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Özet: Bireyler topluluk halinde ya şamaya başlamalarının ardından bir çok ekonomik
ve sosyal i şleri beraber yapmak suretiyle elde edecekleri faydalar ı artırmayı amaçlamış lar ve böylece kooperatifleri kurmu şlardır. Türkiye'de çok amaçl ı kooperatiflerden
olan Köy-Kalkınma Kooperatifleri ilk olarak 1965 y ılında kurulmaya başlamış, hızla kooperatif ve ortak say ısı artmıştır. Çalışmada incelenen Köy-Koop K ırklareli Birliği ise, 1976 yılında ekonomik faaliyetine ba şlamıştır. Birliğe bağlı 108 birim kooperatif bulunmakta, bunlardan 69'u faal olarak çal ışmaktadır. Birliğin 2001 yılı işlem
hacmi 25 trilyon TL ve net kar ı 15 Milyar TL'dir. Köy-Koop K ırklareli Birli ği ortaklarının sütünü pazarlamakta, ayr ıca ortaklara yem, g ıda maddesi, akaryak ıt temin etmekte ve veterinerlik hizmeti sa ğlamaktadır. Köy-Koop Kırklareli Birliği ortakların
%97,46's ının sütünü pazarlamakta, %4'ünün ürününü i şlemekte, %22'sine kredi temin etmekte, %15,25'ine teknik bilgi sağlamakta, %100,00'üne temel tüketim maddeleri sağlamakta, %33,90' ına tohum, %42,37'sine gübre, %29,66's ına zirai ilaç ve
%92,37'sine akaryak ıt temin etmektedir. Ayr ıca ortakların %21,19'u kooperatiflerden
yem sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kooperatif, Tar ımsal Kalkınma Kooperatifi, Üst Örgütlenme,
Kooperatif İşletmeciliği, Ortak-Kooperatif ili şkisi, Yönetim Başarısı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora tezi olarak kabul edilen çal ışman ın özetidir.
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi
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AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE KOY-KOOP KIRKARELI COOPERATIVE UNION AND THE IMPACTS OF ADMINISTRATORS ON THE
SUCCESS OF THE COOPERATIVE BUSINESS
Abstract: After starting living in the form of communities, individuals aimed to inc-
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rease efficiency of some work by working collectively, and consequently, they formed
cooperatives. Köy-Kalk ınma Kooperatifleri (Rural Development Cooperatives), having various purposes, were first founded in 1965 and soon after they started to increase the number of the cooperatives and participants. Köy-Koop K ırklareli Union,
which has been examined in this study, started its economic activities in 1976. The
Union has total 108 cooperative units 69 of which are stili active. The turnover of The
Union in 2001 was 25 trillion TL and net profit was 15 billion TL. The Köy-Koop
Kırklareli Union markets the milk produced by the members and supplies the members with animal feed, food, fuel, and veterinary services. Köy-Koop K ırklareli Birliği (Union) finds markets for milk production of 97,46 % of its members, processes
the raw material of 4% of its members, and provides 22% of its members with credit,
15,25% of its members with knowledge, 100% of its members with fundamental consumers goods, 33,90 of its members with seeds, 42,37 of its members with fertilizers,
29,66 of its members with agricultural pesticides and 92,37 of its members with fuel.
Moreover, 21,19% of its members get animal feed from the cooperative.
Key Words : Cooperative, Agricultural Development Cooperatives, Senior Union,
Cooperative Administration, Member-Cooperative Relation, Management Success
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Kooperatifler, 19. yüzy ı lın ikinci yarı sından sonra bütün ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmas ında çok önemli rol oynamaya ba şlamış , halen de bu i şlevlerini sürdürmektedirler. Kooperatifçilik bugün dünyada önemli bir sosyal hareket olarak kabul edilmekte, demokrasinin, bar ışı n, çevrenin korunmas ına ve istihdam yaratmaya
katkı sağlamakta, bütünüyle ülkelerin ekonomik, sosyal kalk ınma ve gelişmelerinde önemli bir araç olarak yerini almaktad ır (Mülayim 1999).Kendi kendine yardım
araçlarından biri olan kooperatifçilik, günümüzün fakir ve sanayile şememi ş az geli şmiş ülkelerde, belli bir i şletme organizasyonu olarak, Avrupa ülkelerindeki modellere göre uygulanm ıştır. İngiltere, Almanya ve Fransa bütün dünyaya, kendi kooperatifçilik prensiplerini yaym ış lar ve geli şmekte olan ülkeler de bunu kabullenip uygulamış lardır (Kıvanç 1982).
Tarımsal kooperatifler, çiftçilerin ekonomik haklar ını korumak ve dolay ısıyla
daha fazla kâr sa ğlamak amac ıyla kurulan sosyo-ekonomik örgütlerdir. Dünyada tarım ürünleri üretimi, i şlemesi ve pazarlamas ı alanlarında devlet kurumlar ından sonra
en fazla görülen kurum kooperatiflerdir (Laidlaw 1981).
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Türkiye'de çok amaçl ı kooperatiflerden olan Köy-Kalk ınma Kooperatifleri ilk
olarak 1965 yılında kurulmaya başlamış, özellikle yurt dışına işçi göndermede kooperatif ortakl ığı koşulunun aranmas ı nedeniyle hızla kooperatif ve ortak say ısı artmıştır. Çalışmada incelenen Köy-Koop K ırklareli Birli ği ise 1976 yılında ekonomik faaliyetine ba şlamıştır. Birli ğe bağlı 108 birim kooperatif bulunmakta, bunlardan 69'u
faal olarak çal ışmaktadır. Birliğin 2001 yılı işlem hacmi 25 trilyon TL ve net kar ı ise
15 Milyar TL olarak gerçekle şmiştir. Birlik ortak işletmelerde üretilen sütü pazarlamakta ve ortaklara yem, g ıda maddesi, akaryakıt temin etmekte ve veterinerlik hizmeti sağlamaktadır.
Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde süt pazarlamas ı açısından önemli bir işleve sahip olan Köy-Koop K ırklareli Birliği'nin ekonomik ve mali analizleri yap ılmış, ortakkooperatif ili şkileri irdelenmi ş ve yöneticilerin kooperatif i şletmelerin ba şarısı üzerine olabilecek etkileri de ğerlendirilmiştir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
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Bu araştırmanın amacı, Köy-Koop Kırklareli Birliği'nin ekonomik analizinin yapı lması ve kooperatife ortak olan i şletmelerin yap ısal özellikleri ile ortak-kooperatif ilişkilerinin incelenmesi ve yöneticilerin kooperatif ba şarısına etkilerinin saptanmasıdır. Bu nedenle araştırma materyalinin büyük bir k ısmını, birliğin muhasebe kayıtlanndan ve birim kooperatif muhasebecilerinden elde edilen bilgiler ile birim kooperatif Yönetim Kurulu ba şkanı ve birlikte çal ışan sorumlu müdürlerden ve ortaklardan anket yoluyla toplanan veriler olu şturmaktadır. Köy-Koop Kırklareli Birliğinin kuruluşundan bugüne kadarki geçirmi ş olduğu süreçteki faaliyetlerinin tespitine
ilişkin bilgiler, Birliğin yönetim kurulu başkanı ve sorumlu müdürlerden sözlü görü şme ile elde edilmi ştir. Ayrıca hazırlanan yönetici anket formlan ile elde edilen bilgiler çerçevesinde kooperatifteki ba şarı değerlendirme kriterleri tespit edilmeye çal ışılmıştır. işletmelerin ekonomik analizi için gerekli bilgilerin elde edilmesinde anket
yöntemi kullanılarak birincil veriler toplanmış, bu verilerden ortak-kooperatif ili şkileri ve kooperatif ortaklann ın kooperatif yönetimi ile ilgili e ğilimleri ortaya konulmuştur. Araştırma yöresinin tar ımsal yap ı özelliklerinin genel olarak ortaya konulmas ında
kullanılan veriler ise, Tar ım ve Köyişleri Bakanl ığı İl ve ilçe Müdürlükleri, D İE, Ziraat Odalar ı, Kırklareli Valiliği, Kırklareli Ticaret Odas ı, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı
İ l Müdürlüğü dokümanlarından temin edilmiştir. Buna ilave olarak Köy-Koop K ırklareli Birliği'ne ait mali oranların analizinde, konu ile ilgili ulusal ve uluslararas ı yayınlar ile DPT, Merkez Bankas ı, Tek-Gıda İş Sendikası istatistik ve yay ınlarından geniş ölçüde faydalanılmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada, Köy-Koop Kırklareli Birliği incelenmektedir. Bu incelemeyi yapabilmek için, ortakların kooperatiflerle ili şkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Zira
kooperatif i şletmenin faaliyet sonuçlar ına ortaklar da etki etmektedir. Böylece örnekleme aşaması , birliğe bağlı kooperatiflerin ve kooperatif ortaklann ın seçimi olmak
5
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üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.Birli ğe bağlı faaliyet gösteren 69 birim kooperatif bulunmaktadı r. Zaman ve mali olanaklar ın sınırlı olmas ı gibi nedenlerle kooperatiflerin
tamamında çal ışma imkan ı olmadığından, birliği temsil edebilecek 14 birim kooperatif (%20) gayeli olarak seçilmi ştir. Bu seçimde, 69 birim kooperatifın birlik ile yapmış
oldukları al ış-veri ş tutarları ortalamalan esas al ınarak, bu ortalaman ın %25 altında ve
%25 üzerinde i şlem hacmi olanlar belirlenmi ştir. Seçilen birim kooperatifler; Ataköy,
Üsküp, Sütlüce, K ızılcıkdere, Ertu ğrul, Yeniceköy, Sinanl ı, Oklalı , Arizbaba, Çe şmekolu, Ceylanköy, Kayabeyli, Kocah ıdır ve Yenibedir Tar ımsal Kalk ınma Kooperatifleridir. Kooperatife ortak i şletmelerden örnek seçiminde ise, belirlenen 14 birim kooperatifteki tüm ortaklar ara ştırmanın örnek seçimine temel te şkil edecek populasyonu oluşturmuştur. Bu populasyondan 14 birim kooperatife ortak olanlar ın kooperatife
teslim ettikleri süt de ğerleri esas al ınarak örnekleme yap ılmıştır ve ortaklar ın kooperatife teslim ettikleri süt de ğerlerine göre frekans tablosu ve da ğılım grafıği yardımıyla ana kitleyi oluşturan ortaklar (I.grup) 100.000.000 - 4.000.000.000 TL ve (II.grup)
4.000.000.000 TL tutardan fazla süt teslim edenler olmak üzere 2 tabakaya ayr ılmışlardır. Tesadüfı tabakal ı örnekleme yöntemi ile anket uygulanacak örnek ortak i şletme
sayısının belirlenmesinde Neyman yöntemi kullan ılmıştır (Yamane 1967).

N iıS h ) 2
N2D2

Formülde;

^
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n=

n = örnek hacmi

N= Ana kitleye ait varyant say ısı

Nh= h. Tabakadaki varyant say ısı

pe

s h = h. tabakan ın varyansı

D= Düzeltme faktörü veya kitle ortalamas ından müsaade edilen hata miktar ını

D= —
E
göstermekte olup
t dir. Araştırmada %90 güven s ınırı öngörüldüğünden, tablo değeri 1,645 olarak al ınmıştır.
Yukarıdaki formüle göre yap ılan hesaplamalar sonucunda ana kitleyi temsil edebilecek örnek hacmi 118 olarak tespit edilmi ş ve bunlar gruplara ayr ılarak birinci gruptan 108, ikinci gruptan ise 10 i şletme incelemeye al ınmıştır. Gruplardan al ınacak i şletme sayısı saptandıktan sonra, hangi ortaklarla görü şüleceği ise yerel alanda kooperatif
ortağı olan i şletmelerden tamamen tesadüfı olarak tespit edilmi ştir. Ayrıca örnek hacminin %25'i kadar yedek ortak i şletme belirlenerek köylerde anket uygulanacak ortak
bulunmadığında veya bilgi vermekten çekinen ortak oldu ğunda bu yedekte yer alan
ortak i şletmelerden veri toplanm ıştır. Yönetim başarısı ve yöneticilerin sosyo-ekonomik özelliklerini ortaya koymak için seçilen 14 birim kooperatif ve bir birlik yöneticisine olmak üzere 15 yönetici anketi uygulanm ıştır.
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Anketler Mayıs 2002 tarihinde uygulanm ış ve ortaklardan 2000-2001 üretim dönemine ait veriler toplanmaya çal ışılmıştır. Ortak anketleri iki k ısımdan oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, i şletmeci ve i şletmesi hakkında genel bilgiler ve i şletmenin faaliyetini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktad ır. Bu kapsamda; i şletme sahibinin ya şı , eğitim durumu, i şletmelerin nüfus ve i şgücü durumları, süt sığırcı lığı ile ilgili sermaye varl ığı, işletmenin borçlar ı, üretim faaliyetine ili şkin fiziki ve
mali verilerine ait bölümler bulunmaktad ır. Anketin ikinci bölümünde ise kooperatif
ortağı üreticilerin kooperatif ortak ili şkilerinin tespitine yönelik sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ili şkin olarak elde edilen bilgiler kodlanmak suretiyle kod planlar ına
dökülmüş ve bu veriler bilgisayar ortam ına aktarılarak analiz edilmi ştir. Anket sonuçları oran ve yüzdeler olarak yorumlanm ış ve araştırmada s ınanan hipotezler ise istatistiksel yönden g istatisti ği' kullanılarak test edilmi ştir. incelenen i şletmelerin çoğunda
hayvansal üretim faaliyeti yan ında bitkisel üretim faaliyetleri de yer almaktad ır. Ancak bu ara ştırmada Köy-Koop Kırklareli Birliği'nin faaliyet alan ı süt işleme ve pazarlaması olduğundan, kooperatife ortak üreticilerin sadece süt s ığırc ılığı üretim faaliyetine ili şkin fiziki ve mali verileri esas al ınmış, diğer faaliyetleri de ğerlendirme dışında tutulmuştur. Böylece söz konusu i şletmelerde hayvansal üretime ait sermaye yap ısı ve yı llık faaliyet sonuçlar ı ortaya konulmaya çal ışı lmıştır. Analiz aşamasında, sadece süt s ığırc ılığı üretim faaliyeti de ğerlendirmeye al ındığından, bu üretim faaliyetine
ait genel masraflar, süt s ığırcılığı faaliyetinin i şletmenin toplam gayri safi has ıla içindeki payı dikkate al ınarak hesaplanm ıştır.
Köy-Koop K ırklareli birliğinin mali analizinin yap ılması için gerekli bilgiler; muhasebe kayıtlarından, kooperatif dosyalar ından, kooperatif bilançolar ından ve yıllık
faaliyet raporlar ından elde edilen bilgiler ile yöneticiler ve birim kooperatif muhasebecilerinden sağlanan bilgilerden olu şmaktadır. Sağlanan bu bilgilerin doğru ve güvenilir olmas ı son derece önemlidir. Zira muhasebecilerin icra ettikleri i şlerin sonucu sadece i şletmeyi değil üçüncü ki şileri de etkilemektedir. Bu nedenle deneyimli ve
kendi sektöründe çal ışmış meslek mensuplar ınca bu bilgilerin kayda aktarılması verilerin sağlıklı olarak analiz edilebilmesi için önem ta şımaktadır (Bayazıtlı ve Koçak
2002).
Bu çalışmada aşağıdaki analiz teknikleri uygulanm ıştır:
> Karşı laştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz),
> Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz,
➢ Oran Analizi.
Birliğin 1992-2001 yıllarını kapsayan temel mali tablolar ı (ayrıntılı bilanço, gelir tabloları vb.) standart bir yap ıya kavuşturulduktan sonra, kayı tlardan elde edilen
bilgiler cari ve reel de ğerler ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Kooperatif i şletmeleg İ statistiği, gözlenen frekanslarla, beklenenler aras ındaki farkların önceden belirlenen bir yan ılma ihtimali ile tesadüften ileri gelip gelmedi ğini ortaya koymak için yap ılır (Düzgüne ş vd 1993).
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re ait temel mali tablo kalemlerinin, reel de ğerlerini görmek ve sağlıklı bir karşı laştırma yapabilmek amac ıyla 1987 yılı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) esas al ınarak yeniden belirlenmi ştir.
Yöneticilerin ba şarılarının değerlendirilmesinde ça ğdaş başarı yöntemlerinden biri
olan ve kooperatif i şletmelerinde ço ğunlukla tercih edilerek kullan ılan amaca göre başarı değerlendirme yöntemi kullan ılmıştır. Bu yöntemde birli ğin ve birim kooperatifin amaçları genel kurul raporlanndan tespit edilmi ş ve bu amaca ula şma derecelerine
göre başarı değerlendirmesi yap ılmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULAR!
Araştırma Yöresi Hakkında Genel Bilgiler
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Kırklareli ili denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve do ğusu dağlık ve ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazidir. K ırklareli ilinin do ğu ve kuzeydoğusunda
Marmara bölgesinin önemli yükseltilerinden olan Ist ıranca (Yıldız) dağları uzanmakta, güney kesimlerinde ise Ergene vadisine inen az e ğimli ovalar bulunmaktadır. Kırklareli ilinin toprakları genelde yumu şak kalkerli (kireç, ta şlı, kil ve kille karışık kireçli) humuslu ve kumlu topraklard ır. Kırklareli ilindeki baraj lar Kayal ı Baraj ı ve Kırklareli Baraj ı 'dır.
Kırklareli ilinde ba şlıca bitki örtüsü, ormanl ık ve step özelli ği göstermektedir.
Kırklareli ilinde Karadeniz'e yakla ştıkça Karadeniz iklimi, kuzeyden ve do ğudan Istırancalarla çevrili Ergene Havzas ında ise karasal iklim hakimdir. (Anonim 2002b).
Kırklareli ilinde yıllık nüfus art ış oran ı binde 5,94'dir. Kırklareli ilinde sanayinin gelişmesine paralel olarak şehir nüfusu giderek artm ış, köyden kente göç sonucunda k ırsal kesimdeki nüfusun oran ı düşmüştür.
Kırklareli tarih öncesi konum itibariyle dikkat çeken pek çok antik yerle şim merkezine sahip bir il'dir. Buzul ça ğı sonlarında uzunca bir süre sular alt ında kaldığı anlaşılan Kırklareli ve civarında insana dair ilk kay ıtlı belgeler neolitik dönem özelliklerini vermektedir. Bir geçi ş bölgesi olması nedeniyle Roma ve Bizans dönemlerinde pek çok istilalara uğramış, bu süreler zarfında Kırklareli'nde zengin bir kültür altyapısı oluşmuştur.
Kırklareli'nde 195 ilkö ğretim okulu, 13 lise, 23 meslek lisesi, 5 adet de yüksek
okul bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan toplam öğrenci say ı sı 30.138 ve okullarda eğitim veren kadrolu ö ğretmen, ö ğretim eleman ı ve öğretim üyesi sayıs ı ise 1.84O'dır.
Tarımsal Yapı
Kırklareli ilinin yüzölçümü 655.000 hektard ır ve bu alan içinde, tar ım arazisi 268.311 ha ile il yüzölçümünün %40,96'l ık kısmını oluşturmaktad ır. Toplam arazi varlığının; %36,54'ü orman ve fundal ık, % I I ,28'i çay ır ve mera, %11,22'i ise tar ım dışı
8
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alanlardan olu şmaktadır Toplam sulanan alan 44.667 ha Kırklareli ilinde kendi arazisini işleyen işletmelerin oran ı %97,93'dür. Kirac ılık ve ortakç ılıkla tarımsal faaliyet
yapan i şletmelerin oran ı ise sıras ıyla %1,18 ve %0,89'dur.
İ lde iş letme başına düşen ortalama arazi geni şliği 64 da olup, Türkiye genelinde 57 da olan ortalama tar ımsal i ş letme büyüklü ğüne benzer bir yap ı göstermektedir.
Kırklareli'nde 50 da ve daha küçük i şletme arazisine sahip i şletmelerin toplam i şletme sayısına oranı %55,33 olup, bunlar toplam tar ım arazisinin %20,22'sini i şlemektedirler. Bu nedenle K ırklareli ilinde küçük aile i şletmeciliği hakimdir. 100 dekardan
daha büyük i şletme sayısı ise, tarım işletmeleri toplamının %20,15'ini te şkil etmekte
ve toplam alan ın %50,61'ini işlemektedir.
Kırklareli ilinde başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere, önemli ölçüde yem
bitkileri, baklagil ve sebze yeti ştirilmektedir. Yeti ştirilen tarım ürünleri aras ında ayçiçeği özel bir yer tutmaktad ır. Toplam tarım alanları içinde yer alan ürün gruplar ı arasında; tah ılların kapladığı alan, %62,81'lik bir payla ilk s ırayı alırken, bunu %24,64'Iük payla ya ğlı tohumlar izlemektedir. İI'de meyve yeti ştiricili ği toplam tarım alanları içinde %5,88'lik bir pay almaktad ır.
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Kırklareli ilinde hayvanc ılık faaliyeti geli şmiştir. İlde hayvan say ı sı bakımından
en büyük payı koyun yeti ştiriciliği almakta, bunu s ığır yetiştiricili ği ve kıl keçisi yetiştiricili ği izlemektedir. S ığır popülasyonunun %70'i kültür, %27'si melez ve %3'üde yerli ırk sığırlardan oluşmaktadır (Anonim 2002d).
Sanayileşme ve Altyap ı Durumu

Kırklareli ilinin ekonomik durumu incelendi ğinde; sanayi altyap ısı ve sanayile şme aç ısından zengin olduğu söylenebilir. Marmara Bölgesi imalat sanayi'ndeki i şyeri
sayı sı itibariyle Türkiye'deki toplam i şyeri sayısının %53,05'i iken, K ırklareli ili için
bu oran %0,49'dur. Türkiye ekonomisine yap ılan katma de ğer aç ısından bak ılacak
olursa, Marmara bölgesi'nin pay ı %54,91 iken Kırklareli'ne ili şkin bu oranın %1,06
olduğu görülmü ştür. Istihdam ın toplam içindeki oran ı Marmara Bölgesinde %49,93,
Kırklareli ilinde %0,85'dir (Anonim 1998a).
Kırklareli ili aktif nüfusunun %46,20'si sigortal ıdır. Devlete ba ğlı sosyal güvenlik
kuruluşlarından tarım sigortal ı nüfusun, toplam sigortal ı nüfusa oranı ise %0,12'dir.
Kırklareli ilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna 512 erkek, 269 kad ın olmak üzere toplam 781 kişi iş bulmak için başvuru yapmış, bunun 421'i erkek ve 186's ı kadın olmak
üzere toplam 607 ki şi işe yerle ştirilmiştir (Anonim 1998a ).
Kooperatifle şme Durumu
Ülkemizde Trakya Bölgesi ve bu bölgedeki K ırklareli ili örgütlenme düzeyi bak ı mından oldukça iyi seviyededir. İlde 33 Tanm Kredi Kooperatifi, 8 Tar ım Satış Kooperatifi, 86 Tar ımsal Kalkınma Kooperatifi, 30 Sulama Kooperatifi ve 3 Su Ürünleri Kooperatifi mevcuttur. Ayr ıca 69 Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortak oldu9
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ğu Köy-Koop Kırklareli Birliği ve merkezi Edirne'de bulunan Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birli ği (Trakyabirlik)'de il merkezinde faaliyette bulunmaktad ır.
Toplam Kooperatiflere ortak olan ki şi sayısı 132.336'dır (Anonim 2002d). Kırklareli ilinde ayrıca, 257 konut yap ı kooperatifi, 18 Tüketim Kooperatifi, 43 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 3 adet Toplu i şyeri Kooperatifi faaliyet göstermektedir (Anonim 2002e). K ırklareli ili meslek kuruluşları bakımından incelendi ğinde 3 Ticaret ve
Sanayi Odas ı, 3 Ticaret Borsas ı, 1 Ziraat ve 30 Esnaf Odas ı bulunmaktadır (Anonim
2002e).
Köy-Koop Kırklareli Birliği Hakkında Genel Bilgiler
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Kırklareli KÖY-KOOP 1975 y ılında, 1969 yılında çıkarılan 1163 say ı lı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kurulmu ştur. Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Yasasının "Kooperatif Şirketler" başlıkl ı onsekiz maddelik bölümünün yerine geçmektedir. 1163 say ılı Kooperatifler yasas ının 72. maddesinde "Konular ı aynı veya birbirleriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif taraf ından birlikler kurulabilece ği anasözleşmede tespit edilir. Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur." hükmü
yer almaktad ır. Birlik ilk önce, Kaynarca, Kar ıncak, Üsküp, Kızılcıkdere, Kocah ıdır,
Dokuzhöyük ve Kavakl ı Köy Kalkınma Kooperatifleri ba şkanları tarafından anasözleşme imzalanarak kurulmu ştur. Kooperatif başkanlanndan olu şan kurul 140.000 TL
olan taahhüt sermayesinin 35.000 TL'sini ödeyerek, 1163 Say ı lı Kooperatifler Kanunu'nun hükümlerine göre Köy-Koop K ırklareli Birliği 1976 yılında ekonomik faaliyetine başlamıştır.
1975 yılında 22 birim kooperatif Köy-Koop K ırklareli Birliğine ortak iken bu say ı
hızla artarak 1990 y ılında 103'e, 2002 y ılında ise I 08'e ulaşmıştır. Köy-Koop Kırklareli Birli ğine bağlı olan 108 birim kooperatiften bugün sadece 69 birim kooperatif birlik ile faaliyetini sürdürmektedir. Köy-Koop K ırklareli Birliğinin ortak sayısı 12.000
dir. Birli ğe üye olan 69 birim kooperatifin 28'inden birlik tarafından süt alımı yapılmakta, 10 birim kooperatiften ise hiç süt al ımı yapılmamaktadır (Anonim 20020.
Birliğin amaçlar ı ve çalışma konuları kuruluş anasözleşmesinde 1163 sayılı yasaya
uygun olarak belirtilmi ştir. Buna göre birli ğin ana amaçları şu şekilde sıralanabilir:
_ 1. Yerleşim sahas ını düzenlemek, çiftçi i şletmelerini verimli hale getirmek ve her
türlü ürünlerin ve mamüllerin pazarlanmas ını düzenleyerek kazançl ı yola koymak,
2. Ortakların mesleki ve gerekti ğinde tüketim maddeleriyle ilgili ihtiyaçlar ını da
karşı lamak,
3. Doğal kaynaklardan faydalan ılması ve köy sanayinin kurulmas ını sağlayan çalışmalara katılmak,
4. Ortak kooperatiflerin mü şterek menfaatlerini koruma amaçlar ını gerçekle ştirebilmesi için iktisadi faaliyetlerde bulunmak,
10
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5. Ortak kooperatiflerin çal ışmalarını koordine etmek, hesap ve i şlemlerini denetleme,
6. Merkez birliği kurulana kadar d ış ülkelerle birim kooperatiflerin ili şkilerini düzenlemek,
7. Kooperatifçilik konular ında tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmek,
olarak belirtilmi ştir.
Birliğin organları ; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan olu şmaktadır.
Birlik 2001 y ılı içerisinde birim kooperatiflerin 783.829 lt sütünü 156 milyar 954
milyon TL bedelle satın almıştır. Alınan bu sütlerden 3.292 teneke 17 kg.l ık, 5.204
teneke 5 kg.l ık, 6.878 teneke 3 kg.l ık beyaz peynir ve 6.499 kg. ka şar peyniri üretilmiştir. Yapılan üretimler öncelikle birim kooperatiflere, üretim fazlas ı ise piyasaya satılmıştır (Anonim 2002g).
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Birliğin mal alımları 2001 yılı içerisinde 5 trilyon 554 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Ağırlıkl ı mal alımını 994 milyar TL ile bakkaliye al ımları oluşturmaktad ır.
Ücretsiz veterinerlik hizmetine devam edilmi ş ve 2001 yılı içerisinde 24 milyar 123
milyon TL' l ık ilaç ortaklara da ğıtılmıştır.
Akaryak ıt sektöründe önemli bir pay ı olan Birlik 2001 yılı içinde 1 trilyon 963
bin TL tutar ındaki 3.413.710 lt, akaryak ıtı 36 birim kooperatif arac ılığıyla ortaklarına dağıtmıştır. Bu miktar kooperatif ortaklar ının akaryakıt ihtiyacının %93'ünü karşı larnaktad ır.
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Birlik, bağlı birim kooperatiflerine köy pazarlar ına yönelik temel tüketim malların ı kooperatiflerin temel istek ve talepleri do ğrultusunda temin ederek birim kooperatiflere ula ştırmıştır. Kooperatif y ıl içinde temel gıda olarak 690 milyar TL, peynir
satışı blarak 201 milyar TL ve ayr ıca Poyral ı işletmeler merkezindeki sat ış reyonunda 40.1 milyar TL olmak üzere toplam 931.8 milyar TL tutar ında satış gerçekle ştirilmiştir (Anonim 2002g).

