belirtilen bu eğitimlerin organizasyonel yap ılara ve yönetsel anlay ışlara
yansımas ı ; özelde bireyin güçlendirilmesine olanak sa ğlanmas ı, genelde de
katı lımcı lığın esas al ındığı basık ve yal ın organizasyon yap ılarının önem
kazanmas ı şeklinde ortaya ç ıkmıştır. Yani organizasyonel yap ılar ve yönetim
anlayışları küresel geli şmelerden derin bir biçimde etkilenmi şlerdir. Bu durum
küresel normlara uygun yönetici profılini de gündeme taşı m ıştır. Artık sadece
yerel ve bölgesel dü şünen yöneticilerle küresel i şletmeleri yönetmek mümkün
olmamaktad ır. Bu yüzden yönetici profillerinin ve davran ış kal ıplarının da
küresel normtar çerçevesinde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
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İşte bu gereklilikten hareketle; Çorum KOB İ 'lerinde görev alan
yöneticilerin, küresel geli şmelerden ne oranda etkilendikleri, küresel normlara
ne oranda uygun davrand ıkları, küresel piyasalarda ba şarılı olabilmek için nas ıl
hareket etmeleri gerekti ği hususu bir ankette ve onun de ğerlendirilmesini esas
alan bu makale ile test edilmek istenmektedir. Dünya i şletmecilik literatüründe
öncelikli ve ağırlıkl ı olarak yer alan KOB İ 'ler üzerindeki bu araştırma, özellikle
Türkiye'de KOB İ iş letmeciliğ i ile ilgili önemli ipuçları verebilecektir. Ayrıca
küresel manada yönetici profili de ortaya ç ıkmış olacaktır. Çal ışmadan
amaçlanan da budur.
2.KÜRESELLE ŞME OLGUSU, TANIMI, KAPSAMI VE
GELİŞİMİ

pe

1980'li yıllardan sonra, bilginin, hammaddelerin, mal ve hizmetlerin
artan bir şekilde uluslararas ı dolaşıma girmesi, ekonomik ili şkilerin s ınırları
aşırı gelişip yaygınlaşması , ideolojik temelli kutuplaşmaların çözülmesi,
ekonomik, sosyal ve siyasal ili şkilerdeki liberalle şme, inanç, kültür ve
zevklerdeki ortak paydalar ın artmas ı vb. gelişmeler dünyan ın önüne
küreselleşme olarak çıkmıştır(Arıboğan, 1993, s.54).
Etimolojik (kökbilimsel) olarak, "cihan şumul, bütün dünyayı kapsayan"
karşılıkları verilen küreselle şme günümüzde, sosyo-ekonomik, siyasal ve
kültürel yönden dünyaya aç ı lma, dünya ile bütünle şme anlam ında
kullanılmaktad ır. Bunu sağlayan en önemli araç ise, küresel ya da uluslararas ı
iş letmelerdir(Öztürk, 1998, s.29).
Küresel i şletmelerin üretim biçimleri, kulland ıkları teknolojiler,
pazarlama anlay ış ları ve ulaştıkları Pazar payları, birbirleriyle olan rekabetleri,
ar-ge noktas ında ulaştıkları seviye ve elde ettikleri sonuçlar, ürettikleri
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara ait enformasyon, paran ın adeta
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vatans ı zlaşması ve Dolar yada Euro'nun kullan ım alanların ın giderek artmas ı
vb. gelişmeler küreselle şmenin boyutunu ve bu olgu içerisindeki i şletmelerin
yerini ve önemini çarp ıcı bir şekilde ortaya koymaktad ır.
Yani küreselleşme bir olgudur. İstesek de istemesek de bu olgu bizim
üretim-tüketim biçimimizi, al ışkanlıklarımızı, zevk ve tercihlerimizi önemli
oranda etkilemektedir. Fark ında olmadan belli konulara yönelik dünya çap ında
ortak hassasiyet alanlar ı oluşmaktadır.
Peki bizi ve hayat ım ı zı bu denli etkileyen küreselle şme olgusu nedir?
Nası l tanımlanabilir? Bu konuda pek çok tan ımlama yapmak mümkün olmakla
beraber, şöyle bir ortak tan ım üretmek mümkündür. Küreselle şme,
uluslarüstüle şmeyi ve delokalizasyonu zorunlu k ılan bir süreç ve hedef olarak
küresel i şletmeler arac ı lığıyla zenginliklerin ortaya çıkarı ldığı , yeniden
değerlendirildi ği, üretildi ği, dağıtıldığı ve tüketildi ği serbest rekabetçi bir
sistemdir(Esin, 1992, s.71).

cy
a

Tanım ı bu şekilde yap ı lan küreselle şmenin benzer özellikleri şu şekilde
sıralanabilir(Öztürk, 1998, s.29-30):
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1)Tüketici davran ış larının giderek dinamik ve homojen bir yap ıya kavuşmas ı,
2)Üretim faktörlerinin dünya ölçe ğinde değerlendirilmesi ve üretim, dağıtım ve
tüketime sunulmas ı ,
3)Ticari faaliyetlerin, dünya ölçe ğindeki çe şitli kural ve standartlarda yap ı lması,
4) İşletmeler aras ı ilişkilerin geli şmesi,
5)Dünyada mal-hizmet üretimine ili şkin olarak, üretim faaliyetlerinin co ğrafi
olarak dağılmış olması,
6)Doğrudan yabanc ı sermaye yat ırımların ın gelişmiş olması,
7) İşletmelerden ba ş layarak, bütün ekonomik aktörlerde uluslarüstü bir boyutta,
ortak dünya ekonomik stratejisi esas ına dayal ı bir planlamaya gidilmesi,
8)Üretime kat ı lan aktörlerin birbirleriyle dünya baz ında s ıkı bir bütünleşmeye
girmeleri sonucu, ekonomik, teknolojik ve hatta hukuki bak ımlardan tek bir alan
bütünlüğünün olu şması ,
9) İşletmeler ve devletler aras ında yeni bir iletişimin ortaya ç ıkması ,
10) Iş letmelerin organizasyon yap ı larının gelişmeler paralelinde yeniden
yapı lanmas ı ,
11) İş letme yönetimi anlay ışı ve yönetici profı linin değişmesi.
Özellikleri yukarıdaki gibi s ıralanan küreselle şmeye yönelik karşıt
görüşler de vard ır. Bu çerçevede; küreselle şmeyi mutlak olmas ı gereken olgu
gibi görenler oldu ğu gibi, küreselleşmenin olamayacağın ı iddia edenler ve bu
gelişmelerin dünya için olumsuz sonuçlara varabilecek bir geli şme olduğunu
düşünenler de vard ır. Bu yüzden küreselciler, ulusalc ılar, bölgeselciler ve
yerelciler şeklinde bir ayrı m günümüzde fiilen gerçekle şmiştir.
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Küreselleşme ile ilgili söylenenlerin abartıl ı olduğundan hareketle baz ı
düşünürler küreselle şme diye bir sürecin var olup olmad ığını da
sorgulamaktad ırlar. Onlara göre şu sebeplerden dolay ı küreselle şme
yoktur(H ırst ve Thompson, 1998, s.27-28):
1)Bugün büyük ölçüde uluslararas ılaşmış ekonomi, yeni bir durum değildir.
2)Tanıma uygun küresel işletmelere görece az rastlan ır.
3)Sermaye hareketlili ği, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere do ğru
yoğun bir yatırım ve istihdam ak ışına sebep olmamaktad ır.
4)Bazı iddial ı küreselle şme taraftarlar ının da kabul etti ği gibi, dünya ekonomisi
gerçekten "küresel" olmaktan çok uzakt ır. Ticaret, yat ırım ve finansal
hareketler, daha çok Avrupa, Japonya, ve kuzey Amerika üçgeninde
yoğunlaşmaktadır.
5)Büyük ekonomik güçlerin, ekonomik yönelimler üzerinde güçlü bir bask ı
kurma kapasiteleri vard ır.
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Küreselleşmenin bu anlamda tart ışı lması onun dünya ekonomisi ve
siyaseti üzerindeki etkisini ortadan kald ırmamaktad ır. Bilakis küreselle şme
süreci giderek, artarak ve katlanarak devam etmektedir. Bugünkü geldi ği nokta
ise, tek kültürlülüğe, tek devlet anlay ışına yakın bir durumdur.
3.KÜRESELLESMEYİ DOĞURAN NEDENLER
Küreselle şmenin temel dinamiklerini; küresel i şletmeler, teknolojik
gelişmeler ve bilgi teknolojileri, teknoloji transferi ve sermayenin
uluMararas ı laşması şeklinde ifade etmek mümkündür. Bunlar ı sırasıyla
inceleyelim.
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3.1. Küresel işletmeler