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÖNERILERI
Sonuç

Araştırma, Köy-Koop K ırklareli Birli ği muhasebe kay ıtları, faaliyet raporlar ı ve
birim kooperatif yöneticilerinden ve kooperatif orta ğı süt sığırc ılığı yapan üreticilerden anket yoluyla toplanan bilgilere dayanmaktad ır. incelenen kooperatif i ş letmeler
ve Birlik bir bütün olarak ele al ınmış ve şu sonuçlar elde edilmi ştir:
Süt ve süt ürünleri ülkemiz için çok önemli bir ürün olup; ülkemizin her bölgesinde yıllardır üretimi yap ılmaktadır. Dünyada süt üretimi 597 milyon ton olup, bu ürej
timin, 9,5 milyon ton ile %1,5'i Türkiye'de üretilmektedir. Türkiye süt üretiminin ise
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%18,32'si Marmara bölgesinden kar şılanmaktadır. Türkiye toplam süt üretimi içerisinde Kırklareli ilinin pay ı %1,77'dir. K ırklareli ilinde toplam i şletme sayısı 34.713
olup, büyük bir kısmında süt s ığırcılığı faaliyeti yap ılmaktadır. ilin toplam arazilerinin %40,96's ını tarım arazileri oluşturmaktadır.
Araştırmada incelenen Köy-Koop K ırklareli Birli ği, 1975 yılında 22 birim kooperatif tarafından kurulmuştur. Bu birliğe 22 birim kooperatif ortak iken, bu say ı hızla artarak 1990 y ılında 103'e, 2002 y ılında ise 108'e ula şmıştır. Köy-Koop Kırklareli Birliği'ne bağlı olan 108 birim kooperatiften bugün sadece 69 birim kooperatif Birlik ile faaliyetini sürdürmektedir.
Köy-Koop Kırklareli birli ğinin ortak sayısı 12.000 dir. Birliğe üye olan 69 birim
kooperatifın 28'inden süt al ımı yap ılmakta, 10 birim kooperatiften ise hiç süt al ımı
yap ılmamaktad ır.
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Köy-Koop Kırklareli Birli ği yönetim organları, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ana sözle şmesine göre şekillenerek, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından Birlik faaliyetlerini yürütmek üzere
4 adet i şletme müdürü görevlendirilmi ştir. Genel Kurul kararlar ı Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı 'nın görüş ve onay ı ile kesinleşmektedir.
Köy- Koop K ırklareli Birli ği'nin faaliyetleri; bölge süt fiyatlarının belirlenmesi, birim kooperatiflerinden günlük olarak toplad ıkları sütü pazarlamak, ortaklar ının
akaryakıt, yem, temel tüketim maddeleri ve veterinerlik ihtiyaçlar ını karşılamakdır.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği, 2001 yılı içerisinde birim kooperatiflerin 783.829 LT sütünü Poyral ı süt işletmesine almıştır. Al ınan bu sütten; 3.292 teneke 17 kg.l ık, 5.204
teneke 5 kg.lık, 6.878 teneke 3 kg.l ık ve 6.499 kg. ka şar peyniri üretilmi ştir.
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Birliğin finansman yapısı; birliğin iç finansman yap ısında en önemli rolü ortaklarca yüklenilen sermaye ve yedek akçeler te şkil etmektedir. incelenen dönemde ortaklar taahhüt ettikleri sermayelerini her y ıl ortalama olarak tamam ına yakınını ödemişlerdir. Kooperatif i şletme yabanc ı sermayesinin %83,33'ü, sat ıcı lara olan borçlardan oluşmaktadır. Birliğin yabancı sermayesinin tamam ına yakın kısmı kısa vadeli borçlardır.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği'nde, 2001 y ılında kayıtlı ortak başına 53.532.740 TL
aktif kıymet, 128.849.712 TL. sabit k ıymet, 21.253.590 TL özsermaye dü şmektedir.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği'nin varlık dağılımının incelenmesinde 1992 y ılında
kooperatifın aktif sermayesinin %89,21'i dönen varl ıklardan, %10,79'u duran varl ıklardan oluşurken, 2001 yılında ise bu oranlar s ırası ile %75,93 ve %24,07 olarak gerçekleşmiştir.
1992 yılında dönen varl ıklar içinde hazır değerlerin oran ı %1,78, stoklar %20,92, ticari alacaklar %66,51'dir. Dönen varl ıklar içerisinde stokların oranı 1994 yılında %19,27 ile en dü şük oranda iken, 1998 yılında %39,14 ile en yüksek seviyede
gerçekleşmiştir.
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Duran varl ıklar içerisinde ilk s ırayı %76,90 ile taşıtlar, binalar, tesisler ve cihazlar
ilk sırayı almaktad ır. Bunu %18,47 ile yap ılmakta olan yatınmlar izlemektedir.
Birliğin kaynak dağılımının incelenmesinde ise 1992 yılında kısa vadeli kaynaklarının pasif sermaye içerisindeki oran ı %56,42 iken, 2001 yılında %60,30'a çıkmıştır. Birlik 1992 yılında toplam yat ırımlarının %63,24'ini kısa vadeli borçlarla finanse
ederken, 2001 y ılında toplam yat ırımlarının %79,41'ini finanse etmi ştir. Kısa vadeli borçlar içerisinde banka kredileri 1992 y ılında yer almaz iken, 2001 y ılında %4,64
olmuştur.
Köy-Koop Kırklareli Birliği'nin aktif ve pasiflerinin beraber incelenmesi sonucu,
varlık kaynak ili şkisi ortaya konulmaktad ır. 1992 y ılında dönen varlıklar toplam aktiflerin %89,21'ini, kısa vadeli yabancı kaynaklarda pasif sermayenin %56,42'sini olu şturmaktadır. 2001 y ılında ise bu oranlar s ırası ile %75,93 ve %60,30 olarak gerçekle şmiştir. incelenen dönem itibariyle birlik finansman s ıkıntısı yaşamamıştır. Yani Birlik
yeterli net çal ışma sermayesine ve k ısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahiptir.
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Köy-Koop Kırklareli Birliği'nin gelir ve gider tablolar ının beraber incelenmesi
sonucu, 1992 ve 2001 y ılları aras ında gelir ve gider kalemleri oldukça farkl ılıklar
göstermekte olup, 1992 y ılında dönem karının net satışlara oranı %44,73, 1993'de
%73,36, 1994'de %75,16, 1995'de %51,65, 1996'da %51,85, 1997'de %41,67, 1998'de %19,40, 1999'da %12,74, 2000'de %2,42, 2001'de %2,23 olarak gerçekle şmiştir. En yüksek dönem net kar ı 1994 yılında gerçekle şmiştir.
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Brüt satışların net satışlara oranı, incelenen tüm yıllarda satış indirimi olmadığı
için %100 olarak gerçekle şmiştir. Faaliyet giderlerinin net sat ışlara oranı ise incelenen
dönemde %8-%20 aras ında değişiklik göstermiştir. Buna göre 1992 yılında %11,51,
1993'de %8,92, 1994'de %5,57, 1995'de %16,65, 1996'da %16,13, 1997'de %8,82,
1998'de %10,12, 1999'da %17,27, 2000'de %20,36, 2001'de ise %16,21 olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışların oranı, görüldüğü gibi incelenen dönemde faaliyet giderlerinden yüksek olarak gerçekle şmiştir.
Diğer faaliyetlerden ola ğan gelir ve karlann net sat ışlara oranları 1994'de %1,13,
1995'de %1,99, 1997'de %0,07, 1998'de %0,04, 2001 y ılında ise %1,72 olarak gerçekleşmiştir.
Birliğin yapılan oran analizleri sonucunda, likidite oranlar ı şu şekilde bulunmu ştur. Birliğin cari oranları 1992'de %1,58, 1993'de %14,88, 1994'de %1,95, 1995'de
%13,56, 1996'da %4,55, 1997'de %4,94, 1998'de %5,10, 1999'da %3,75, 2000'de
%1,48, 2001'de ise %l,26'd ır. Cari oranlardaki bu de ğişikliklerin ana sebebi kooperatif i şletmenin satışlanndaki art ış ve azalışlardan kaynaklanmaktad ır. Kooperatifın
dönen varl ıkları ile almış olduğu kısa vadeli borçlara ba ğlı cari oranlarının analizinde,
Birliğin 1993 ve 1995 yıllarında gereğinden çok mal stoku bulundurdu ğu görülmektedir. Birliğin 2000 ve 2001 yılları hariç olmak üzere diğer yıllarda cari oran ı 2'nin
üzerindedir. Yani birlik dönen varl ıkları ile kısa vadeli borçlar ını çok rahat bir biçimde ödeyebilecek durumdad ır.
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Köy-Koop Kırklareli Birliği'nde likidite (asit-test) oran ı sadece 2000 ve 2001 y ıllarında %100'ün alt ında kalmıştır ki, bu durum söz konusu dönemlerde nakit s ıkıntısının olduğunu göstermektedir. 1993 y ılında ve 1995 y ı lında s ıras ı ile 11,40 ve 7,67
olup, bu yıllarda Köy-Koop K ırklareli Birliği'nin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün çok yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu seviyedeki likidite oranlar ı Birliğin
elinde çok fazla nakit bulundurdu ğunu göstermektedir.
Köy-Koop Kırklareli Birliği'nde stokların aktif toplam ı içindeki oranları; 1992'de
%20,92, 1993'de %20,05, 1994'de %19,27, 1995'de %31,94, 1996'da %20,56, 1997'de %33,90, 1998'de %39,14, 1999'da %27,39, 2000'de %32,68, 2001'de %34,66 olarak gerçekle şmiştir. Türkiye süt ve süt ürünleri sanayinde bu oran %25,34 olup,
Birlik 1995 yılından sonra bu orandan yüksek olmu ştur.
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Yapı lan fınansal analiz sonucunda elde edilen finansal oran sonuçlar ının değerlendirilmesinde; kald ıraç oran ı olarak da adland ırılan yabanc ı sermayenin aktif sermayeye oran ı , 1992, 1994, 2000 ve 2001 y ı llarında aktif varl ıklarının büyük bir bölümünün yabanc ı kaynaklar ile fınanse edilebildi ğini göstermektedir. 1993 ve 1995 y ı llarında %5 ile bu oran oldukça dü şük seviyede olup, daha az oranda yabanc ı sermaye kullanılmıştır.
Öz kaynakların aktif sermayeye oran ına bakılacak olursa, Birlik aktif sermayelerini %39 ile %95 aras ında öz sermayeleri ile fınanse etmi ştir.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği sadece 1999 ve 2000 y ı llarında uzun vadeli borç kullanmış olup, bu y ıllarda an ılan oran %1,13 ve %0,57 olarak gerçekle şmiştir. Bu oranların düşük olmas ının sebebi, Birliğin çok fazla uzun vadeli kredi bulamamas ından
kaynaklanmaktad ır.
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Köy-Koop K ırklareli Birliği'nin faaliyet oranlar ı ise; sat ışların maliyetinin, ortalama stoklara oranlamas ıyla hesaplanan stok devir h ızları incelenen dönemde birbirine yakın seyretmektedir. Türkiye süt ve süt ürünleri sanayi stok devir h ızı ortalamas ı
8,30 olarak bulunmuş olup, Birlik stok devir hızı ortalamadan dü şüktür. Bunun nedeni birliğin elinde çok fazla stok bulunmas ından kaynaklanmaktad ır.
Alacakların devir hızı oranı ticari alacaklar ı n net satışlara oranlanmas ıyla bulunmaktadır. Birliğin alacak devir h ı zları oldukça düşük çıkmıştır. İncelenen dönem itibariyle birli ğin alacaklarını zamanında tahsil edemedi ği görülmektedir. Türkiye Süt
ve süt ürünleri sanayi alacak devir h ızı ortalamas ı 7,00 olarak bulunmu ştur. Yani bu
sanayi dalı 51 günde alacaklar ını tahsil etmektedir. Birlik ise y ıllar itibariyle alacaklarını 1 y ıl gibi bir sürede tahsil etmektedir. Çünkü birlik üyelerine satt ığı ürünleri uzun
vadeli olarak satmakta, bir sonraki üretim dönemi ba şında alacaklar ını tahsil etmektedir. Bu nedenle birlikte alacaklar ın tahsili 365 günü geçmektedir.
İncelenen dönemde Birli ğin öz sermaye devir h ızı Türkiye süt ve süt ürünleri sanayi ortalamas ından çok düşük çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi, birli ğin elde etti ği
net satış değerine göre sahip olduklar ı varlıklann yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ortalama olarak öz sermaye y ılda bir kez devretmektedir.
14
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Aktif sermaye devir h ızı oranı, birlikte ortalama olarak 1 civar ında gerçekle şmiştir. Yani yı lda bir aktif sermaye devretmektedir. Süt ürünleri sanayinde ise bu oran
1,86 olarak gerçekle şmi ş olup yı lda iki kez devretmektedir. Bu durum, net sat ışlara
göre dönen varl ıklarının daha az olmas ından kaynaklanmaktad ır.
Birlik karl ılı k oranları ; mali rantabilite yada öz sermayenin geri dönme oran ı , incelenen dönemde en yüksek olarak 1992 y ılında %81,27'lik bir paya sahiptir. Mali
rantabilite ekonomik konjonktür nedeni ile y ıldan yıla azalarak seyretmi ştir. Yıllar itibari ile değ erleri 1993'de %46,78, 1994'de %72,13, 1995'de %60,84, 1996'da %43,00, 1997'de 46,73, 1998'de %24,63, 1999'da %23,65, 2000'de %4,38 ve 2001'de ise
%5,59 olarak gerçekle şmiştir.
İ ncelenen dönemde ekonomik rantabiliteler 2000 y ı lına kadar %20 ile %40 arasında seyrederken, 2000 y ılında %1,97 ve 2001 y ılında ise %2,22 olarak gerçekle şmi ştir.
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Birliğin incelenen dönemde faaliyet kar ı / net sat ışlar oran ı en yüksek seviyesine
1994 yı lı nda ulaşmış ve %90,03 olmu ştur. Bu oran 2000 y ı lında ise en düşük seviyede %6,52 olmu ştur. Net sat ışların bu yı lda artmas ında rağmen faaliyet kar ı aynı oranda artmam ış bu nedenle bu oran dü şük ç ıkmıştır.
Yıllar itibariyle kooperatifın brüt kar ı net satış larının 1992'de %71,67'si, 1993'de
%84,09'u, 1994'de %95,59'u, 1995'de %69,32'si, 1996'da %78,63'ü, 1997'de %53,32'si, 1998'de %34,66's ı , 1999'da %39,28'i, 2000'de %26,87'de ve 2001 y ı lında ise
%31,57'sini teşkil etmektedir.
Net satış lar içindeki net kar ın oran ı 1992-1999 y ı lları aras ında %22 ile %91 arası nda seyrederken, 2000'de bu oran %2,42 ve 2001 y ılında ise %2,23 olarak gerçekleşmi ştir.

pe

Köy-Koop Birli ği ne bağlı birim kooperatif ortaklar ından iş letmeleriyle ilgili toplanan bilgiler a şağıdaki şekilde özetlenmi ştir:
İncelenen i şletmelerin aile nüfusu, i ş letmeler ortalamas ında göre 3,56 ki şidir. Aile
nüfusunun %56,74'ü erkek, %43,26's ı da kadın nüfustan olu şmaktadır. İşletmelerdeki nüfusun %1,97'si 0-6 yaş, %8,15'i 7-14 yaş , %58,98'i 15-49 yaş , %30,90'u 50 ve
üzeri ya ş grubu nüfustur. İşletmecilerin yaş ortalamas ı ise 53 ya ş olarak tespit edilmi ş tir. İş letmelerdeki nüfusun %55,08'i ilkö ğretim mezunu, %23,73'ü ortaö ğretim mezunu, %21,19'u ise lise mezunudur.
Kooperatif orta ğı iş letmecilerin Tar ı msal Kalkınma Kooperatifinden ba şka %50,00's ı n ın Tarım Kredi Kooperatiflerine, %48,31'inin Pancar Tar ım Satış Kooperatiflerine, %30,51'inin ziraat odalar ına, %4,24'ünün ise di ğer tar ı msal kooperatiflere üye
oldukları tespit edilmi ştir.
İncelenen i ş letmelerin i ş letmeler ortalamas ı olarak mevcut i şgücü varl ığı 2,79
Eİ B'dir. Bunun %62,01' ini erkek, %37,99'un kad ın i şgücünden oluşmaktadır. İşletmelerdeki i şgücünün %92,08'i aile i şgücü %7,92'si ise yabanc ı işgücüdür.
15
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İncelenen i ş letmelerde ortalama i ş letme arazisi geni şliği 164,78 dekardır. İşletmelerde kiraya veya orta ğa tutulan arazi miktar ı işletmeler ortalamas ında 97,56 da'd ır.
Mülk arazinin i ş letme arazisi içindeki pay ı ; iş letmeler ortalamas ında %59,21 olarak
tespit edilmi ştir.
İşletme başına düşen ortalama aktif sermaye miktar ı , işletmeler ortalamas ında
26.876.996.000 TL'dir. İşletme sermayesinin fonksiyonlar ına göre incelenmesi sonucu; i ş letmeler ortalamas ında çiftlik sermayesi %44,22, i şletme sermayesi de %55,78 oran ındadır.
Iş letmelerde aktif sermayenin; %44,22'si bina sermayesi, %13,97'si alet-makine
sermayesi, %16,73'i hayvan sermayesi, %11,22'si yard ımcı maddeler varl ığı , %13,86'sı ise para sermayesidir. İş letmelerde öz sermaye oran ı %92,68, yabanc ı sermaye oran ı ise' %7,32'dir. İş letme arazisinin 1 dekar ına ortalama olarak 163.108.363 TL
düş mektedir. Bunun 72.130.070 TL'si çiftlik sermayesi, 90.978.292 TL'si de i şletme
sermayesidir.
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İ ncelenen i ş letmelerde bina sermayesi, i şletmeler ortalamas ında 11.885.593.000
TL.'dir. Bina sermayesinin i ş letme binalarına dağı lımı incelendi ğinde; ahırın %19,89,
samanlığın %12,92, yem deposunun %2,16, silaj ve küspe çukurunun %0,21, gübre
çukurunun %1,91 ve ambarın %3,71 oranında pay ald ı kları görülmüştür.
İncelenen i şletmelerde i şletme başına 4,48 BBHB irat hayvan ı ve 0,77 BBHB i ş
hayvan ı düşmektedir. İş letmelerde ortalama hayvan sermayesi içerisinde ineklerin değeri %55,58, düvelerin de ğeri %14,51, danaların değeri ise %27,90 oran ında pay almaktad ı r. İşletme başı na 2,49 adet inek, 0,06 adet bo ğa, 0,35 adet düve, 2,51 adet
dana, 0,01 adet buza ğı ve 1,46 adet tavuk dü şmektedir.
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İncelenen i şletmelerin alet makine varl ığı içinde i şletmeler ortalamas ı itibariyle; traktör %85,66, römork %8,14, yem k ırma makinesi %0,59, süt sa ğım makinesi
%4,90, el arabas ı kürek ve dirgen %0,71'lik pay almaktad ır.
İncelenen i şletmelerdeki malzeme mühimmat sermayesi 2.828.633.000 TL ile
5.035.091.000 TL aras ında değişmekte olup, i şletmeler ortalamas ında 3.015.621.000
TL'dir.
İncelenen i şletmelerde para sermayesi 3.565.190.000 - 5.460.000.000 TL aras ında de ği şmekte ve i ş letmeler ortalamas ında 3.725.767.000 TL olmaktad ır. işletmelerin
ortalama para sermayesinin %95,08'ini bankalardaki mevd uat, %3,99'unu alacaklar,
°/00,93'ünü de kooperatif alacaklar ı oluşturmaktad ır.
iş letmeler ortalamas ı itibariyle borçlar ın %35,49'u tüccardan, %52,23'ü kooperatiflerden ve %12,28'i de bankalardan sa ğlanmıştır.
İncelenen i şletmelerden elde edilen sonuçlar ına göre, süt hayvanı sayısı 2,20 ile
5,60 baş arasında değişmekte olup, ortalama 2,49 ba ştır. Hayvan başına süt verimi ise
4.342 kg ile 4.428 kg aras ında değişmekte olup, i şletmeler ortalamas ında 4.355 kg olmaktadır. Üretilen toplam süt miktar ı iş letmeler ortalamas ında 10.844,9 kg' dır.
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Incelenen i şletmelerde GSÜD, i şletme büyüklük grupları itibariyle 5.159.546.000
TL ile 13.375.700.000 TL aras ında değişmekte olup, ortalama 5.855.830.000 TL'dir.
Ortalama GSÜD'nin; %59,33'ü süt gelirinden, %8,20'si gübre geli ıinden, %32,47'si
prodüktif demirba ş kıymet art ışı (PDKA)'dan olu şmaktadır.
İncelenen süt sığırcılığı iş letmelerinde işletmeler ortalamas ı itibariyle 3.199.817.000 TL'I ık üretim masraflar ı toplamının %64,54'ü değişen masraflardan olu şmakta,
bunun masraf unsurlarına dağı lımı ise; yem (%55,90), geçici i şçilik (1,43), daimi i şçilik (14,47), süt sığırı amortismanı (%5,03), bina amortisman ı (%4,30), veteriner ücreti (%3,58), genel idare ücreti (%1,94), süt s ığırı sermayesi faizi (%2,33), a şım masrafı (%0,78), dezenfeksiyon (%0,53), süt sa ğım makinesi değişen masrafı (%0,09), yem
kırma makinesi de ğişen masrafı (%0,01) şeklide gerçekle şmektedir. 1 BBHB'ne düşen üretim masrafı 714.245.000 TL olup, bunun 399.253.000 TL'si yem masraf ı, 113.559.000 TL'si ise daimi ve geçici i şçilik masrafıdır.
İncelenen i şletmelerden, i şletmeler ortalamas ı itibariyle 1 kg süt maliyeti 206.071
TL olarak tespit edilmi ştir.
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Kooperatif orta ğı işletmelerde net kâr 2.175.037.000 - 7.849.044.000 TL aras ında
değişmekte olup, ortalama 2.656.013.000 TL'dir. BBHB'ne dü şen net kâr ise I.grup
işletmelerde 534.407.000 TL, II.grup i şletmelerde 876.988.000 TL, i şletmeler ortalamas ında ise 592.860.000 TL'dir.
İncelenen i şletmelerde; i şletmeler ortalamas ına göre, ekonomik rantabilite %13,91 ve mali rantabilite %10,66 olarak tespit edilmi ştir. Mali ve ekonomik rantabilite
oranları incelendiğinde işletmelerin sağladıkları rantabilitenin tatminkar bir düzeyde
olduğu söylenebilir. Ancak II.grup i şletmelerdeki oranlar I.grup i şletmelere göre daha
yüksektir. Buna göre II.grup i şletmelerin sermayeyi daha iyi de ğerlendirdikleri söylenebilir.

pe

İncelenen i şletmelerde üretilen sütün yakla şık olarak %90' ı pazara arz edilmektedir. I.grup i ş letmelerde üretilen sütün V08,01'i ailede tüketilmekte, %0,82'si i şçiye,
akrabaya verilmekte, %91,17'side çi ğ süt olarak pazara arz edilmekte, II.grup i şletmelerde ise; üretilen sütün %5,00' ı ailede tüketilerek, %0,39'u i şçiye ve akrabaya verilerek, %94,61'i ise çi ğ süt olarak pazara arz edilerek de ğerlendirilmektedir. i şletmeler
ortalamas ında ise üretilen sütün %7,43'ü ailede tüketilmekte, %0,73'ü i şçi akraba ve
buzağıya verilmekte, %91,83'ü ise çi ğ süt olarak pazara arz edilmektedir.
incelenen kooperatif ortaklar ın %15,26's ının 1960-1970 y ılları arası, %47,46's ının 1971-1980 yılları arası, %22,88'inin 1981-1990 y ılları aras ı ve %14,40' ının ise
1991 yılından sonra kooperatife ortak olduklar ı tespit edilmi ştir.
Ortaklar ın kooperatif anasözle şmesini okuma eğilimleri ile; orta ğın eğitim düzeyi arasında %1 düzeyinde, orta ğın yaşı aras ında %5 düzeyinde ve orta ğın hayvan
varl ığı arasında %10 düzeyinde istatistiksel yönden anlaml ı ilişki bulunmuştur. Buna
karşın ortaklar ın kooperatif anasözle şmesini okuma ile orta ğın kooperatifçilik eğiti17
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mi alma durumu aras ında %10 düzeyinde istatistiksel yönden anlaml ı bir ilişki bulunamam ıştı r.
Kooperatif ortaklar ı n ın genel kurula kat ı lma eğilimleri; ortakların yaşı , eğitim durumu, hayvan varl ığı ve kooperatifçilik e ğitimi alma yönlerinden incelenmi ştir. Buna
göre ortaklar ın genel kurula kat ı lma eğilimleri ile ortaklar ın yaşı arasında %5 ve ortakların eğitimi ile %10 düzeyinde önemli bir ili şki bulunmu ştur. Buna kar şılık genel
kurula katı lma durumu ile orta ğın, hayvan varl ığı ve kooperatifçilik e ğitimi alma durumu aras ı ndaki ili şki istatistiksel yönden %10 düzeyinden önemsiz bulunmu ştur.
İncelenen ortaklar ın %66,10'u kooperatiflerinden girdi sa ğlamak istemekte, %40,68'i ürünleri i ş leyerek pazarlamas ını istemekte, %31,36 finansman sa ğlamasını istemekte, %30,51'i e ğitim faaliyeti istemekte, %25,42'si ise piyasa tanziminde rol almas ı nı istemektedir.
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Kooperatif ortaklar ının kooperatifin mali kayıtları ile ilgilenme eğilimleri, ortaklarm yaşı , eğitim durumu, hayvan varl ığı ve kooperatifçilik e ğitimi alma yönlerinden
incelenmi ştir. Buna göre ortaklar ı n kooperatifin mali kay ıtlar ı ile ilgilenme e ğilimleri
ile ortakların eğitimi aras ında %5 düzeyinde, ortaklar ın hayvan varl ığı aras ında %10
düzeyinde önemli bir ili şki bulunmuştur. Buna karşıl ık ortaklar ın kooperatifin mali
kayı tları ile ilgilenmesi durumu ile, orta ğın yaşı ve kooperatifçilik e ğitimi alma durumu aras ındaki ilişki istatistiksel yönden %10 düzeyinden önemsiz bulunmu ştur.
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İncelenen ortakların %9,32'si birli ğin finansman s ıkıntıs ının çözülmesini ve devlet tarafı ndan desteklenmesini, birli ğin de birim kooperatifleri desteklemesini sav ıınmakta, %33,05'i birli ğin piyasada denge sa ğladığını düşünmektedir. Di ğer yandan ortakların %13,57'sinin ise birli ğin yönetiminden sıkıntı duyduğu, sürekli ayn ı yönetimin olmas ının birliği yıprattığı ve yeni yönetimlerin gelmesini istemektedirler. Ayrı ca ortakların %1,69'u da birli ğin ortaklara yönelik e ğ itim faaliyeti yapmas ını istemektedirler.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği yöneticileri ve birli ğe bağlı kooperatif yöneticilerinden toplanan verilerin de ğerlendirilmesi sonucunda;
Birlik kooperatif yöneticilerinin üretim ve pazarlamayla ilgili hedeflerini büyük
oranda gerçekle ştirmiş , birim kooperatif yöneticileri ise bu alandaki amaçlar ına eri şmede ortalama %50 düzeyinde ba şarı lı olmuş lardır.
Kooperatif yöneticilerinin %13,33'ü 31-40 ya ş grubu, %60,00' ı 41-50 yaş grubu,
%20,00'si 51-60 yaş grubu ve %6,67'si ise 61 ya ş ve üzeri ya ş grubundandır. Kooperatif yöneticilerinin %60,00' ı ilköğretim okulu mezunu, %40,0' ı ise lise mezunudur.
Yüksekokul mezunu kooperatif yöneticisi bulunmamaktad ır. İncelenen kooperatiflerin sadece 5 tanesinde kooperatif müdürü, 13 tanesinde muhasebeci bulunmaktad ır.
Yöneticilerin %53,33'ü 11-20 y ıl, %13,33'ü 1-10 y ıl, %33,34'ü 21-30 y ıldır kooperatife üyedir. 31 y ı l ve üzerinde kooperatife üye bulunmamaktad ır.
Incelenen kooperatif yöneticilerin %80,00 gönüllü ve serbest giri ş ilkesini, ortağın
demokratik yönetimi ve orta ğın ekonomik kat ılımı ilkesini, %66,67'si e ğitim, öğre18
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tim ve bilgilendirme ile kooperatifler aras ı işbirliği ilkesini, %73,34'ü özerklik ve bağımsızlık ilkesini, %60,00' ı ise toplumsal sorumluluk ilkesini bilmektedirler.
Kooperatif ba şarısında yöneticilerin ki şisel bilgi ve tecrübeleri ile ki şisel yetenekleri önemli bir faktör olmaktad ır. Yöneticilerin %60,00' ı kooperatifçilikle ilgili bir yayın takip etmektedir. Yöneticilerin %33,33'ü Birlik taraf ından düzenlenen kooperatifçilik eğitimi faaliyetine katılmışlardır.
Yöneticilerin %80,00' ı Köy-Koop Kırklareli Birliği faaliyetlerinden memnun olduğunu belirtmi ştir. Yöneticilerin kooperatifçilik hakk ındaki düşünceleri ise; %53,34'ü kooperatifçilik hareketinin ülke çap ında yayg ınlaşmasını ve Köy-Koop Kırklareli
Birliği'nin örnek olmas ını, %20,00' ı Kooperatiflerin e ğitim faaliyeti yapmas ı gerektiğini, %20,00' ı devletin yanl ış politikaları ve kooperatif yöneticilerinin beceriksizliği yüzünden insanlar ın kooperatife güvenmediklerini belirtmi şlerdir. %6,76's ı ise sayılanların hepsinin gerekliliğini savunmuşlardır.
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Amaçlara göre de ğerlendirme, amaçlarla yönetimin ba şarı değerlendirmeye uygulanmış halidir. Bu yöntem, ba şarıyı kişilik veya subjektif ölçülerle de ğerlendirme yerine, amaçları hedef alarak amaçlar ın gerçekle ştirilme derecesine göre başarıyı değerlendirmeyi dikkate almaktad ır.
Ortaklarına en yüksek fayday ı sağlamak, kooperatif i şletmenin ba şarısını artırmak, Birlik çal ışanlarını ve birim kooperatifleri te şvik ederek ortak say ısını artırmak
ve piyasada daha güçlü hale gelme için en uygun amaçlar ı belirleyip, bu amaçlar ını en
yüksek oranda gerçekle ştirmeleri gerekmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, Birlik kooperatif yöneticilerinin üretim ve pazarlamayla ilgili hedeflerini büyük oranda gerçekle ştirdikleri, birim kooperatif yöneticilerinin bu alandaki amaçlar ına eri şmede ortalama %50 düzeyinde ba şarılı oldukları görülmüştür.
Öneriler

Araştırma bulgularına göre, Köy-Koop K ırklareli Birliği'nin sorunları; devletin
kooperatiflere gereken özeni göstermemesi, üreticilerin kooperatiflerine gereken önemi vermemeleri, ülkenin içinde bulundu ğu ekonomik krizden daha fazla etkilenmeleri, kooperatifçilik e ğitiminin Türk Milli E ğitim sistemi içerisine tam olarak yerle şmemiş olması , kooperatiflere kredi verecek olan bir finansman kurulu şunun bulunmayışı, üst örgütlenmesinde ya şanan bürokratik zorluklar olarak s ıralanabilir.
Araştırma sonuçlar ına göre, Köy-Koop K ırklareli Birliği'nin sorunlarının çözülebilmesi ve Birliğin kooperatifçilik ve kooperatif i şletmeciliği yönünden daha da ileriye bir seviyeye getirmek için üretilebilecek çözüm önerileri a şağıda sıralanmıştır:
Dünya üzerinde kimi geli şmiş ülkelerde süt sektörünün geli şmesi güçlü kooperatifler vas ıtasıyla olmuştur. Özellikle bozulabilen ve depolanamayan çi ğ süt için bu durum çok önemlidir. Bu yap ılandırma üreticiler tarafından yapılmalı fakat devlet tarafından da yönlendirilmelidir. Bu anlamda devlet üreticiyi örgütlenmeye te şvik etme
ve yasal düzenlemeler ile belirleyici olmal ıdır.
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Birli ğin tespit etti ği süt fiyatlar ını n piyasa süt fıyatlyla ayn ı olması veya bazen
daha a şağı s ında oluşması sonucu, Birli ğe teslim edilen süt miktarlar ında dalgalanmalar ve ortaklar ın kooperatif ortakl ığından çıktı kları görülmüştür. Kooperatifin tespit edilen piyasa süt fiyat ını n üzerinde bir fiyat verebilmesi için, finansman aç ı sından
güçlendirilmeli ve kooperatif ortaklar ı kooperatifçilik konusunda e ğitilmelidirler.
Hayvanc ılık sektöründeki politikalar, bitkisel üretimle k ıyaslandığında sürekli olmamış destekleme seviyesi dü şük olmuştur. Bunun sonucu olarak son y ı llarda hayvansal üretim de ğerindeki artış bitkisel üretim de ğerinin altında olmu ştur. Bu nedenle Köy-Koop Kırklareli Birli ği gibi başarı lı bir üretici örgütlenmesi örne ği desteklenmeli ve di ğer bölgelere örnek olmal ıdır.
Süt fiyatlar ının tespitinde rol alan Köy-Koop K ırklareli Birli ği, fiyat belirlenmeden önce maliyet ara ştırmaları yapmal ı ve bu çal ışmalar do ğrultusunda süt fiyatını belirlemelidir.
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Ülkemizde di ğer bölgelerde benzer ve farkl ı kooperatiflerde oldu ğu gibi, bu bölgede de ortaklar ı n kooperatifçilik ve kooperatif i şletmecili ği konularında ayd ınlat ı lmaları gerekmektedir. Ortaklara kooperatifçilik bilinci verildikten sonra ortaklar ın
kooperatifleri ile daha yak ından ilgilenmeleri için, kooperatifin yönetim kurullar ına
ve genel kurullarına daha fazla kat ı lmaları sağlanmal ı , ortaklar ında kooperatifin faaliyetini yak ından takip etmeleri ve kooperatifin y ı llık faaliyet sonuçları ile yak ından
alakadar olmal ıdırlar. Kooperatif ortaklar ının çok azının kooperatifin mali durumu ile
ilgilendikleri görülmü ştür.
Köy-Koop Birli ği ortaklarına vadeli üretim girdisi sa ğlamaktadı r. Ancak sa ğ ladığı üretim girdileri vadeli oldu ğundan piyasaya göre biraz pahal ı olabilmektedir. Yap ılacak anla şmalar ile piyasadan ucuz ve vadeli üretim girdisi sa ğlanarak ortakların kooperatife ba ğlı lığı artı rmal ıdı r.
Köy-Koop Kı rklareli Birli ği, merkez birli ği ile daha entegre çal ışmalı ve kooperatif örgütlenmesini ülke çap ına yaymal ıdı r.
Birlik, ortaklarına kredi ve girdi temininde kullanmas ı için finansman bakımından
güçlendirilmelidir. Bu nedenle ortaklar ın taahhüt ettikleri ortakl ık payları artırılmalı
ve taahhüt edilen bu paylar ın tamamı n ın ödenmesi sa ğlanmal ıdır.
incelenen dönem içinde Köy-Koop K ırklareli Birli ği faaliyetini karla kapatm ıştır.
Fakat 2000 ve 2001 yı llarında kar oranları nın düşmesi ülkenin içinde bulundu ğu ekonomik krizden kaynaklanmaktad ır. Kooperatifin finansman aç ı s ından s ı kıntı çekmemesi için, ucuz yabanc ı kaynak sağlayacak bir kurulu şun olmas ı gerekmektedir.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği muhasebe sisteminin uluslararas ı standartlara ve temel muhasebe ilkeleri olan, tahakkuk, süreklilik ve muhafazakarl ık ilkelerini tam olarak kapsamas ı sağlanmal ıd ır. Birlik ve birim kooperatiflerin muhasebe kay ıtları n ı n
daha çok yasal sorumluluktan dolay ı yap ıldığı görülmektedir. Bu nedenle muhasebe
kayıtlar ından pratik olarak yararlanmak oldukça güçtür. Kooperatifin muhasebe sistemi ve sektörün özellikleri de göz önünde tutularak yeniden düzenlenmelidir.
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Birlik yöneticilerinin profesyonel ve yetenekli ki şiler olmas ı ve bu ki şilerin kooperatif i şletmeciliği ve pazarlama konular ında en üst düzeyde bilgi ve e ğitim görmüş
tecrübeli ki şilerden oluşmasının sağlanması gerekmektedir.
Köy-Koop Kırklareli Birli ği'nde araştırma ve geliştirme şubesi kurularak, Birli ğin
süt mamulleri ürünlerinin üretim çal ışmalarının yapılması gerekmektedir.
Üreticilere bilgilerin aktar ılabilmesi için, Köy-Koop Kırklareli Birli ği tarafından
yay ım çalışmaları yapılmal ıdır.
Kooperatifler Pazar yaratma aç ısından önemli bir sektör konumundad ır. Mevcut
olan pazarı geni şleterek maliyetlerin dü şürülmesi ve piyasada bir ucuzlama yapabilirler. Bu nedenle bu yönde çal ışmalar yap ılmalıdır.
Kooperatiflerin finansman sorunu çözümlenmelidir. Bu kapsamda kooperatiflere direk kredi temin edecek yönetimini kooperatif ortaklar ının oluşturduğu finansman
kurumları oluşturulmalıd ır. Ortaklar ın işletmelerine ucuz kredi ile hayvan sa ğlanmalı
ve hayvanc ılığı teşvik edecek tedbirler (ucuz kredi, yem gibi) al ınmalı dır.

Kaynaklar
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Kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik konusunda e ğitim verilmeli, kooperatif
ortaklarının sorunlarına çözüm getirebilecek yetenekli ki şiler kooperatiflere yönetici olmal ıdı r.
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Üçüncü Sektör
Kooperatifçilik
Kardemir i şçilerinin Beslenme Durumuna
ilişkin Görü şleri

Yasemin ERSOY* Dr. Leyla ÖZGEN**
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Özet Kardemir i şçilerinin günlük beslenme durumlarına ili şkin görüşleri saptamak
amacıyla planlanan bu araştırma, toplam 110 i şçi üzerinde yap ılmıştır.
İşçilerin çoğunlukla üç öğün yemek yedikleri, bazen ö ğün atlad ıkları sabah kahvalt ısı
atlanılan öğün olarak bulunmu ştur. İşçilerin yandan fazlas ı diğer öğünlerde de fabrikada ç ıkan yemekleri be ğenmemelerine ra ğmen alternatifleri olmad ığından yemektedirler. İşçilerin yaklaşık 2/3'ü yemeklerin doyurucu bulmakta, geriye kalanlar ise
doyurucu bulmamaktad ırlar. i şçiler % 90.9'u beslenme ile i ş verimi aras ında olumlu
bir ilişki olduğu görüşündedirler.
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Anahtar Kelimeler: Beslenme al ışkanlığı , beslenme ve i ş verimi

OPINION OF WORKERS AT KARDEMIR ON THEIR NUTRITION STATUS
Abstract : This study was carried out to determine the opinions of workers at Kar-

demir on their nutrition status over 110 workers.
It was found out that workers usually have a three- course meal and sometimes skip
meals as breakfast, more than half of the workers stated that thought they didnt like the
meals offered in the factory, they ate them because they had no alternatives. Nearly 2
in 3 workers found meals appetizing and the rest not appetizing 90.9 % of the workers
think there is a positive relation between nutrition and work productivity.
Key words: Eating habit, nutrition and work productivity.

* YrdDoç.Dr.Gazi Üniversitesi Mesleki Eğilim Fakültesi Öğretim Elemanları

** Dr.Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları

22
sayı : 150
ekim-kas ı m-aralık 2005

GİRİŞ

Yetersiz ve dengesiz beslenme, i şçinin üretim h ızını düşürür. İşin gerektirdiği
enerji harcamas ı kısıtlandığından, üretim için gerekli fiziksel güç azal ır. Enerjinin
yanı sı ra, protein, vitamin ve minerallerin yetersiz al ınması, vücutta enerji olu şumunu
engelleyip, hastalıklara karşı direnci azaltaca ğı için çeşitli hastalıklar ortaya ç ıkacak
bunun sonucunda i şe devamsızlık oranı artış gösterecektir. Ayrıca, enerji ve besin ö ğeleri yetersizli ği, işçinin ilgi ve dikkatini de olumsuz yönde etkiledi ği için iş kazaları
ve meslek hastal ıklan oranı yükselecektir. Ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyerek, üretim hızında düşmelere ve sağlık harcamalannda art ışa neden olacakt ır
(Baysal, 1996, s.416-417), ( Ş anlıer ve Yabanc ı, 2004, s.107-108).
Bu durumu engellemek için i şçilerin beslenmesi iki yönde dü şünülmelidir:
1. İşyerinde i şçi beslenmesi
2. Evde işçi beslenmesi

cy
a

I. İşyerinde işçi beslenmesi; işçinin ekonomik durumunun ve al ım gücünün yetersiz olduğu veya i şçinin evinde yeteri kadar beslenemedi ği düşünülerek günlük besin
öğelerinin ihtiyac ının yarısı iş yerinde verilen yemeklerle sağlanmalıdır. Çünkü işçinin enerji gereksinmesi ya şına ve çalışma durumuna göre değişmektedir. Beslenme
alışkanlıkları dikkate al ınarak günlük besin gereksinimi belirli miktarlarda üç ö ğün
arasında bölünüp i ş yerinde bir öğüne düşen besinlerin kar şılanmasına önem verilmelidir. Besin türleri ve miktarlar ı öğünlere sabah 1/ 5, ö ğle 2,5 / 5 ve ak şam 1,5 /
5 olarak bölünebilir. Çal ışan işçinin öğle yemeği sağlandığında bu yemeğin, günlük
besin gereksinimlerinin yarısını karşılar nitelikte olmas ı gerektiği belirtilmiştir (Yükseler, 1998, s. 3-4).
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Bugünün çal ışma yaşamına bakıldığında çocuk ve genç i şçilerin sayısının çok
fazla olduğu, çocuk iş gücünün % 88.9'unun ve genç i şgücünün % 71.1'inin tar ım
kesiminde çalıştıkları saptanmıştır. Bu nedenle i şyerlerinde beslenme uzmanlar ı bulundurularak verilen yemeklerin kalori ve besin ö ğeleri bakımından yeterli ve dengeli
olmasının sağlanması gereklidir (Yükseler, 1998, s. 51).
Ağır işte çal ışanların terleme ile normal ko şullardan daha çok azot kaybettikleri
bulunmuştur. Çalışma yeri çok s ıcak, çok soğuk olduğu zaman azot kaybı artmaktadır.
Diyet enerjisi yeterli oldu ğu zaman, proteinlerin kas hareketleri esnas ında enerji kaynağı olarak kullanılmamalarına karşın, fiziksel hareketi çok olan bireyde kas kitlesinin
artmas ı, protein gereksiniminin artmas ına yol açmaktad ır. Diyetin protein de ğerinin,
özellikle henüz büyümekte olan gençlerle, ya şlı işçilerde artt ırılması yararl ı olduğu
belirtilmektedir. Ayr ıca kas hareketinde, karbonhidratlar ın, yağlardan % 4-5 oran ında
daha elveri şli enerji kaynağı olarak kullanıldığı saptanmıştır. Dokulardaki glikojen
deposunun artmas ı ile çalışma gücünün artt ığı bulunmuştur (Whitney ve ark. 2002,
s.189-199). Ağır fiziksel çal ışmalarda, normal diyetin sa ğladığı diyet enerjisinin üzerinde, harcanan enerjinin kar şı lanmasında, karbonhidratlar önemli yer tutmaktad ır.
Kaslar için gerekli enerji karbonhidratlardan daha kolay elde edilir. i şçinin fiziksel ha23
sayı: 150
ekim-kas ım-aralık 2005

reketlerinde önemli ölçüde, kas çal ışmasını gerektirmektedir. Kas çal ışmasında kimyasal enerji mekanik i ş ve ısı enerjisine çevrilir, bir yandan enerji yede ği yıkılırken
bir yandan da yap ılmaktadır. Bunun için, kan yoluyla kaslara gelen besin ö ğeleri ve
oksijen yeterli al ınmazsa, kas gücü azalarak yorulma ba şlar ve iş verimi düşmektedir
( I şıksoluğu, 1994, s.306-307). Çalışma saatleri aras ında sağlanan bir öğün yemeğin,
sırasına göre birkaç lokman ın, işçilerin iş verimi üzerinde olumlu etkisi o kadar iyi
anlaşılmıştır ki gelişmiş ülkelerin çoğunda yemek servisi i şçi sağlığı hizmetlerinin bir
parças ı olarak kabul edilmektedir ( Il ıcak, 1985, s. 23).
İş yerinde ço ğu kez sebze yemeklerine önem verilmez ya da sebze yemekleri
sevilmediği düşünülerek hazırlanmamaktadır. Ancak toksin maddelerle çal ışan i ş yerlerinde i şçilerin A, C, E vitaminlerinin yeterli almalar ı gerekmektedir. Kur şun, kadmiyum gibi ağır metallerin kullan ı ldığı sanayi dallar ında çalışan i şçilerin diyetlerinde
yeterince Demir, Kalsiyum mineralleri ve C vitaminini almalar ı , kurşun, kadmiyum
gibi metallerin toksin etkisini azatl ığını belirtmektedir ( Fi şek ve Piyal, 1989, s. 35).
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2. Evde işçi beslenmesi; işçinin günlük besin ihtiyac ının ancak yarısını iş yerinde
karşı layabilir. Çal ışma zamanını sekiz saat düşünürsek, kalan on alt ı saatlik zaman
süresinde işçi işinin dışında da beslenmek zorundad ır. Işçinin iş dışı zamanlarda beslenmesi de sağlık ve verimlili ği etkilemektedir. İşçi ailelerinin beslenme sorunlar ına
neden olan faktörlerin başında ekonomik yetersizlik ve bilinçsizlik gelmektedir. Fiyatların artmas ından en çok maaş veya ücretle çal ışan sabit gelirliler etkilendi ğinden
ücret fiyat dengesi kurulma zorunlulu ğu bulunmaktadır (Fi şek ve Piyal, 1989, s. 37).
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Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım ile Devlet Sağlık Örgütü toplum için enerji gereksinmesinin saptanmas ında toplum ki yetişkin kadın ve erkek olarak ele al ınmıştır.
Çevre ısısı 10 C ° olan bir bölgede yaşayan, erkek 65 kg, kadın 55 kg ağırlığında ve
değişik düzeylerde fiziksel aktivite gerektiren bir i şte çal ışmaktadır (Piyal, 1989, s.
25). Yapılan aktivite türüne göre harcanan enerji, Bazal Metabolizma H ızına eklenerek günlük enerji ihtiyac ı belirlenmektedir. Birey günün büyük bir k ısmını oturarak
geçiriyorsa, BMH'na % 30 ekleme, ayakta hafif i şler yapıyorsa % 50 ekleme, sanayide vb. ayakta, elle, kolla i ş yapıyorsa % 70 ekleme yap ılmalıdır. Kömür madenin
de çal ışıyorsa fiziksel aktivite için harcanan enerji bazal metabolizman ın % 125-50
üzerine ç ıkartılmaktadır (Aslan, 1994,s. 78, 80).
Gelişmekte olan ülkemizde, çal ışan çocuk ve genç i şçi nüfusunun fazla olmas ı
iyi beslenememesi i şçi sağlığının bozulmasına neden olmaktad ır. İşçi beslenmesinde
amaç; i şçinin yaşına, özelliklerine ve fiziksel aktivitelerine göre i ş yerinde ve evinde
günlük almas ı gereken enerji ve besin ö ğelerinden yeterli miktarda al ınması sağlanarak, i şçinin sağlığını korumak ve i ş gücünü artırmaktır. Gelişme çağında olan çocuk
ve genç i şçilerin özel durumlan göz önüne al ınarak günlük enerji ve besin öğelerinden
yeterli miktarlarda almalan kar şılanmal ıdır. Bu nedenle çal ışma, Kardemir i şçilerinin
günlük beslenme durumlarını ve besin tüketim s ıklıklarını saptamak amac ıyla planlanmıştır.
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ARA ŞTIRMA YÖNTEMI VE ARAÇLARI
Kardemir i şçilerinin beslenme durumuna ili şkin görüşlerini tespit etmek amac ıyla
gönüllü 110 i şçi üzerinde yap ılmıştır. İşçilerin günlük beslenme durumlan ve besin
tüketim sıklıklannı saptamak için haz ırlanan anket fonnunun uygulanmasıyla bilgiler
toplanm ıştır. Elde edilen veriler, say ı ve yüzdeleri alınarak tablolar halinde verilmi ştir.
BULGULAR VE TARTI ŞMA
Kardemir işçilerinin günlük beslenme durumuna ili şkin görüşlerini saptamak amacıyla planlanan bu çal ışmada elde edilen veriler, bilgi ve tablolar halinde verilmi ştir.
İşçilerin % 90.9'unun 8, % 9.1'sinin ise 6 saat çal ıştığı saptanmıştır. Çolak ve
ark.(2004) tarafından yapılan çal ışmada, gece vardiyas ında çalışan işçilerin 8 saat
gibi uzun çal ışması baskı ve zorlamalar yaratt ığı belirtilmi ştir. Bu zorlanmalar ın uzun
sürmesi de bireysel ve örgütsel olarak ciddi sonuçlar ı n doğmasına neden olacağı belirtilmiştir.
İşçilerin % 40.9'u meslek lisesi, % 27.3'ü ilkokul, % 13.6's ı ortaokul ve % 9.1'i
lise ve yüksek okul mezunudur.
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İşçilerin günlük beslenme al ışkanlıklann ı n dağılımları Tablo l'de verilmi ştir.
Tablo 1. İşçilerin Günlük Beslenme Al ışkanlıklarının Dağılımları
Günlük
S

%

2 öğ ün

4

3.6

3 öğün

98

89.1

Öğün Atlama
Durumları

S

%

Atlad ı kları
Ö ğ ünler

S

%

Atlıyor

4

3.6

Sabah

50

58.8

Bazen atl ıyor

81

73.7

Öğle

30

Akşam

3
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öğün
sayısı

4 öğün

Toplam

8

7.3

110 100.0

Atlam ıyor

Toplam

25

22.7

110 100.0

Toplam

85

Öğün Atlama
Nedenleri

S

%

Canı m
istemiyor

30

35.3

35.3

Zaman
bulamıyorum

50

58.8

5.9

Hazırlamas ı
zor

3

3.5

Diyet
yapıyorum

2

3.4

Toplam

85

100.0

100.0

İşçilerin ö ğün sayılarına bakıldığı nda, % 89.1'inin günde üç ö ğün yedikleri ve
% 7.3'ünün ıse iki öğün yemek yedikleri bulunmuştur. Şahin (1998, s. 36) tarafından yap ılan araştırmada, i şçilerin % 78.55'inin üç ö ğün, % 15.27'sinin iki ö ğün, %
5.0' ının dört ve daha fazla ö ğün yemek yedikleri tespit edilmi ştir.
Öğün atlama durumlar ında ise % 73.7'si bazen ve % 3.6's ının sürekli ö ğün atlad ıkları saptanmıştır. Atladıkları öğünlerde ise % 58.8'i sabah ve % 5.9'u ak şam
öğününü atlad ıklan tespit edilmi ştir. Ara ştırma sonucunda öğün atlama nedeni olarak,
% 58.8'inin zaman yetersizli ği, % 35.3'ünün canları istememe ve % 3.4'ünün diyet
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yapma neden olarak belirlenmi ştir. Türkmen (1996, s.72)'nin ç ıraklann beslenme durumlarını incelediği araştırmada ç ıraklann, öğün atlama nedenlerinde; ak şam yemeğini işten geç ç ıkmaları ve eve vardıklarında yorgun olmaları, evde yemek bulamamaları veya canlannın istememesi nedeniyle atlad ıkları, % 50.0'si sabah kahvalt ısını işe
çok erken saatler de ba şlanması, zamans ızlık, isteksizlik veya ekonomik yetersizlik
nedeniyle atlad ıkları belirtmişlerdir. Sonuçlar bu çal ışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.
İşçilerin yemek listelerinin haz ırlama durumları incelendiğinde % 63.6's ı insan
kaynakları müdürü, % 27.3'ü diyet uzman ı ve % 9.1'i ise ahç ı tarafından yemek listelerini haz ırladıkları tespit edilmi ştir. Çulhaoğlu (1996, s.118 ) yapt ığı çalışmada,
işyerinde günlük yemek listeleri haz ırlanırken beslenme uzman ına gerek olmad ığını
belirtmiştir. Ancak işçi beslenmesinde performans, sa ğlık düşünüldüğünde araştırmamızdaki işçilerin beslenme bilgi düzeylerinin kendi beslenmelerini istenilen yönde
planlayamadıkları bu nedenle beslenme uzmanlar ından yardım alınması gerekti ği düşünülmektedir.
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İşçilere verilen yemeklerin şekil ve görünü şlerinde, % 54.5'i be ğendiklerini,
% 45.5' ise yemeklerin şekil ve görünüşlerini beğenmediklerini belirtmiştir. işçiler
öğünlerde verilen yemek çe şitleri sorulduğunda % 63.6's ı 4 kap, % 36.4'ü ise 3 kap
yemek yedikleri şeklinde cevaplanm ıştır. Yap ılan bir ara ştırmada, i şçiler karınlarını
doyurmak için iki kap yeme ği çeşit olarak kabul etmekte bu da beslenme ile ilgili
yeterli bilinç düzeyine sahip olmad ıklarını göstermi ştir (Türkmen, 1996, s. 73). Bu
çalışmamızda ise i şçilerin beslenmeyle ili şkin bilinç düzeyine sahip olmamalar ına
karşın bu durumu önemsemedikleri söylenebilir.
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İşçilere verilen yemeklerin doyurucu olup olmama durumlar ı incelendi ğinde,
% 68. 2'si doyurucu olduğunu, % 27. 3'ü doyurucu olmadığını, % 4. 5'i bazen doyurucu olduğunu belirtmişlerdir. İşçilerin yemekler hakkındaki görüşlerinde % 59.1'i
beğenmediklerini fakat yediklerini, % 40.9'u be ğenerek yedikleri ifade edilmi ştir.
Canpolat (1990, s.83, 86)' ın yaptığı çalışmada, iş yerinde verilen yeme ğin % 60.4'ü
doyurucu ve % 33.3'ü de yeme ği çeşitli buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca fabrikada
verilen yemekleri % 40.3'ü be ğenerek yedikleri, % 93.2'si be ğenmediği halde yedikleri ve % 6.8'de be ğenmediği için yemediklerini belirtmi ştir. Her iki ara ştırma sonucu
da benzerlik göstermektedir.
İşçilerin yemekleri be ğenmeme nedenleri olarak yemeklerin, % 46.1'i ya ğlı, %
15.4 yemeklerin iyi pi şmediği, temiz olmadığı % 7.7'si de yemeklerin lezzetsiz,
yenecek uygun sıcaklıkta ve görünüşlerinin iyi olmadığı saptanmıştır. Şahin (1989,
s.36)'da yaptığı çalışmada, işçilerin % 47.1'i yemekleri ya ğlı olduğu için, % 23.1'i
lezzetli olmad ığı, % 12.5'i yemeklerin lezzetli olmamas ı yanında, sıkl ıkla hep aynı
yemeklerin pişirilmesi ve yağlı olması nedeniyle be ğenmediklerini belirtmi ştir. Şahin'in yaptığı çalışma bu çal ışmaya destekler niteliktedir.
İşçilerin gün boyunca besin tüketim s ıklıklarının dağılımları Tablo 2'de verilmiştir.
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Tablo 2. i şçilerin Besin Tüketim S ıklıklarının Dağillmlart

Besinler

Her öğün
S

Çorba

45

Tavuk

-

Köfte

-

Günde bir kez

Haftada bir

Gün aşırı

On beş günde bir

Toplam

Nadiren

S

°A

S

%

S

%

S

%

S

%

S

41

37.3

15

13.6

-

-

9

8.2

-

-

110

100.0

-

2

2.0

6

5.8

50

49.0

24

23.6

20

19.6

102

100.0

-

1

1.0

6

6.4

51

54.2

16

17.0

20

21.4

94

100.0

31.9

5

4.5

110

100.0

%
40.9

45

40.9

35

10

9.1

15

13.6

-

5

5.1

10

10.2

45

45.9

22

22.4

16

16.4

98

100.0

-

10

9.5

15

14.3

30

28.6

35

33.3

15

14.3

105

100.0

10

9.7

15

14.6

31

30.1

28

27.2

19

18.4

103

100.0

Pilav

4

3.8

25

23.8

31

29.5

40

38.1

5

4.8

105

100.0

Makama

3

3.0

16

14.6

46

41.8

30

27.0

15

13.5

110

100.0

20

19.0

30

28.6

105

100.0

Etli kurubaklagil yeme ği

-

-

Etsiz kurubaklagil yeme ği

-

Etli sebze yeme ği

-

Etsiz sebze yeme ği

-

Börek- çörek
Ekmek
Hamur tatl ı ları

105
-

Salata

_
95.5
-

Meyve
Yoğurt

-

-

Süt
Peynir
Yumurta
Reçel
Margarin
Pekınez

c
e
p

4.8

4.5

-

-

-

-

20

18.2

35

23

20.9

50

55.5

-

5

-

15

Sütlü tatl ılar

-

-

a
y

5

-

5.3

50

47.6

-

-

-

-

-

110

100.0

30

27.3

35

31.8

45

40.9

110

100.0

31.8

20

18.2

30

27.3

5

4.5

110

100.0

20

17.2

35

31.8

27

25.6

5

4.5

110

100.0

15

16.7

6

6.7

7

7.8

12

13.3

90

100.0

15.9

42

44.7

94

100.0

7

7.4

25

26.7

15

7

7.2

14

14.4

28

28.9

17

17.6

31

31.9

97

100.0

20

20.4

25

25.5

20

20.4

18

18.4

15

15.3

98

100.0

15

15.8

17

18.0

31

32.6

14

14.7

18

18.9

95

100.0

30

31.6

15

15.8

15

15.8

12

12.6

23

24.2

95

100.0

38.0

17

18.5

13

14.2

7

7.6

20

21.7

92

100.0

38

54.3

70

100.0

35

10

14.3

4

5.7

11

15.7

7

10.0

İşçilerin % 95.5'i ekmeği, % 40.9'u çorbay ı her gün, % 55.5'i yo ğurt ve türevlerini, % 38.04'ü margarini ve % 1.07'si köfteyi günde bir kez, % 23.8'i pilav ı ve
5.9'u tavuk gün aşırı, % 32.6'sı yumurtayı ve % 30.1'i etsiz sebze yeme ğini haftada
bir kere, % 4.6's ı etli kurubaklagil yemeğini ve % 54.3'ü pekrnezi seyrek aral ıklarla
tükettikleri belirtilmi ştir (Tablo, 2). Şekerci ( 1994, s. 81, 87)'de yapt ığı çal ışmada,
işçilerin % 100.0'ü ekme ği, % 92.7'i şekeri her gün, % 79.3'ü peyniri her gün ve haftada 3- 4 kez, % 69.1'i çi ğ sebzeyi her gün ve haftada 3- 4 kez, % 61.1'i yumurtay ı her
gün ve haftada 3- 4 kez, % 37.1'i hamurlu tatl ıları ayda 1- 2 kez, % 42.9'u etli sebzeyi
haftada 1- 2 kez tükettiklerini bulmu ştur. Bu çal ışmada da görüldü ğü gibi işçilerin
enerji ağırlıklı olarak hamur i şi ağırlıklı beslendiğini ancak sebze ve meyve tüketimi
azdır. Araştırmada görüldü ğü gibi işçilerin yeterli ve dengeli beslenmediklerini sadece günlük karın doyurmak için yemek yediklerini söyleyebiliriz.
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İşçilerin beslenme ile i ş verimi ili şkisi hakkındaki görüşleri soruldu ğunda %
90.9'u yeterli ve dengeli beslenme ile i ş verimi aras ında olumlu bir ilişki olduğunu, %
9.1'i ise iyi beslenme ile i ş verimi aras ında olumlu bir ili şki olmadığını ifade ettikleri
saptanm ıştır. İşçilerin beslenme ile i ş verimi arasında doğru bir ilişki olduğunu bilse
işçinin alım gücünün dü şük olması işçi beslenmesi de etkileyebilmektedir.
İşçi yaşantı sında beslenmenin önemi konusundaki görü şlerinin dağılımları Tablo
3'te verilmi ştir.

Tablo 3. işçi Ya şantısında Beslenmenin Önemi Konusundaki Görü şlerinin
Dağılımları
Yaşam boyunca beslenmenin önemi

S

'Yo

Beslenmeme hiç dikkat etmem ne bulursam yerim

15

13.6

Yeterli ve dengeli beslenirim

18

16.4

Yeme ğin hayatımda pek önemi yok

8

7.3

Bütün hayatımı etkiler, yemek yemezsem olmaz

7

6.3

55

50.0

7

6.4

110

100.0

Zihin ve beden sa ğlığı için çok önemlidir

Acıkmazsam yemek yemek akl ıma gelmez
Toplam

İşçi yaşantısında beslenmenin önemi incelendiğinde, % 50.0'si zihin ve beden
sağlığı için beslenmenin önemli olduğunu, % 16.4'ü yeterli ve dengeli beslendi ğini,
% 6.3'ü yemek bütün hayat ını etkiledi ğini, yemek yemezse olmayacağını ancak %
6.4'ü ise ac ıkmazsa yemek yemek akl ına gelmediğini belirtmişlerdir. Bu çal ışma da
işçilerin yar ıya yakını yeterli beslenme ile sa ğlık ve iş verimi için önemli oldu ğu görüşündedirler.
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SONUÇ VE ÖNERILER

Kardemir Işçilerinin günlük beslenme durumlar ına ili şkin görüşlerini saptamak
amacıyla planlanan bu ara ştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
İşçilerin % 40.9'u meslek lisesi, % 27.2'si ilkokul mezunu, % 13.6's ı ortaokul
mezunu olarak bulunmu ştur. İşçilerin öğün sayılarına bakı ldığında, % 89.1'i günde
üç öğün yemek yedikleri ve 7.3'ü ise iki ö ğün yemek yedikleri bulunmuştur. Öğün
atlama durumlarında ise % 73.6's ı bazen ve % 3.6's ı da öğün atladığı saptanm ıştır.
Atladıklan öğünlerde ise % 58.8'i sabah ve % 5.9'u ak şam öğününü atlad ıklan tespit
edilmi ştir.
İşçilerin yemek listelerinin haz ırlama durumları incelendiğinde % 63.6's ı insan
kaynakları müdürü, % 27.3'ü diyet uzman ı ve % 9.1'i ise ahç ı tarafından yemek listelerini hazırladıkları tespit edilmi ştir.
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İşçilere verilen yemeklerin şekil ve görünü şlerinde % 54.5'i be ğendiğini ve %
45.5' ise beğenmediğini belirtmi ştir. Öğünlerde verilen yemek çe şitleri sorulduğunda
% 63.6's ı 4 kap ve 36.4'ü 3 kap yemek verdikleri bulunmu ştur. İşçilere verilen
yemeklerin doyurucu olup olmama durumlar ı incelendi ğinde, % 68.2'si doyurucu olduğunu ancak % 4.5'i bazen doyurucu olmad ığını belirtmişlerdir. İşçilerin yemekler
hakkındaki görüşleri sorulduğunda % 59.1'i beğenmediklerini fakat yediklerini, %
40.9'u beğenerek yediklerini ifade etmi şlerdir. İşçilerin yemekleri be ğenmeme nedenleri olarak yemeklerin, % 46.1'i ya ğlı, % 15.4 yemeklerin iyi pi şmediği, temiz
olmadığı % 7.7'si de yemeklerin lezzetsiz ve görünü şlerinin iyi olmadığı saptanmıştır.
İşçilerin % 95.5'i ekme ği, % 40.9'u çorbay ı her gün, % 55.5'i yo ğurt ve türevlerini, %
38.04'ü margarini ve % 1.07'si köfteyi günde bir kez, % 23.8'i pilav ı ve % 5.9'u tavuk gün aşırı, % 32.6'sı yumurtayı ve % 30.1'i etsiz sebze yeme ğini haftada bir kere,
% 4.6'sı etli kurubaklagil yeme ğini ve % 54.3'ü pekmezi seyrek aral ıklarla tükettikleri belirtilmi ştir. İşçi yaşantısında beslenmenin önemi incelendi ğinde de, % 50.0'si
zihin ve beden sağlığı için beslenmenin önemli oldu ğunu, % 16.4'ü yeterli ve dengeli
beslendi ğini, % 6.3'ü yemek bütün hayat ını etkiledi ğini, yemek yemezse olmayacağını ancak % 6.4'ü ise ac ılonazsa yemek yemek akl ına gelmediğini belirtmişlerdir.
Bu doğrultuda işçilerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için şu önerilerde bulunabiliriz;
İşçilerin beslenme durumları işyerlerinde beslenme uzmanlar ı ve diyetisyenler
tarafından belli aral ıklarla değerlendirilmeli ve i ş yerinde işçi beslenmesine ağırlık
verilmelidir.
İşçi ve ailesinin beslenmesi bir bütün olarak de ğerlendirilmeli ve gerekli önlemler
alınmal ıdır.
Hazırlanan yiyeceklerin tüketilemeyip at ılmasını önlemek için, yemeklerin olduğunca çe şitli, lezzetli ve sa ğlıklı koşullarda hazırlanması sağlanmal ıdır. Ayrıca yemek
listelerinin mevsime uygun haz ırlanmasına özen gösterilmelidir.
Beslenme sorunlar ına etki eden etmenlerden biri de, kalabal ık aile olduğuna göre,
işçinin gelir düzeyine göre, belirli büyüklükte aileye sahip olmas ı için, fabrika dokto29
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ru yada hemşire tarafından aile planlamas ı konularında eğitilmeli ve yard ı mcı olunmalıdır.
Büyüme ve geli ş me üzerinde önemli etkisi olan besin ve besin ö ğelerinin yetersiz
al ın ışı bireysel olarak genç i şçilerin gerek geli şmelerine, gerek i ş verimlerine, gerekse
yaratıc ıl ı k kabiliyetlerine büyük ölçüde etki etmektedir. Bunun yan ında ülkemizde
sosyal bünyeyi ve ekonomik kapasiteyi etkilemesi yönünden de üzerinde önemle durulması gereken sorunu olu şturmaktad ır.
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Üçüncü Sektör
Kooperatifçilik
Basel I-II Sermaye Yeterlili ği Uzla şıları Işığında Bilanço Varl ıklarında
Risk-Bazlı Ağı rlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok
Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme

Tamer AKSOY*
Özet: Basel II sermaye yeterlili ği uzlaşısı ile, risk-bazl ı derecelendirme/kredilendir-
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me ve fiyatland ırmaya dayal ı risk odakl ı yeni bir yaklaşıma geçilmekte ve bilanço
varlıklarına ilişkin risk ağırlıkları değiştirilmektedir. Yeni düzenleme, % 8 oran ındaki
Minimum sermaye gereklili ğinin tekrar tan ımlanması , gözetimin gözden geçirilmesi
ve piyasa disiplini konular ında üç temel esas getirmektedir. Basel II; kredi riski,
sermaye yeterlili ği ve bilançolar ba şta olmak üzere, banka, i şletme, ilgili taraflar ve
ülkemiz aç ıs ından çe şitli etkiler do ğurmaktad ır. Yazıda, getirilen temel düzenlemeler
ile risk odakl ı kredilendirme/fıyatlama ve risk ağırlıklandırma hususları ele alınmaktadın Ayrı ca, Basel Irnin (bankalar dahil) ilgili taraflara olan çok yönlü etkileri ile
kritik başarı faktörleri ve çe şitli önerilere özetle yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Basel

sermaye gerekliliği, kredi riski, risk bazl ı kredi fiyatlaması, risk ağırlıklandırma, Basel II 'nin etkileri.
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RISK-BASED CREDIT PRICING , RISK-WEIGHTING OF ASSETS AND
THEIR MULTI-IMPACTS UPON RELATED SIDES IN THE LIGHT OF BASEL I-II THE CAPITAL ADEQUACY DIRECTIVES
Abstract: Basel II proposed a capital framework consists of three main pillars: Minimum Capital Requirements with a minimum capital standard of 8%, supervisory
review and market discipline in addition to the risk-based capital management and
risk-based credit pricing. Basel II has some impact upon credit risk, assets risk-weighting, minimum capital requirements, and balance-sheets on together with the banks,
businesses, related sides and our country. In this study, It is handled the basic regulations of Basel II, risk-based pricing and risk-weighting in addition to the ıts effects on
banks, related parties and a number of proposals.

Key Words: Basel

capital adequacy, credit risk, risk-based pricing, risk-weigh-

ting, their reflections.
Dr. Tamer AKSOY (taksoy@oyak.com.tr )
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GİRİŞ

Globallesen finans piyasalarını regüle edecek bir kurallar bütünü olu şturabilmek
ve bankaların küresel ortak standartlarda çal ışmasını sağlamak amac ıyla, 1974 yılında
10 gelişmiş ülke merkez bankas ı başkanının katılımıyla BIS (Bank for International Settlements) bünyesinde "Basel Komitesi (The Basel Committee) oluşturulmuştur
(BIS, (http://www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm).
Bankaların dünya çap ında oluşturulmuş ortak standartlarda çal ışmasını sağlamak
üzere kurulan bu Komitece yap ılan ilk incelemeler neticesi, uluslararas ı piyasalarda
faaliyet gösteren ço ğu bankanın yetersiz sermaye oran ıyla faaliyet gösterdi ği ortaya
çıkmıştır. Bu doğrultuda, finans piyasalar ını düzenlemeye yönelik ilk standartlar, Basel Komitesince 1988 y ılında Basel-I Standartlar ı (The Basel Capital Accord) adıyla
yayınlandı . Basel I düzenlemeleri ile, bankalar ın uymas ı ve sahip olmas ı gereken
çal ışma esasları ve sermaye oranları standart bir yapıya kavuşturulmuştur.
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Zamanla mali piyasaların gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşması sonucu Basel
I kriterleri yetersiz kalmaya ba şlamış ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlayamama sonucunu do ğurmuştur. Basel Komitesi, bankalar ı n krizlere dayanıklılık ve
değişen koşullara adaptasyon kabiliyetini art ırmaya yönelik yeni bir standartlar seti
oluşturmak için 1999 y ı lında tekrar çal ışmaya başlamış ve 2001 y ılının başında taslak
direktifini yay ınlamıştır.
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Komite tarafından önerilen Basel II (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), 2002 yılı başında yeniden tart ışmaya açılmıştır.
(http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm) . Nihai metni 26.6.2004 tarihinde aç ıklanan
ve ülkemiz bankac ılığın' da etkileyen Basel II düzenlemelerinin, 2006 sonunda G-10
ve AB'nde, 2007 ba şında da gelişen ülkelerde uygulanmaya ba şlanması ve bankac ılıkta yıllardır etkisini sürdüren Basel I'in geçerlili ğini yitirmesi öngörülmü ştür. Yeni
Basel II Sermaye Uzla şısı, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve de ğerlendirilmesine ili şkin olarak Basel Komitesince yay ımlanan ve yakın tarihte birçok
ülkede yürürlü ğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür. (BDDK, 2005)
Risk odaklı sermaye yönetimi ve risk odakl ı kredi fiyatlamas ı gibi yenilikleri de
beraberinde getiren Basel II; kredi riski, sermaye yeterlili ği ve bilançolar başta olmak
üzere, banka, i şletme, ilgili taraflar ve ülkemiz aç ısından çe şitli etkiler do ğurmaktadır.
Yazımızda, getirilen temel düzenlemeler ile risk odakl ı kredilendirme/fıyatlama ve
risk ağırlıklandı rma hususları yanında, Basel II'nin (bankalar dahil) ilgili taraflara
• yönelik muhtelif etkileri ve çe şitli öneriler özetle ele al ınmaktadır. Çal ışma, sonuç ve
kaynakça ile sona ermektedir
BASEL I VE BASEL II'YE UYUM SÜREC İNDEKİ ADIMLAR

Basel I, bankac ılığın regülasyonu ve risk yönetimi alan ında, ilk kapsaml ı ortak
uluslararas ı uzlaşıyı oluşturmuştur. Bu nedenle de, 1988'den bugüne varl ığını sürdürebilmi ştir. Basel I'in temel amac ı , uluslararas ı bankac ılık sisteminin istikrarı nı,
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emniyetini ve güvenilirliğini korumak, bankaların risk kültürlerini oluşturmak, yöneticilerin ve banka sahiplerinin bak ış açılarını yeni düzenlemelere uyumlu olarak
geliştirmek, teknolojik yat ırımları tamamlamak, personeli e ğitilmek ve farklı ülkelerdeki uygulamalarla yeknesakl ık sağlayarak, uluslararas ı bankalar aras ında rekabet
eşitsizliğini azaltmak olarak belirlenmi ştir (LEE, 2003:93). Basel Komitesince, üye
ülkelere yönelik ve tavsiye niteli ğinde ele alınan bu kararlar, 100'ün üzerindeki ülkede büyük kabul görmü ş ve uygulamaya geçirilmi ştir. Geli şmiş ekonomilerde 1 Ocak
1998'de uygulanmaya ba şlanan son Basel I tebli ği, Türk bankac ılık sektörüne tam
dört y ıl gecikmeyle 1 Ocak 2002'de girmi ştir. Basel I'den Basel II'ye geçi şte çeşitli
aşamalar sözkonusu olmu ştur.
Haziran 1999 Önerisi:
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Basel Komitesinin Haziran 1999 Önerisi'nde, finansal kurumlar ın taşıdığı riskler üç gruba ayrılmıştı r. Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskler. Komite bu
üç büyük risk kategorisinden her birine ili şkin çerçevenin daha aç ık bir şekilde genişletilmesi gere ğini düşünmüş ve Haziran 1999 teklifini tartışmaya açmıştır (TBB,
2000:62). Yeni önerinin üç temel dayana ğı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, asgari
sermaye gerekleri, ikincisi, sermaye yeterlili ğinin ölçümü ve iç denetim, diğeri de
piyasa disiplininin etkin kullanımıdır. Öneriler Mart 2000 sonuna kadar tart ışılmıştır.
Gelen yorumları da dikkate alan geli ştirilmiş yeni bir taslak, Komitece Ocak 2001'de
tartışmaya sunulmuştur.
Yeni Sermaye Uzlaşısı Belgesi (Ocak 2001)
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İ sti şari amaçl ı (consultative) yay ınlanan Ocak 2001 tarihli Yeni Basel Sermaye
Uyumu (The New Basel Capital Accord) doküman ında; Haziran 1999 tasla ğındaki üç
ayakl ı (pillar) temel yap ı (Asgari sermaye gerekleri, sermaye gereklerinin denetim ve
gözetimi ve piyasa disiplini) korunmakla beraber, detaylarda de ğişikliğe gidilmi ştir
(BIS, 2001:(http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf) . Değişiklikler daha çok paydadaki risklerin hesaplan ışında olmuştur. Kredi riski daha detayl ı tanımlanıp, operasyonel risk ilk kez tan ıma dahil edilmi ştir. Kredi riski için ise standart ve içsel derecelendirmeye dayal ı iki yöntemli bir yaklaşım önerilmi ştir.
Ocak 2001 Belgesi, Haziran 1999 tasarısından belli noktalarda farkl ılık arzetmi ştir. Kredi riskinin standartla ştırılmış yönteme göre hesaplan ışında, kurumların risk
ağırlıkları mevcut risklerine yak ınlaştırı lmış ve bankaların ve kurumların ülkelerinden daha iyi bir risk notu alabilmelerine olanak tan ınmıştır. Ayrıca, kredi riskinin içsel
derecelendirme yakla şımına göre ölçülmesinde temel ve geli şmiş yöntem adı verilen
iki yöntem olu şturularak, daha çok bankan ın bu yöntemleri uygulayabilmesine imkan
sağlanmıştır (TBB, 2002:2-8). Buna ilaveten, asgari sermaye gereklili ğinin hesaplanışında operasyonel riskler de dikkate al ınmış ve sermaye gereklili ğinin gözetim ve
denetimi ile piyasa disiplinine ili şkin ayrıntılı kriterler belirlenmiştir.
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Kasım 2002 QIS-3 Çalışması ve Hedefleri ve Basel Takvimi
Niceliksel Etki Çal ışması (OIS-3) Quantitative Impact Study-3), yeni Basel anla şmaları içerisinde Basel-10 ülkeleri ve di ğer ülkelerin gözetim ve denetim otoriteleri
ile işbirliğinde bulunarak yeni düzenlemenin banka sermaye yeterliliklerini nas ıl etkileyeceği konusunu incelemeyi amaçlam ıştır (BIS, 2002:(http://www.bis.org/bcbs/qis/
qis3.htm). QIS-3, Basel II nihai taslak çal ışmasının başarıya ula şabilmesi için, kredi
riski ve operasyonel risk ölçümleri ile minimum sermaye yeterlili ği hesaplanmas ı ve
bankalarla Komite aras ındaki bilgi alışveri şinin geliştirilmesine yönelik kapsaml ı bir
saha çal ışmasıdır. OIS-3 sonuçları dikkate al ınarak hazırlanmış CP3 metninin ve Basel II'nin son taslak hali May ıs ve Haziran 2003 aylar ında yayınlanmıştır. Bütün bunların sonucunda 26 Haziran 2004 tarihinde Basel II yay ınlanmıştır. Basel Komitesince
atılan adımlara ilişkin açıklay ıcı takvime aşağıda yer verilmektedir.
Tablo: 1- Basel Komitesi Ad ı mları