Küresel i şletmeler; mallar ın dağıtımı ve servetin dolaşı mı için etkin bir
şekilde çal ışan, bunun için dünya ölçe ğinde düzgün i şleyen bir küresel
mekanizma olu şturan veya birden fazla ulusal nüfuz sahas ında şubeleri ve bağlı
ş irketleri bulunan, küreselle şmiş bir yönetimi bulunan, dünyada güvenli yüksek
kazanc ın olduğu bölgelere yerle şmeyi planlayan ve özel ulusal bir kimli ğe sahip
olma gere ği duymayan, dünyayı tek bir pazar gibi kabul eden i ş letmelerdir.
Yapı lan araştırmalara göre küreselle şme sürecinin en önemli dinamiği
global iş letmelerdir ve bugün bunlar ın sayı ları 27 binin üzerindedir. Bu
şirketlerin dünya çap ında d ış yatırımları 2 trilyon dolara varmaktad ır. Küresel
ş irketlerin en büyük grubunu 474 milyar dolarla ABD, 259 milyar dolarla
İngiltere, 251 milyar dolarla Japonya olu şturmaktad ır(Barnet ve Cavanagh,
1995, s.11).
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Belirtilen miktarlarda ticaret hacmi olan i şletmelerin dünya
piyasalarındaki faaliyetlerinin tek ba şına küresel ak ımı gerçekle ştirmeye
rahatl ıkla yeterli olduğu düşünülebilir.

3.2. Teknolojik Geli şmeler ve Bilgi Teknolojileri
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Küreselleşmenin ikinci önemli dinami ği, genel olarak teknoloji
alanındaki gelişmeler, özel olarak da ileti şim ve ulaşım teknolojisinin getirdi ği
yeni olanaklardır. Teknoloji alanındaki geli şmelerin en önemlisi bilgi
teknolojilerindeki geli şmelerdir. Özellikle bilgi teknolojisindeki ve
telekominikasyondaki geli şmeler, küreselle şmenin en temel dinami ği haline
gelmi ştir(Tutar, 2000, s.26).
Bu alandaki geli şmeler, hizmet sektörünün dünya ticaretindeki pay ını
artırm ış, klasik üretim faktörlerinin yerine, yeni üretim faktörü olan bilgi
faktörünü ikame etmi ştir. Yine bilgi ileti şim teknolojilerinin yard ımıyla
mesafeler k ısalmış, dünyadaki geli şmelere yönelik bilgi birikimi artm ış, merkez
konumundaki bölgelerin çevre konumundaki bölgelere kar şı belirleyiciliği
pekişmiştir. İşte bütün bu gelişmeler küreselle şmeyi tetikleyen unsurlar olarak
ortaya ç ıkmıştır. (Naısbitt ve Aburdene, 1990, s.87).
3.3. Teknoloji Transferi
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Teknoloji transferi küreselle şmenin bir diğer önemli unsurudur.
Teknoloji transferi, teknolojinin üretildi ğ i merkezlerden üretilemedi ği çevre
konumundaki bölgelere bedeli kar şı lığında taşınması olayıdır. Bu transfer,
ekonomide geli şmelere neden olursa "teknolojik geli şme" ad ını alır. Bu
gelişme, girdi verimliliğindeki iyileşmeler, toplumun istedi ği yeni ürünlerin
üretilmesi, mevcut ürünlerin yeni ve daha üstün versiyonlar ının ortaya
ç ıkarı lması şeklinde olur(Teitel, 1984, s.40).
Yeni ürünler üretmek için yeni teknolojiler üretmek ya da elde etmek
gerekir(Toffler, 1989, s.86). Bu da çevre bölgeleri için teknoloji transferi ile
mümkündür. Çevre ülkeleri (geli şmekte olan ülkeler), transfer edilen teknolojiyi
genellikle şu amaçlarla kullanabilirler(Fransman, 1985, s.584) :
a)Yeni ürün ve süreçlere yönelik ara ştırma yapmak,
b)Ürün ve süreçleri yeni ko şullara uydurmak,
c)Yeni ürün ve süreç geli ştirmek,
d)Temel ara ştırmalar yapmak.
Hangi amaçla kullan ı lırsa kullan ılsın teknoloji transferi beraberinde bir
takım küresel değerleri de taşır. Böylece küreselle şme süreci hem hızlanmış ve
hem de daha geni ş bölgelere yay ı lm ış olur.
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3.4. Sermayenin Uluslararas ılaşması
Günümüzde küreselle şme olgusu en fazla finans alanlar ında söz
konusudur. Merkezin muazzam finans gücü, yat ırım açısından doymuş
alanlardan doymam ış alanlara do ğru akıyor. Bunun nedeni merkezdeki
durgunluğun ve doymuşluğun bütün kap ıların bu kaynaklara aç ık tutulmas ını
gerektiriyor olmas ıdır. Öyle ki merkezde çok dü şük olan kar hadleri, merkez
dışındaki alanlardan daha yüksek kar hadlerine dönü şebilmektedir. Merkez
sermayesi sadece ak ışkan fonlar biçiminde hareket etmiyor, ayn ı zamanda
küresel işletmeler yoluyla sermaye donan ımı, üretime ili şkin "gayri maddi
haklar" biçiminde de küreselle şiyor. Böylece sermaye vatans ızlaşıyor(Kazgan,
1997, s.44-46).
4. KÜRESELLE ŞMENİN YAPISAL BOYUTLARI
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Küreselle şmeye katkı sağlayan boyutlar; ekonomik, siyasal, teknolojik ve
sosyo-kültürel faktörler şeklinde sıralanabilir. Bu faktörlerin s ırasıyla ve özet
olarak irdelenmesinde küreselle şmenin boyutunun kavranmas ı açısından yarar
vardır.
4.1. Ekonomik Boyut
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Küreselleşmeye katk ı sağlayan ekonomik nedenlerin içinde özellikle iki
gelişme fevkalade önemlidir. Bunlardan birincisi, üretim anlay ışında ve üretim
alanlarındaki değişmeler, ikincisi ise, para piyasalar ındaki gelişmelerdir. Söz
konusu gelişmelerin etkisi ile bir yandan klasik anlamdaki imalat sektörü yerini
hizmet sektörüne b ırakm ış, ekonominin üretim faktörleri boyutunda yap ısal
dönüşümler ortaya ç ıkmıştır. Bunun sonucu olarak "bilgi sektörü" diye yeni bir
sektör do ğmuş ve bu sektör dünya ekonomisine " sembol ekonomisi" ad ı
altında yeni bir ekonomik değeri katm ıştır. Bu da i ş letmelerin gündemine
"entelektüel sermaye" kavram ın ı taşımıştır(Tutar, 2000, s.26).
Öte yandan küreselle şme, ekonomide para piyasalar ında da kendisini
daha ağırlıklı bir biçimde hissettirmeye ba şlamıştır. Döviz i şlemleri; küresel
bonolar, Master Card'lar Euroyen ve paran ın yeniden paketlenip sat ılmasına
olanak veren ve gittikçe artan miktarda yarat ıcı ve spekülatif araçlardan
oluşmaktadır. Bu piyasa geçmi şin donuk, gri bankalarından çok, bir
kumarhaneler zincirine benzemektedir. Günün 24 saati trilyonlarca dolar
dünyanın belli başl ı döviz piyasalarında saniyenin binde biri bir h ızla veri bitleri
şeklinde dolaşmaktad ır. Bu baş döndürücü boyuttaki tutarın ancak %10 u
kadarı , mal yada hizmet ticareti ile ilgilidir(Barnet ve Cavanagh, 1995, s.4).
Ekonomi dünyasında yaşanan bu geli şmeleri Japon yönetici Kenichi
Ohmae, aç ık ticaret sisteminin dünya ekonomisinde yaratt ığı kenetlenme
karşısında bir Amerikan, Japon ya da Avrupa "başarısı" ayrımını yapabilmek
giderek zorlaşıyor. Bizler art ık yabanc ı değil, birbimizin ülkelerinin "yerlisiyiz"
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şeklinde aç ıklıyor. Bu aç ıklama küreselle şmenin ekonomik boyutunu net bir
şekilde göz önüne seriyor. Böylece, ekonomi bir taraftan küresel geli şmelerden
etkilenirken, di ğer taraftan da küresel geli şmelerin temel nedenlerinden birini
oluşturuyor(Ohmae, 1991, s.36).

4.2. Siyasal Boyut
Küreselleşmenin ekonomik bdyutunun yan ında, politik ve siyasal boyutu,
uluslararas ı ilişkilerde daha önce kullan ı lmaya başlanmıştır. Küreselle şme
kavram ının uluslararas ı siyasi literatüre girmesi tarihi 1970'li y ı lların
başıdır(Rosenau, 1990, s.11).
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Ekonomik alanda gerçekle şen bütünle şmeler, dünyan ın siyas ı
konjonktürünü ve siyasal ili şkiler sistemini de etkilemi ştir. Bu etkilenmeye; ulus
devlet anlay ışı n ı n yerini, uluslarüstü devlet anlay ışına b ırakmas ı, merkeziyetçi
yönetim anlay ışı n ın yerine kat ı lımcı yönetim anlay ışının ikame olmas ı, etkin ve
küçük devlet modelinin ortaya ç ıkması, insan hakları ve demokrasi gibi
kavramların kamusal alan ı belirleyici konuma ula şması gibi hususlar örnek
olarak gösterilebilir(Güzelcik, 1999, s.28-29).
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Dünya siyasetine yönelik olarak gerçekle şen ortak hassasiyet alanlar ın ın
çoğalması , dünyan ın hemen her yerinde yaşayan insanların dünyadaki siyasal
gelişmelerden haberdar olmalanna ve onlara kar şı ortak tepkiler geli ştirmelerine
neden olmaktad ır. Ortak tepkiler küresel anlamda ortak siyas ı kanaatlerin
oluşmasını, belli bir siyasi merkezile şmeye doğru gidişi beslemektedir. Bu
merkezi siyaset anlay ışı da küresel geli şmelerin yayg ınlaşmasına zemin
oluşturmaktad ır.
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4.3.Teknolojik Boyut

İ letiş im ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ticari faaliyetlerde de
devrim yaratm ıştır. Bu geli şmeler, daha çok geni ş coğrafi bölgelere dağı lmış
faaliyetlerin yönetimini de olanakl ı hale getirmi ştir. Böylece dünya çap ı nda
müşteri taleplerindeki de ğişmeler takip edilmi ş , bunlara daha h ızlı karşılık
verme imkan ı sağ lanm ıştı r. Öte yandan i şletmeler bilgi teknolojisindeki
gelişmelerin yard ımıyla, dünyan ı n farkl ı kıs ımlarındaki potansiyel fırsat ve
imkanların fark ına varm ış, rakiplerin rekabetini daha iyi okuyarak muhtemel
tehditlere yönelik önlemler geli ştirebilmiş lerdir(Craig ve Douglas, 1995, s.1415).
Paragrafta belirtildi ği gibi teknolojik geli şmeler, bireyleri daha önce hiç
olmadıkları kadar güçlendirecek yeni bir ortam sa ğlam ıştır. Telekominikasyon
devrimi, insanlar ın daha çok bilgiye ula şmalarını sağlayarak bireyin rolünü
artırm ıştır. Telekominikasyon devrimi ayn ı zamanda, dünya ekonomisini
yaratan ve parçalar ını küçültüp güçlendiren bir itici güçtür. Yeni teknolojiler,
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işletmelerin yap ılarının çözülmesine, merkeziyetçilikten uzakla şmalarına, gücün
ve karar alma yetkisinin alt kademelere inmesine de olanak sa ğlamıştır(
Naisbitt, 1994, s.214).
Görüldüğü gibi teknolojik geli şmeler; bir taraftan ekonomik piyasalar ı
birbirine yaklaştırarak, s ınırları ortadan kald ırmış, rekabetin artmas ına zemin
hazırlam ış, diğer taraftan da i şletmelerin küçülerek etkinlik kazanmalar ına ve
katıl ımcı lığın yaygınlaşmasına neden olmu ştur. Böylece küresel güçlerin
hakimiyetini de peki ştirmi ştir. Yani teknolojik geli şmeler doğrudan küresel
eğilimleri güçlendiren bir dinamik olarak ortaya ç ıkmıştır.
4.4.Sosyo-Kültürel Boyut
Uydu ileti ş im sistemleri, kablolu televizyon ve uluslararas ı medya gibi
etkenler, di ğer dünya ülkelerindeki fikirlere, ürünlere, davran ışlara, hayat
tarzlarına ve olaylara karşı açıklığı büyük ölçüde artırm ıştır(Güzelcik, 1999,
s.12). Böylece, farkl ı coğrafyalarda yaşayan insanlarda kı lık kıyafet, beslenme,
müzik vb. alanlarda ortak tercihler ve zevkler olu şmaya baş lamıştır.
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Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayıp da iş bulmak amac ıyla gelişmiş
ülkelere gelen göçmenler, oradan edindikleri al ışkanlıkları, zevkleri, tüketim
şekillerini ve yabanc ı ürünleri kendi ülkelerine taşıyarak küresel zevklerin
uluslararas ı boyut kazanmas ına katkı sağlamışlardır(Craig ve Douglas, 1995,
s.18).
Söz konusu dinamiklerin etkisiyle belli konularda ortak kültürel alg ılama
biçimleri ve ortak sosyal hassasiyet alanlar ı küresel anlamda kendini göstermeye
başlam ıştır.
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İŞLETME YAPILARI,
5.KÜRESELLEŞ ME SÜRECININ
YÖNETIM ANLAYIŞLARI VE YÖNETICI PROFİLİ ÜZERINDEKI
ETKILERI
Küreselle şme; iş letmelerin yap ılarında, yönetim anlay ış larında ve
yönetici profıllerinde bir tak ım değişmelere neden olmuştur. Bu değişmelerin
boyutunu aşağıdaki gibi sırasıyla inceleyelim.
5.1. Küreselleşmenin İş letme Yapıları Üzerindeki Etkileri

Üretim vas ıtalarını birden çok ülkede kontrol edebilen ve oralarda
ekonomik faaliyetlerde bulunan kurulu şlara, çok uluslu i ş letmeler
denilmektedir(Kargül, 1986, s.27). Günümüzde çok uluslu faaliyetleri ancak çok
uluslu işletme yapıları ile organize etmek mümkündür. Bu nedenle, çok uluslu
iş letmelerin yöneticilerinin, çokuluslu ko şulları analiz etme ve bu ko şullara en
uygun organizasyon yap ılarını geliştirme zorunluluklar ı vardır ( Certo, 1989,
s.580).
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Küresel rekabet, şirket yap ılarında hız ve esnekli ği ön plana ç ıkarm ıştır.
Bu yüzden küresel i şletmeler yap ı bakımından küçülmeyi hedeflemektedirler
(Toffler, 1989, s.20). Bunun sonucu olarak, son y ıllarda küreselle şme sürecinde
orta ölçekli firmalara do ğru bir yönelim olmu ştur. Avrupa'n ın ve gelişmekte
olan ülkelerin küçük ve orta ölçekli i şletmeleri, d ış pazarlara artan ölçüde
yatırım yapmaktad ırlar. Bu i ş letmeler bağıms ızl ıklarını feda etmeden, stratejik
birleşmeler yoluyla da farkl ı pazarlardaki varl ıklarını korumaya çal ışmaktadırlar
(Root, 1984, s.427).
Küreselle şmenin etkisiyle küresel i ş letmeler, iki yeni kurala uymak
zorunda kalm ışlard ır. Bunlardan ilki; insanlar ı , işin bulunduğu yere getirmek
yerine, i şi insanların bulunduğu yere götürmek, dolays ıyla küreselle şmek.
Diğeri de, üst düzeydeki yönetim ve meslek kademelerine yükselme f ırsatı
sağlamayan faaliyetleri d ışarı dan bir müteahhide yapt ınnak. Bu e ğilim
ş irketlerin küçülmesi sonucunu do ğurmuştur (Drucker, 1998, s.21)).
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Küresel e ğilimler iş letmeleri etkinli ğe odaklamaktad ır. Bu da dü şük
maliyet, h ızl ı üretim ve yüksek kalite anlam ına gelmektedir. Böyle bir sonucu
işletmeler aç ıs ından yaratmak, geleneksel i ş letme yap ıs ından çok bilgi toplumu
işletme yap ı sı ile mümkündür. Bu durumu a şağıdaki iki farkl ı iş letme yap ısı
şemas ı üzerinde göstermek mümkündür(Erkan, 1998, s.189):