Ocak 2001
Ocak 2001

Basel I Sermaye Uyumu (1988 The Basel Capital Accord)
Uygulamaya Başlama İ çin Verilen Son Tarih
Yeni Sermaye Düzenlemesi-Birinci Taslak
Yeni Sermaye yeterlili ği çerçevesinin Güncelle ştirilmesi
(Newsletter no.1: Update on work on a New Capital Adeauacy FrameworQ
Yeni Sermaye Düzenlemesi- İkinci isti şari Taslak (Second Consultative paper)
Yeni Basel Sermaye Uyumunun Güncelle ştirilmesi (Update on the New Basel Capital
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1988
1992 Yıl ı Sonu
Haziran 1999
Kas ım 1999

Accord)
31.5.2001
Eylül 2001
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2001 Sonu
2 Kas ım 2002
29 Nisan 2003
Ağustos 2003

İ kinci Taslağa ilişkin Görü ş Bildirmek İçin Son Tarih
Yeni Basel Sermaye Uyumunun Güncelle ştirilmesi
(Newsletter no.2: Update on work on the New Basel Capital Accord)
Yeni Düzenlemenin Yay ımlanması (iptal Edildi)
QIS-3 Çal ışması Yapıldı
Üçüncü isti şari Taslak Metni CP3 Yay ınland ı (Third Consultative Paper)
Yeni uyumun uluslar aras ı düzeyde uygulanmas ı için gereken ilkeler yay ınland ı
(High-level principles for the cross-border implementation of the New Accord)
Yeni Düzenlemenin Uygulamaya Geçilmesi İçin Öngörülen Tarih (iptal Edildi)

2004
Haziran 2004
26.06.2004
2007 başı

Kredi riski, türev ürünler, kaydi konular vb. ilişkin yeni çalışma sonuçtan yayınlandı
(Newsletter no.3: New work on counterparty credit risk and trading book-related issues)
Basel II'nin yay ınlanmas ı (The New Basel Capital Accord)
Basel II'nin kabulü, direktif haline getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi

Kaynak: BIS, Basel H: Revised International Capital Framework: History, 26 June

2004; (http://www.bis.org/publ/bcbsca.htna)

Basel I ve Bilanço Varlıkları Bazında Risk Ağırlıklandırması
İlk dönemlerde likidite perspektifinden kredi riskine odaklanan Basel Komitesi kararlara, piyasa ve operasyonel risklerin de ilavesiyle, geli şmeye aç ık hale gelmi ştir.
Getirilen risk a ğırlıklarının kredi riski, banka bilançosu ve dolay ısıyla kredilendirme
kapasitesi üzerinde önemli etkisi bulunmaktad ır. Basel I'de, sermaye yeterlili ği açısından, bankaların aktifleri dört risk kategorisinde (% O, % 20, % 50 ve % 100) a ğırlık34
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landırılarak ortalaması alınmakta ve banka sermaye tutarının risk ağırlıklı aktifler
içindeki payının yüzde 8'den (%8) daha az olamayacağı öngörülmektedir.
Aynca, bilanço dışı varlıklar için de iki aşamalı bir yöntem uygulanmaktadır. Birinci aşamada kredi dönü ştürme katsayılan ile nakdi kredi benzeri haline getirilmekte ve
ikinci aşamada uygun risk ağırlıkları ile çarpılmaktadır.
Basel I'de, devletler, merkez bankalan ve bankalar için OECD üyesi ülke ayr ımı yapılmakta ve bu ülkelerdeki bankalar daha az riskli olarak de ğerlendirilmektedir.
(Basel I'deki bu uygulama OECD üyesi olan, ancak kredi riski yüksek ülkeler aç ısından (Türkiye gibi) avantaj, OECD üyesi olmayan, ancak kredi riski göreceli olarak
daha düşük ülkeler açısından (Singapur gibi) dezavantaj olu şturmaktadır.)
Tablo: 2- Basel I Düzenlemesine Göre Varl ı klar ı n Risk Ağı rl ı kları
Risk A ğı rl ığı

Varlı k Türü

%O

1.
2.

Nakit
Merkezi hükümetten ya da merkez bankas ı ndan yerel para birimi cinsinden
alacaklar

OECD:uyesi merkezi .bukurne,tlerden ve merkez bankalanndan alacaklar

OECD"merkezi lıükümenerinin çıkardığı menkul ktymetlerinterninat. olarak
verildiği '•0 da OECD merkezi hükürnetlerinin bizzat garantisi alt ı ndaki
alacaklar
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3.

4.

0, 1030 ya da %50 (ulusal
değerlendirmeye bağl ı )

Merkezi hükümet ve merkezi hükümetin garantisi alt ı ndaki borçlar d ışı nda kalan
kamu kumluş lan

%20

1.

2

menkul kıymetler ve bu bankalartaraf ından garanti edilen borçlar
OECD Iilkelerlibankalarından alacaklar ve OECD illkelerindeki bankalar
alacaklar
tarafından garanti
OECD ülkesi dışındaki ülke.bankalarındau vadesıne b ı r y ı l ve daha az -süre
kalmış alacaklar ile'yine bn bankalar ın garantisi altında olan vadesine bir yıl
daha az sOre kalmış alacaklar
Ulusal olmayan OECD kamu sektörü kurulu ş lanndan alacaklar
Nakit alacaklar
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3

Uluslararas ı Kalkınma Bankaları ve bu bankalar taraf ı ndan ihraç edilen

4

5

%50

İ potekli Konut Kredileri

%100

1.
2.

bzel sektorden alacaklar
OECD ülkesi dışındaki ülke bankalanndan vadesine bir y ı ldan daha uzun

sure Juin; alacaklar,

3.
4.
5.

OECD. Olkesi di şindaki ülkelerin merkezi hükumetlennden alacaklar (ulusal
para cinsinden de ğil le)
Kamu tektörl) tarafından i ş let ı len ticari i şletmelerden alacaklar
Bina, fabrika ve teçhizat ve di ğ er sabit varfildar

6.
7.

Gayrimenkul ve di ğeryatınrnlar
Diğer bankalar taraf ından ihraç edilmi ş sermaye benzeri enstrumanlar

8.

Tüm diğer varlıklar

Kaynak: BIS Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, The Basel
Capital Accord, 1988
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BASEL II UZLA ŞISI (The New Basel Capital Accord)
26 Haziran 2004 tarihinde yay ınlanan Basel Il düzenlemelerinin, bankalar başta
olmak üzere tüm kredi ve yat ırım kuruluşlarına uygulanmas ı öngörülmüştür. Basel
II, bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa disiplinini geli ştirme, sermaye yeterliligi ölçümlerinin etkinliğini artırma, bu sayede sa ğlam ve etkin bir bankac ılık sistemi
oluşturma ve finansal istikrar ı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Basel Il içinde sermaye yükümlülü ğünün nasıl hesaplanaca ğı , maruz kalınan
risklerin nas ıl yönetileceği, sermaye yeterlili ğinin nas ıl değerlendirileceğine ilişkin
hükümler mevcuttur. Yeni düzenleme, risk odakl ı sermaye yönetimi ve risk odakl ı
kredi fiyatlamas ı (risk-based pricing) gibi yenilikleri beraberinde getirmektedir (LEE,
2003:93). Risk odakl ı kredi fiyatlamas ı ayrıca bankalar ba şta olmak üzere tüm kredi kuruluşları ile beraber, kulland ırılacak kredilerin miktarını ve fiyatını da olumlu
ve/veya olumsuz yönde etkileyecektir. Kulland ırılan kredilerin türünden, vadesine,
teminatından firma derecelendirmesine kadar çe şitli kriterler, kredilerin fiyatlamas ına
yansıyacaktır. Kredi riski Basel I'de ileri tekniklerle ölçülmeden belirlendi ğinden,
aynı firma hakk ında bankalar aras ında farkl ı değerlendirmeler yap ılabilmekte ve farklı kredi fiyatlar ı ortaya ç ıkabilmekteydi.
Bu aksakl ıklara ilaveten, Avrupa'daki kredi kurulu şları da, Basel I anla şmasının,
sürekli geli şme gösteren finansal piyasalann ihtiyaçlar ını karşılamadığını fark etmişlerdir. Yeni teknoloji, küreselleşme, yenilikçi finansal ürünler ve hizmetler, piyasa i şleyiş şekli başta olmak üzere, bankaların kredi yönetimini, piyasa ve operasyonel risk
yöntemlerini de de ğiştirmiştir (BIS, 2004:(http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm).
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Bu ihtiyaç ve de ğişim doğrultusunda çıkarılan Basel II'de, kredi kurulu şlarında
risk yönetimine odaklan ılmakta ve bu kurulu şlarda bilinçli bir risk yönetim kültürü
oluşturulmas ı hedeflenmektedir. Risk yönetim kültürü olu ştuktan sonra, bankac ı lık
sistemi daha verimli hale gelecek, niteliksel ya da say ısal herhangi bir sorun ortaya
çıktığında, sorunun risk yönetimince h ızlı bir şekilde teşhisi mümkün olabilecektir.
Basel II'de risk ağırlıklı kredilendirmeye ilaveten, riski azalt ıcı bir unsur olarak
sigorta konusuna da daha fazla onay verilmekte ve aynca k ısmi mortgage kredi kullandırımları konusuna da büyük esneklik getirilmektedir. Ayr ıca, KOB İ 'ler (Small
and Medium-Sized Enterprises-SMEs) ve daha önce özel bir düzenleme olmayan
ipotekli tahviller de özel düzenlemeye tabi tutulmaktad ır (Basel II'nin KOB İ 'lere
etkisi konusunda ayr ıntılı bilgi için ayrıca bkz TBB, 2004).
Basel II uzla şısında açıklanan geli şmiş yöntemlerin, banka ve kredi kurulu şlarınca
risk ölçümünde kullan ı lmaması halinde, banka/kredi kuruluşlarının sermaye ihtiyaçların ın katlanarak art ırılması öngörülmüştür (Geçer, 2005:78). Bu yöndeki bir art ışın,
bu kuruluşlarca kulland ırılan kredi maliyetlerine yans ıtılması ve uzun dönemde, rekabetçilik yeteneklerinin de etkilenmesi gibi sonuçlar ı olabilecektir. Basel II Direktifi
ile getirilen temel düzenlemeler üç ana ba şlık altında özetlenebilir.
36
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Tablo: 3- Basel II ile getirilen temel düzenlemeler
Minimum Sermaye Ihtiyac ının tekrar tan ımlanması (minimum capital requirements),
Gözetim ve Denetim Sürecinin Gözden geçirilmesi (supervisory review)
Piyasa Disiplini (market discipline)

Kaynak:BIS, Basel II: International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards: a Revised Framework, June 2004, (http://www.bis.org/
publ/bcbs107.htm)
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Minimum sermaye gerekliliğine ilişkin I.temel, riske daha duyarl ı bir sermaye
yönetimi standartlar ını belirlemektedir. Bu temel, kredi riski, operasyonel risk, kredi
riskini azaltma ve teminat gibi konular ı ele almaktad ır. Düzenleyici gözetim ve denetim sürecine ili şkin II.temel, denetimlerin sorumluluk ve yetkilerini şu notalarda daha
da art ırıcı düzenlemeler getirmektedir. Bunlar; sermaye ve risk yönetimi süreçleri,
sermaye yeterlili ği, sermaye karşı lığı düzeyi, sermaye seviyesinin proaktif izlenmesi
ve gerekli önlemlerin art ırılmasıdır. Piyasa disiplinine ilişkin III. ve son temel ise, finansal durum bildirimlerinin içeri ğini ve şeffafl ığını şu konularda artırmaktadır. Bunlar; risk yönetimi yakla şımının açıklanmas ı , sermaye seviyesi ve risk ve i şkollarına
göre sermaye analizidir.
Yeni Basel II uzlaşısında sermaye yeterlik rasyosu de ğişmemiş ve minimum %8
olma koşulu aynen korunmuştur.Yeni uzlaşı ile temel de ğişiklikler, Sermaye Yeterlilik
Rasyosundaki risklerin (Kredi Riski+ Piyasa Riski+ Operasyonel Risk) hesaplanmasında olmu ştur. Piyasa riski ayn ı kalırken, kredi riski daha detayl ı tanımlanmıştır
(Kredi riskinin son yirmi y ıldaki gelişimine ilişkin ayrıca bkz. ALTMAN&SAUNDERS, 1998). Ayrıca sermaye hesaplan ırken piyasa ve kredi riski ile beraber dikkate al ınmak üzere ilk defa Operasyonel Risk (operational risk) gündeme getirilmi ştir
(LEE, 2003:94)
Toplam Sermaye

Bankan ın Sermaye Rasyosu (en az %8) =

Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk

Teknik seviyesi yüksek ve uygulanmas ı pahalı olan Basel II içerisinde, risk ölçümüne ilişkin basit matemati ğe dayalı standart yöntemler ile kredi, piyasa ve operasyonel riske ilişkin ileri istatistiki/matematiksel risk ölçüm metotlar ını içeren yöntemler
bulunmaktadır.
Kredi riski bankac ılık işlemlerini etkilemektedir. Paydan ın bileşenlerinden biri
olan kredi riski, risk-ağırlıklı aktiflerdir. Risk-ağırl ıklı aktifler ya standart ya da iç
derecelendirmeye dayal ı yaklaşımlarla hesaplanmaktad ır.
Basel II'de, yukar ıda da belirtildi ği gibi, piyasa riskinin ölçümü için 1996 y ılında
yap ılan değişiklikle Basel I'e getirilen uygulamadan farkl ı bir yöntem önerilmemi ştir
(BIS, 2001:2). Yukarıdaki oranda paydada yer alan piyasa riski bile şeni, hazine i şlem-
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lerinden kaynaklanan piyasa riski olup, hazine i şlemlerini etkilemektedir. Buna göre,
piyasa riski ya standart yöntemle ya da içsel modellerle ölçülebilir.
Paydada yer alan operasyonel risk bile şeni, üç farkl ı yöntemden birisiyle hesaplanmış operasyonel risk de ğeridir. Operasyonel riskin ölçümü için yeni yakla şımda
önerilen yeni yöntemler, Temel Gösterge Yakla şımı, Standart Yakla şım ve İçsel Ölçümlere Dayal ı Yaklaşımdır. Üç farkl ı yöntem ile Basel II'de risklere daha duyarl ı ve
esnek bir yap ının oluşturulması hedeflenmektedir (KORKMAZ, 2004:66-69). Yeni
yayınlanan uzlaşıda hem kredi hem de operasyonel riskin ölçümü için basitten karmaşığa doğru geniş bir spektrum içerisinde yer alan modellerin kullan ı lmasına imkan
verilmektedir (BIS, 2004:4).
Basel II ile bankalara, kendi içsel risk derecelendirme modellerini kullanarak, kredi riski için ayırmaları gereken minimum sermaye tutar ını hesaplayabilme imkanı
veren önemli bir de ğişiklik getirilmektedir. Bu yeni yakla şım, bankalann ayırmak zorunda olduğu yasal sermayeyi bankalar ın risk pozisyonlar ını dikkate alarak ay ırdıkları
ekonomik sermayeye yakla ştırmaktadır.
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Basel II Işığında Kredi Riski ve Risk Bazl ı Fiyatlandırma/ Teminatlandırma
Basel II uygulamalanyla birlikte banka ve kredi kurulu şlarının maruz kaldıkları
riskleri daha iyi ölçmeleri beklenmektedir. Bunun için bankalar ın derecelendirme ve
risk bazl ı fıyatlamayı da hayata geçirmeleri gerekmektedir. Derecelendirme ve risk
bazlı fıyatlama (risk based pricing), bankan ın daha çok risk ald ığı ürünlerde ve düşük
dereceli mü şterilerde daha yüksek fiyatlama yapmas ı olarak yorumlanabilir.
Basel II ile getirilen yeni düzenlemede, kredi kullanan ın (firmanın) kredi riskinin
ölçümü iki ana unsura dayanmaktad ır. a)Kredi kullananın (firmanın) risk seviyesi ve
b)Kredi i şleminin risk seviyesi.
Kredi kullananın riski, firman ın finansal verilen (bilanço, gelir tablosu vb.), finansal tablolara yönelik analiz ve projeksiyonlar vb.niceliksel faktörleri ile niteliksel
faktörlerinin ( şirketin yönetici ve ortaklar ının geçmişi, yönetim, organizasyon ve iç
kontrol yapısı, faaliyet alanlan ve etkinli ği, ürün/hizmet geli şimi, ithalat/ihracat, i ş
ilişkileri, rekabet durumu, pazar pay ı vb) değerlendirilmesi sonucu tesbit edilen firma
derecelendirme notu ile ifade edilmektedir.
Kredi i şlem risk seviyesinin belirlenmesinde ise, kredi i şleminin türü, vadesi,
tutarı, kullanım amacı, teminatlar ve para birimi dikkate al ınır. Risk bazl ı derecelendirme ve fiyatlamayı etkileyen zorlay ıcı unsurlardan birisi de kulland ırılacak krediler
için fırmalarca verilecek Teminatlard ır (collateral). Bu unsurlar göz önüne al ınarak
kredi, 'çok riskli' veya 'az riskli' olarak belirlenmekte ve buna göre fiyatland ırma
yapılmaktadır.
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Basel II kapsam ında kabul edilebilecek teminatlarda da bir farkl ılaşma sözkonusu
olmaktadır. Basel II de kabul edilmesi öngörülen Teminatlar şunlardır: Nakit para,
mevduat veya mevduat sertifikas ı, altın, borçlanma senetleri (reytinge göre, likit ve
bankalarca ç ıkartılan), ana endeksteki hisse senetleri, yat ırım fonları , düzenlenmi ş
piyasalarda i şlem gören hisse senetleri, düzenlenmi ş piyasalarında işlem gören hisse senedi içeren fonlar, İpotek (çe şitli şart ve s ınıflamalara göre). (NYUGEN, 2004:
www.economic-research.bnpparibas.com ) ve (REICLING, 2002: www.uni-magdeburg.de).
Gerçek müşteri çek ve senetleri ile ortak ve grup şirketleri kefaletleri teminat kapsamına alınmamıştır. Dolayısıyla, ülkemizde yaygın olarak kullanılan teminat türlerinin (ortak kefaleti, grup şirketi kefaleti, mü şteri çek ve senetleri) de ğersiz hale gelmesi nedeniyle ülkemiz bu de ğişimden önemli derecede etkilenmektedir.
Ayrıca, Basel II uygulamaları kapsamında ticari emlak ipoteği karşılığı verilen
kredilerin (fabrika, depo vb) teminat kapsam ına alınması özel ve oldukça zorlay ıcı
şartlara bağlanmıştır. Diğer yandan teminat ına ikamet amaçl ı gayrimenkul ipote ği alınan kredilerin % 35 risk a ğırlığıyla değerlendirilmesi öngörülmü ştür.
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Kredi maliyetini etkileyecek anahtar faktörlerin ba şında firma derecelendirme
notu, risk ağırlıklandırma kapsam ında belirlenen risk ağırlığı , banka içsel derecelendirme notu, kullan ılan kredi türü, teminat kalitesi gelmektedir.
Basel II'de, kredi riskinin ölçümü için "Standart Yakla şım" ve "İçsel Derecelendirme Yaklaşımı" şeklinde iki yöntem önerilmektedir. İçsel Derecelendirme Yakla şımı ise kendi içerisinde "Temel" ve "Geli şmiş" olmak üzere ikiye ayr ılmaktadır.

I

Tablo: 4- Sermaye Gereklilikleri (Capital Requirements)

pe

Operasyonel Risk (operational risk)
Piyasa Riski (market risk)
Kredi Riski (credit risk)

- Standart Yakla şım (Standardized Approach)
- Temel İçsel Derecelendirme Yakla şımı (FIRB-Foundation Internal
Ratings Approach)
- Gelişmiş İçsel Derecelendirme Yakla şımı (AIRB-Advanced Internal Ratings Approach)

Kaynak:BIS, 2004 (http://www.bis.org/publ/bcbs107b.pdf) .den yararlan ılarak hazırlanmıştır.
Basel II'den sonra kredi fiyat ı şu unsurların bileşiminden oluşacaktır.
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Tablo: 5- Kredi Fiyatland ırma Formülü ve Kredi Fiyatını Belirleyen Faktörler

Kredi Fiyat ı * = {Sermaye Maliyeti x Sermaye} + {Yabanc ı Kaynak Maliyeti x Yabanc ı
Kaynak} + Operasyonel Giderler + Risk Primi + Kar Marj ı
*Formüldeki sermaye maliyeti bile şeni, faiz vb makro ko şullar ile bankanın genel risklilik
düzeyi vb. hus ııslarca belirlenir. Sermaye bileşeni ise, yurtiçilyurtdışı yeni hissedarlar, halka
arz ve birleşme ve devralma gibi faktörlerden etkilenir. Yabanc ı kaynak maliyeti bile şeni
ise, faiz vb.makro ko şullar, menkulk ıymetle ştirme imkanları, bankacılıkta vade perspektifi,
banka bono/tahvil ihracı, banka derecelendirme notu (risklilik düzeyi) ve mevduat piyasas ı
koşulları ve diğer hususlardan etkilenir. Yabancı kaynak bile şeni, mevduat toplama
kapasitesi, yurtdışı kredi piyasalarına erişim, uluslar arası makroekonomik geli şmeler,
uluslar arası kuruluşlardan kaynak sağlama imkan ı vb. hususlardan etkilenir.
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Operasyonel giderler bileşeni, vergisel yükler, karşılıklar gibi bankacılık mevzuat ından
kaynaklanan yükümlülükler, Basel Il uygulama maliyeti, ölçek büyüklü ğündeki değişimler,
diğer sistem maliyetleri vb.hususlar ın etkisi altındadır. Formülün diğer bileşeni olan risk
primi ise, mü şteri kredi değerliliği, derecelendirme sistemi, birimi risk primi (bankan ın
risk iştahı), varlık değerindeki değişmeler, teminat likiditesi vb.te ıninat yapısı, garantörün
kredi değerliliği, garanti koşulları, kamu garantisi vb. hususlar' içeren garanti yapısı, kredi
satışı vb.gibi riski transfer imkanları, kredi türevleri vb.gibi riski hedge etme olanaklar ı gibi
etkenlerin etkisi alt ındadırFormüldeki son bileşen olan kar marjı ise, bankanın alternatif
yatırım olanakları (DİBS, büyük ölçekli firmalara verilen krediler, tüketici kredileri
vb), bankalar arası rekabet yapısı, diğer .finansal aracılarla olan rekabet yapısı vb.gibi
hususlardan etkilenmektedir.

Basel II- Standart Yakla şım

pe

Banka ve kredi kurulu şlarının kredi kulland ırırken firmaya yans ıyacak kredi maliyetinin hesaplanmas ında kullanı lacak Basel II yöntemlerinden birisi Standart yaklaşımdır. Çok özet olarak bak ıldığında; bu yöntem, bir firmaya verilecek kredi için
ayrılması gereken sermayenin tesbitinde, firmalar ın "Perakende/retail" ya da "kurumsal/corporate" olarak s ınıflanmış olmas ı gereğine dikkat çekmektedir.
Bankalar kurumsal portföyünde bulunan firmalar için, ba ğımsız uluslararas ı derecelendirme kurulu şlarınca verilmiş not ile belirlenen kredi de ğerliliğini kullanacaklardır. Uluslararas ı arenada çok say ıda rating kuruluşu olmasına karşın, genel kabul
görmüş üç kuruluş (Standard&Poors, Moody's ve Fitch)-öne çıkmaktadır. Basel II'de
özellikle S&P'nin (Standard& Poor's) rating notları, risk ağırl ıklarının belirlenmesinde referans olarak al ınmaktadır.
Basel II Standart yakla şım, 1988 Sermaye Uzlaşısı (Basel I Accord) ile içerik olarak aynı, ancak risk hassasiyeti daha yüksektir. Bankalar varl ıklarına ve nazım hesaplarda (bilanço dışı) takip ettikleri pozisyonlar ına belli bir risk ağırlığı vererek, risk
ağırlıklı varlıklarının (risk-weighted assets) toplam ını bulurlar.
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Risk ağırlığı nın yüzde 100 olmas ı , o pozisyonun risk ağırlıklı aktiflerin hesaplanmasında tüm değerinin dikkate alınmas ı, yani %S'lik bir sermaye ihtiyac ının ortaya ç ıkması demektir. Buna benzer bir şekilde %20' lik bir risk a ğırlığı ise o varlığın
%1.6'sı kadar ( %8'in be şte biri kadar) sermaye ihtiyac ı olacağını gösterir (BIS, 2004:3).
Standart Yakla şı ma göre aktifler içindeki temel kredi grubu; devletlerden, bankalardan ve firmalardan alacaklar kalemlerinden olu şmaktad ır. Yasal sermayenin hesaplanmas ında 1988 uzlaşı sına göre, risk a ğırlıklı varlıkların toplamı dikkate alınmakta
idi. Risk ağırlıklı varlıkların toplam ını belirleyen en önemli ölçü, varl ıkların taşıdıkları risk düzeyleri idi.
Basel Il- İçsel Derecelendirme Yakla şımı, Risk Kategorileri ve Bile şenleri
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Mevcut uygulamadan farkl ı olarak, Basel II tarafından getirilen yeni öneri paketinde, bankaların sermaye yeterlilik oran ını hesaplamak üzere kendi iç risk derecelendinne sistemlerini kullanabilecekleri içsel derecelendirme yakla şımı (Internal
Ratings Approach), geliştirilmiştir. Belli bir geçi ş aşamas ından sonra bankalarca bu
yöntemin uygulanmas ı önerilmektedir. İçsel derecelendirme yakla şımını (IRB) kullanacak banka ve kredi kurulu şları , kendi risk de ğerlendirmelerine göre varl ıklarına
risk ağırlıkları saptayabilecekleri için sermaye kar şılıkları optimum seviyede kalacaktır. Bu nedenle bu yaklaşı mda, banka kendi içsel derecelendirme kriterlerine göre
değerlendirme yapabildi ği için sermaye yeterlili ğinin hesaplanmas ında riske kar şı duyarlılık standart yakla şıma göre daha yüksek olacakt ır.
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İçsel derecelendirme yakla şımının kullanımı , Komite'nin geli ştirdiği standartlara
dayalı olarak gözetim otoritesinin iznine ba ğlı olacaktır. Baz ı standartlara ba ğlı kalmak kaydı ile bankalara, borçlunun kredibilitesini kendi içsel yöntemleri ile belirleme
izni verilecektir. Bankan ın her bir borçlu için yapaca ğı hesaplar, gelecekteki olas ı bir
zarar tahmini cinsinden ifade edilmekte, bu da asgari sermaye gereklerinin temelini
oluşturmaktadır.
Temel yaklaşı mda banka, her bir borçlunun ödememe olas ılığını tespit etmekte,
gözetimciler diğer bilgileri sağlamaktadır. Geli şmiş içsel derecelendirmeye dayal ı
yaklaşımda, geli şmiş bir sermaye tahsis yap ısına sahip bankaya, di ğer gerekli girdileri
de sağlama izni verilmektedir. Hem temel hem de geli şmiş içsel derecelendirme yaklaşımında, risk kategorileri standart yönteme göre çok fazla çe şitlendirilmiş, böylece
riske karşı duyarl ılık artırılmıştır. Bankalar kredi riski için ay ırmaları gereken sermaye tutarını kendi içsel risk derecelendirme modellerini kullanarak ay ırabilmektedir.
Bunun için bankalar yasal düzenleyicilere ba şvurarak düzenleyicinin onay ını almak
durumundadır.
İçsel derecelendirme yakla şımında; (BIS, 2004:19) (http://www.bis.org/publ/
bcbs107b.pdf)). öncelikle riskler kategorize edilerek (Firma, banka, devlet, perakende, hisse senedi vb), her bir risk s ınıfının bileşenleri tesbit edilmektedir. Daha sonra
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Temerrüt Olas ılığı (PD- Probability of Default) ve Temerrüt Halinde Zarar (LGD
- Loss Giyen Default) hesaplanmakta, bilahare de Temerrüt Halinde Risk (EAD-Exposure at Default) ve Efektif Vade (M-Maturity) belirlenmektedir.
Risk bileşenlerine dayal ı risk ağırlıkları hesapland ıktan ve yakla şımın uygulanması için gerekli asgari şartlar sağlandıktan sonra son aşama olan asgari şartların ve
uygulamaların ulusal denetim otoritesince sürekli gözetimi ve kontrolü gündeme gelecektir (LEE, 2003:93).
İçsel değerlendirmeye dayal ı yaklaşımla kurum, ülke ve banka riskleri benzer bir
uygulama altında değerlendirilmektedir. Bireysel krediler, proje finansman ı ve hisse
senedi riski ayrı yapılar altında incelenmektedir.
Her risk grubu için, uygulaman ın üç temel eleman ı bulunmaktadır: Bunlar: a)Risk bileşeni, bankan ın kendi tahminlerini ya da gözetim otoritesinin verdi ği standart
tahminleri kullanabilmesidir. b)Bankalarca risk a ğırlıkl ı aktiflerin hesaplanmas ında
kullanılan risk bile şenlerini risk ağırl ıklarına çeviren risk ağırlık fonksiyonudur. c)Bir
bankan ın kendi içsel değerlendirme yöntemini kullanabilmesi için gerekli olan minimum özelliklerdir.
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İçsel Derecelendirme Yakla şımında Risk Kategorileri, özetle şunlardan olu şmaktadır. Devletlerden Alacaklar, Bankalardan Alacaklar, Firmalardan Alacaklar, Kurumsal Firmalardan Alacaklar, KOBI Firmalar ından Alacaklar, Özellikli Krediler, Proje
Finansman ı, Eşya (object) Finansman ı, Emtia Finansmanı, Gelir Getiren Gayrimenkuller, Yüksek Riskli Ticari Amaçl ı Gayrimenkuller, Perakende Krediler, İpotekli
konut kredileri, Nitelikli Dönen Perakende Krediler, di ğer Perakende Krediler ve
Hisse Senedi Yat ırımları .
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Kurum, Ülke ve Banka Risklerine yönelik olarak özetle; Bankan ın kredi riskinin
içsel ölçümü, borçlunun ve i şlem riskinin değerlendirilmesine dayan ır. Çoğu banka, derecelendirmesini borçlunun temerrüde dü şme ihtimaline göre belirler. Her bir
borçlu bir risk grubuna dahil edildikten sonra, her bir s ınıf için "temerrüt olas ılığı"
(Probability of default, PD) belirlenir.
Temerrüt olas ılığı (PD), kredi riskinin tek bile şeni değildir. Bankalar sadece temerrüt olas ılığını değil, aynı zamanda temerrüt durumunda ne kadar kaybedeceklerini
de dikkate al ırlar.
Temerrüt durumunda kayıp, iki faktöre bağlıdır. Birinci faktör, bankan ın borçludan her bir birim risk için ne kadar tahsilat yapmay ı beklemekte olduğudur. Eğer
temerrüt sonras ı elde edilecek tutar yeterli de ğil ise, bu durum "zarar yaratan kayb ın"
(Loss Giyen Default, LGD) ortaya ç ıkmasına neden olacaktır. İkinci faktör ise temerrüt an ında bankanın riske atmış olduğu tutara e şittir, bu tutara da "temerrüt an ındaki
kullanım" (Exposure at Default, EAD) ad ı verilir.
Temerrüt olas ılığı (PD), kolayl ıkla ve sağlıklı bir biçimde hesaplanabilirken, bankalar aç ısından güvenilir LGD hesaplamas ı, veri kısıtları ya da bu de ğişkenin tek tek
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bankalara özgü durumu nedeniyle mümkün olmayabilir. Temel ve geli şmiş içsel değerlendirme yöntemleri, bu aç ıdan farkl ılık gösterir. Temel yöntemde LGD de ğerleri
gözetim otoritesi tarafından belirlenir. Gelişmiş yöntemde ise bankalar LGD de ğerini kendileri tahmin edebilirler. Örne ğin iç derecelendirme yaklaşımı bağlamında,
ipotekli konut kredilerinde ili şki (korelasyon) katsay ısı sabitlenmi ş ve 0,15 değeri
kabul edilmi ştir. Bunun dışında sermaye gereklili ği ve risk ağırlığı hesabı için benzer
formüller kullan ılmaktadır.