Şekil 1: Geleneksel İşletme yap ısı
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Muhasebe

F inansma
Pazarlama

Satış
Bilişim
Hizmetleri
İnsan
Kaynakları

Bilgilenme

Genel Müd.
Genel Kuor.
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Yönetim

Şekil 2: Bilgi Toplumunda İş letme Yap ısı
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Birinci şekilde bürokratik örgüt yap ısı tan ımlanmıştır. Bürokratik örgüt
yapısı , piramidi, dikey haberle şmeyi, hiyerarşik yönetim ilişkilerini ifade
etmektedir. Daha fazla zaman tüketimi, daha dü şük verim demektir. Böyle bir
örgüt yap ıs ı ile hızl ı düşünmeyi ve h ızl ı karar vermeyi gerektiren küresel
dünyada etkinli ği sağlamak mümkün değildir. Etkinlik ikinci şekilde gösterilen
küresel örgüt yap ısı ile söz konusu olabilir. Çünkü, bu tür bir örgütsel yap ıda
hiyerarşi yoktur. işletmeler için karar alma ve karar ı uygulamaya geçirme süresi
hızland ırılmıştır. Böylesi bir küresel örgüt yap ısında ortada bir genel müdür
bulunmaktadır ve bütün bölümler do ğrudan genel müdüre ba ğlı olarak
çal ışmaktad ırlar.
5.2. Yönetim Anlayışları Üzerindeki Etkiler

Endüstri toplumu döneminde yönetici i ş in sahibi, aynı zamanda i şin
ustas ı , hem de yöneticisi idi. Küreselle şmeyle birlikte teknolojinin değişimine
paralel olarak, yönetimin do ğası da de ğişmiştir. Çok ortakl ı-çok uluslu büyük
işletmelerin geli şmesi sonucu, son y ıllarda eski tür giri şimci-patron-kapitalist
yöneticilerin sayısında önemli azalma görülürken, onlar ın yerini özellikle çok
iyi eğitim görmüş, tecrübeli ve ücretli profesyoneller alm ıştır(Kurtulmu ş , 1998,
s.157-158).
Küreselle şme; yöneticilerin yeteneklerinde bir geli şmeye neden olduğu
gibi, yönetsel zihniyette de baz ı değişmelere neden olmu ştur. Yöneticinin içinde
yer ald ığı işletme ortam ı ve yöneticiyi ku şatan çevre, ayn ı zamanda yönetici için
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iyi bir yeti şme ortam ıdır. Organizasyonel iç dinamikler, sorunlar ve bunlar ın
çözümü için verilen u ğraşlar ciddi anlamda yöneticiyi e ğitmekte ve onun
yönetim gücünü art ırmaktad ır. Çevresel geli şmeler, yenilikler yöneticinin iç
dünyas ında yenilenme ihtiyac ı doğurmakta ve böylece yöneticinin de ğişerek
yenilenmesine katk ı sağlamaktad ır. Bu zihni değişme, yöneticide esnekli ği,
yaratıcılığı , olaylara sistem bütünlü ğü içinde bakmay ı , stratejik dü şünme ve
planlama yetene ğini geli ştirirken, organizasyonlarda da, yal ınlaşma, öğrenen
organizasyon olma, ve çal ışan bireyin kendisini bilgi i şçisi olarak görme gibi
değişmelere neden olmaktad ır(Öğüt, 2001, s.91).

a

1970'li yılların ortalar ından itibaren yukar ıda belirtilen küresel
dinamiklerin etkisiyle yönetim dü şünce ve uygulamalarında pek çok say ıda yeni
ve değişik görüş ortaya ç ı km ıştır. Hatta bugün bunlar ın bir kı smı ciddi anlamda
bir yönetsel anlay ış boyutuna ulaşmış ve yönetim reçetesi haline gelmi ştir.
Günümüzde pek çok ülkede ve pek çok i ş letmede yayg ın olarak kullan ılan bu
yeni yaklaşımların başlıcaların ı ; Reorganizasyon, De ğişim Mühendisliği,
Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking (kar şı laştırma), Ö ğrenen Organizasyon,
Örgütsel Küçülme, Personel Güçlendirme, Ş ebeke Organizasyonlar ı, Yal ın
Organizasyon vb. şeklinde s ıralamak mümkündür (Tutar, 2000, s.95).

cy

Bütün bu farkl ı yönetsel anlay ış ların ortak hedefi; mü şteri
memnuniyetini sağlamak, küresel rekabet piyasas ında rakiplere kar şı avantaj
sağlamak ve i şletmeleri küresel dinamiklere uygun bir şekilde yönetmektir.
Bunları sağlayabilen yönetim i ş letmeler aç ı s ından etkin bir yönetimdir.
5.3 Yönetici Profili Üzerindeki Etkiler

pe

Küresel i şletmelerde çal ışan insan kaynağı sıradan insanlardan olu şmaz.
Bunların bazı özelliklere sahip olmas ı gerekir. Bu özellikler; perspektif, kal ıpları
algı larna, kültürel bilgiye sahip olma, esneklik, vizyon, enerjiklik, duygusal
zeka, global de ğerler şeklinde s ıralanabilir(James, 1997, s.21). Bu ve benzer
yüksek özelliklere sahip elemanlar ın çal ıştığı küresel organizasyonlarda ve
küreselle ş me sürecinde yöneticilerin çok daha farkl ı ve yetkin olmak
mecburiyetleri vard ır. Yani küreselle şme süreci düne göre günümüzün yönetici
profilini ve bu profıli oluşturan özellikleri hemen tamamen de ğiştirmiştir.
Küreselle şme sürecinde i şletme yöneticilerin sahip olmas ı gereken
özelliklerini şu başlıklar altında s ıralamak mümkündür (Akat ve d., 1999, s.363364):
a)Yüksek e ğ itim düzeyi,
b)Küresel lisanlardan en az birisini bilme,
c)Uluslararas ı piyasa tecrübesi,
d) İnsanları tanıma ve farkl ı değer ölçülerini anlayabilme,
e)Kolay ileti ş im kurabilme yetene ği,
f) Güven verme,
g)Tutarl ı ve kararl ı olma,
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h)Sorunlara karşı duyarl ı olma,
i) Cesaret ve başarısızlıktan korkmama,
j) Tarafs ı z ve adil olma,
k)Esneklik,
1) Katılımcı lık,
m) Sabırlı ve tahammüllü olma,
n)Vizyon sahibi olma,
o)Proaktif olma,
p)Belirsizliğe karşı toleransl ı olma,
q)Liderlik özelliklerine yatk ınlık vb.
Bu özelliklere sahip olabilen yönetici küresel geli şmeleri daha iyi takip
eder ve organizasyonunu küresel normlara daha kolay uyarlayabilin
Küreselleşme sürecinde, küresel i şletmeler için küresel de ğerler yönelimli
yöneticilerle başarı lı olma şansı daha fazlad ır.
6. KÜRESEL YÖNETİCİ PROFİLİ ANKETİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

a

6.1 Araştırmanın Kapsam ı
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Araştırma, Çorum ve çevresinde faaliyette bulunan 150 KOB İ üzerinde
uygulanmıştır. Yüzyüze yap ılan anket çal ışmas ına 150 KOB İ ' den 130 tanesi
katılmıştır.
6.2 Araştırmanın Amacı ve Önemi

pe

Anket çal ışmasının amac ı ; Çorum ve çevresindeki de ğişik sektörlerde
faaliyette bulunan KOB İ 'lerin yöneticilerinin hangi oranda küresel de ğerlerle
örtüştüğü ve küresel geli şmelerin yönetici profili üzerinde etkili olup
olmad ığının belirlenmesidir.
6.3 Ara ştırmanın dayandığı hipotezler
Bu araştırmanın dayandığı hipotezler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) İşletmenin kimin tarafından yönetildi ği ile, işletmecilikteki (sanayide)
gelişmeleri takip etme aras ında bir ili şki vardır.
b) İşletmenin kimin tarafından yönetildi ği ile, değişimleri uygulama aras ında bir
ilişki vard ır
c) İşletmenin kimin tarafından yönetildi ği ile, yetki devri aras ında bir ilişki
vardır.
d) İşletmenin kimin tarafından yönetildiği ile, mesleki yay ınları takip etmeleri
aras ında bir ilişki vard ı r.
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e) İşletmeyi yönetenlerin mesleki bran şları ile, elemanlarla toplant ı yapma
aras ında bir ili şki vard ı r.
t) işletmenin kimin tarafından yönetildi ği ile, yurt d ışına çıkma sayıs ı aras ında
bir ilişki vard ır.
g) İş letmeyi yönetenlerin mesleki bran ş ları ile, personeli ödüllendirme biçimi
aras ında bir ili şki vard ır.
h) İş letmeyi yönetenlerin mesleki bran şları ile, çevreye ve topluma kar şı sosyal
sorumlulukları aras ında bir ilişki vard ır.
6.4 Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada anket yöntemi uygulanm ış , kümenin tamam ı ile bire bir
anket yap ılması amaçlanmıştır.
Anket çal ışmas ında ana kütle Çorum ve çevresinde de ğişik sektörlerde
faaliyette bulunan KOB İ 'lerdir. Belli ölçüleri ifade eden bu i ş letmelerin say ıs ı
150'dir. Ancak bunlar ın 130 tanesi ankete kat ılmay ı kabul etmi ştir. Bu 130
KOBİ 'nin tamam ı denek olarak seçilmi ş ve anket çal ışmasına dahil edilmi ştir.
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Araştırmayla ilgili veri toplama yöntemi olarak "Anket Yöntemi"
kullan ılm ıştır. Veri toplamak amac ıyla 30 sorudan oluşan anketler, kurumların
yöneticilerine bizzat elden ula ştırı lmıştır.
Anket sorular ının hazırlanmas ında Çorum KOB İ 'lerine ait ki şisel bilgi
birikimimiz ve deneyimlerimiz esas al ınm ıştır. Ancak daha önce bu konuyla
ilgili olarak yapılmış anket çal ışmalarından da yararlan ılmıştır. Öte yandan
anket uygulamas ı, genel uygulamaya geçilmeden 10 KOB İ yöneticisi üzerinde
"pilot uygulama testine" tabi tutulmu ştur.
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Anket çal ışması ile ilgili olarak 150 KOB İ yöneticisine müracaat edilmi ş ,
bunlardan 130 tanesi olumlu cevap vermi ştir. Buna göre anketin dönü şüm oran ı
%86.6 (yaklaşık %87) olarak gerçekle şmi ştir. Bu oran literariirde kabul gören
oranın hayli üzerinde bir rakam ı ifade etmektedir.
Anket yöntemiyle sa ğlanan veriler, "SPSS for WINDOWS" bilgisayar
programı kullan ı larak tasnif ve analiz edilmi ştir. Veriler, tablolarda say ı ve
yüzde oran ı olarak da gösterilmi ştir.
7.ELDE EDİLEN BULGULAR VE BUNLARIN GENEL B İR
DE ĞERLENDİRMESİ
Çorum KOB İ 'lerinde yöneticilik görevi yapan 130 yöneticinin; kendileri
için artık bir yaka haline gelen küreselle şmeyi nas ıl gördükleri, küresel süreçten
nası l etkilendikleri ve küreselle şme olgusuna hazır olup olmad ıkları gibi
konulardaki durumlar ın ı test etmek için 30 sorudan olu şan yönetici profıli
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anketinden aşağıdaki bulgular elde edilmi ştir. Bu bulgular tablolar halinde ve
yüzde dag ılımlar şeklinde şöyle ifade edilebilir.
7.1. KOBİ 'lerin ve KOBİ Yöneticilerinin Özelliklerine Yönelik
Dağılım la r
Ankete konu olan KOB İ 'lerin ve bunları yönetme durumunda olan
yöneticilerin özellikleri ile ilgili dag ılımlar tablo-1'de gösterildi ği gibi
şekillenmiştir.
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Tablo-1:. KOB İ 'lerin ve KOB İ Yöneticilerinin Özellikleri Da ğılım ı
Teste Tabi Tutulan Alanlar
Ankete Kat ılan KOB İ Oran (%)
ve Yönetici Say ısı
A.KOBİ 'lerin Ba ğlı Bulundu ğu Sektörler
27
35
Gıda
11
Tekstil
15
4
Kağıt Endüstrisi
5
35
Taş-Toprak Sanayi
45
15
Makine
20
8
Diğer
10
100.0
TOPLAM
130
B.İşletmelerin Kimler Taraf ından Yönetildiği
35.4
Sahipleri
46
41.5
54
Ortaklardan Birisi
. 23.1
Profesyonel Yönetici
30
100.0
130
TOPLAM
C.Yöneticilerin Eğitim Düzeyi
4.6
ilkokul
6
3.1
Ortaokul
4
16.9
Lise
22
4.6
Yüksekokul
6
70.8
Fakülte
92
100.0
TOPLAM
130
D.Yöneticilerin Mesleki Bran şı
48.5
Mühendislik
63
44
33.8
Yönetim-Organizasyon
14.6
iktisat
19
3.1
Diğer
4
100.0
TOPLAM
130
E.Yöneticilerin Yabanc ı Dil Düzeyi
9.2
Çok Iyi
12
20.8
27
İyi
47.7
Orta
62
22.3
Kötü
29
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TOPLAM
130
F.Yöneticilerin Bildikleri Yabanc ı Dilin Çeşidi
Ingilizce
83
Almanca
5
Fransızca
7
Rusça
3
Diğer
3
TOPLAM
101

100.0
82
5
7
3
3
100.0

Tablo-l.dağı lımları şu şekilde yorumlanabilir:
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a)Çorum KOB İ 'leri ağırlıkl ı olarak üç sektör üzerinde yo ğunlaşmaktadır.
Bunlar; %35 ile ta ş ve toprağa dayal ı sanayi, %27 ile g ıda sanayi ve %15 ile de
makine sanayidir.
b) İş letme (KOB İ) ler; %35.4'lük bir oranla sahipleri, %41.5'lik bir oranla
Ortakları ve %23.1'lik bir oranla da profesyoneller taraf ından
yönetilmektedirler.
c)Yöneticilerin e ğitim düzeyi %70.8'lik bir oranla Fakülte mezunlar ından
oluşmaktadır. Yüksekokulu da buna katarsak bu oran %75.4'lere kadar
çıkmaktad ır. Bu durum; KOB İ yöneticilerinin e ğitim düzeylerinin giderek artt ığı
ve yönetimin art ık ikinci kuşağın eline geçti ği şeklinde anlaşılabilir.
d)Mesleki Bran ş dağı lım ında ağırl ık hala mühendislerin lehinedir. Mühedislerin
oran ı %48.5'dir. %33.8'ile bunlar ı yönetimciler izlemektedir.
e)Yabanc ı dili çok iyi ve iyi bilenlerin oran ı %30'dur. Bilmeyenlerin oran ı ise
%70'dir. Bu durum, küreselle şme süreci aç ısından yeterli bir dağılım değildir.
f) Yöneticilerin en fazla bildikleri yabanc ı dil, küresel dil olan İngilizce'dir.
İngilizce bilenlerin oran ı %82'dir.