Basel II ve Temel Kredi Gruplar ında Risk Ağırlıklandırma Oranları
Basel I'de özel sektör firmalar ına verilen krediler risk yap ısına bakılmaksızın, teminat yapısı dikkate al ınarak büyük oranda % 100 risk a ğırlığına sahipken, Basel
11'deki standart yöntem alt ında risk ağırl ığı kredi notuna ba ğlanmaktadır.
Basel I'de a ğırl ıklar be ş kategoriye ayr ılmış (%0, %10, %20, %50, %100), risk
ağırlıklı varlıkların çok basit bir biçimde hesaplanmas ına önem verilmi ş, tek bir metodun tüm bankalara uyaca ğı varsayımı yapılmıştı . Uygulamada sorunlar ya şanması,
daha esnek bir yakla şıma geçilmesi gere ğini ortaya koymuştur.
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Yeni Basel 11 uzlaşısı ile bankaların ülkeler, bankalar ve kurumlar (firmalar) baz ında aldığı risklere karşı tavrı, standart yöntemin risk duyarl ılığını artırmak için geliştirilmiştir. Böylece ülkelerin ya da regülasyon otoritesinin kurallara mekanik bir biçimde uyup uymadığı değerlendirilmeyecek, daha esnek bir yakla şım ortaya ç ıkacaktır.
Bankaların, ülkelerden (hükümetler, merkez bankas ı ve kamu sektörü kurumlar ı)
olan alacaklar ı değerlendirilirken, uluslararas ı kredi derecelendirme kurumlar ı tarafından yayınlanan notlar dikkate al ınacaktır.
Devletlerden Alacaklar için Basel I'de %0 risk oran ı uygulanırken, Basel II'de
bu oran, % 20'den aşağı olmamak üzere (%20-50-100-150) risk a ğırlıklandırmasına
tabi kı lınmıştır.
Ayrıca, yeni uzlaşıyla, henüz OECD ülkesi olmayan bankalann ve kurumlar ın
risk ağırlığının daha yüksek olmas ı uygulaması kaldınlmıştır. Böylece Bankalar ve
Kurumlar, ülkelerinin kredi notundan daha yüksek bir kredi notuna sahipse, yüzde
20'den daha dü şük olmamak şartıyla daha düşük risk ağırlığı alabileceklerdir.
Perakende portföyde yer alan Firmalar için ise herhangi bir d ış derecelendirme
notu sözkonusu olmayaca ğından, bu firmalara ve kredilere standart % 75 risk a ğırlığı
uygulanacaktır.
Basel I'de Bankalar için % 20 risk a ğırlık oranı uygulanmakta iken, Basel II'de (%
20- 50-100-150) öngörülmü ştür. Basel II'de Bankalardan alacaklar için iki opsiyon
öngörülmüştür. Ulusal denetim otoritesi bu opsiyonlardan birini seçerek uygulama
inisiyatifine sahiptir. Birinci opsiyonda; banka, kurulu bulundu ğu ülkenin risk derecesinden bir düşük derecedeki risk a ğırlığına tabi tutulmaktadır.
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Ancak, yüzde 150 risk a ğırlığı olan ülke bankalar ı hariç, bankalara uygulanan risk
ağırlığı yüzde 100'den daha fazla olamayacakt ır şartı ileri sürülmüştür (BIS, 2004:18
(http://www.bis.org/publ/bcbs107b.pdf).

İkinci opsiyonda ise, bankalar ın kendi rating notlar ına göre riskleri a ğırlıklandırı lmaktadır. Opsiyonda, orijinal vadesi 3 ay ve daha k ısa olan alacaklar için yüzde
20'den aşağı olmamak üzere, bir derece daha iyi risk a ğırlığı uygulanmaktad ır. Bu
kolaylığın, yüzde 150 risk ağırlığına tabi olan bankalar için uygulanmas ı öngörülmemektedir.
Tablo: 6 - Bankalardan Alacaklar- Kurulu şlardan(tirmalardan) Alacaklar
.
.
Kredi Notir
AAA'danAABBB+'dan 8- BB+'dan B- BB-alti
(Credit asssesment)
ARisk Ağırlığı
%20
%50
%100
%100
%150

Notsuz
(unrated)
%100

Kaynak:BIS, The New Basel Capital Accord, 2004, s.19 (http://www.bis.org/publibcbs107b.pdf)
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Firmalardan/Kurulu şlardan Alacaklara bakıldığında, Basel I'de firmalardan olan
alacaklara % 100 oran ı uygulanırken, Basel II'de (%20-50-100-150) olarak öngörülmüştür. Kurumsal firmalar için de (sigorta firmalar ı dahil) rating notlarına ihtiyaç
duyulmaktadır ve ayn ı oranlar uygulanmaktad ır.
Basel I'e göre rating notu olmayan firmalardan alacaklar için de yüzde 100 risk
ağırlığı uygulanmaktad ır. Ulusal denetim otoriteleri, firmaların temerrüde dü şme
oranlarının yüksek olduğu durumlarda, rating notu olmayan firmalardan olan alacaklara uygulanacak standart risk a ğırlığını (% 100) artırmaya yetkili kılınmıştır.
Perakende Krediler (retail credits) aç ısından bakıldığında; vadesi geçmi ş perakende krediler hariç, perakende kredilerde yüzde 75 (% 75) risk a ğırlığı uygulanmaktadır.
Yeni Basel II düzenlemelerinde; perakende krediler şu kriterlerle tan ımlanmaya çalışı lmıştır (BIS, 2004:19) (http://www.bis.org/publ/bcbs107b.pdf).
- Oryantasyon kriteri (orientation criterion); Risk, gerçek ki şilerde veya KOBI' lerde olmal ıdır,
- Ürün (product)kriteri; Riskler, bireysel bankac ılık ürünlerinden olmalıdır,
- Yo ğunlaşma (granularity) kriteri; Perakende krediler portföyü yeterli düzeyde
çeşitlenmi ş olmalıdır,
- Perakende riskler dü şük tutarda olmal ıdır.
Gerçek kişilere yönelik bireysel krediler haricinde, bir firmaya yap ılan kredilendirmenin perakende kredi say ılabilmesi için iki ön ko şul ileri sürülmektedir: a)Bir
firman ın bir bankac ılık grubuna olan, nakdi ve/veya gayri nakdi risk toplam ı 1 Milyon
Euro'nun altında olmal ıdır. B)Bir firman ın yıllık satış hasılatı 50 Milyon Euro'nun
altında olmalıdır.
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Basel II' de Perakende kredi için tan ımlanan 1 Milyon Euro ve 50 Milyon Euro
limitleri piyasa için nisbeten yüksek kald ıkça, birçok kredi rating notuna ihtiyaç duymadan perakende kredi grubuna girecek ve % 100 risk a ğırlıkları %75 risk a ğırlığına
düşecektir. Risk ağırlığı ndaki %25'lik azalma ise sermaye yeterlili ği açısından bankalara olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu noktada, satış hasılatı 50 Milyon Euro'un
altında olan firmalar KOB İ olarak kabul edilmektedir..

a

Basel II kriterleri, risk a ğırlıklandırması yoluyla minimum sermaye gerekliliği
üzerinde etki yaratmaktad ır. Bilanço varl ıklarındaki risk ağırl ıklandırmasının düşüşü,
(örneğin ipotekli konut kredilerinde standart yöntemde % 50'den % 35'e dü şmüş (
EMF, 2004), kredi/fonlama maliyetini azaltarak, kredi hacmini art ırmış ve neticede
kredi kurulu ş larını n minimum sermaye gereklili ğini düşürme yönünde bir etki yaratmıştır. Tersinden bakıldığında, yani riske dayal ı kredilendirme ve fiyatland ırma neticesinde, bilanço varl ıklarına ili şkin risk ağırl ıkların ın değişmesi ve kredi derecelendirme notu dü ştükçe, kredinin (enstrüman ın) risk seviyesi artacak, (bankalar dahil)
kredi kuruluşları hem daha çok risk alacak, hem de kar şı lığında daha çok sermaye
tutacaktır. Bu durum kulland ırılabilir kredi hacmi ve bilançolar üzerinde do ğrudan
etkili olacak ve daha çok kayna ğın getiriden mahrum kalmas ına ve kullandırı lacak
kredilerin/fonlama maliyetlerinin artmas ına yol açacakt ır.
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Basel II Sermaye Yeterlili ği Uzlaşısı İle Bilanço Varl ıklarında Risk Bazl ı
Ağırlıklandı rmanın ve Risk Odaklı Kredi Fiyatlamas ının Çok Yönlü Etkileri
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Basel II' nin yürürlü ğe girmesi önemli de ğişiklikleri de beraberinde getirmektedir.
Bunlardan baz ıları şunlardır: a)Asgari sermaye gereklili ğinde değişme, b)Borçlanma
maliyetlerinde değiş me, c)Risk yönetimi uygulamalar ında değişme, d)Kredilendirme
davran ışları nda (portföy tercihlerinde de ğişme, derecelendirme sistemi ve risk alma
kararlar ında değişme, konjonktürel etkiler vb.) de ğişme, e)Kurumsal yönetim ve rekabet yap ısında (fiyatlamada farkl ı ölçüm yöntemlerinin kullan ılması, itibar riski vb)
değişiklik, f)Bilgi işlem ve sistem maliyetlerinde de ğişme, g)Fiyatlama ve sermaye
tahsisinin etkinle şmesi, fıyatlamadaki de ğişikliklerin bankaya ve mü şteriye yans ıma
derecesi vb
Basel II bilanço varl ıklarına uygulanacak risk a ğırlıklarında, risk bazlı derecelendirme ve a ğırlıklandırmaya dayal ı (kademelendirmeli) bir de ğişim öngörmektedir.
Buna karşın, ülkemiz aç ısından bakıldığında Kredi riski için gerekli olan sermaye miktarının saptanmasında, Standart Yöntem'in kullan ılması durumunda, Basel I
çerçevesinde Türkiye için geçerli olan OECD üyeli ği ayrıcal ığı ortadan kalkacakt ır.
Basel I'de, devletler, merkez bankalar ı ve bankalar için OECD üyesi ülke ayr ımı yapılmakta ve bu ülkelerdeki bankalar daha az riskli olarak de ğerlendirilmektedir. Basel
I'deki bu uygulama OECD üyesi olan, ancak kredi riski yüksek ülkeler aç ısından
(Türkiye gibi) avantaj, OECD üyesi olmayan, ancak kredi riski göreceli olarak daha
düşük ülkeler aç ısından bir dezavantaj olu şturmaktadır. Dolayısıyla, Basel II ile bir45
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likte bu avantaj ve ayr ıcalık ortadan kalkacakt ır. Dolayısıyla, ülkemizdeki kurum ve
kuruluşlar, borçlanma maliyetini etkileyen hususlar ı (dış derecelendirme notu, içsel
derecelendirme notu, kredi türü, teminat kalitesi ve kredi fiyat farkl ılaşması vb.) daha
fazla dikkate almak durumunda kalacaklard ır.
Aynca, Basel II ile birlikte, risk bazl ı ağırlıklandırma ve risk bazl ı dışsal derecelendirilme kullanılmaya ba şlanacağı için, bazı ülkelere ve ülkelerdeki bankalara
verilecek kredilerin risk a ğırlığında ve dolayısıyla da bu ülkelere verilecek krediler
için ayrılması gereken minimum sermaye gereklili ğinde önemli değişiklikler olacaktır. Bu değişikliğin en olumsuz şeklini yaşayacak ülkelerden biri Türkiye'dir. Basel Il
yürürlüğe girdiğinde, Türkiye'den olan alacaklar ın risk ağırlığı %O'dan %100'e ve
Türk bankalanndan olan alacaklar ın risk ağırlığı ise %20'den %100'e ç ıkacaktır. Bu
nedenle, Basel II'yi uygulamasa bile, Türkiye'nin ve Türk bankalar ının alacağı kredilerin faizinde art ış , miktarında ise azal ış olacaktır.
Basel II ile birlikte, derecelendirme notu bulunmayan şirketlere mevcut duruma
ilaveten herhangi bir de ğişiklik gelmemekte, ancak yüksek derecelendirme notuna
sahip şirketler di ğerlerine göre daha avantajl ı duruma geçmektedir.
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Ayrıca Basel II'nin yürürlü ğe girmesinden sonra kamu ka ğıtları da risk ağırlıklandırmasına tabi tutulacak ve bu ka ğıtların da artık bir risk ağırlığı olacaktı r. Halihaz ır
ülke derecesine göre Türkiye'nin risk a ğırlığı %100'e ç ıkacaktır. BIS, ülkelere kendi
parası cinsinden yurtiçi borçlanmalar ı için %0 risk ağırlığı belirleyebilme esnekli ğini
sunmaktad ır. Ancak, Türkiye'nin yurtiçi de olsa yabanc ı para cinsinden borçlanmasının ve yurtd ışında ihraç etti ği Eurobond veya diğer borçlanma senetlerinin Risk
ağırlığı %100 olacak, dolay ısıyla da bu kağıtlara yat ırım yapan bankalar (yerli veya
yabanc ı) % 8 sermaye yükü ile kar şılaşacaklardır.
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Basel II ile birlikte, gelişmekte olan ülke bankalan, en az ından başlangıç aşamasında uzunca bir süre kredi riski için Standart Yöntemi kullanma durumunda kal ırken,
G-lO ve AB'deki bankalar, kredi ve operasyonel riskler için içsel yöntemlerin kullanımı na daha öncelikle geçebileceklerdir. Bu durum, sermaye yeterlili ği konusunda
karşı laştırmal ı üstünlüğe sahip olacak geli şmiş ülke bankalarının, gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarla birle şme, onları satın alma şeklinde yaşanacak bir konsolidasyon
sürecini de başlatabilecektir. Şu anda bu tür bir sürecin ülkemiz için ba şlamış olduğu
ve önümüzdeki dönemde yabanc ı bankaların payın ın daha da.artaca ğı söylenebilir.
Basel II'nin reel sektöre yönelik olarak da, derecelendirme gereksiniminde, kurumsal yönetim yap ısında, kabul edilen teminat türünün de ğişmesinde, borçlanma
maliyetinin seviyesinde ve oynakl ığında çe şitli değişikliklere neden olmas ı beklenmektedir.,
Ekonomiye yönelik olarak yeni uzla şı, özetle, finansal arac ılık fonksiyonunun
etkinleşmesi, kurumsal yat ırımcı olarak bankaların "risk iştahl"n ın değişmesi, banka, finansal arac ılar ve banka mü şterisi şirketlerdeki kurumsal yönetim yap ısındaki
iyileşmenin kayıtdışılık, şeffafl ık ve sermaye piyasalar ının etkinliğini artırması vb.
hususlarda çe şitli etkiler do ğuracaktır. (BDDK, 2004:20)
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Diğer taraftan, AB standartlar ına dolayl ı olarak uyumlaştırma anlamına da gelen
Basel II, ülkemiz aç ısından daha sağlam ve daha etkin bir bankac ılık sistemi için
sunulmuş bir fırsat olarak de ğerlendirilebilir. Basel II ile beklenen ba şlıca faydalar
şunlardır: a) Bankalarda ve şirketlerde risk yönetim kültürünün ve etkinli ğinin artması, b) Bankaların arac ılık fonksiyonlar ını daha etkin biçimde yerine getirmesi, c)
Bankalar ve şirketler tarafından kamuya aç ıklanacak bilgiler arac ılığıyla piyasa disiplininin artması, d)Bankaların sermaye düzeylerinin maruz kald ıkları risklere paralel
olması, e)Bankaların müşterileri konumundaki reel sektör şirketlerinin şeffafl ık ve
kurumsal yönetim yap ılarında iyileşme f)Etkin bankac ılık sistemine ve uluslararas ı
standartlara geçi ş için altyapı oluşturması g) Yüksek bilgi i şlem ve insan kaynağına
yatırım yapılması .
Yukarıdakilere ilaveten, Basel II'nin etkileri bir ba şka açıdan, farklı başlıklar ve
ana kavramlar olarak a şağıda özetlenmi ştir.
Bankalara Olan Muhtemel Etkiler: Basel II'nin bankalara olan etkisi, yukar ıdakilere ilaveten, üç farkl ı kavramsal temelde zikredilebilir.
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I.Temel: Basel II'nin veri ve risk yönetim modeli ve süreçlerine ili şkin getirdiği
gereklilikler, bankalar aç ısından şu hususları mümkün kılmaktadır: Daha etkin kredi
portföy yönetimi ve fiyatland ırma, (istihbarat/analiz, kredi tahsis ve kredi izleme)den
oluşan geleneksel kredilendirme yöntemi ile fonlama maliyeti+kar pay ı)ndan oluşan
geleneksel fiyatlama yakla şımının değiştirilmesi, sorunlu banka kredileri seviyesinde düşüş, müşteri ili şkileri yönetiminde etkinlik, faaliyetleri desteklemek için gerekli sermaye oran ında azalma ve bu sayede artan sermaye ve hissedar de ğeri getirisi.
Borçlanma maliyetini etkileyen hususlan (dış derecelendirme notu, içsel derecelendirme notu, kredi türü, teminat kalitesi ve kredi fiyat farkl ılaşması vb.) daha fazla
dikkate alma.
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II.Temel: Basel II'nin risk yönetimini ve sermaye da ğıtımını bankanın stratejik
karar verme sürecine dahil edilmesi gereksinimi şu hususları olanaklı hale getirmektedir. Daha verimli sermaye da ğıtımı, müşteri/ürün segmentlerinde daha iyi karar alabilme yetene ği.
III.Temel: Kaliteli risk yönetim altyap ısını detaylandıran dış raporlama gereklilikleri şu hususları yapmaya fırsat tan ımaktadır.: Müşteri güveni ile desteklenen yüksek
itibar seviyesi, kredi derecelerinin iyile ştirilmesi, özsermaye maliyetinin azalt ılması.
Hazine Borçlanmas ına Olan Muhtemel Etkiler: Kamu borçlanma senetlerinin
sermaye avantaj ının ortadan kalkmas ı , ülke notunun öneminin artmas ı, OECD ülkesi
olma avantaj ının ortadan kalkmas ı, borçlanma maliyetlerine ili şkin konjonktürel etkiler olmas ı ihtimali, IMF, Dünya bankas ı vb.uluslararas ı kurulu şların değerlendirmelerinin öneminin artmas ı, etkinin boyutu borç verici konumundaki ulusal ve uluslararas ı
bankaların kullandığı ölçüm yöntemine bağlı olacaktır.
Reel Sektöre Olan Muhtemel Etkiler: Daha şeffaf ve standart bir finansal raporlama ihtiyacının artmas ı, kredilendirme, derecelendirme sürecine tabi olma, kurumsal
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yönetim yap ıs ına ilişkin değişim, kabul edilen teminat türlerinin farkl ılaşması, borçlanma maliyetlerinin farkl ılaşması , kullanılan kredinin büyüklü ğüne ve kredi veren
bankaca kullan ı lan ölçüm yöntemine bağlı olacaktır.
Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlama ve Veri S ıınum Kalitesi ve Piyasa
Farkhlastırmasına Olan Etkiler: Yönetim, yönetim yap ısı ve personel kalitesinde

iyile şme, amaçlar ve ürünler ile hizmetlerde geli şme, finansal raporlama, muhasebe,
iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin kurulmas ı ve/veya etkinle ştirilmesi„ finansal
yönetim kalitesinde art ış, iş akışları ve süreç yönetiminde etkinlik, ürün/hizmet ve
teknoloji seviyesinde geli şme, satış ve pazarlama faaliyetleri, Pazar konumu, rekabet ,
müşteriler ve tedarikçiler, güvenilirlik ve ileti şim kanallarının açık olma gere ği, Basel
Il neticesinde bankalar ın şeffaf, güvenilir ve etkin bir finansal raporlama ve muhasebe sistemine sahip olan, kredibilitesi ve risk derecelendirme notu daha yüksek firmaları kredilendirmeyi tercih etmelerine do ğru bir yönelim ve gidi şatın gözlenmesi.
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BDDK Aç ısından Muhtemel Etkiler: Denetim ve gözetim yakla şımlarında ve
tekniklerinde de ğişim ihtiyac ının artmas ı , yasal düzenleme çerçevesinde (regulatory
framework) de ğişiklik ve ek düzenleme ihtiyac ının artmas ı , uzmanlaşma, eğitim,
bankalarla ve di ğer ilgili kesimlerle etkin diyalog, sistem altyap ısının oluşturulmas ı
ve piyasa disiplininin etkin şekilde izlenmesi, bankaların risk profıli ve stratejilerine
göre sermaye seviyelerini de ğerlendirmek için gerekli süreçlere sahip olup olmad ıkların ın takibi, sözkonusu süreçler kapsam ında banka sermayesini olumsuz etkileyecek
faktörlerin belirlenmesi amac ıyla geleceğe yönelik stres testlerinin yap ılıp yapılmadığın ın izlenmesi, denetleyici otorite olarak, bankalar ın iç sel sermaye de ğerlendirmelerinin ve sermaye yeterlik stratejilerinin incelemesi ve de ğerlendirilmesi, bankaların minimum sermaye yeterlilik rasyolar ının üzerinde sermaye yeterlili ğine sahip
olmaları konusunda yapt ırım gücüne sahip olunmas ı, banka sermayelerinin minimum
yeterlilik düzeyinin alt ına düşmesinin engellenmesi, gerekti ğinde önceden müdahale
edilmesi.
Ekonomi Aç ısından Muhtemel Etkiler: Alternatif finansman kaynaklarının payının artmas ı , azalan sermaye gereksinimi ile reel sektöre ek kaynak sa ğlanabilmesi
şans ı, bankalar, di ğer finansal sektörler ve banka mü şterisi olarak şirketlerdeki kurumsal yönetim (corporate governance) yap ılarının iyileşmesi, kurumsal yatırımc ı
olarak bankaların risk alma isteklerinde oluşacak deği şmelerin etkileri ve konjonktürel etkiler.

SONUÇ
Basel II ile birlikte çok çe şitli değişiklikler getirilmektedir. Yeni yakla şım ile, risk
bazlı kredilendirme ve fiyatland ırmaya dayal ı risk odakl ı (risk-based) bir yakla şıma
geçilmekte ve bilanço varhklar ı na ilişkin risk ağırlıkları değiştirilmektedir. Kredi riski, derecelendirme notuna göre belirlenmekte ve bankalar ın sermaye yeterliliklerini
kendilerinin de ğerlendirmesi istenmektedir. Risk derecelendirme notlar ı ve bilanço
varlıklarına ilişkin risk ağırlıklarının değişmesi ise, (banka dahil) kredi kurulu şları ile
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kredi hacmi, maliyeti, minimum sermaye gereklili ği, bilançolar vb. üzerinde doğrudan etkili olacakt ır.
Bunlara ilaveten, yeni uzlaşı, derecelendirme, risk yönetimi, denetim ve iç kontrol
etkinliği, piyasa disiplini, şeffafl ık, geçi ş ve uyum maliyeti, kurumsal yönetim fırsatı,
öğrenme ve de ğişim süreci, rekabet, kollektif çaba ve proaktif olma gibi çe şitli etkileri
olan yenilikler de içermektedir.
Basel II ile birlikte, etkin risk yönetimi/derecelendirme sistemleri ile yüksek risk
derecelendirme notuna sahip ülkeler/ şirketler di ğerlerine göre daha avantajl ı duruma
geçmektedir. Türkiye'nin OECD üyeli ği ayncalığı ortadan kalkmakta ve Türkiye'den
olan alacakların risk ağırlığı artmaktadır. Bu da, alınan kredi faizlerinin artmas ı, miktarının azalmas ı anlamına gelmektedir.

pe
cy
a

Basel II, kredi ve piyasa risklerinin yan ı sıra operasyonel risk için de ilave bir
sermaye yükü ve yükümlülüğü getirmektedir. Risk bazl ı ağırlıklandırma ve risk bazl ı
dışsal derecelendirilmenin kullan ıma girecek olması nedeniyle, risk ağırlıklandırmasının artmas ı, kredi/fonlama maliyetindeki art ış ile ilave sermaye yükümlülüğü ve
minimum sermaye gereklili ğindeki artışı da beraberinde getirecektir. Neticede, Basel
II, sermaye yeterlili ği konusunda karşı laştırmalı üstünlüğe sahip olacak bankalar ın
rekabetçilik yetene ğini, hem ulusal hem de uluslararas ı piyasalarda bu bankalar lehine
olumlu yönde etkileyecektir.
Basel II'nin ülkemiz aç ısından öneminin çe şitli açılardan proaktif irdelenerek gerekli haz ırlıkların yapılmasında yarar görülmektedir. Bunlar; kaynak yönetimi kalitesi, etkin risk yönetimi, finansal istikrar, kurumsal yönetim, AB uyum süreci ile uluslar
aras ı yatırım ve i şbirliği fırsatları vb.dir.
`Kritik' başarı faktörleri olarak öngörülen hususlardan baz ıları şunlardır. Kurumsal
hedeflerin belirlenmesi, kurumsal f ırsatların yakalanması için hazırlık çalışmalarının
önceliklendirilmesi ve takvimlendirilmesi, bankalar ın geçi ş süresine ili şkin hazırlıkların tamamlanmas ı ve hayata geçirilmesi amac ıyla de ğerlendirilmesi, bu 'yolculuktaki" do ğru' i ş ortaklar ının belirlenmesi, kurumsal i ş ve risk yönetim yetkinliklerinin
iyileştirilmesi, bankalar ile daha şeffaf bir ili şkinin yaratılması.
Bu nedenle, ülkemiz aç ısından Basel II'nin olumsuz etkilerinin azalt ılması, uluslararas ı rekabet gücünün ve etkinli ğinin artırılması önem arzetmektedir. Dolay ısıyla,
AB direktifleri ve Basel II'nin uygulan ışına ilişkin BIS düzenlemeleri de gözönünde
tutularak, (BIS, 2004), (ilgili tüm taraflar ın kendi bireysel yol haritalar ına ve hareket
planlarına ilaveten), BDDK, TBB, bankalar vb.tüm ilgili taraflarca gerekli ad ımların,
gerçekçi, iddial ı ve koordinatör bir master plan çerçevesinde gecikmeksizin at ılmasında ve uyum ve veri toplama altyap ılarının oluşturulması nda yarar görülmektedir.
Bu doğrultuda, (yasa koyucu, devlet, hükümet, gözetim ve denetim kurumlar ı,
bankalar, reel sektör temsilcileri, şirketler, uzman ve teknik komiteler, çal ışma, yönlendirme ve say ısal etki grupları , danışmanlar vb.) konuyla ilgili "tüm" taraflar ın
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etkin katılımı , isti şaresi ve koordinesi sağlanmalıdır. Dinamik bir değerlendirme sürecine, koordinasyona, standartlara, normlara ve çal ışma esaslar ına dayal ı etkin bir
organizasyonel yap ı oluşturulmalıdır. Ülke genelinde atılacak adımlar için gerekli
yasal düzenleme çerçevesi de, yine tüm taraflar ın mutabakat ı ve etkin koordinesi sa ğlanarak olu şturulmal ıdır.
Kamusal ve düzenleyici otoriteler, vergi mevzuat ı, kayıtdışı ekonomi, düzenleme
ve uygulama çal ışmalarında işbirliği gibi hususları da dikkate almak durumundad ır.
Sektör kurulu şlarında ise bilgilendirme, destek ve dan ışmanlık faaliyetleri de öne ç ıkmaktadır. İşletmelerce dile getirilen di ğer hususlara ilaveten şu konularda da yo ğunlaşılması önerilmektedir. (Kurumsal yönetim ilkeleri, iç denetim, iç kontrol ve risk
yönetimi, özkaynaklar ve fı nansal planlama, belge ve kay ıt düzeni, finansal raporlama
ve muhasebe sistemi, yeni finansman kaynakları, teknolojik altyapı , insan kaynakları
ve eğitim, uyum analizi ve yol haritas ı konusunda gerekli alt yap ıların oluşturulmas ı,
etkinliklerinin art ırılması vb.)
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Bankalar bünyesinde kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, faiz oran ı riski ve
likidite riski yönetimlerine ve portföy baz ında sayısal etki çal ışmalarına ilişkin seçilecek strateji, model ve uygulamalar ile içsel özkaynak de ğerlendirme sistemlerine
vb. ili şkin çal ışmaların planlanarak etkin ve koordineli bir şekilde realizasyonu önem
taşımaktadır.
Ayrıca, Basel II'nin içeri ğine ve tüm ilgili taraflara yönelik olarak; ülke genelinde
tüm taraflar ı ve iktisadi birimleri bilgilendiren, ulusal uygulama tercihlerini ve yerel
etkilenme derecelerini periyodik olarak ölçen, uygulanacak stratejileri, tercihleri ve
sonuçlarını ortaya koyan tüm gerekli alt yap ısal çal ışmaların gerçekle ştirilmesi uygun olacaktır.
Ayrıca, banka ve şirketlerin öncelikle, daha kurumsal ve daha şeffaf bir yap ıya
kavuşturulmas ı , kredi ve operasyonel risk veri setlerini de içeren risk derecelendirme
ve risk yönetim kültürü ile sistemlerinin ve modellerinin olu şturularak etkinli ğinin
artırılması, uyumdaki en önemli hususlardan birisidir. Bunun yan ında, risk derecelendirmesinin başlatılması, bankaların sermaye düzeylerinin maruz kald ıkları risklere
paralel bir yapı arzetmesi, gerekli teknolojik donan ım ve insan kaynaklar ına yatırım
yapılması ve tüm gerekli e ğitim programlar ının koordineli bir şekilde oluşturulmas ı
ve gerçekle ştirilmesi hususları da, kaybedilen zaman ın kaybı açısından, `proaktif' bir
adım anlamında büyük önem arzetmektedir.
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Özet : Bu çal ışmada ki şilik, fiziksel, toplumsal ve ruhsal özelliklerine göre ele al ınmakta ve kiş ilik ile iletişim tipleri ve ikna aras ında ilişkiler kurulmaktad ır.
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PERSONALITY AND COMMUNICATION TYPES
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Abstract: In this study, the personality is dealed with physical, social and psychological characteristics and is made connections with communication types and persuasion.
Keywords: Personality, Theories of F'ersonality, Communication Types.

KİŞİLİK VE İLETİŞİM TİPLERİ

Kişilik, kalıtımla dış faktörlerin bir sonucu olarak görülmektedir. Ki şiliği, bireyin
iç ve dış çevresiyle kurdu ğu, diğer bireylerden ay ırt edici, tutarl ı ve yap ılaşmış bir
ilişki biçimi olarak tan ımlamak (Cücelo ğlu, 1993:404) olanakl ıdır. Kültürel olayların benzerlik ve ayr ı lıklarını toplumdaki ki şilik tipinin olu şmasında ana etken olarak
görenlere göre ise, ki ş ilik, bireye özgü duygu, düşünce ve davran ış ların örgütlenip
bütünleşmesidir (Güvenç, 1984:347)
* Dr. G.Ü. Ileti ş im Fakültesi HIT Bölümü
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Carrel ise, daha pragmatik bir tan ım yaparak, ki şiliği insanın ta kendisi olarak
ele al ır. Her birimize küçüklü ğümüzü, aleladeli ğimizi, gücümüzü veren odur. (Carrel,
1973:154)
Psikolojide uzun süre,
Kişilik özellikleri
(varsay ılan)

Davran ış
(gözlenen)

modeli hakimiyetini sürdürmü ştür. Ancak, 1960'larda, Mischel, Marlowe ve Gergen'in ki şilik ve ahlaki özellikler aras ındaki tutarl ılığın beklenenden düşük boyutlarda olduğunu ve değişkenliğin yüksek tezahür etti ğini bulduklarında,
Ki şilik özellikleri
(varsay ı lan)
Davranış
(gözlenen)

pe
cy
a

Ortamsal etkiler
(etkileşim)
modeline geçilmi ştir. Dolayısıyla kişilik özelliklerinin tek tek de ğil de birbirleriyle
etkileşim halinde bir bütün olarak davran ışı etkilediği ileri sürülmektedir. (Kağıtç ıbaşı, 1977:78)
19. yüzyılın sonlarında, ki şilik özelliklerinin irade dışı açığa vurulması, bedensel özelliklere dayal ı olarak, "kafan ın fiziksel biçiminden yola çıkı larak karakterin
okunması" anlamına gelen Frenoloji ve yine fiziksel özelliklere göre gelece ğin suçlularının ortaya ç ıkarılmasında Bertillon ölçümlerine gerek duyulmu ştur (Sennett,
1996:41-42).
Aynı dönemlerde ki şiliği çevre etkilerinden ba ğımsı z olarak bireyin kendi benliğinin belirlediği görüşü de (Freudcu yaklaşım) etkinlik kazanmıştır. Çevresel etkileri
başat ö ğe olarak ele alan görü şler ise ruhsal ve toplumsal yap ıya göre ki şiliğin ortaya
çıktığını ileri sürmüştür.
1. Fiziki Özelliklere Göre Ki şilik

Carrel, eski hekimlerin pek hakl ı olarak te şhis ve tahminlerinde fiziksel yap ıya
önem verdiklerini, görmesini bilen biri için her insan ın yüzünden onun beden ve ruh
tarifinin okunaca ğını (Carrel, 1973:84) belirtmektedir.
Kısalık, uzunluk, zay ıflık, şişmanl ık, güzellik, çirkinlik, saç, göz, ten rengi, yürüyüş, oturuş, mimik, jest gibi bedensel özelliklere göre çevrenin gösterdi ği ilgi, tepki, ilişki kurma isteği farkl ılıklar göstermektedir. İnsanları n bu tepkilere verdikleri
cevaplar uzun süreli ve benzer nitelikli olursa, de ğişik kişilik yapılarının oluşması
gündeme gelmektedir (Köknel, 1986:82-83). Dolay ısıyla şöyle veya böyle fiziksel
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özellikler ki şilik özelliklerini etkilemektedir. Buna iyi bir örnek olarak Doberman köpekleri gösterilebilir. Dobermanlar kendileriyle ayn ı sınıfa girdikleri kurt köpekleriyle
aynı davranış kalıplarına sahip bulunmaktadırlar. Ancak görünü şlerinden dolay ı, bu
köpeklerle sahiplerinin d ışında yakın ilişki içine girilmemekte, sevgi gösterilmemekte, onlardan genellikle korkulmaktad ır. Böylece Dobermanlar, Kurt köpeklerinde olmayacak derecede bir sald ırganlık göstermektedirler.
Tablo 1. Dü şünürlere Göre Beden Yap ıları ve Kişilik Tipleri
YAZAR