7.2. KOB İ Yöneticilerinin Yetkinlik Düzeyleri İle ilgili Da ğılımlar

Yöneticilerin küresel geli şmeler kar şı s ında yetkinlik düzeylerini ifade
etmede kullan ı labilecek özellikleri ile ilgili dağı l ımlar da tablo-2'de gösterildi ği
gibidir.
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Tablo-2. KOB İ Yöneticilerinin Küresel Yetkinlik Düzeyleri Da ğılımı

Ankete Katılan
Yönetici Say ısı

Teste Tabi Tutulan Alanlar

Oran (%)

A.Yöneticilerin Yurt D ışına Çıkma Düzeyi

Çıkmadım
Bir kez ç ıktım
İki kez ç ıktım
Daha çok ç ıktım
Defalarca ç ıktım
TOPLAM

34
11
8
37
40
130

26.2
8.5
6.2
28.5
30.8
100.0

37
43
50
130

28.5
33.0
38.5
100.0

B.Yöneticilerin Mesleki Yay ınları Takibi

Kesinlikle Evet
Evet
Kısmen
Hayır
Kesinlikle Hay ır
TOPLAM

16
58
15
38
3
130
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Kesinlikle Evet
Evet
Kısmen
Hayır
Kesinlikle Hay ır
TOPLAM

a

C.Yöneticilerin Kurs ve Seminere Kat ılıp Katılmamaları

-

12.3
44.6
11.5
29.2
2.3
100.0

D.Kurs ve Seminerlere Nerede Kat ıldıkları

pe

Yurt İçinde
Yurt D ışında
TOPLAM

E.Kurs ve Seminere Kat ılım Sıklığı
Bir kez

İki kez
Çok
Daha çok
Defalarca
TOPLAM

82
7
89

92.1
7.9
100.0

10
56
8
15
130

11.2
62.9
8.9
17.0
100.0

F.Alanları ile ilgili Geli şmeleri Takip Edıp Etmedikleri

Kesinlikle Evet
Evet
Kısmen
Hayır
Kesinlikle Hay ır
TOPLAM

46
54
28
2
101
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35.4
41.5
21.5
1.5
100.0

G.Değişiklikleri Uygulamada Yeterli Olup Olmad ıkları
Kesinlikle Evet
63
Evet
3
Kısmen
47
Hayır
13
Kesinlikle Hay ı r
4
TOPLAM
130
H.Yöneticilerin Değişiklikleri Uygulayamamalar ının Nedeni
Yerleşmiş al ışkanl ıklar
16
Örgütsel yap ı n ın esnek olmay ışı
5
Çalışanların eğ itim aç ıs ından yetersizli ği
15
Değ işime olan inanc ın zayı fl ığı
5
Parasal kaynaklar ın yetersizli ği
16
Hepsi
73
TOPLAM
130

48.5
2.3
36.2
10.0
3.1
100.0
12.3
3.8
11.5
3.8
12.3
56.2
100.0

a

Yöneticilerin küresel yetkinlik düzeyini test etmemize imkan sa ğ layacak
olan tablo-2 dağı l ı mların ın yorumu da aşağı da belirtildi ği gibi yap ı labilir:
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a)Yöneticilerin %74 oranla yurt d ışına de ğiş ik sürelerle ç ıktığı anlaşı lmaktad ır.
Yani yöneticilerin yurt d ışı deneyimlerinin olduğu söylenebilir.
b)Mesleki yay ınları takip edebilen yönetici oran ı %62'dir. Bu oran iyimser bir
dağı lım olarak kabul edilebilir.
c)%57'lik bir yönetici kesimi mesleklerini geli ştirmek amac ıyla kurs ya da
seminerlere kat ı ldıklarını ifade etmi şlerdir. K ısmen seçene ği de olumlu
çerçevede dü şünülürse, dağı l ımı normal olduğu ifade edilebilir.
d)Kurs ya da Seminerlere kat ılan yöneticilerin %92'si yurt içinde, %8'i ise yurt
d ışında bu seminere kat ıml ı lardır. Yurt d ışı katı lımın yetersiz olduğu ve bu tür
seminerlere yurt d ışı katı lımının arttırı lması gerekti ği söylenebilir.
e)Kurs ve seminerlere kat ı ldığın ı ifade eden 89 yöneticiden 79'u pek çok
kereler bu seminerlere kat ı ldıklarını belirtmektedirler. Bunun oran ı %88'dir. Bu
dağı lım, yöneticilerin bu tür faaliyetleri önemsedi ğ i şeklinde alg ı lanabilir.
f) Alanları ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen yönetici oran ı %77'dir.
Dağı lım KOB İ 'ler aç ısından olumlu ve anlamlı bir geli şme olarak kabul
edilebilir.
g)Konularında meydana gelen de ğişiklikleri uygulayabildiklerini belirten
yönetici oran ı %51'dir. Uygulayamayanlar ın oran ı ise %13.1'dir. k ısmen
seçeneği olumlu çerçevede dü ş ünülürse ortaya iyimser bir tablo ç ıkabilir.
h)Farkl ı nedenlerden dolay ı deği ş ikliklerin uygulanmas ında engellerle
karşılaştıklarını belirten yönetici oran ı %56.2'dir. Ancak yerle şmi ş
al ışkanl ıkların ve parasal kaynak yetersizli ğinin oran ı ise %12.3'tür.
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7.3. KOBİ Yöneticilerinin Yönetim Tarzları İle İ lgili Dağılım
KOBİ yöneticilerinin yönetsel tarzlar ının belirlenmesine yönelik olarak
sorulan sorulara verdikleri cevaplar ın tablo dağılımları ise aşağıda gösterilmi ştir.
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Tablo-3. Yöneticilerin Yönetim Tarzlar ı Dağılımı
Ankete Kat ı lan Oran (%)
Teste Tabi Tutulan Alanlar
Yönetici Say ısı
A.Kurumlardaki Geli şmelerden Haberdar Olma
26.2
Kesinlikle Evet
34
63.1
Evet
82
Kısmen
9.2
12
Hayır
1.5
2
Kesinlikle Hayır
100.0
TOPLAM
130
B.Elemanlardan Bilgi Alma S ıklığı
50.0
Kesinlikle Evet
65
47.7
Evet
62
2.3
3
Kısmen
Hayır
Kesinlikle Hayır
100.0
TOPLAM
130
C.Elemanlara Yetki Devri
43.1
Kesinlikle Evet
56
53.8
Evet
70
3.1
Kısmen
4
Hayır
Kesinlikle Hayı r
100.0
TOPLAM
130
D.Elemanlarla faaliyetlerle İlgili Toplantı Yapılıp Yapılmadığı
34.6
Kesinlikle Evet
45
53.1
Evet
69
12.3
Kı smen
16
Hayır
Kesinlikle Hayır
100.0
TOPLAM
130
E.Yöneticilerin Elemanlar ı İle Bilgi Paylaşımı
15.4
Kesinlikle Evet
20
60.0
Evet
78
20.0
Kı smen
26
3.1
Hayır
4