Tİ P 1

TİP 2

TİP 3

TİP 4

HİPOKRAT

Öfkeli

Melankolik

Sıcakkanl ı

Soğukkanl ı

GALEN

Kolerik

Melankolik

Flegmatik

Sagvinik

ROSTAN VE
ARKADAŞLARI

Dijestif

Respiratuar
Serebral

Müsküler

VİOLA

MikroSplanknik

MakroSplanknik

SİGAUD VE
AULİFFE

Dijestif

Respiratuar
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Müsküler

DAVENPORT

Slender

Medium

Fleshy

GALANT

Stenosom

Mesosom

Megalosom

D İ TULLIO

Brevilignes

Longilignes

KRETSCHMER

Piknik

Astenik

Atletik

SHELDON

Viserotonik/
Ekdomorf

Serebrotonik/
Ektomorf

Somatotonilc/
Mezomorf

Serebral

Displastik

Modern tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat' ın kişilik kavramı, onun öğrencisi olan Empedokles'in ortaya koydu ğu 4 element (hava, su, ate ş ve toprak) teorisine
uygun olarak 4 temel mizaca bölünmektedir (Hall, Lindzey, Loehlin ve Manosevitz,
1985:379). Bu bölümleme, insan vücudundaki kan, balgam, sar ı ve siyah safra olmak üzere 4 s ıvıya (ki bunlar kalp, beyin, karaci ğer ve dalağa karşılık gelmektedir)
dayanmaktad ır. Tipleri öfkeli, s ıcak kanlı, hüzünlü ve soğukkanlı olarak bölümleyen
Hipokrat, s ıcakkanlı ve öfkeli kişiliğin, kolayca heyecanlanan, ilgileri çabuk de ğişebilenlerden kurulu oldu ğunu ileri sürmektedir. Öfkeli tipin ilgisi zay ıf, ikincinin ise
hızlıdır. Buna karşılık soğukkanlı ve hüzünlü mizaçlar ilgilerinin sürekli olmas ı ama
yavaş yavaş uyarılması ile ortaya ç ıkmaktadır. So ğukkanlı olanların ilgileri zayıf, hüzünlülerinki ise şiddetlidir (Öfkeli= ate ş= san safra= s ıcak ve kuru, hızlı ve kuvvetli.
Sıcakkanl ı= hava= kan= s ıcak ve nemli, h ızlı ve zayıf Soğukkanlı= su= balgam=
soğuk ve nemli, yavaş ve zayıf Hüzünlü= toprak= kara safra so ğuk ve kuru, ağır ve
kuvvetli.) (Fromm, 1995:71)
Aynı şekilde Galen de, Hipokratın vücut s ıvılarına dayanan dörtlü s ınıflandırmasını kabul eder. Öncelikle, kan bollu ğu nedeniyle ne şeli ve canlı olan sagvinik tipe
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referans yapar. Sonra a şırı balgamdan etkilenen ve sakin, rahat, iyimser olan flegmatik
tip, fazla safra s ıvılarından etkilenen ve hüzünlü olan melankolik tip gelir. En sonra
ise, enerjik kolerik tip gelmektedir.
18. yüzyıla kadar varl ığını sürdüren Hipokrat ve Galen'in tiple ştirmeleri, her ne
kadar günümüzde çok ciddiye al ınmasa da, önerdikleri tiplerin kelime anlamlar ına
bakıldığında (Sanguinicus = mutlu, iyimser, kan renginde, Phlegm = so ğuk kanlılık,
balgam) uzun y ıllar ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.
Ortaçağda, insan fizyonomi okulunu kuran Giambattista della Porta, insan davranışları ile yüz özellikleri aras ındaki ilişkileri incelemiştir. Bir suçlu tipolojisi de
çıkaran Porta'ya göre, h ırsız, geniş dudaklı ve sert bakışlıdır. (Timur Demirta ş, www.
kriminoloj i.com)
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19. yüzyılın başlarında, Gall ve Spurzheim' ın frenolojiyi geliştirmeleriyle birlikte, kişilikle ilgili çeşitli özellik ve fonksiyonlar ın beyinde belirli merkezler kanal ıyla
geliştiği ileri sürülmüştür. Yaşamının 20 yılını akıl hastaları ve mahkumlar aras ında,
onların kafataslarının şeklini çizerek geçiren Gall, a) beyin dü şüncenin merkezidir,
b) beynin farkl ı bölgeleri, değişik davranışları yönlendirir, c) beynin daha önemli k ısımları nisbi olarak daha küçüktür, d) kafatas ı beyin korteksini kaplar ve kafatas ında
eş anlamlı çıkıntılar olur yargılama varmıştır. Gall, beyindeki merkezlerin kafatas ına
etki yap ıp orada bir tak ım çıkıntı ve girintilere yol açaca ğını, kafatasındaki çıkıntı, düzlük veya girintinin incelenmesiyle kişilik özelliklerinin bulunabilece ğini iddia
ederek, kafatas ının arka kısmında belirli bir çıkıntısı olanların maddi zevklere dü şkün,
alınlannın yukarı kısmı çıkıntılı olanların ise mal ve mülkiyet arzular ının kuvvetli
olduğunu vurgulamaktad ır. (Timur Demirta ş, www.kriminoloji.com)
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Yine 19. yüzyılın başlarında Rostan' ın da içinde bulunduğu birkaç Fransız yazar kişilik tipolojisini Dijestif, Respiratuar Serebral ve Müsküler almak üzere üçe ay ınrlar.
İtalyan hukukçu Lombroso ise, ki şilerin bedensel yap ılarına göre suça ne derecede
eğimli olduklarını ve kalıtımsal olarak bu eğilimin aileden çocuğa geçtiğini iddia etmektedir. Askerlik yaptığı sıradaki gözlemlerinden yola ç ıkarak, devamlı suç işleyen
kişilerin beden yap ılarının normal insanlardan farkl ı olduğunu ileri sürmüştür. Ona
göre, tepesi yass ı küçük kafalı, elmac ık kemikleri çıkık ve goril tipi elleri olanlar (ki
günümüzdeki çizgi filmlerde de suçlu ve kötü adam tipi böyle canland ırılır) suç işlemeye doğuştan yatkındırlar (Ankay, 1992:28).
Ferri'nin do ğuştan suçlu teorisi olarak isimlendirdiği düşünceye göre, suçlular
suçlu olmayanlardan kafatas ının küçüklüğü, kollarm uzunluğu, ağrılara karşı duyarsızlık ve solaklık gibi farklı birtakım belirtiler taşımaktadır. Katiller: kafataslar ı dar,
elmacık kemikler dışarı çıkıktır, ırza geçenler: gözleri e ğri ve birbirlerine yakın, çeneleri uzundur, hırsızlar: gözleri devaml ı hareketli, almlan ç ıkık ve solaktırlar. Ferri'ye
göre, sayılan özelliklere sahip olmayan ki şiler de suç i şleyebilirler, ancak bu belirtileri
taşıyanlar suç i şlemeye mahkum durumdad ırlar. (Soyaslan, 1996:35)
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20. yüzyılın başlarında ise İtalya'da Viola insan vücudunun kar şılaştırmalı büyüklüğüne göre ki şilik tiplerinin oluştuğunu ileri sürmü ştür. Hipokrattan esinlenerek,
küçük vücutlulan Mikro-Splanknik, büyük vücutlular ı Makro-Splanknik olarak değerlendirmektedir. (Hall, Lindzey, Loehlin ve Manosevitz, 1985:379)
Sigaud ve Auliffe insanlar ı beden yap ılarına göre, Celebral, Respiratoire, Musculaire ve Digestive olarak dört tipe ay ırmaktad ır. Celebral tip, ufak yüz yap ı sı, büyük
kafatası, Respiratoire tip, karın boşluğuna oranla çok geni ş göğüs kafesi, Musculaire
tip, iyi gelişmiş kol ve bacak kasları, Digestive tip ise, geni ş ve büyük karın boşluğu
özelliklerine sahiptir.
1923 yılında Davenport, Slender (ince-uzun), Medium (orta) ve Fleshy ( şişmanetli) ayrımına gitmi ştir. Aynı şekilde Sovyet araştırmacı Galant (1927), Stenosom,
Mesosom ve Megalosom gibi tiplemelere gitmekte ve Davenport gibi farkl ı fizik
özelliklerine sahip insanların birbirlerinden farkl ı kişilik özelliklerinin olduğunu ileri
sürmektedir. (Köknel, 1986:83-84)
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Di Tullio ise genel olarak ki şileri organlar ı (uzun organl ı -kısa organlı) ve güçleri yönünden (güçlüler-güçsüzler) birbirlerinden ay ırmaktadır. Kısa organl ı olanların
(Brevilignes) omuz ve s ırtları geniş , kol ve bacaklar ı kısa, yüzleri yuvarlakt ır. Uzun
organl ıların (Longilignes) ise omuz ve s ırtları dar ve boyları, kol ve bacaklan ile
çehreleri uzundur. Kı sa organlı ve güçsüzlerin genel olarak az suç i şlediklerini, kısa
organlı ve güçlülerin agressif olduklar ını, adam öldürme, h ırs ızlık gibi suçları işlediklerini, uzun organl ı ve güçlülerin fanatik suçlular olduklar ını, ihtirasl ı adam öldürme
suçlan i şlediklerini ileri sürmü ştür. (Soyaslan, 1996:37)
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Farkl ı tip suçlular aras ında, aynı zamanda da suçlu olmayanlar ve suçlular arasında ırk farkl ılıkları ve anatomik de ğişiklikleri bulmaya çalışan Antropolog Hooton,
17 bin suçlu üzerine yapt ığı araştırmalarda, ince dudaklar, dar ve e ğimli alın, zayıf
ve ince yanaklar, ince boyun, dü şük omuzlar ve kepçe kulaklar gibi ortak özellikler bulduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca farkl ı suçları işleyen suçluları değerlendirerek,
örneğin uzun boylu zayıf erkeklerin katil ve haydut, uzun boylu ve kal ın erkeklerin
adam öldürme, doland ırı cı lık ve sahtecilik suçlarını işleme, kısa boylu, ufak tefek
erkeklerin h ırsız, evlerden hırsızlık, kı sa boylu kalın erkeklerin ise müessir fil ve
cinsel suçları işleme, bayağı görünümlü erkeklerin de ğişik tür suç i şleme eğilimde
olduklarını iddia etmektedir. Yine Hooton'a göre h ırsızların kısa kafas ı , sarı saçları ve
ç ıkık alt çeneleri, yağmacıların ise uzun dalgal ı saçları, uzun kafalar ı, kısa kulakları ,
geni ş yüzleri bulunmaktad ır.
Sosyal çevrenin etkilerine de ğinen Hooton, yapısal bak ımdan daha aşağı durumda olan ki şilerin, çevrenin de yaratt ığı baskı ile daha da kötü olduklar ı ve suçluluğa
bunun yol açtığı üzerinde durmaktad ı r. Toplumun ise bu tür insanlar ı düzeltemeyeceğini, tam tersi kötü organizmalar ın iyi çevreyi bozaca ğını belirtmektedir. (SokulluAkıncı, 1999:153-154)
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Ancak, bedensel tiplemeler aras ında en çok ilgi gören Kretschmer (1927) ve Sheldon ' un (1954) s ınıflandırmaları olmuştur.
Kretschmer, beden yap ılarım Piknik, Astenik, Atletik ve Displastik olarak 4 tipe
ayırmaktadır. (S ongar, 1977:168-172)
1. Piknik yap ı lı olanlar, orta boylu, k ısa boyunlu, yağlı, şişman, göbekli, yuvarlak, yüzleri yağlı, saçları ince ve seyrek, sakallar ı sert ve beden kılları çok, kol
ve bacakları kısa, elleri, parmaklar ı tombuldur.
Piknik tip, orta yaşlarda eri ştiği en son olgunluk safhasında, iç organlar ı ihtiva
eden bo şluğun çok fazla geli şmesi ve gövdede ya ğ birikmesi ve omuz çevresi,
kol ve bacaklar gibi hareket organlar ının zayıf bir şekilde te şekkülü ile kendini
göstermektedir.
2. Astenik tip, uzunlu ğuna bir büyümedir. İnce, uzun, zayıf beden yapıları, ufak
baş , ince uzun burun, küçük çene, soluk yüz derisi, kal ın telli saçlar tipik özelliğidir.
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3. Atletik tip, iskeletin, kaslar ın ve tenin iyi geli şmesiyle kendini gösterir. Boylar ı
ortan ın üstündedir. Kol ve bacaklar uzun, ba ş sert ve yüksekçedir.
4. Displastiklerde vücut di ğerlerine benzemez. Kal ıtımla ilgili veya sonradan
olan iç salg ı bezlerine ili şkin bozukluklardan dolay ı anormal bir intiba verir.
Aşırı uzun veya kısa boy, şişmanlık, zayıflık, zeka gerilikleri, ki şilik sapmaları
gibi özellikleri içerir.
Kretschmer, hasta ve sa ğlıklı insanlar üzerinde yapt ığı araştırmalar sonucunda,
insanları genel olarak Siklotimik ve Şizomik biyotipe ayırır.

pe

Çoğunlukla piknik tiplerde geli şen Siklotimik, dışadönük, canl ı, neşeli, sevecen,
insancıl kişilerdir. Kolay ve çabuk duygulan ır, sever, k ızar, öfkelenir, uygulamal ı ve
toplumsal alanlarda ba şarılı olurlar.
İçedönük, soğukkanl ı, duygularını dışa yansıtmayan insanlar ise Şizomitiklerdir.
Çekingen ve al ıngandırlar. Yalnızlıktan ve soyut konularla u ğraşmaktan ho şlanırlar.
İradeleri güçlüdür ve ba şladıkları işin sonunu getirirler. Genellikle astenikleri kapsamaktadır. (Köknel, 1986:84-85)
Sheldon ise, iskelet ve beden oranlar ının değerlendirilmesi ve ölçümlendirilmesi
için beden yap ı ları farklı insanlar ve bunlar ın çeşitli açılardan çekilmi ş fotoğraflarından yola çıkmıştır. (Köknel, 1986:86-87)
Beden yap ıların ı döl yatağı içinde geliş en katmanlara göre Endomorf, Mezomorf
ve Ektomorf şeklinde üç temel tipe ay ırmıştır. Döl yatağı içinde oğulcuğun ilk oluşan katmanlar ı endoderm olup, bundan sindirim sistemi, mide, ba ğırsak kanalı gelişir. Daha sonra olu şan mezodermden kemik, kas ve bağ dokuları gibi bedenin temel
destekleri, son olu şan ve oğulcuğun dışı nda bulunan ektodermden ise merkezi sinir
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sistemi ve duyu organlar ı gelişmektedir. Sheldon, o ğulcukta ayrı katmanlardan kaynaklanan sistemlerin geli şmesi sonucu ortaya ç ıkan üç ayrı beden yap ısının üzerinde
bunların uygun üç ayrı kişilik olduğunu ileri sürmü ştür.
1. Endomorf tipte olanlar ın iç organlar ı gelişmiş olup, özellikle kar ın bölgeleri
geni ştir. Beden yuvarlak, kaslar gev şek, saçlar seyrek ve cilt düzgündür.
Endomorflarda, Viseronotik denilen, hareketleri yava ş ve uyuşuk, rahata dü şkün,
yemek yemekten ho şlanan, topluluktan haz duyan, bol gülen, ne şeli, arkadaş canlısı,
sevme tan ınma iste ği güçlü, ho şgörülü, ilgisi kendisine dönük, çok ve derin uyuyan,
alkole düşkün, çabuk ve kolay duygulanan, kayg ılanan, üzülen ve a ğlayan bir ki şilik
yapısı görülmektedir.
2. Mezomorf tipte olanlar ın omuzları ve özellikle kaslan iyi geli şmiş, dayanıklı,
atletik ki şilerdir.
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Bunlarda, Somatotonik denilen, beden hareketleri canl ı , spordan ve serüvenden
hoşlanan, egemen olma ve yönetme tutkusu olan, davran ış larında giri şken ve atılgan,
kapalı yerlerden korkan, içinden geldi ği gibi hatta zaman zaman sayg ısızca davranan,
her türlü kalabal ık ve gürültüden ho ş lanan, dışadönük, kaygı ve endi şe durumlarında
dışa yönelik eylemlerde bulunan ve sald ırgan olan bir ki şilik görülür.
3. Ektomorf tipte olanlar ince, uzun, iyi geli şmemiş kas yap ıs ına sahiptirler.
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Serebrotonik denilen bu tip ki şilikte, hareketler yava ş ve endi şeli, olaylar ve insanlar karşısında geriye çekilme ve içe kapanma, a şırı zihinsel i şlev ve akılcı yaklaşım,
duygu ve co şkular üzerinde a şırı denetim, topluluktan, kalabal ıktan hatta arkada ştan
çekinme ve kaçma, aç ık yerlerden, geni ş alanlardan korkma, a şırı ve dışarı yansıtılmayan duyarl ılık, alkole karşı dayanıklılık, kaygı ve korku yaratan durumlarda içe
kapanma ve yaln ız kalma iste ği ortaya ç ıkmaktad ır.
Sheldon, bu tiplerin saf olarak nadir bulunacaklar ını ve herhangi bir ki şilik tipinin
diğerlerine bask ın olduğunda anlaml ı bir ki şilik tipinin ortaya ç ıkacağını savunmaktadır.
Kişiliğin oluşumunda, genlerin, vücut s ıvılarının da büyük bir etkinliği vardır.
Günümüzde genlerin ancak % 2'sinin i şlevleri bilinmekte ancak, bununla bile
psikolojide bir devrim yaratılabilmektedir. Lange, 13'ü tek, 17'si ayr ı yumurta ikizi
olan 30 çocuğu suçluluk yönünden inceler. Bu çal ışma ile eşit yumurta ikizlerinden
10'u, ayrı yumurta ikizlerinden ise sadece 2'sinin suç i şledi ği saptanmıştır. (Ankay,
1992:25-26)
İç salgı bezleri de ki şiliğin oluşumunda etkin görev görmektedir. İnsan beyni sıkıntıdan kurtulmak için morfine benzen Serotonin gibi kimyasal maddeler üretmektedir. Serotonin, nöronlarla ilgili oldu ğundan az salgılandığında kayg ı ve depresyon
durumlarına yol açmaktad ır. Bunu önlemek için organizma karbonhidratl ı besinlere
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yönelmekte ve ki şi şişmanlamaktadır. Isı ve ışığın da iç salgı bezlerinin çal ışmasını
etkilediği bilinmektedir.
Kişiliğin hem bir türevi hem de olu şturucusu niteli ğinde olan duyguların temelinde
de biyokimya vardır. Yap ılan bir deneyde, erkek farenin hipotalamusuna Bekaendorfin enjekte edildi ğinde, belirli bir di şi fare ile daha fazla ili şkiye girdiği ve diğerlerine
ilgi duymadığı ortaya ç ıkmıştır. Adrenalinin de duygusal ya şamı harekete geçirdi ği ve
beyin aktivitesini artt ırdığı ispatlanmıştır. (Ankay, 1992:31-32)
Toplumsal ve Ruhsal Özelliklere Göre Ki şilik
Araştırmacıların bazıları ise, beden yap ıs ından bağlantıs ız olarak ki şilik özelliklerini toplumsal ve ruhsal aç ıdan değerlendirmeye almaktad ırlar. Bu yakla şımları,
Psikoanalitik, Neo-Analitik, Biyolojik, Davran ışsal, Bili şsel, Özellikçi, İnsancıl ve
Etkileşimci olarak s ınıflandırmak olanaklıdır.
Psikoanalitik Yaklaşım
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Kişilik konusundaki Psikoanalitik yaklaşım Freud'un kişilik kavram ından kaynaklanmaktad ır. İnsanların fark etmedikleri birtak ım içgüdüleri, itileri ve gereksinimlerinden yola ç ıkarak, altta yatan gereksinimlerin yada kayg ıların bilinmesinin farklı
ortamlarda yap ılan farkl ı davranışları birbirleriyle tutarl ı hale getirece ğini (Morgan,
1998:315) ileri süren Freud, insan ki şiliğinin üç temel birimi olarak "İd", "Ego" ve
"Süperego" kavramlar ını ele al ır (Cücelo ğlu, 1993:406-414).
İd, kişiliğin, en kaba, en ilkel kal ıtımsal dürtü ve arzuların ı içerir. Zevk ilkesine
göre işleyen ve bilinçaltı dürtülerden oluş an id, hiç geciktirilmeden bütün isteklerin
yerine getirilmesini (size zorluk ç ıkarana saldırma veya çekici bulunan kar şı cinsten
birisiyle o anda birlikte olma vb.) ister.
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Rüyalar veya hayal kurmalar şeklinde de ortaya ç ıkan id'in doyurulmas ı "Birincil
Süreçler"i olu şturmaktadır. Birincil süreçlerin baskın olduğu bireylerde, davran ışların
düşünme ve akıl yürütme yoluyla değil, id'in istekleri yönünde geli ştiği görülür.
İd'i denetim altında tutmaya çabalayan ki ş ilik birimi ego'dur. Gerçek ilkesine
uyarak, gerçek dünya ile id aras ında bir arac ı olarak i şlev görür. `Ikincil Süreçler' e
dayalı düşünce içinde çalışan ego, mantık ve gerçekçi dü şünceyi ön plana ç ıkarır.
İd'in "hemen şimdi istiyorum" emrine kar şı , ego "koşullar uygunsa sana iste ğini verebilirim" der. Akılcılık ve pratikli ğini kullanarak, id'le çoğu zaman çeli şki halinde olsa
da onun arzu dürtülerini mümkün oldu ğunca yerine getirmeye çal ışır. İd'in sürekli
bir dan ışmanı ve yol göstericisi olduğundan, iyi ve kötü kavramlarıyla ilgilenmez ve
herhangi bir ahlaksal tutumu yoktur.
Toplumun inandığı ve kişiye dayattığı doğru ve yanlış kararların kaynağını Supe7
şturmaktadır. Vicdan olarak da isimlendirilen Superego, bireyin davran ışla-regolu
rını süzgeçten geçirerek, bireye iltifat veya yergi bildirir. Böyle bir yap ılanma içinde
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ego, id ile superego aras ında bir nevi cambaz niteli ğindedir. Hem id'i memnun etmeye, hem de superego tarafından azarlanmaktan kurtulmak ister.
Freud'a göre, kişiliğin bütün bu katmanlar ı birbirleriyle devaml ı çelişki halindedir.
Böylece, kaygı ile birlikte, bast ırma, düş kurma, ussallaştırma, yans ıtma, saplanma ve
gerileme, özde şim, özleş me, ödünleme, yer de ğiştirme-yön de ğiştirme, kaçma, tepki
oluşturma, çözülme, dönü şüm, yüceltme, yapma-bozma, inkar, yal ıtma, dışa vurma
gibi savunma mekanizmaları ortaya ç ıkar.
Freud, bir bebeğin psikoseksüel aşamalardan geçerek ki şilik geliştirdiğine dikkat
çekmektedir.
Çocuk do ğumdan iki yaşına kadar oral (ağız) aşamasındadır. Emme ve yeme çocuğun en büyük haz duyduğu davranışlardır.
İki ile dört yaş aras ında, emmekten daha ziyade anal uyar ımdan (dışkılama) zevk
almaya başlar.
Dört yaşlarında, bu anal aşamadan, cinsel organlanna dokunmaktan zevk ald ığı
fallik aşamaya geçilir.
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Beş ile oniki-onüç ya şlarına kadar süren örtük a şamada çocuğun cinsel dürtüsü
gizlidir. Cinsellikle ilgili konulardan ho şlanmaz ve kendini oyuna verir.
Genital aşama ergenlikle birlikte kendisini gösterir. Cinsellikle duygular ı arasında
bir bağ olduğunu keşfeden kişi, karşıt cinsle romantik ili şkilere girmeye başlar.
Yetişkinlikle birlikte, insanların kişiliğini saplanma (Fixation) belirlemeye ba şlar.
Birey belirli bir a şamadaki bir davran ışına bağlanır ve yaşamının diğer bölümlerinde
de bu baskın olarak kendini gösterir. Çocuklu ğunda emme al ışkanlığı ve zevki geli ştiren çocuk, yeti şkinlikle birlikte sigara içen bir birey haline gelmektedir.
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Freud, cinsel geli şmenin bu çe şitli aşamalardaki saplamalara bağlı olarak, Sevgeç,
Sado-mazo şist ve Özsever olmak üzere üç temel ki şilik tipi üzerinde durmaktad ır.
(Köknel, 1986:91-92)
Sevgeç tiptekiler, sevmenin ve sevilmenin egemen oldu ğu, ağır bastığı duygusal
insanlardan oluşmaktadır.
Superego'lar ı ile Ego'lan aras ında sürekli çatışma ve sürtüşme görülen tipler ise,
Sado-Mazo şist' leri oluşturmaktadır. Katı kurallar karşı sında, bunlara uymamanın verdiği kaygı ve sıkıntı nedeniyle devaml ı tedirginlik gösterirler. Saplant ılı düşünceleri
ve korkuları kendilerinde ta şıma eğilimindedirler.
Kendi bedenine ve ki şiliğine aşırı düşkün olma durumuyla da, özsever tip ortaya
çıkmaktadır.
Freud, bunların, birbirinden bağımsız ortaya ç ıkmak yerine, iki tipin özelliklerinin
bir bölümünü taşıyan değişik kişilik yapılarının da belirdiğini ileri sürer.
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Neo-Analitik Yakla şım
Freud'un takipçisi olan ancak, cinselli ğin rolünün Freud'un ifade etti ğinden daha
düşük olduğunu ileri süren Neo-Analitik dü şüncenin en önemli temsilcileri Carl Jung
ve Alfred Adler'dir.
Jung, "Persona" ve "Gölge" kavramlar ını ortaya koymaktad ır. (Songar, 1977:136137)
Persona, ki şinin gerçek egosunun üstüne geçirilen, toplumsal aç ıdan kabul edilebilir ve çevreye sunulabilir bir maskedir. Toplumsal çevre ve konjonktür ki şileri
meslek ve me şguliyetlerine bağlı olarak bir takım davranışları göstermesi konusunda
yönlendirmektedir. Bir Bakan, Doktor, Avukat vb. sadece mesai saatlerinde de ğil, toplum tarafından her zaman bir Bakan, Doktor veya Avukat olarak görülür. Dolay ıs ıyla,
Persona, bireyin çevreyle uyu şmasını sağlayan bir mekanizma görevi yapmaktad ır.
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Persona maskesinin alt ında ise, arzuları, duyguları ve bunların bağlantılarını oluşturan Gölge yer almaktad ır. İç davran ış adı da verilen Gölge, Persona'ya oranla daha
sabit ve ona z ıt bir figürdür. Olgunlaşma ve e ğitimle değiştirilemez. Birey, toplumsal
nedenlerden dolay ı (ahlak, vicdan vb.) Gölge'yi kabullenmekte zorlanmakta, bu da
tehlikeli bir iç çeli şkiye neden olabilmektedir.
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Jurig, temel olarak aldığı içedönük ve d ışadönük kişilik tiplerini duyum, duygu,
sezgi ve düşünme gibi işlevlerine göre (d ışadönük duyumsal, içedönük duyumsal,
dışadönük duygusal, içedönük duygusal, d ışadönük sezgisel, içedönük sezgisel, d ışadönük düşünen, içedönük dü şünen tarz ında toplam sekiz ki şilik) değerlendirmektedir.
Kişinin içinde bulunduğu ortama, zihinsel geli şmelere göre bu i şlevlerden biri ön plana geçmektedir. Böylece a ğırlık kazanan işlev, kişinin bilinçli yanını oluşturmaktadır.
Gölgede kalan i şlev ise diğerine yardımcı olmaktadır. Geriye kalan iki i şlevden birisi
arada s ıkışmış , sonuncusu ise, geli şmeyerek, denetim d ışı kalmıştır. (Köknel, 1986:
89-91)
Kişilikte bulunan bu dört i şlevden birisinin gelişmesi ergenlik ça ğının sonunda
ortaya ç ıkmaktadır. Ancak, ki şilik gelişmesini tamamlayamayanlar bu dört i şlevden
hangisine başvuracaklarını bilemediklerinden dengesiz ve düzensizdirler ve her an bir
değişme gösterebilirler.
Adler ise, çocukluk hayat ının başkasına tabi olma durumu ve yetersizliklerinin
zamanında kalmayıp devam etmesiyle, ki şide aşağılık duygusunun geliştiğini ileri sürmektedir. Birey, eksikli ğini fark etti ğinde, bunu giderici faaliyetlerde bulunur.
(Songar, 1977:131-132)
Üstünlük arzusunun, ki şinin psikolojik hayattaki amac ını oluşturduğunu, dünya
görüşünü ve davran ış kalıbın ı değiştirdiğini, kendisine ait çe şitli ruhsal ifadeleri belli
kanallara do ğru sevk etti ğini belirten (Adler, 1997:291) Adler, dominant (bask ın) üst
erkeklik (masculinity) ve resesif (çekingen) kad ınlık (femininity) durumlar ına işaret
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etmektedir. Erkekte feminen e ğilimlerin kişi tarafından fark edilmesiyle "erkek protestosu", aşırı bir agressif davran ış görülür.
Kişiliği, Freud'dan farkl ı olarak, bireyin kendisine, diğer insanlara ve topluma
karşı geliştirdiği tutumların ürünü olarak alan (Geçtan, 1988:83) Adler, insanlar ı karşılaştıkları zorluklara göre, iyimser-kötümser (Adler, 1997:306-307), sald ırgan (bo ş
gurur, harislik, kıskançlık, haset, cimrilik, kin) ve kendini savununlar (insanlardan
kaçma, endi şe yüreksizlik, uyumsuzluk belirtisi olarak bask ı altına alınamayan içgüdüler) (Adler, 1997:309) olarak ay ırmaktadır.
Biyolojik Yaklaşım
Her ne kadar motivasyon ve çok çal ışma bireylerin arzulad ığı herhangi bir şeyi
yapmada, elde etmede önemli olsa da, biyolojik faktörlerin ki şiliği etkilediği şüphe
götürmez bir gerçekliktir.
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Beyin yanmkürelerindeki aktivitelerden, zehirlenme veya hastal ıklara kadar bir
çok biyolojik de ğişken kişilik farklılıkları üzerinde etkili olabilmektedir (Friedman
ve Schustack, 2003:199). Beynimizin yap ısına ve işleyiş tarzına bağlı olarak gerek
duyu organların hassasiyetinde, gerekse vücudun hormon üretiminde ki şiden kişiye,
ortamdan ortama ve hatta zamana ba ğlı olarak de ğişiklikler meydana gelmektedir.
Dolayısıyla bu değişikliklere bağlı olarak herhangi bir olay karşısında algı, dikkat,
önem, reaksiyon şiddeti gibi unsurlar de ğişebilmektedir. Çikolatan ın çok sınırlı da
olsa rahatlat ıcı işlevi dikkate al ındığında, çikolata ba ğımlısı bir kişinin reaksiyonu ile
diğerlerinin reaksiyonlan aras ında düşük düzeyli bir farkl ılık göze çarpacakt ır. Diğer
yandan, hastalıklar, zehirlenme, fiziksel maddelere ba ğımlılıklar yüzünden ki şilik değişikleri görülebilmekte, bu unsurlar ki şilik üzerinde dramatik etkilere yol açabilmektedir (Friedman ve Schustack, 2003:199).
İnsanların sadece çevreden etkilenmediklerini, belli yeteneklerle do ğduğunu ileri süren biyolojik yakla şım taraftarları, özellikle ikizler üzerine yap ılan çalışmalar
üzerinde durmaktadır. Tek yumurta ikizlerinin, di ğer ikizlere oranla ki şilik yönünden
daha fazla benzerlikler ta şıdıkları belirtilmektedir. Özellikle benzer çevresel etkilere
karşı benzer davran ış örüntüleri görünmektedir. Ancak, çocukluktan yeti şkinliğe ve
yaşlılığa kadar önemli çevresel etkilerin, benzerlikleri cayd ırıcı olarak ortaya ç ıktığı
görülmektedir. Genç tek yumurta ikizlerinin ki şilik benzerlikleri ile yaşlanmış tek yumurta ikizlerinin ki şilik benzerlikleri arasındaki fark da bunu göstermektedir. (Friedman ve Schustack, 2003:199)
Biyolojik yaklaşımın önemli temsilcilerinden kabul edilen Ivan Pavlov, beyin kabuğunda oluşan uyarılma ve ketleme süreçlerine göre mizac ı güçlülük, dengelilik,
hareketlilik boyutlarında 1) güçlü, dengeli, hareketli-canl ı tip, 2) güçlü, dengeli hareketsiz-sakin, yava ş tip, 3) güçlü, dengesiz-engelsiz tip, 4) zay ıf tip şeklinde ayrıma
gitmektedir (AnaBritannica, 1989:363).
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Yine kişiliğ in belirli özelliklerinin nesiller boyunca aktar ı ldığını ileri süren Galton, genlerle aileden kalma baz ı özelliklerin zamanla ayn ı ailenin devam ında görüldüğünü, Tyron, kal ıtımla zeka aras ında ilişki olduğunu, Gottesman, ikizlerin benzer
kiş ilik özelliklerinin genetik benzerliklerinden kaynakland ığını, Newman, Greeman
ve Holzinger, ikizler aras ındaki ağırlık, fızyolojik yapı ve zeka düzeylerindeki benzerliklerden ötürü benzer ki şilik özelliklerinin oluştuğunu ileri sürmü ş lerdir (Timur
Demirtaş, www.kriminoloji.com).

Davranışçı Yakla şım
Bir çok yaklaşım, kişiliği anlamak için, kompleks bir bütün olan insan davranışından yola ç ıkarken, davran ışçı geleneğe sahip olanlar öncelikle daha basit olan hayvan
davranışı üzerinde durmu şlardır. Hayvan davranışlarının özellikle çevre tarafından
koşullanmas ından yola ç ıkarak, bireyin tam olarak çevre taraf ından kontrol edildi ğini
ileri sürerler (Friedman ve Schustack, 2003:202).
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Ampirik yaklaşımı sürdüren anglo-sakson gelene ği, gözle görünmeyen, ölçülemeyen ego, id, üst ben gibi soyut kavramlar yerine, ki şiliğin öğrenme tarihçesini yans ıtan
davranış alışkanl ıklarından oluştuğunu iddia etmektedir (Cücelo ğlu, 1993:423). Böylece, öğrenmeyi temel tezi olarak ele alan davran ışçı yaklaşım, bireylerin, sosyal davranışı da tıpkı başka bir davranışın öğrenilmesi gibi ayn ı ilkelere bağlı olarak öğrendiklerini savunmaktad ır. Dahas ı, farkl ı durumlarda de ğişik davran ımlarda bulunmayı
da öğrenmektedirler. Bireyler bir durumda dürüst olmay ı öğrenirlerken, bir ba şka
durumda bu davran ışı öğrenmeyebilirler. Dolay ısıyla kişinin belli durumlarda neler
yaptığının anlaşı lması için onun gözlemlenmesi ve kendine sorulmas ı (çe şitli durumların resimlerinin gösterilmesiyle davran ım ya da tepkilerdeki otomatik de ğişmeleri
ölçmek, rol yap ılması sağlanarak sorunlar ın olas ı nedenlerini saptamak, görü şmelerle,
anketlerle ki şinin değişik durumlarda neler yapt ığının kendisine sorulmas ı vb.) gerekir (Morgan, 1998:318). Davran ışçılar, genelde, bir insan ın her günkü davran ışıyla
kiş ilik davran ışları aras ında bir fark olmad ığı , pekiştirme, cezaland ırma, genelleme ve
ayırt etme gibi kavramlarla ki şiliğin açıklanabileceği üzerinde durmaktadırlar. (Cüceloğlu, 1993:432)
Biyolojik yaklaşımda olduğu gibi, Davran ışç ı yaklaşımın da önemli simalar ından
olan Ivan Pavlov, klasik şartlanma deneyiyle ö ğrenmenin temel ilkelerini ortaya ç ıkarm ıştır. Pavlov, köpekler üzerine yapt ığı deneyde, yemek vermeden önce zili çalmakta sonrasında yemeğini vermektedir. Normalde zil çalmas ının tükürük salgılayıcı
bir işlevi olmamas ına rağmen, belli bir deneyimden sonunda sadece zilin çalmas ıyla
köpek tükürük salg ılamaya başlamaktad ır. Böylece köpek zilin çalmas ının yemek anlamına geldiğini öğrenmektedir.
Edimsel ko şullamanın (yap ıldığında bir ödüle götüren davran ışın gittikçe kuvvetlenece ği, davran ışın ödülle örtü ştüğü) ki şiliği oluş turan temel etmenlerden biri
olduğunu ileri süren Skinner ise, ki şiliği çevresel şartlar tarafından organize edilen
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öğrenilmiş bir davran ış repertuarı olarak görmektedir. Çocuklar üzerinde de çal ışan
Skinner, ya şamını ve ki şiliğini çevresel olayların kontrol etti ği çocuğun güvercinler
gibi çevrenin fonksiyonu oldu ğunu, ki ş ilik gelişmesinde ödül ve cezan ın önemli bir
rolü oldu ğ unu belirtmektedir. (Friedman ve Schustack, 2003:229)
Freud'un ileri sürdü ğü ki şilik kavramlarının öğrenme süreçleriyle aç ıklanabileceğini ileri süren Miller ve Donald, bir ö ğrenmenin gerçekle şebilmesi için bireyin bir
şeyi istemesi, dikkate almas ı , yapmas ı ve elde etmesi gerekti ğini söylemektedirler.
Uyarı ve cevap aras ındaki bağlantıyı al ışkanlık olarak adland ırdıklarından, ki şilikten
bahsettiklerinde, öncelikle al ışkanlığın oluşumunu ve çe ş itli al ışkanl ıklar aras ındaki
iliş kileri kastederler. (Friedman ve Schustack, 2003:229)

Bilişsel Yakla şım

a

Dünyamızdaki olaylar ı nas ı l anl ıyoruz, do ğayı ve diğer insanlar ı n eylemlerini nas ı l anl ıyoruz, sosyal çevremizden nas ı l öğreniyoruz, davran ışlarımızı nası l kontrol
ediyoruz ve anl ıyoruz soruları üzerinde duran Bili ş sel söylem, ki şiliğin temeline zihinsel süreçlerle, alg ı y ı koymaktadır. (Friedman ve Schustack, 2003:232)
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Bili şsel yaklaşım içinde yer alan Kelly, öncelikle ki şiler aras ı ilişki üzerine odaklanmaktadır. Kelly'e göre, her insan anlamak ve davran ışı tahmin edebilmek için benzersiz bir sisteme sahiptir.
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Kiş iliğin oluşumunu inanç sistemine bağlayan Rotter, sosyal-bili ş sel teorisiyle,
bireyin davranış potansiyeli, beklenen sonuçlar ve verilen de ğer bağlam ında davranış ları nı seçti ğini ileri sürmektedir (Friedman ve Schustack, 2003:267). Rotter' ın
beklenti-de ğer yaklaşımına göre, ki şi belirli bir davran ışı , o davranıştan belirli bir
sonuç bekledi ği için yapmaktad ır. Birey için bu davran ıştan elde edece ği düşündüğü sonucun bir de ğeri bulunmaktad ır. Herhangi bir durumda beklenti veya de ğerden
biri çok düşükse davran ış ortaya çakmamaktad ır. Buradaki beklenti kavram ı temelde algı lamaya ve bili şsel süreçlere dayanmaktad ır. Değer ise, alg ılama düzeyinde bir
ödüllendirmedir.
Bireyin herhangi bir davran ışı öğrenmesi için bir ba şkasını belirli davran ışları yaparken gözlemlemesi gerekti ği, bunun için ödülün gerek ş art olmadığı düşüncesine
katı lan Bandura da, sosyal ortama ve gözlemlemeye önem vererek, insan alg ı lamasını
yani bili şsel süreçleri ön planda tutar. (Cücelo ğlu, 1993:426-427)
Baz ı durumlarda, ilgili teoriler, do ğrudan konunun içindeki teorilerden daha fazla
bu teorilerin varsay ı mlarına katkı da bulunduklar ı görülmektedir. Kurt Lewin'in Gestalt yaklaşımı da ayn ı şekilde bili şsel yaklaşıma önemli bir destek sa ğlamaktad ır. Gestalt yakla şı mı , algı ve problem çözümünü ele alarak, bunu ki şilik teorileri sahas ında
geli ştirmi ştir. (Friedman ve Schustack, 2003:266)
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Özellikçi Yaklaşım
Özellik yaklaşımı , bireyin ki şiliğini, temel özelliklerinin bir sentezi olarak görmektedirler. Bu özelliklerin bilinmesiyle bireyin ki şiliği de öğrenilmiş olacaktır. Böylece, kişilik testleri ve dereceleme ölçekleri ile ölçülebilecek belirli say ıdaki bir takım
özelliklerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu özellikler daha çok birbirine z ıt
sıfatlar halinde ifade edilen iyi-kötü, gergin-rahat, sevimli-sevimsiz vb. yak ıştırmalarla ifade edilmektedir (Cücelo ğlu, 1993:416-417). Bireyin ki şiliği, bu ifadelerin
kullanıldığı kişilik testleriyle veya herhangi bu ki şiyi tanıyan yarg ıcılara özellik derecelendirmesi yapt ırmak yoluyla ölçülmektedir (Morgan, 1998:312). Ancak, özellik
yaklaşımında kullanılan sınırlı sayıdaki özelliklerin ki şiliği özetlemekte faydal ı olmasına rağmen bunların sayısı hala tartışma yaratmaktad ır (Friedman ve Schustack,
2003:305).
Özellik yaklaşımının önemli simalarından olan ve 1930'larda modern ki şilik teorilerinin şekillenmesinde önemli bir rolü olan Allport, ki şiliği tümüyle bireysel ve tekil
özelliklerinden olu şan bir bütün olarak elç alarak, insan davran ışının değişmeyen,
öznel ve tekil kişilik özelliklerine göre belirlendi ğini ileri sürmektedir.
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Kişiliğin gereksinimler içinde olu ştuğunu savunan Murray' ın, hazırladığı gereksinimler listesi ki şiliğin istatistik yöntemleriyle çözümlenmesine dayal ı testlerin temelini oluşturmaktadır. Bu testlerin bilinçdışı davranışları ortaya ç ıkarma amac ı taşıması,
kişiliğin de bilinçdışı süreçlerin ürünü oldu ğu düşüncesine yol açmıştır.
McDougall ise, ki şiliği kalıtsal (birinci') ve ö ğrenilmiş (ikincil) özellikler bütünü
olarak görmektedir (AnaBritannica, 1989:363).

Hümanist Yakla şım

Hümanist yakla şım varoluşçulukla birlikte, kişisel ve etik de ğerler üzerinde yo ğunlaşmakta, dünyan ın insansız, insanın da dünyasız olamayacağını ileri sürmektedir.
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Benlik kuram ını da içinde bulunduran bu yakla şıma göre, yaşamını doyumluluğa
ulaştırma yönünde sürekli seçim yapan birey, son derece karma şık bir organizmad ır
ve kendi kaderi üzerinde karar verme gücüne sahiptir. Iyiye gitme, geli şme ve mutluluğa ulaşma yönünde kararlar verir (Cücelo ğlu, 1993:428).
İnsanc ıl yaklaşımın önde gelenlerinden Fromm, karakterin temel yap ısının libido'nun çe şitli şekillerinden de ğil de, bireyin dünya ile olan özel ili şkilerinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Ona göre, süreç içinde birey d ış dünya ile nesneleri
elde ederek ve kendine mal ederek, kendisini ba şka insanlar ile ili şkili hale getirerek
bağlantı kurar. Birincisine kendine mal etme süreci, ikincine de sosyalle şme süreci
demektedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaları için onları elde etmesi ayn ı zamanda
da başkaları ile ilişki kurmas ı gerekir. (Fromm, 1995:79)
Fromm, yaptığı kişilik tipleştirmelerinde, yaratıcı olmayan yöneliş ile yaratıcı yönelişi ele almaktadır. Kendine mal etme sürecinde yarat ıcı olmayan yöneli ş 1) alıcı
(kabul eden), 2) sömürücü (zorla alan), 3) biriktirici (saklayan), 4) pazarlay ıcı (değiş65
sayı: 150
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tokuş eden) ki şilikleri ortaya koyarken, sosyalle şme düzeyinde 1) mazo şisttik (aşırı
bağlı), 2) sadisttik (otoriter), 3) y ıkıcı (kendini gösteren, ön plana ç ıkaran), 4) ilgisiz
(yalnızca çekici görünmeye çal ışan) tipleri önermektedir. Olumlu bir imaj çizen yaratıcı yöneliş ise, kendine mal etme sürecinde çal ışan, sosyalle şme sürecinde ise seven,
düşünen tipleri ortaya ç ıkarmaktadır. (Fromm, 1995:134-135)
Rogers'a göre ise, her birey do ğuştan mutluluğu arar, potansiyellerini geli ştirmek
ister. Bu insanın doğasında vardır. Bir kişinin benlik bilinci onun kendisiyle ilgili
düşüncelerini, alg ılamalann ı ve kanaatlerini içerir. Olumlu bir benlik bilincinin geli şmesi için ise ko şulsuz sevgi (ne yaparsa yaps ın onun sevgi ve saygıya layık olmas ı)
içinde yeti şmesi gerekmektedir.
Etkileşimci Yaklaşım
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Etkileşimci yaklaşım, sosyal durumlardan yola ç ıkmaktadır. Eğer durumdan duruma insanların kişilikleri de ği şiyorsa, kişilikle ilgili nas ıl konuşabiliriz sorusundan
yola ç ıkan etkile şimciler, kişiliğin sosyal durumlarla nas ıl bir ili şki içinde olduğunu
araştırmaya ba şlamışlardır. Yaklaşım, ki şiliğin zaman içinde ufak de ğişikliklere uğrayacağını, insanın iradesinin s ınırsız olmamak kayd ıyla özgür olarak belirlendi ğini
ileri sürmektedir.
Kurt Lewin 'in Alan Teorisinden etkilenen ve daha önce özellik yakla şımında
da gördüğümüz Henry Murray, zaman perspektifıni öne alarak, ki şisel etkileşim ve
insanların hayatlar ı boyu karşılaştıkları durumları analiz ederek, tipik bir ihtiyaçlar
kombinasyonu (birle şmek, özerklik, egemenlik, sergileme, kötülü ğü önlemek, yardımcı olmak, düzenlemek, oyun, erotizm, yard ımc ı olmak, anlamak) önermi ştir (Friedman ve Schustack, 2003:349).
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Sosyal self kavram ını ele alan ve kültürel etkilerin de göz önüne al ınması gereğini Amerika Birleşik Devletlerinde ilk gören (Horney, 1986:20) Sullivan ise, farkl ı
durumların farkl ı insanları oluşturduğunu ileri sürmektedir. Dolay ısıyla yeni bir kasabaya tan ınan ki şilerin taze bir ba ş langıç yapmaları, yeni arkadaşlara, komşulara,
iş arkada şlarına yeni bir imaj sunmalar ı gibi sahip oldu ğumuz kişiler aras ı durumlar
kadar ki ş ilikler oluşmaktadır (Friedman ve Schustack, 2003:375).
İletişim Tipleri

İletişim tipleri, kullan ılan ileti şim sürecinin ne anlamda farkl ı olduğunu ortaya
koymak, ileti şimi daha kolay anlamland ırmak için tercih edilmektedir. Z ı llıoğlu (1993
:18-21), bir toplumsal ili şkiler sistemi olarak; ki şiler aras ı iletişim, grup ileti şim, örgüt
ileti şimi, toplumsal iletişim, grup ilişkilerinin yap ısına göre; biçimsel olmayan/yatay
iletişim, biçimsel/dikey ileti şim, kullan ılan kanallara ve araçlara göre; görsel ileti şim,
işitsel ileti şim, görsel-işitsel ileti şim, dokunma ile ileti şim, telekomünikasyon, kitle
iletişimi ya da doğal araçlarla ileti şim, yapay araçlarla ileti şim, kullanılan kodlara
göre; sözlü ileti şim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, zaman ve mekan boyutlar ında; yüz
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yüze iletişim, uzaktan ileti şim olarak sınıflandırmaktadır . Ancak, daha basite indirgenirse, kendi kendine ileti şim, kişiler aras ı iletişim ve kitle ileti şiminden bahsetmek
olanaklıdır.
Kişiyi güdüleyen, motive eden, gereksinimleriyle ki şinin kafasındaki ben kavramını ortaya ç ıkaran kendi kendine ileti şime (Usluata, 1994:45), söz, jest ve mimiklerle kendisi dışındaki kişileri algılamayı, onlara kendini anlatmay ı sağlayan kişiler arası
iletişime ve kitle ileti şim araçlarını kullanarak kütlesel bir üretimin söz konusu oldu ğu
kitle iletişimine göre ileti şimin kullanımı farklılık gösterebilmektedir. Bu farkl ılıklar,
genellikle ileti şim süreci içinde yer alan kaynak, araç, hedef ve feedback gibi kavramlardan ortaya ç ıkmaktadır.
Tablo 2. İletişim Tiplerinin Farkl ılıkları
KENDI KENDINE
İLETİŞİM

KİŞİLER ARASİ
İLETİŞİM

KITLE
ILETIŞIMI

Birey ,

ARAÇ

Düşünce

Söz, Mimik ve Jestler Kitle İletişim Araçları

HEDEF

Bireyin Kendisi
(Bilinen)

Diğer Bireyler (Daha Bütün Toplum veya
Toplumlar (Çok Daha
Az Bilinen)
Az Bilinen)
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FEEDBACK

Kuruluşlar

a

Birey

KAYNAK

Otomatik, Anında

Hızlı

Yavaş
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Genel ileti şim sürecinin bir kaynakla ba şladığı, kaynağın oluşturduğu iletileri bir
araçla hedefe ula ştırdığı ve bunun sonucunda bir feedback alarak ileti şimi buna göre
değiştirdiği, tekrarlad ığı veya sonlandırdığı göz önüne alınırsa, ileti şim tiplerine göre
bu süreç içinde yer alan unsurlar ın da farklı kullanıldığı ortaya ç ıkmaktadır. Kendi
kendine iletişimi veya kişiler arası iletişimi kullanan bireyin kaynağı yine kendisi
olurken, kitle ileti şiminde bu daha çok kurulu şlar olmaktadır.
Kendi kendine iletişimde araç olarak beyinsel elektrik dalgalar ı, hormanlar vb. tarafından güdülenen dü şünce ön plana ç ıkarken, ki şiler aras ı iletişim de bu söz, mimik
ve jestler, kitle ileti şiminde ise kitle ileti şim araçları kullanılmaktadır.
iletişimde bulunularak etkilenmek istenen hedef, kendi kendine ileti şimde özellikleri diğerlerine oranla çok iyi olarak bilinen bireyin kendisi olurken, ki şiler arası
iletişimde nitelikleri daha az bilinen di ğer bireyler, kitle ileti şiminde çok daha az bilgi
sahibi olunulan toplum söz konusudur.
Son olarak, ileti şimin varlığı ve başarısı konusunda yaşamsal bir öneme sahip
olan feedback devreye girdi ğinde, kendi kendine ileti şim de bunun anında hatta otomatik olarak gerçekle ştiği, kişiler arası iletişimde ise kendi kendine ileti şim kadar olMasa da hızlı olduğu, ancak kitle ileti şiminde çok yavaş tezahür etti ği görülmektedir.
67
sayı: 150
ekim-kas ı m-aralık 2005

Kişilik ve İletişim Tipleri
ileti şimin amacı , iletişimcinin içeriğini belirledi ği iletilerin, uygun kanallar ve
araçlar vas ıtasıyla alı c ıya ulaşması ve onda istenen bir etkinin olu şmasıdır. Dolayısıyla da ileti amaca yak ın bir ikna edici niteli ğe haiz olmal ıdır. Al ı c ıyı ikna edebilmek, uygun kanallar ı bulabilmek, iletiyi şekillendirmek için ise onun ki şiliği dikkate
al ınmalıdır. Bu yüzden, belli bir toplumsal ki şilikte, belirgin olan insanca ihtiyaçlara
yanıt verebildi ği ölçüde ikna edici ileti etkili bir güç haline gelebilmektedir (Fromm,
1993:243).
ikna edici iletilerde temel olarak ele al ınacak nokta, ki ş iliğin, çevre, ortam, konjonktür, zaman, kal ıtım gibi faktörlere dayand ığı ve belli bir dille yap ıldığıdır.
Zaten ki şilikle ilgili, dilimizdeki veya dünya dillerinde kelimelerin çokluğu, ikna
edici iletilerin bunlar ı bilinçli veya bilinçsiz kulland ığını ortaya ç ıkarmaktad ır. Allport
İngilizce'de ki şilik çizgilerini ifade eden 17.953 kelime bulmu ştur. Bu bütün İngilizce
dağarcığının % 45'ini olu şturmaktad ır. Bunların % 25'lik ilk grubu en dar anlam ıyla
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ki şilik çizgilerini veren nazik, kaba, dalg ın gibi kelimelerden olu şmaktadır. Yine %
25'lik ikinci grubunda, şaşkın, neşeli, kendinden geçmi ş gibi geçici psikolojik durumları belirleyen kelimeler yer almaktad ır. % 29' luk bir k ı smı , anlams ız, saçma, sevimli
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gibi kişi üzerindeki de ğer yarg ılannı içermektedir. Son grupta yer alan % 21'i ise, heterojen bir nitelik taşımaktad ır. Bunlar içinde, şımarık, çocuk gibi davran ış açıklayı cı ,
tombul yanaklı , tıknaz, babacan gibi fiziksel çizgileri psikolojik çizgilerle ili şkilendiren, yetenekli, çal ışkan verimli gibi yetenek ve becerileri belirleyen s ınıflandırmalar
yer almaktad ır. (Tolan, 1985:399)

pe

Biyolojik ve Özellik yaklaşımları içinde kabul edilen Hans Eysenck, hiyerar şik
açıdan kişiliği oluşturan faktörleri s ıralamaktadır. Dört düzeylik bu sürecin ki ş iliğin
en alt düzeyi olan ilk düzeyi, çok özel tepkileri içererek, belirli uyar ı ları , biyolojik ve
katılımsal özellikleri ta şır. Bireyin bulunduğu ortamlardan elde etti ği alışkınlıklara
dayalı özellikle ilgili olan ikinci düzeyden sonra, e ğilimleri içeren ve ki şinin bir çok
al ışı lmış davran ışları aras ından eğilimler (süreklilik, de ğişmezlik, bireysel dengesizlik, doğruluk ve de ği şkenlik, heyecanl ılık özelliklerinin oldu ğu) kazanma evresi olan
üçüncü düzey gelir. Son düzey ise tip safhas ı dır ve burada bask ın özelliklere göre
belirgin tipler ortaya ç ıkmaktadır. (Timur Demirta ş , www.kriminoloji.com)
Kişiliğin zekayla ilgili olduğunu da ileri sürerek, IQ'su 120 olan bir ki şinin, 80
olan bir diğerinden daha fazla kompleks ve çok boyutlu ki şiliğe sahip olduğunu belirten (Schultz ve Schultz, 1998:268) ve di ğer bir çok çağdaş araştırmac ı gibi kişilik tiplemeleri içedönük-d ışadönük aynmına tabi tutan Eysenck, bunlara oturmu ş (dengeli)
ve uçarı (dengesiz) s ınıflandırmalarını eklemektedir.
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Tablo 3. Eysenck'in Ki şilik Tiplemesi

İÇEDÖNÜK

DIŞADÖNÜK

OTURMUŞ

Oturmuş-İçedönük

Oturmuş-Dışadönük

UÇARI

Uçarı-İçedönük

Uçarı-Dışadönük

Kaynak: Do ğan Cüceloğlu, (1993). İnsan ve Davran ışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
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Eysenck'e göre, dış dünyaya yönelen dışadönük kişiler, diğer insanlarla birlikte
olmayı tercih etme, sosyal, at ılgan, iddialı, baskın olma ve tehlikeye at ılma eğilimindeyken, içedönükler bunun tersidir. Ara ştırmacı bu farkl ılığın biyolojik ve genetik
temelleriyle ilgilenerek, d ışadönük olanların, içedönüklere oranla kortikal uyar ımlarının daha düşük olduğunu ileri sürmü ştür (Schultz ve Schultz, 1998:269). Bu yüzden
dışadönükler, heyecan ve uyarıcı arayarak kortikal bir dengeye gitmeye çal ışmaktadır.
Bunun tersi olarak da, içedönükler kortikal uyar ılarının fazla olmas ıyla heyecan ve
uyarılardan uzak durmakta bu yönde bir dengeye ihtiyaç duymaktad ırlar. Dolayısıyla, dış dünyadan gelen duygusal uyar ılar konusunda düşük etkilenme eşiğine sahip
olduklarından daha tepkisel olan içedönükler küçük bir uyar ıyla etkilenebilirken,
benzer bir etkiye d ışadönüklerde sahip olabilmek için daha büyük bir çabaya gerek
duyulmaktad ır.
Eysenck'ini yaptığı ikinci açılım oturmuş-uçarı ayrımıdır. Ona göre, oturmu şlar
çevrelerine daha iyi uyum sa ğlarlarken, uçanlar kendilerini ya şamlarında referans
olarak aldıklarından uyum problemleri ortaya ç ıkmaktadır.
Dörtlü çerçevede ise, sakin, güvenilir, dikkatli olan oturmu ş-içedönük kendini denetim altında tutabilir. Di ğer yandan, oturmuş-dışadönük, hoş sohbet, aldırmaz, atılgan ve önderlik özellikleri olan, uçan-içedönük, topluluktan kaçan, karamsar, kat ı,
kaygılı, ne zaman neşeli ne zaman kızgın olacağı bilinmeyen ve uçan-d ışadönük hemen alınganlaşan, saldırgan, çabuk heyecanlanan, çabuk de ğişebilen, hareketli bireyleri temsil etmektedir.
Eyseck'in ayrımı dikkate al ındığında, ikna edici iletinin fonksiyonel olabilmesi
için iletişim tiplerine göre farkl ı yönelimler gerekmektedir.
İçedönük kişilikler ister oturmuş olsun ister uçarı olsun, kişiler arası iletişim yerine daha çok, kendi kendine ileti şim ile kitle iletişimi tercih etmektedir. Yine de ki şiler
arası iletişime verdiği önem derecesinde içedönük ki şilikleri oturmuş veya uçarı olarak nitelendirmek olas ıdır. Oturmuş-içedönükler ki şiler arası iletişimi kullanmakla,
özellikle, kendileri için önemli bir rol üstlenen topluluk içinde kontrol mekanizmas ını
ele almak isterler. Örne ğin topluluk halinde bir yürüme sırasında, oturmu ş-içedönük
olanların toplulukla birlikte, ancak birkaç santim geriden yürüdü ğünü görmek olas ıdır. Bunun nedeni bu birkaç santimin kendilerine verdi ği denetim işlevidir. Benzer bir
durumda ise uçan-içedönükler o yürüyen topluluk içinde olmamay ı, mecburiyet du69
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rumunda ise oldukça geriden gelmeyi tercih edeceklerdir. Amaçlar ı kontrol mekanizmasından daha çok, toplulukla ili şkilerini en aza indirmektir. Hatta bir ara onlann yok
olduklarını bile sanabilirsiniz. Toplulu ğun denetimine ki şiler aras ı iletişim yoluyla
girmeleri, girmemelerinin onlara getirece ği zararları gördüklerinde daha mümkündür.
Kaldı ki topluluk üyelerinin uçan-içedönüklerin uçar ı-dışadönükler gibi hangi olaya
nasıl tepki verecekleri belli olmadığından, çekinerek yakla şmaları onları biraz daha
toplum dışına itmektedir.
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Kendi kendine ileti şim ise, kişiyi güdülemekte, ki şinin düşüncelerindeki "ben"inin farkına varmas ını sağlamaktadır. Bireyin "ben"ini fark etmesi ve sorgulamaya
başlaması ile, diğerlerinin duygu ve dü şüncelerini umursamamak veya tam terli olarak gere ğinden fazla umursamak aras ında bir yaptığı , en azından ileti şim kurduğu
veya kurmadığilkuramadığı diğer bireylerin kendisini ciddiye ald ığı veya almadığı
görülmektedir. Kendi kendine ileti şimi kullanma konusunda oturmu ş-içedönükler
ile uçan-içedönükler aras ında yine bir fark olu şmaktadır. Oturmuş-içedönükler diğer
iletişim tiplerini de mümkün olduğunca kullanma yolunu tercih etmekteyken, uçarı-içedönükler özellikle kendi kendine ileti şimi benimsemektedirler. Böylece kendi
kendileriyle daha çok bir arada olmakta, d ışarıdan gelecek olas ı tehlikeleri (özellikle
manevi tehlikeler) azaltmaktad ır. Uçarı-içedönük kişiliğin, çoğu kez kişiler aras ı iletişimden kaçarak, kendi kendine ileti şime sığınmasının altında, kişiler aras ı ileti şimde
başarısız olma korkusu, insanlar ın kendi hakkındaki görüşlerini gere ğinden fazla ciddiye alma gibi faktörler yatabilmektedir.
Kitle iletişimin her iki tipte de (oturmu ş-içedönük ve uçar ı-içedönük) farkl ı amaçlarla da olsa yoğun olarak kullan ıldığı görülmektedir. Oturmu ş-içedönük, kitle iletişimiyle, dikkatli ve sakin bir yap ısı olduğundan diğer gereksinmelerinin yan ında
yaşamında kullanabilece ği bilgileri elde ederken, uçan-içedönükler, do ğrudan kendilerini hedef almayan bu tip ileti şimle, bir boşalma yaşamakta ve diğerleriyle ilgili elde
ettikleri bilgileri kendi ben'leriyle kıyaslamaktadırlar.
Genel olarak içedönüklerde, iletinin daha az yo ğun ancak kısa tekrarlara dayanan
(piramit-önce giri şlerin yapıldığı ve sonlara do ğru temel argümanın verildiği) şeklinin
seçilmesi daha faydal ı olabilecektir. Duygusal, kendisiyle me şgul ve alıngan niteliklere sahip olan içedönük ki şilik, yoğun içerikli iletilen kendisine kar şı bir tehdit unsuru
olarak görece ğinden, oturmu ştan uçanya kadar bu tip iletilerin mevcut dengelerinde
azdan çoğa doğru bir sars ılmaya yol açmas ı olanakl ıdır. İ letinin kısa sürelerle tekrarlanması ise, bu kişiliğin nevrotik bir yapıya dönüşmesini engellemek için gereklidir.
Dışadönük kişilik tiplemelerinde ise, kendi kendine ileti şim belki de diğerlerine
oranla pek zaman aynlamad ığından içedönük olanlardan daha az kullan ılmakta, kullanıldığında da topluluk içinde gerçekle ştiğinden neredeyse bir grup terapisi niteli ğine bürünebilmekte ve yine toplulukla ilgili planlanmaktad ır. içedönüklerde olduğu
gibi oturmuş-dışadönük ile uçarı dışadönük aras ında kişiler aras ı iletişimi kullanma
konusunda farklar oluşmaktadır. Yukarıdaki örnek dikkate al ındığında toplulukla bir-
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likte bir yerden bir yere giderken, oturmu ş-dışadönük ki şiliğin diğerleriyle birlikte
ama biraz önde, uçan-d ışadönük ki şiliğin ise diğerlerinin epey önünde hatta onlardan bağımsız gibi davrand ığı görülebilir. Oturmuş-dışadönük atılgan olması ve önder niteli ğinden dolayı diğerleriyle ileti şim içinde ancak onlara liderin kim oldu ğunu
gösterme niyetindedir. Topluluğun biraz önünde olmak, onları yönlendirmek ve bir
ölçüde kontrol etmek için önemli bir avantaj ı beraberinde getirmektedir. Buna karşın uçarı-dış adönük ise, saldırgan kişiliğiyle, topluluğun epey önünde, beni kim takip
ederse etsin, ben yine bildi ğimi okurum tarz ını yansıtır. Dolayısıyla çoğu kez arkas ına
bile bakmayacak, her şeyi belirleyecek, belki de di ğerlerini pek dinlemeden en çok o
konuşacak ve ki şiler arası iletişimi tek yönlü olarak kullanacaktır. Dışadönük kiş ilik
tipleri deşarj olma vas ıtas ı olarak di ğer insanlan, gruplar ı gördüklerinden onlar ın
favori ileti şim tiplemesi kişiler arası ileti şim olacaktır.
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Dışadönüklerin kendi kendine ileti şimi çok fazla kullandığını söylemek zordur.
Ancak, belki de bu göründü ğünden veya beklendi ğinden daha fazla tezahür etmektedir. Topluluk içinde bir oraya bir buraya ko şan, yalnız kalmaktan ho şlanmayan ve
mecbur kaldığı bu durumlarda eline telefon alarak birileriyle konu şan kişilik tipleri
bile bir ş ekilde kendi kendine ileti şimi kullanarak bir iç muhasebe yoluna gitmektedirler. Bu muhasebe uçan-d ışadönüklerde, oturmu ş-dışadönüklere oranla daha çok
gerçekle şmektedir. T ıpkı uçan-içedönükler gibi al ıngan ve çabuk de ğişebilen bir ki şiliğe sahip olan uçan-d ışadönükler muhasebelerinin sonucunda onlardan farkl ı olarak
tepkilerini daha çok sald ırganlık olarak ortaya koymaktad ırlar.
Kitle ileti şimi ise, dışadönükler aras ında kişiler aras ı ileti şime oranla daha az kullanılmaktadır. Oturmuş-dışadönükler toplum içinde tart ışma yaratabilecek, kendilerinin toplumdaki konumlar ını arttırabilecek olan konularla ilgili olan kitle ileti şim
iletilerini daha revaçta bulmakta ve toplum taraf ından kabul edilen tavır ve davranış ları öğrenmek için (kendilerinin de kabul edilebilirli ğini arttıracağı savıyla) çaba
sarf etmektedirler. Buna kar şın uçarı-dışadönükler kitle ileti şim araçlarını kullanarak
kendilerine uygun savlar ı kabullenerek, aleyhtekiler konusunda sald ırgan bir tepki
içinde bulunurken, toplumun kabul edece ği davranışlar yerine, kendilerinin daha çok
kaile al ınacağını düşündükleri pek ho şa gitmeyecek davran ışlarla sivrilmek yolunu
seçeceklerdir. Dolay ısıyla, toplumun sevgiye dayal ı olarak onları kabullenmesinden
çok, korku ve endişeye dayalı bir kabulü yaymaya çal ışacaklardır.
Favori ileti şim tiplemesi, ki şiler arası iletişim olan dışadönük ki şilik için diğer bireylerle kar şılıklı etkileşim içinde olmak olmazsa olmaz bir nitelik ta şımaktadır. Içedönük olanların kendi kendine, iletişim ile sağladığı bireyin kendi varl ığının farkına
varmas ı süreci, dışadönük kişilik yapısında grup veya toplum içinde sağlandığından,
daha yüksek yoğunluk taşıyan ancak s ık sık tekrarlanan ikna edici iletiler etkin olabilecektir. Bu tipler, kendilerini bir yerde topluma adad ıklarından, sosyal ili şkileri ve
yayılımları fazla olduğundan, yoğun olmayan içerikli bir iletiyle yeteri kadar ilgilenmeyecekler ve ilgilerini kolayl ıkla benimsetmek istedi ğimiz iletinin dışındaki iletilere
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Kaydırabileceklerdin Dolay ısıyla da yoğun içerikli (ters piramit-temel argüman ın başta verildiği ve giderek geli ştirildiği) ilet,;erin çok tekrarla verilmesi, onlarda topluluk
içinde kendilerine bir mevzuu açmas ı bakımından da faydalı olabilecektir.
İçedönük olanların genellikle cezaland ırı lacaklarını , dışadönük olanların ise ödüllendırileceklerini sanmalar ından dolayı —ki genelde toplum onlara bu şekilde davranmaktadır-, bu peki ştirici unsurlar tersine kullanılarak, iletinin daha kolay kabullenilmesı ve kal ı cı olması sağlanabilir. İçedönük olanlar ın cczalandırılrnayı beklemeleri,
bunun tersi olarak da d ışadönük olanların ödüliendirilnıeyi urnmalar ı yüzünden, onların beklentilerinin tersine içedönüklerde ödül, dışadönüklerde ceza imaj ı yaratmas ıyla
ileti daha etkin olabilecektir.
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Her iki tipin de bir şekilde sorunu veya mutlulu ğu toplum olduğu için ödül ve cezan ın da daha etkili olabilmesi için toplumsal çevreler içinde verilmesi gerekecektir.
Ancak, ödül veya cezan ın derecelerini belirlerken, her iki tipteki ki şilerin (içedönük
ve dışadönük), ne derecede ortalamaya yak ın oldukları (oturmuş-içedönük ve oturmuş dışadönük) veya ne derecede ortalamadan sapt ıkları (uçarı-içedönük ve uçar ıdışadftük) göz önüne al ınmal ıdır. Ortalamadan sapm ış her iki tipte de a şırıya varacak dozlardaki ödül-ceza, içinde olabilecekleri nevrotik durumu her an şizofrenik bir
duruma çevirebilecektir. Dolay ısıyla da ikna edici ileti şimi kullanan ileti şimci, kaş
yapayım derken göz ç ıkarabilir.
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Üçüncü Sektör
Kooperatifçilik

.

Bölgesel Kalkınma Stratejileri ve
Ülke Ekonomisine Katk ıları
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İbrahim GÖNEN *

Özet : Günümüzde üretim aşamaları küreselle şme sürecinde tan ımlanmaktadır ve
dünya ekonomisinde büyük bir rekabet vard ır. Bundan dolay ı her bir birey, kurum,
iş letme ve özel yat ırımcı ların dünyadaki geli şmeleri çok yakından takip etmeleri gerekmektedir. Bu durumda rekabet gücünü art ırmak için her şeyden önce ekonomik
bir model geli ş tirmek ve küresel ve bölgesel olarak kendi yetenek ve kaynaklar ından emin olmak gerekmektedir. Bununla birlikte küresel rekabet için güçlü olmak ve
muhtemel kriz durumlar ına karşı hazırl ıklı olmak gerekmektedir.
Günümüzde bölgesel kalk ınma, hayli zor ve önemli bir konumdadır. Bu yüzden küreselleşme süreci ve dünyadaki di ğer de ğişimlerin do ğru bir şekilde takip edilmesi
yanında, gerekli olan yeni yap ılanmaların bu doğrultuda gerçekle ştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselle şme, Bölgesel Kalk ınma, Kriz Yönetimi.

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND IT IS ADDITIVES IN
ECONOMY OF THE COUNTRY
Abstract : To day all over the production be arrenged to take charge of globallization
and there is a huge competition environment in world economy. Therefore, all person,
companies and specially country administrators are to trace of the developing world.
And that should be very close. At this time, for increasing of competition power, first
of all it is necessary to create an economical model and make sure own capabilities
* Dr. İbrahim GÖNEN, Yeditepe Üniversitesi, E ğitim Bilimleri Enstitüsü,
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and recources as a local or global. Mean while, it is necessary to be powerful for the
global competition. And to be ready of prospective crisis conditions.
To day, to ensure of reginal development is highly difficult and important condition, for that reason, globallization process and other developing things in the world
have to be follow correctly. Thus to examine with detailed and the new formation in
micro and macro base with this direction have to verify.
Key Words: Globalization, Reginal Development, Crisis Management.