89
Sayı:143
Ocak-şubat-mart 2004

pe

cy

a

Kesinlikle Hayır
2
1.5
TOPLAM
100.0
130
F.Çalışaniara Bilgilerin Aktarılmas ı Kanalları
Telefonla
7
5.4
Yazı lı Evrakla
7
5.4
Duyuru Panosu İle
2
1.5
Sözlü Olarak
53
40.8
Toplantı Yaparak
41.5
54
Diğer
7
5.4
TOPLAM
100.0
130
G.Ba şarısızlık Durumunda Elemanlara Karşı Geliştirilen Tavır
Uyarırım
35
26.9
Nedenini Araştırırım
51.5
67
Onlarla Konu şurum
19.2
25
Ceza Veririm
3
2.3
Kayıtsız Kal ırım
TOPLAM
100.0
130
H.Yöneticilerin Ba şarı Durumunda Ödüllendirme Biçimleri
Ücret Artışı
48
36.9
Terfi
1.5
2
Sözlü taltif
24.6
32
Yazı lı taltif
2
1.5
Hepsi
40
30.8
Cevaps ız
4.6
6
TOPLAM
100.0
130
I.Yönetimde Uyulan ve Uygulanan Prensiplerin Olup Olmad ığı
Kesinlikle Evet
23.1
30
Evet
80
61.5
Kısmen
18
13.8
Hay ır
2
1.5
Kesinlikle Hayır
TOPLAM
100.0
130
I.Yöneticilerce Yönetim Olay ın ın Algılanma Biçimleri
Yönetim bir sanatt ır
13.1
17
Yönetim bir bilimdir
15
11.5
Her ikisi de
95
73.1
Cevaps ız
3
2.3
TOPLAM
100.0
130
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Yöneticilerin yönetim anlay ış ve tarzlar ının belirlenmesine yönelik
sorularla ilgili cevap da ğı lımları aşağıda belirtildi ği gibi algılanabilir.
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a)K ısmen seçene ği ile birlikte i şletmedeki geli şmelerden haberdar olduklar ını
belirtenlerin oran ı %95.5'tir. Dağılım, iletişim kanallarının iyi çalıştığı
biçiminde düşünülebilir.
b)Bilgi alma sıklığı da %97.7'dir.
c)Yetki devretme oran ı %97 civarında gerçekle şmektedir.
d)Yöneticiler s ık s ık kurumlardaki faaliyetlerle ilgili olarak toplant ı
yapmaktad ırlar. Zira toplant ı yapma oran ı %87.7'dir.
e)Yöneticiler %75.4'lük bir oranla bilgileri çal ışanlanyla paylaşmaktadır.
f) Formai ve informal bilgi aktarma biçimleri hemen hemen e şit düzeyde
kullanılmaktadır. Çünkü oranlar birbirine yak ındır.
g)KOB İ yöneticilerinin %70.7'si başarıs ızlık karşı sında nedenini araştırmak
gibi demokratik bir tav ır sergilemektedir. Küreselle şme süreci aç ısından bu tav ır
fevkalade olumlu bir tav ır olarak kabul edilebilir.
h)Ödüllendirme de ücret art ışı %36.9'luk bir oranla ön plana ç ıkmaktad ır. Bunu
%30.8 ile hepsi seçene ği izlemektedir.
i) Yöneticilerin %85'i yönetimde uydukları ve uyguladıkları prensiplerin
olduğunu belirtmektedir.
j) Yöneticilerin %73.1'i yönetimi hem bir sanat ve hem de bir bilim olarak
algılamaktad ır.
7.4. KOBİ Yöneticilerinin Çevre Duyarl ılığı ve Çevresel ili şkiyle
ilgili Da ğılım
Yöneticilerin çevreyle ili şkilerini hangi ölçekte gerçekle ştirdiklerine
yönelik soruların cevap dağı lımları da şöyle oluşmuştur.
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Tablo-4. KOBİ Yöneticilerinin Çevre Duyarl ılığı Dağılımı
Katı lan Oran
Ankete
Teste Tabi Tutulan Alanlar
Yönetici Say ısı
(%)
A.Yöneticilerin Çevreye Yönelik Sosyal Sorumluluk İnancının Olup
Olmaması
93.1
121
Kesinlikle Evet
5.4
7
Evet
1.5
2
Kısmen
Hayır
Kesinlikle Hay ır
100.0
130
TOPLAM
Kurma
Biçimleri
B.Yöneticilerin Çevresel Ili şkileri
20.8
27
Yasal Sorumluluklar Çerçevesinde
50.0
65
Sosyal Sorumluluklar Çerçevesinde
8.5
11
Çevre Tepkisinin Bir sonucu olarak
10.0
13
Rekabet olgusuna esas olarak
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a

Diğer
14
10.7
TOPLAM
100.0
130
C.Çevrenin İşletme Üzerinde Bir Etkisinin Oldu ğunun Kabul Edilmesi
Kesinlikle Evet
43
33.1
Evet
48
36.9
Kısmen
27
20.8
Hayır
8
6.2
Kesinlikle Hayır
4
3.0
TOPLAM
130
100.0
D.Çevresel Etkiye Kar şı Yöneticilerin Tepki Biçimleri
Deği ş imi uzaktan takip ediyorum
6
4.6
Değişimi görmezlikten geliyorum
13
10.0
Değişime Teknolojik açı dan ayak uydurmaya 23
17.7
çalışıyorum
Üretimin kalitesini art ırarak cevap veriyorum
21.5
28
Deği şime her alanda alınmas ı gereken 60
46.2
tedbirlerle adapte olmaya çal ışıyorum
TOPLAM
130
100

cy

Tablo-4 dağılımları ile ilgili yorumlar da şu şekilde s ıralanabilir:

pe

a)Çevreye kar şı sosyal sorumluluk taşıdığını ifade eden yönetici oran ı yaklaşık
%99'dur. Bu sonuç küresel e ğilimler aç ısından önemlidir.
b)Yöneticilerin %50'sinin çevreyle ili şkilerini sosyal sorumluluk çerçevesinde
kurdukları anlaşılmaktad ır.
c) İşletme yöneticilerinin %70'i çevresel geli şmelerin ciddiye al ınması
gerekti ğini ve çevresel etmenlerin i şletmeler üzerinde etkili oldu ğunu
düşünmektedir. K ısmen seçene ğinin dahil edilmesi ile bu oran daha da
artacakt ır.
d)Değişimi görmezlikten gelen yönetici oran ı %10'dur. Yöneticilerin %90' ı bir
şekilde değiş ime tepki vermeye ve ona ayak uydurmaya çal ıştığını
söylemektedir. Böyle bir sonuç önemli ve anlaml ıdır.
8.ELDE ED İLEN BULGULARIN ANALİZİ

Buraya kadar "SPSS for WINDOWS" bilgisayar program ı kullanı larak
iki veya daha fazla de ğişkenin bileşik sınıfland ırmalarının frekans ve yüzdeler
biçiminde gösterildi ği "karşılaştırmal ı tablolar" olu şturulmuştur. Bundan sonra,
elde edilen verilerin analizinde, Ki Kare Bağımsızlı k Testi Uygulanacakt ır.
Bununla ilgili, ilgi analizi yapı lan değişkenler ve hesaplamalar ı aşağıdaki
tabloda gösterilmi ştir.
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Tablo-5. Hepotezlerin Denenmesi İle İlgili Ki Kare Değerleri
Test Yap ılan Ilgi Alanlar ı

Tablo

20.959

9.490

11.106

12.600

10.496

9.490

9.006

9.490

11.188

9.490

cy
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A.İşletmenin Kimin Tarafından
Yönetildi ği
İle,
İşletmecilikteki
Gelişmelerin Takip Edilmesi İlişki
B.İşletmenin Kimin Tarafından
Yönetildiği
İ le,
İşletmecilikteki
Değişmeleri Uygulama İlişkisi
C.İşletmenin Kimin Tarafından
Yönetildi ği
İle,
Yetki
Devrinde
Bulunulmas ı İlişkisi
D.İşletmeyi Yönetenlerin Mesleki
Branşları İle, Mesleki Yay ınları Takip
Etmeleri İlişkisi
E.İşletmeyi Yönetenlerin Mesleki
Branşları İle, Çal ıştırdıkları Elemanlarla
Toplantı Yapma İlişkisi
F.İşletmenin Kimin Tarafından
Yönetildiği İle, Yurt D ışına Ç ıkma Say ısı
İlişkisi
G.İşletrneyi Yönetenlerin Mesleki
Branşları İle, Elemanları Ödüllendirme
Biçimi İlişkisi
H.İşletmeyi Yönetenlerin Mesleki
Branşları İle, Çevreye ve Topluma Kar şı
Sosyal Sorumluluk İlişkisi

Ki Kare De ğerleri
Hesaplanan

24.545

9.490

15.872

15.510

6.187

7.820

pe

Hipotez Testi İle İlgili olarak belirtilen de ğerler ve değişkenler aras ı
ilişkiler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
a)Hesaplanan de ğer > tablo de ğeri (20.959 > 9.490) dir. Yani de ğişkenler
aras ında anlaml ı bir ilişki vardır.
b)Hesaplanan de ğer < tablo değeri (11.106 < 12.600) dir. De ğişkenler aras ında
bir ilişki söz konusu de ğildir.
c)Hesaplanan de ğer > tablo değeri (10.496 > 9.490) dir. Burada da de ğişkenler
arasında bir ilişkinin olduğu düşünülebilir.
d)Hesaplanan değer < tablo de ğeri (9.006 < 9.490) oldu ğundan değişkenler aras ı
bir ilişkiden söz edilemez.
e)Hesaplanan de ğer > tablo de ğeri (11.188 > 9.490) dir. De ğişkenler aras ında
anlamlı bir ilişki vard ır.
f) Hesaplanan de ğer > tablo değeri (24.545 > 9.490) dir. İki değişken aras ında
anlamlı ve güçlü bir ilişki söz konusudur.
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g)Bu şıkta da hesaplanan de ğer > tablo değeri (15.872 > 15.510) oldu ğundan,
değişkenler aras ında bir ili şkiden bahsedilebilir.
h)Hesaplanan de ğer < tablo de ğeri (6.187 < 7.820) dir. Bu yüzden de ğişkenler
arasında bir ilişkinin oldu ğu söylenemez.
GENEL DE ĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çorum'daki KOB İ yöneticilerine yönelik olarak yap ı lan küresel norrnlar
yönelimli anket sonuçlar ı tablolar halinde verildi ve baz ı değişkenleraras ı
ilişkiler analiz edildi. Böylece baz ı sonuçlara ulaşı ldı .
Ulaşı lan bu sonuçlar ın, bütünüyle konu hakkında kesin kanaatler
üretmeye yeterli olmamakla birlikte, ciddi ve olumlu ivmeleri bünyesinde
taşıd ığı ifade edilebilir. Ş üphesiz, her geli şme, bir sürecin ve uzun soluklu bir
gayretin sonucu ortaya ç ıkar. Küresel ili şkiler artt ıkça, küresel uyuma yönelik
çabalar da artar. Söz konusu süreç içerisinde KOB İ 'ler de oyunu kural ı na göre
oynamaya al ışırlar. Bu bağlamda kendilerini geli ştirirler, yenilerler ve küresel
rekabet mant ığını daha iyi kavrayabilirler.

a

Ancak şu tedbirlerin al ınmas ı ; söz konusu küresel uyum sürecini daha da
kolaylaştırabilir:

pe
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a)KOB İ yönetimlerinin ivedilikle iyi e ğitim alm ış, küresel dili bilen ve vizyonu
geniş genç giri şimcilere teslim edilmesi gerekmektedir. Yani süratle bir ku şak
değişimi sağlanmalıdır.
b)Elemanlara yönelik yabanc ı dil eğitim fırsatları ve imkanlar ı artırılmalıdır.
c)Gelecek vadeden elemanlar, fuarlar veya buna benzer vesilelerle yurt d ışına
s ıkça gönderilmelidir.
d)Eğitim kurumlarıyla kurulacak ili şkilerle iyi elemanlar ın mezuniyet sonras ı
kuruma aktar ı lmas ı sağlanmal ıd ır.
e)İyi bilinen alanlarda yabanc ı firmalarla yat ı rım ve stratejik i şbirliği
anlaşmaları yap ı lmalıdır.
f)Sektörel d ış ticaret şirketlerine ortak olunarak yurtd ışı deneyimi
kazand ırı lmalıdır.
g)Bilgi teknolojilerine yat ırım yapılarak ve elemanlar bu konuda e ğitilerek
küresel atmosfer i şletme içine taşınmal ı dır.
Bu ve buna benzer tedbirlerin al ınması KOBİ 'leri kısa bir gelecekte,
küresel geli şmelere karşı esnek, dirençli ve verimli kurulu şlar haline
dönüştürebilir. Ülkemizin krizden ç ıkışında KOB İ 'lerin bu konuma ula şmaları
önemli bir ç ıkış yolu olarak kabul edilebilir.
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YAZIM KURALLARI

a

1. Dergiye gelen eserlerin bas ımı öncesinde HAKEM görü şü alınır. Yay ın
Kuruluna gönderilen yaz ıların dergide yay ınlanabilmesi için Yay ın Kurulunca,
belirlenen yay ım kurallar ına uygun görülmesi ve hakem heyeti tarafından kabul
edilmesi gerekir. Yay ınlanması uygun görülmeyen yaz ılar hakkında
yazarına/yazarlar ına bilgi verilir.
2. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisinde dünyada ve Türkiye'de
kooperatifçilik, tar ım yönetim, ekonomi, i şletme, sosyo-kültürel vb. konularda
yazılara yer verilecektir.
3. Yazı lar, 15 daktilo sayfas ını geçmeyen, sayfan ın bir yüzüne anlaşılır bir dille
yaz ılm ış olmal ıdır. Türkçe kar şıl ığı olmayan teknik ve yabanc ı dildeki terimlerin
parantez içinde k ısa aç ıklamas ı yapılmalıdır.
4. Makalelerde Türkçe ve yabanc ı dilde uygun "anahtar kelimeler" bulunmal ıdır.
5. Çeviri yazılar yay ına kabul edilmemektedir.
6. Dergimizde yay ınlanan yaz ı lar sadece yazarlar ın görüşlerini ta şır. Kurumumuz
için bağlayıcı husus taşı maz.
7. Yay ınlanmak için tarafım ıza gelen yaz ı ların yay ınlanıp yayınlanmamas ına ve
dergimizde nas ıl yer alacağına Yay ın Kurulumuz karar verir.
8. Dergide yay ınlanan yaz ı lara telif ücreti ödenmez.Yazar telif ücreti
almayacağına dair ibranameyi yay ınlanmas ını istedi ği yaz ı ile birlikte Kuruma
gönderir.
9. Şekil ve grafik numaras ı ve ismi altına, tablo numaras ı ve ismi ise üzerine var
ise kaynağı altına yaz ılmalıdır.

a)
b)

Makale Microsoft Word Program ında yaz ılmalıdır.
Makaleyle birlikte, yazar ın (yazarlar ın) adını, unvan ın ı, çal ıştığı kurumu, açık
adresini, kolay ula şılabilecek i ş ve cep telefonlar ını, faks numaralar ını, e-posta
adreslerini; birden fazla yazarl ı makalelerde her bir yazar ın makaleye katk ı
paylarını belirten bir kapak yaz ısı yollanmalıdır.
Makale baş l ığının altında yazarın adı unvans ız olarak yer almal ı , dipnot
numaralarından önce (*) ile ilk sayfan ın altında yazarın unvanı ve çal ıştığı
kurum belirtilmelidir.
Makale sonunda yazar soyadlar ına göre alfabetik olarak s ıralanmış bir
kaynakça yer almal ıd ır.
Makale ile birlikte: Türkçe ve İngilizce baş l ık, Türkçe ve İngilizce 3-5 anahtar
kelime, 80-100 kelime Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.
Makale aşağıda belirtilen özelliklerde 4 kopya olarak ve bir disketle birlikte
yollanmal ıdır.
Atı flar metin içinde (Ar ıcı, 1998, s...) şeklinde verilmelidir.
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c)
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TEKNIK ÖZELLIKLER

d)
e)
f)

g)

* Derginin boyutlar ı 16 cm- 24 cam.dir. bu çerçevede sayfa marjlar ı A4 sayfada:
Üst: 4.5 cm
Üst Bilgi: 3 cm
Alt: 5.8 cm
Alt Bilgi : 1.25 cm.
Sol: 5 cm.
Sağ : 4.5 cm olarak ayarlanmal ıdır.
* Metin: Times New Roman, 10 punto, 1 sat ır aral ı, iki yana dayal ı.
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