Giriş

a

Günümüzde üretimin tüm a şamaları küresel düzlemde ele al ınmaktadır ve yeni
dünya ekonomik düzeninin hedefi; özel giri şimin rekabet ortamında dünya ekonomisiyle entegrasyonunu sa ğlamaktır. (Ergülen,1998, s.59). Ayn ı zamanda demokratikleşme, çağdaşlaşma ve küresel ekonomiden pay alarak sürdürülebilir bir kalk ınma
sağlamak, ülke yöneticilerinin uluslar aras ı standartlara uygun olarak çal ışması, dünyanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurabilmesi ile mümkün olabilecektir.
(Kocao ğlu, 2000, s.409). Bu nedenle tüm bireylerin, şirketlerin ve özellikle ülke yöneticilerinin geli şen dünyayı iyi izlemeleri gerekmektedir.

pe

cy

Küreselleşen dünya ekonomisinin, ulusal hükümetlerin kontrolünden giderek ç ıkmakta olduğu, ulusal düzenlemelerden kaçan çok uluslu şirketlerin denetimine geçeceği söylemi, son dönemlerde bazı kesimlerce s ıkça dile getirilmektedir. Bu görü şte
olanlara göre; çok uluslu şirketler, ekonomik yönden avantajl ı buldukları yerlere gidecekler, maliyetleri yerel hükümetlere ve vergi mükelleflerine yükleyecekler, hem ücretleri hem de sosyal maliyetleri a şağıya çekmeye çalışacaklar, rahats ız edildiklerinde
yada en ufak bir kriz an ında ise, hemen o ülke ya da bölgeden çekilip gitme tehdidinde
bulunacaklardır. (Hirst and Thompson,1998, s.15).Bununla birlikte Ülkeler aras ında
bölgeselle şme eğilimleri hızla artmaktad ır. Bölgeselle şme yönünde atılan adımlar ise,
Bir anlamda küreselle şmenin karşısında gözükse de, asl ında bölgeler aras ındaki ekonomik ilişkiler artt ıkça, küreselle şme için doğal bir ortam yaratılmış olmaktadır. (Karluk,1996, s.2). Bu görüşler yanında konu, çok daha de ğişik boyutlarıyla ele al ınması
gereken ve ayn ı zamanda ülkelerin gelecek ya şamlarını önemli ölçüde etkileyecek
konumda yer almaktad ır.
Küresel Ekonomideki De ğişimler

Dünya ekonomisinde 1970'lerin ba şından itibaren istikrarl ı büyüme sürecinden
uzaklaşılması, düşük büyüme hızı, işsizlik, istikrars ız fiyatlar, koruma politikalarına
olan eğilimin yeniden artmas ına sebep olmuştur. Bunun sonucunda baz ı alanlarda küreselleşme devam ederken baz ı alanlarda da yeni bir ak ım olan bölgeselle şme (Bölgesel Entegrasyon Hareketleri) h ız kazanmaya başlamıştır. Günümüzde bölgeselle şme
çoğu zaman küreselleşmenin önüne geçmektedir. Son dönemde ABD. ve AB. Gibi
blokların dünya ekonomisinde bölgesel ekonomik bütünle şmelere giderek kendi pa75
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zarlarını rakiplerine daha az aç ıp, buna karşılık dünya pazarlar ına daha çok girme
çabaları bölgeselle şme kapsamında değerlendirilmektedir.
1990'11 yıllarda dünya ekonomisinin i şleyiş biçimini, yakın geçmişin olayları 'kadar konjontürel ve teknolojik süreçler de belirlemi ştir. Yeni Dünya Ekonomik Düzeni'nin hedefi; özel giri şimin dünya ekonomisiyle rekabet ko şullarında bütünle ştiği
bir ekonomik sistem yaratmak olmu ştur. Dolayısıyla üretimin tüm a şamaları küresel
düzlemde ele al ınmaya başlamıştır. Bölgesel yada küresel yat ırım kararı alınırken, her
bir ülkedeki ücret düzeyi, eme ğin verimliliği, alt yapının durumu, vergi oranlar ı ve
vergi mevzuatının çekiciliği, çevre koruma duyarl ılığı , mal ve hizmetin sat ış olanakları ya da pazara yak ınlık vb. gibi faktörler üretim yerini belirler konuma gelmektedir.
(Ergülen,1 998, s.59). Bu ise, sermaye hareketlili ğinin artmasına, küresel şirketlerin
üretimlerini ve kârlar ını uygun olanaklar sa ğlayan ülkelere kaydırmalarına neden olmaktadır.
Bölgeselle şme Eğilimi ve Yans ımaları
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Bu gün global firmalar ın bir çoğu, iyi konumlanmış yerel markalar ı ile pek çok
amaca hizmet etmekte ve çok daha ba şarılı olmaktadırlar. Örneğin; bazı global üreticiler yerel markalardan olu şan ürünlerini Avrupa pazar ında piyasaya sürmekte veya
yerel marka bulundu ğu pazarda uluslar aras ı rakiplerine karşı çok daha güçlü konumda yer alabilmektedir. (Marketing Türkiye,2003, s.18). Günümüzde genel e ğilim globalleşmeden yana görünse de yerellik halen kendini güçlü bir e ğilim olarak
hissettirmekte ve küreselle şme ile yerellik kendi özgün sentezini yaratmaya do ğru
gitmektedir.
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11 Eylül 2001'de ABD.de yaşanan olaylar sonras ında oluşan jeopolitik şok dalgalannın sonucu olarak, küresel markalar ın sahipleri olan ve ABD. d ışında i ş yapmak
isteyen ABD. şirketleri ABD.li olma özelliklerini geri plana çekerek yerel marka olma
yönünde çal ışmalar içine girmektedirler. Bu da yerel toplumlara kar şı sorumluluklarını göstermek için yerel ortaklanyla birlikte daha çok çaba göstermeleri gerektiği anlamına gelmektedir. (Rubin,2003, s.5-6). Bu durumda ulusal pazarlarla s ınırlı
kalmak rekabet gücü aç ısından ciddi bir tehdit konumuna gelmektedir. Dolay ısıyla
ulusal düzeyde markalar gerçekle ştirerek bu markaları küresel düzeye ta şımak gerekmektedir. Bununla birlikte sadece marka olmak yeterli olmamakta, ulusal düzlemden
uluslar aras ı arenaya ç ıkarak orada lider olmak gerekmektedir. (Elitok, 2003, s.155156). Bu bağlamda markala şmaya da genel bir ticari strateji olarak bakman ın doğru
bir yaklaşım olacağını söylemek mümkündür. Zira marka; bir ke şfın, bilimsel bir buluşun ticari bir de ğer taşıması yada ticari bir ç ıkış için değer yarat ıcı ürünler oluşturmak; bir kuruma yasal ve mü şterilere duygusal olarak onaylat ılmış ürün yada hizmet
süreçlerinde sürekli uzman olabilmek için olu şturulmuş; isim, terim, işaret, sembol
vs. ile farkl ılaştınlmış değerli olgular bütünüdür. (Elitok, 2003, s.2-3). Bu yönüyle
marka kuram ının önemli ismi olan David A. Aaker'e göre; Marka, mü şteriye ürünün
kaynağını işaret etmekte ve hem mü şteriyi hem de üreticiyi, belirleyici özellikleri olan
ürünleri ele geçirmeye çal ışan rakiplerinden korumaktad ır. (Elitok, 2003, s.2). Bunun
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için ise, öncelikle iç ve d ış koşulların analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
stratejik marka analizi; a şağıdaki gibi tasnif edilebilmektedir.
İç analiz:
- Müşteri analizleri
-

Rakip I erin analizi

- Pazar analizleri
-

Kurumsal analiz

- Çevresel analizler
Dış Analiz:
- Performans analizleri
- Stratejik seçimleri belirleme çal ışmaları .
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Günümüzde küreselleşmenin getirdi ği baskı nedeniyle, geli şmekte olan ülkeler,
ekonomik, siyasal ve di ğer yetersizlikler nedeniyle bu süreçte bölgesel kalk ınma modelleri geli ştirerek rekabet şanslarını artırmak ve kalkınmalarını bu yolla sağlamak
yolunu seçmek zorunda kalmaktad ırlar. Bu do ğrultuda yap ılan bölgesel kalkınma
girişimlerinde, kamunun yapaca ğı master planlar ve uygulamalar yan ında, bölgede
faaliyet gösteren ve ekonomide önemli bir yeri bulunan, küçük i şletmelerin, hizmet
işletmelerinin ve kar amac ı gütmeyen di ğer işletmelerin de ele al ınması, onlar aç ısından sorun olan konuların ortadan kald ırılması yada uygun ortamlar sa ğlanması gerekmektedir. (Dinçer, 1998, s.419). Dolay ısıyla önceden yap ılacak sistematik çevre
analizi hem uyumu kolaylaştıracak, hem de çal ışmaların etkinliğini artıracakt ır.
Uluslararası Rekabet Edebilirlik Ko şullarındaki Değişimler
Dünya ekonomisinde belirgin e ğilim, bilgi ve sermayenin artarak eme ğin yerini
alması şeklinde oluşmaktadır. Bu ise, uluslar aras ı rekabeti, teknoloji ya da bilgi eksenine oturtmaktad ır. Teknoloji eksenine oturan uluslar aras ı rekabet, global pazarlarda
varlıklarını sürdürmek isteyen i şletmeleri çe şitli yapısal değişimlere zorlamaktad ır.
Bu kapsamda küresel yoğun rekabet nedeniyle i şletmeler organizasyonel aç ıdan son
derece çevik, bürokrasiden uzak, hantal yap ılardan s ıyrılarak, çekirdek i şletmeler haline gelmeye zorlanmaktad ırlar. Günümüzde giderek k ısalan ürün hayat e ğrileri ve
artan teknoloji yaratma maliyetleri böylesi şebeke (network) üretim sistemlerini zorunlu kılmaktadır. (Özbey, 1999, s.120). Dolay ısıyla küreselle şme süreciyle birlikte,
firmalar rekabette avantaj elde etmek amac ıyla üretim ve pazarlama stratejilerini buna
göre belirlemektedirler.
Günümüzde pazarlamada 4P'ler (Product-ürün, Price-fiyat, Place-da ğıtım, Promotion-tutundurma) geçerlili ğini yitirmeye başlamıştır. Bunların yerini pazarlama
faaliyetlerinde; 1-De ğişimi yönetmek, 2- İlişkiler kurmak, 3-Bilgi ak ışını ve ürün yelpazesini yönetmek almaya başlamıştır. Bilgi çağında şirketlerin oluşturabildiği yeni
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fikirler ve bu fikirlerden olabildi ğince çoğunu piyasaya sürebilmek için gerekli olan
risk yönetimi yetene ği gelecekteki ba şarılarını yada başansızlıklannı belirleyecektir.
Zira artık pazarlamada sava ş alanı , tüketicinin akl ına doğru kaymaktadır. (Marketing
Türkiye, 2003, s.36). Dolayısıyla tüketici davran ışlarına yönelik araştırmalar da hızla
artmakta ve i şin temelinde tüketici ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve tüketici tatminini sağlayacak üretim yapmak yatmaktad ır.
Daniel Kahneman'a göre; yerle şik ekonomi teorisinde temel yan ılgı; bireyin piyasada var olan tüm bilgilere ula şabilen, duygusal ve iç güdüsel faktörlerden ba ğımsız
karar veren, rasyonel bir varl ık olarak tan ımlanmasıdır. Oysa tüketicilerin karar verme
sürecinin, önceki deneyimlerden kaynaklanan ön yarg ılar, algısal hatalar ve duygular
tarafı ndan etkilendi ği geniş kapsaml ı deneylerle kan ıtlanmıştır. (Marketing Türkiye,
2003, s.14). Bu aç ıdan işletmeler, kurumlar ve ülkeler imajlar ını başkaları tarafından belirlenmeden çok önce kendileri stratejik bir yakla şımla ve el birli ğiyle, çağdaş
ileti şim standartlar ı belirleyerek olu şturmal ıdırlar. Aksi halde daha önceden olu şmuş
olan olumsuz imajlar ın silinmesi yada yeniden olu şmasının engellenmesi mümkün
olamayacaktır.
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Teknoloji eksenine oturan rekabetin bir ba şka etkisi ise firmalar ın kendi faaliyet
alanındaki rakipleriyle bile stratejik i şbirliği yap ılanmalarına girmeleri şeklinde kendisini gösterebilmektedir. Bu yeni ve genellikle de çok uluslu (multinational) ya da
uluslar ötesi (transnational) yap ılar, son derece istikrars ız ekonomik ortamlarda bile
yaşama ve rekabet şansına sahip olmaktad ırlar. Çok uluslu şirketlerin yüzy ılın başından beri yeni pazarlar yaratmak ve maliyetleri dü şürmek yönündeki alg ılamalan,
günümüzde uluslar ötesi ve küresel üretim şebekeleri olu şturmak şeklinde ortaya ç ıkmaktadır. Son yıllardaki eğilimlere göre büyük ve güçlü firmalar çok say ıdaki bölgeyi kontrol etmeye yönelik stratejileri benimserlerken, orta büyüklükteki firmalar ise
bölgesel pazarlar ı kontrol etmeye uygun stratejileri tercih etmektedirler. Küçük firmalar ise, stratejilerini büyük firmalar ın yöneldikleri piyasalara bağlı ve bu firmalarla
olan ili şkilerini zedelememek üzerine olu şturmakta ve onların izledikleri uluslar aras ı
stratejiyi izleme veya terketme durumuyla kar şı karşıya gelmektedirler. (Marketing
Türkiye, 2003, s.121). Buradan hareketle olu şturulacak yeni yap ılanmalar küresel düzeyde gerçekle şen bu e ğilimler dikkate al ınarak gerçekle ştirilmelidir.
Bir ülkede de ğişen dünya ko şullarında rekabet gücünün art ırılması artık olmazsa
olmaz ko şul haline gelmiştir. Bunun için öncelikle daha serbest, istikrarl ı ve önceden
tahmin edilebilir bir makro ekonomik model yarat ılmalıdır. (TUSİAD, 1998, s.121).
Bununla birlikte küreselle şme sürecinde ülkelerin makro düzeyde rekabet şansını
artırabilmek ve sürdürülebilir kalk ınmayı sağlamak için a şağıdaki temel unsurların
dikkate al ınması gerekmektedir. (TUS İAD, 1998, s.221). Ülkenin gelecekle ilgili
beklentilerine uygun olarak siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hedefleri çok uzun
dönemli olarak belirlenmeli ve bu do ğrultuda politikalar saptanmal ıdır. Bu kapsamda
aşağıdaki önerileri getirmek mümkündür.
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Ülkenin sürdürülebilir kalk ınması ve hedeflerine ula şması için toplumda bir
konsensüs sağlanmalı ve kalkınma hamleleri gerçekle ştirilmelidir.

•

Gelecek vizyonu olan siyasi irade ve liderlik anlay ışının geliştirilmesi gerekmektedir.

•

Devlet yöneticileri, i şletme yöneticileri ve halk kriz durumlar ındaki hareket
tarzları konusunda e ğitilmelidir.

•

Mikro bazda i şletmeler ve makro bazda devlet örgütleri tarafından olağan üstü
hallerden korunmak yada en az zararla atlatabilmek amac ıyla kriz yönetimi
konusunda tedbirler al ınmalı ve uygulanmalıdır.

•

Kriz yönetimi konusunda plan, program ve senaryolar üretilerek eyleme geçirilmelidir.

•

Ülkenin tüm yöre, belde ve bölgelerinin yerel özellikleri bir master plan çerçevesinde belirlenmeli ve buna göre uygun sistem tasanmlan gerçekle ştirilmelidir.

•

Yapılacak araştırmalar sonucunda belirlenecek olan yörenin özellikleri ve
kaynakları, yöreye yapılacak yatınmlarda ön planda tutularak kaynakların optimum kullanımı sağlanmalıdır.

•

Bölge insanının aidiyet duygusunun geli şmesi ve yöresinde istihdam olanaklarının geliştirilmesi doğrultusunda yatırımlar te şvik edilmeli ve nitelikli insan
gücü yetiştirilmelidir.
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Küreselle şme sürecinde de ğişik yaklaşımlarla, yerelle şme ve bölgesel marka olma
eğilimleri artan global firmalar ın, bölgesel bazda uyguladıklan stratejileri de iyi tanımlamak ve bununla ilgili olarak ülkelerin kendi rekabet güçlerini art ırabilmek yönünde karşı tedbirler alabilmeleri önemli konuma gelmektedir. Bu do ğrultuda global
firmaları n, bölgesel bazda uyguladıkları stratejileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. (Kırımlı, 2003, s.18).
1- Global düşünmek fakat yerel hareket etmek.
2- Müşteriyi tanımak ve ihtiyaçlar ını anlamak.
3- Pazar bölümlendirmesini (segmentasyon) sa ğlamak.
4- Değişik ihtiyaçlara de ğişik ürünler sunmak.
5- Müşterinin ürünü bulmak istedi ği her satış kanalında yer almak.
6- Süreklilik-tutarl ılık ilişkisi yaratmak.
7- Krizlerde pazarlama bütçesini azaltmak yerine art ırmak.
8- Tüm organizasyonun ve ortaklar ın moralini yüksek tutmak.
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9- Pazar dinamiklerini sürekli takip etmek ve firma hedeflerini buna göre saptamak.
10-Sürekli araştırma içinde olmak ve yeniliklere aç ık olmak.
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Günümüzde küreselle şme doğrultusunda gerçekle şen global yapılanmada geli şmekte olan ülkeler, teknolojiden yeterince faydalanamamalar ı ve yeterli finansman
kaynaklarının bulunmamas ı nedeniyle yabanc ı sermayenin deste ğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte bir çok ülke direk yabanc ı sermaye yat ırımlarını artırmak için değişik teşvik uygulamalarına gitmekte ancak yeterli düzeyde direk yat ırım
gerçekleşememektedir. Bunda yabanc ı işletmelerin, çok uluslu şirketlerin yat ınmdan
ziyade yönetim alan ında i şletmecilik kontratlarını tercih etmeleri, yat ırım yapılacak
ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar gibi nedenler etkili olmaktad ır. (Hacıoğlu, 1986,
s.107). Bu aç ıdan konuya yaklaşıldığında, Türkiye potansiyeli ve yetenekleri yüksek,
stratejik önemi olan bir ülke olmas ına rağmen, sık yaşanan politik ve ekonomik duraksamalar ile verimlilik ve yönetim sorunlan, Türkiye'nin uzun süreli, tutarl ı bir imaj
sergilemesine engel olmaktad ır. Bu ise Türkiye'de yat ırım yapmak isteyen yerel yada
yabanc ı yatırımcıların uluslar aras ı arenada yapaca ğı açılımlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de ya şanan kriz dönemleri nedeniyle Türk insanı bu durumdan dersler ç ıkarabilmi ştir. (Aydın, 2003, s.19). Bu gün doğru stratejilerle
dışa aç ılımını her alanda sa ğlayabilmeyi başaran bir Türkiye'nin, bölgesinde önemli
bir güç olma yönünde güçlü a şamalar kaydedebilecek potansiyele sahip oldu ğunu
söylemek mümkündür. Burada önemli olan bu potansiyeli harekete geçirebilmektir.

pe

Bu gün, gelişen bilgi ve ileti şim teknolojileri, ülke ekonomilerinin itici gücü ve
kamu ve özel sektör için rekabet gücünün en önemli yap ı taşlarından biri konumuna
gelmektedir. Giri şimciler, geleneksel dağıtım kanalları yanında, tüketici ihtiyaçlar ının
tatmini amac ıyla üretici-tüketici ve ürün aras ında dinamik, kal ıcı ve uygun maliyette
araçlar geli ştirmeye do ğru yönelmektedirler. Ayn ı zamanda 21. YY.da Dünyada gözlenen değişim süreci nedeniyle bütün ekonomik sektörlerde bir birine kar şı avantaj
kazanmak isteyen firmalar, özellikle kriz dönemlerinde kullan ılmak üzere, Toplam
Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim, Bechmarking vb. gibi yeni yönetimsel modeller
uygulamaya başlamışlardır. Bu dönemde Stratejik Ortakl ıklar oluşturmak ise, bir başka strateji olarak ortaya ç ıkmaktadır. Son zamanlarda küresel stratejiler ba ğlamında
stratejik ortakl ıklar oluşturulmas ı , ticari sınırların ortadan kalkmas ı ve özellikle iletişim ve dağıtım teknolojilerindeki ya şanan yeni geli şmeler nedeniyle ürün ve hizmet
pazarlamas ında temel de ğişimler yaşanmaktadır. Göstergeler başarılı hedef pazarlama için küresel pazar ortam ında farkl ı destinasyonlarda farkl ı hissedarlar aras ından
güçlü ortakl ıklar oluşturarak ortakla şa ve farkl ı pazarlama yaklaşımları sergilemek
gerektiğini ortaya koymaktad ır. (Wilkinson, 2001, s.521-523). Bu ise sonuçta ortaklar
ve hissedarlara daha fazla kâr sa ğlamak amac ıyla pazarın gereklerine hızlı reaksiyon
gösterebilmek, pazarlama ve yönetim anlay ışında yenilik ve etkile şimi de beraberinde
getirmektedir. (Buhalis, Tjoa, and Jafori, 2001, s. 1070-1072).
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Stratejik Ortakl ıkların gerçekleştirilmesi aynı zamanda ülke olarak d ışında bulunulan AB, ASEAN, NAFTA gibi birliklere şirketler bazında girebilmek fırsatı sağlamaktadı r. (Esener, 1997, s.1-2). Bir stratejik ortakl ık; iki veya daha fazla örgüt, i şletme, kurum vb. aras ında bilgi ve kaynaklar ın paylaşılmasına yönelik bir anlaşmadır.
Aynı zamanda stratejik birlikler, teknoloji veya pazarlama konusunda, yerel örgütler
arasında veya farkl ı ülkelerde faaliyet gösteren örgüt veya i şletmeler aras ında olabilmektedir. (Seymen ve Bolat, 2002, s.162). Bunlar ın ışığında, işletmeler, bölgesel
bazda, kapasite ve faaliyet büyüklükleri aç ısından bir takım yetersizlikler içinde bulunmaları nedeniyle ve işletmelerin çok şikayetçi oldukları, dışa bağımlılık, ilişkide
oldukları çok uluslu şirketlerin merkeziyet,9ilikleri, kendi ölçeklerinin rekabet etmeye
yetmeyecek düzeyde küçük olmalan, fınansal yetersizlikler vb. bir tak ım olumsuzlukları ortadan kald ırmaya yönelik olarak, kendi aralarında ve sektörel bazda, yerel,
bölgesel ve ülke çap ında bir takım bütünleşmelere gidebilmelidirler. Bu ayn ı zamanda
işletmelerin ölçek ekonomilerinden azami ölçüde yararlanmalanna katk ıda bulunurken ülke tan ıtımını da olumlu yönde etkilemektedir.
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Bütün bu anlatılanların yanında göz önünde bulundurulmas ı gereken önemli
konulardan birisi de, ülkelerin yerel yada d ışarıdan kaynaklanan kriz niteli ğindeki
olaylar nedeniyle kalkınma yarısından kopmak zdrunda kalmalarıdır. Makro ve mikro
açılardan ele alınması gereken böylesi dönemlerle ilgili olarak da haz ırlıklı olmak ve
konuyu her yönüyle irdelemek gerekmektedir.
Kriz Yönetim Sistemi

pe

Bilindiği gibi krizler beklenilmeyen bir anda olu şan ve önlem al ınmadığında örgüt
performans ını negatif yönde ve ciddi bir biçimde etkileyen durumlard ır. (Laiko, İlina,
Vereshagin and Ponomareva, 2004, s.84). Kriz ortamlar ı, örgütlerin güveninin tüketici
nazarında tazelendi ği yada yitirildi ği ortamlardır. Bir anlamda kurum itibar ı= hangi
noktada olduğunun test edildiği ortamlardır. Eğer bir kurumun itibarı yoksa gelecekte
rekabet ortamında ayakta kalmas ı, rekabet edebilmesi, mü şterilerini, çal ışanlarını ve
yatırımcılarını koruyabilmesi çok zordur. Bu yüzden itibar ve güven kavramlar ının
her türlü örgütlü yap ının kriz karşısındaki durumuyla ili şkilendirilmesi gerekmektedir. (Marketing Türkiye, 2002, s.66-67). Krizlerin üstesinden gelebilmek için ise, krizi
yönetmek, krizi yönetmek için de kriz yönetimini bilmek ve bunu ileti şim süreçlerine
taşımak aynı zamanda anlaşılır kılmak gerekmektedir. Zira etkili bir kriz yönetimi,
iletişimin kontrol altında tutulması ile çok yakın ilişkilidir. (Kadıbeşegil, 2001, s.163).
Bu anlamda kriz yönetimi, krizin teknik anlamda yönetimine yo ğunlaşırken, kriz iletişimi, yaşanmakta olan kriz gerçe ği ve alınan önlemlerin alg ılanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmas ı üzerine odaklanmaktadır. (Kadıbeşegil, 2001,
s.55). Krizler ise genel olarak; Politik krizler, ideolojik kaynakl ı krizler, Doğal felaketlerden kaynaklanan krizler, Ekonomik krizler, Ekolojik krizler, Biyolojik krizler
olarak tasnif edilebilmektedir. (Küçükaltan, 2004, s.50). Dolay ısıyla kriz yönetimini
bir sistem yaklaşımı çerçevesinde ve her boyutuyla ele almak gerekmektedir.
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Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi; olas ı kriz durumuna karşılık kriz sinyallerinin yakalanarak de ğerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kay ıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin al ınması ve uygulanmas ı sürecidir. Kriz yönetiminin temel amac ı, örgütü kriz
durumuna karşı hazırlamaktır ve Kriz yönetimi süreci be ş aşamada ele al ınmaktadır.
(Can, 1992, s.302). Bunlar;
Kriz sinyalinin al ınması.
Krize haz ırlık ve korunma.
Krizin denetim alt ına alınması .
Normal duruma dönü ş.
Krizi öğrenme ve durum de ğerlendirmesi olarak tasnif edilmektedir.
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Her kriz kendi doğal koşulları içinde yönetilir. Krizleri iyi yönetebilmek ise; öncelikle yönetimin kararl ı olması ve kriz dönemlerinde süratli ve do ğru kararlar almas ı
ve uygulamas ı ile mümkün olmaktadır. (Can, 1992, s.99-104). Kriz yönetiminde kriz
gerçeğini kabul etmek birinci a şama olarak kabul edilirken, kriz yönetimine geçilerek
kriz senaryolarının oluşturulması ve eylem planlanna dönüştürülmesi ikinci ve önemli aşama olarak kabul edilmektedir. (Can, 1992, s.62). Bunun yan ında günümüzün
acımasız rekabet ortam ı ve değişimleri, yöneticileri sürdürülebilir rekabet avantaj ı
yakalamak için stratejik seçimler yapmaya her zamankinden daha çok zorlamaktad ır.
Bununla birlikte bu stratejik seçenekler ço ğu zaman yat ırım kararlarıyla ilgili riskleri
kesin bir doğrulukla tahmin edebilmek için yeterli olmamaktad ır. Bu ise risk yönetimi kavram ını gündeme getirmektedir. Risk; s ıklıkla bir yatırım projesinin yaşamı
sürecinde, muhtemel getirilerinin çok üzerinde a şırı dalgalanmalar meydana gelmesi
olarak tan ımlanmakta ve ekonomik teorilere göre sistematik ve sistematik olmayan
riskler olarak ikiye ayr ılmaktad ır. (Madanoğlu, 2004, s.35-36). Bu kapsamda, internetin ekonomik alanda da kullan ılması, kısa dönemde bilgiye ula şabilen ve çabuk karar
veren tüketicilerin artmas ı gibi nedenlerden dolay ı talepte oluşan hızl ı değişimler,
fınansal, doğal ve politik sebepler nedeniyle negatif yönde sonuçlar do ğabilmekte ve
bunlar tedarikçi ve tüketiciler için risk yönetimini gerektiren sonuçlar yaratmaktad ır.
(Schlick, 2004, s.34). Risk Yönetimi; Potansiyel risk ve kriz durumlar ını anlamak ve
uygun tepkiler verebilecek bir çerçevede, karar al ıc ıların etkili kararlar vermesine
yardımcı olmak için uygulanan sistematik prosedürlerdir. Bu prosedürler ise; risk
yönetimi kriterlerinin tan ımlanması, potansiyel risklerin listelenmesi, Haz ırlanan
kapsaml ı planların, yetenekli uzman personel taraf ından, krizlerin olu şumu esnasında
acil ve tam yetkiyle uygulanmas ının sağlanması olarak belirlenmektedir. (Luhrman,
2004a, s.20-21). Farkl ı biçim ve yaklaşımlarla irdelenebilen kriz yönetimini ba şlangıçta mikro ve makro bazda ay ırıma tabi tutmak mümkündür. Ancak bu çal ışmada,
konunun fazla da ğı lmaması açısından, devlet boyutunda ele al ındığında sınırları genişleyen ve daha farkl ı bir boyutta ele al ınması gereken makro boyutlu kriz yönetimi82
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ne girilmemiş olup, Ülke ekonomilerinin temel taşı niteliğinde olan i şletmelerin kriz
durumlarında uygulayacaklar ı yöntem ve stratejilere
Mikro Boyutlu Kriz Yönetimi:

Bilindiği gibi İşletmenin temel amac ı ve stratejik vizyonunun bir ifadesi olan mikro boyutlu kriz yönetiminin ilgi alan ı içine, genel olarak i şletmeler ve i şletmenin çevresiyle olan ili şkileri girmektedir.
Krizler işletme içi faktörlerden kaynaklanabilece ği gibi işletme dışı faktörlerden
de kaynaklanabilmektedir ve krizlere neden olan faktörler büyük oranda i şletme dışı
çevresel etkenlerden kaynaklanmaktad ır.
Mikro bazda krizlere neden olan etkenler; (Budak ve Budak, 1995, s.201).
1. Çevresel Etkenler.
- Ekonomik sistem ve ülkenin ekonomik durumu.
- Teknolojik gelişmeler.
- Toplumsal ve kültürel etkenler.
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- Hukuki ve siyasi etkenler.

- Uluslar aras ı çevre etkenleri.
- Doğal etkenler.

2. işletmeden Kaynaklanan Etkenler.
- İşletmenin yapısı .

- İşletme yönetiminin niteli ği.
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Mikro boyutlu kriz yönetiminde; çal ışanların iş yeri güvencesi, tüketicilerin korunması, topluma karşı sorumluluklann yerine getirilmesi ve bunların kurumsal algılamada o kuruma artı değer katabiliyor olmas ı gibi etkenler kriz yönetiminin ve aynı
zamanda kriz ileti şimi yönetiminin temel hedefleri aras ında yer almaktadır. (Kadıbeşegil, 2001, s.81). İşletme yöneticileri krizin yaratabilece ği olumsuz geli şmeleri ortadan
kaldırabilmek, kriz anında daha etkili kararlar alabilmek ve i şletme kaynaklarını daha
verimli kullanabilmek için muhtemel risk ihtimalleriyle ilgili haz ırl ık çalışmalarını
krizle karşı karşıya kalmadan çok önce ba şlatmak zorundadırlar. (Kadıbeşegil, 2001,
s.83). Zira her geçen gün örgütleri saran çevre ko şulları belirsizleşmekte ve dolayısıyla örgütler tarafından yaşanan krizlerde daha karma şık hale gelmektedir. Günümüzde
işletmeler bir yandan kendi faaliyet alanlar ını etkileyebilecek krizleri, di ğer yandan
ülke çap ında ortaya ç ıkabilecek genel kriz türlerini dü şünmek durumunda kalmaktadırlar. (Haşit, 2000, s.15). Bu yüzden i şletmelerin, çevresinde olan de ğişiklikleri daha
çabuk algılayarak, kriz ihtimaline dönüşebilecek geli şmeleri zamanında saptayabilmeleri için örgüt yapılarını esnek ve yaratıcı bir hale dönü ştürmeleri gerekmektedir.
(Haşit, 2000, s.79). Esnek ve yarat ıcı örgüt yapısında bulunması gereken bazı temel
özellikler şunlardır.
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Işletmeyle ilgili sorunlar ın çözümünde örgütün her kademesindeki personelden yararlan ılmalıdır.
Resmi yetkiden çok uzmanl ığa önem verilmelidir.
Personele karşı güven ve aç ıklık sağlanmal ıdır.
Dış çevreyle ili şkiler birden çok personel tarafından yürütülmelidir.
Personelin yaptığı iş üzerinde etkinli ği artt ırılarak, rahatça hareket edebilmesi
sağlanmal ıdır.
İşletme çal ışanlarının yeni görüşleri, teşvik edilerek desteklenmelidir.
İ letişim kanalları sürekli aç ık tutulmalıdır.
-

İşletme içinde her konu rahatl ıkla tartışılabilmelidir.
Personelin moral motivasyonunu art ırmaya yönelik çal ışmalara önem verilmelidir.
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İşletme personeli aras ındaki destek ve güven artt ırmalıdır.

Kriz dönemlerinde i şletmelerin alaca ğı önlemler arasında ise;
Nakit akışının pozitif olacak şekilde ayarlanmas ı .
Genel giderlerin azaltılmas ı .
Yeni pazarlar bulunmas ı .
Kalitenin yükseltilmesi.
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Nitelikli hizmete önem verilmesi.

Atı l kapasiteyi artıracak yat ınmlardan kaç ınılması.
Acil olmayan giderlerden uzak durulmas ı ve borç dengesinin kurulmas ı.
Verimli olmayan yatırımlarda yüksek maliyetli kredi kullan ılmaması .
Maliyet dü şürücü ve verimlili ği artırıcı önlemlerin al ınması. Sayılabilir. (T.C.
Turizm Bakanl ığı , 1999, s.38).

Makro ve mikro bazda kriz yönetiminde dikkat edilmesi gereken ortak faktörler
ise şöyle sıralanabilir. (T.C. Başbakanl ık, 1998, s.1-2).
•

Elastikiyet.

•

Emir ve komuta birli ğinin sağlanması .

•

Doğru haber alma kaynaklar ının kullanılması .
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• İkaz sistemlerinin olu şturulması.
• Etkin koordinasyonun sa ğlanması .
• Uygun zamanda faaliyete geçme.
• İnsiyatifın ele geçirilmesi.
• Kriz yönetiminde denge ve uyumun sa ğlanması.
• Kitle ileti şim araçlarından uygun biçimlerde yararlan ılması.
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Başarılı bir kriz yönetiminin gere ği olarak bütün işletmeler, kurumlar, her zaman
hazır bir kriz yönetim plan ına sahip olmal ıdırlar. Kriz yönetim plan ı hazırlanırken;
ilk önce, krizin en az zararla atlat ılabilmesi için gerekli olan tüm olas ılıklar yazılı olarak saptanmal ı , krize neden olabilecek ihtimaller ve bunlarla ba ş edebilme yöntem ve
stratejileri, i şletmenin yetenekleri, güçlü ve zay ıf yönleri vb. objektif ve yans ız olarak
belirlenmelidir. Burada öngörüdeki isabet oran ının yüksek olmas ı ve uygun stratejiler
geliş tirilebilmesi krizleri en az zararla atlatabilmenin ön şartı konumundadır. Kriz
öncesinde haz ırlanmış ve kriz an ında yap ılacak uygulamalar ın tanımlandığı bir prosedürün bulunmas ı, kriz anı nda karar verme güçlü ğünü ve karmaşayı azaltarak gerekli
olan adımların süratle atılmasını sağlayacaktır. Kriz dönemlerinde uygulanacak kriz
yönetiminin başarısı , hedef kitlenin dikkatlice tespit edilmesi ve do ğru iletişim kanallarının belirlenmesi ile güven ve aç ıklık temelinde uygun iletişim tekniklerinin
etkin ve sade bir şekilde kullan ılmasına bağlıdır denilebilir. (Luhrman, 2004b, s.11).
Bilindiği gibi kriz dönemlerinde i şletmeler medyan ın gözetimi altında kalmakta ve
yaptıkları her eylem dikkatle izlenmektedir. Çünkü kar şılaştıkları her hangi bir kriz
nedeniyle i şletmelerin yaşamlarının tehlikeye girmesinin ekonomik oldu ğu kadar
toplumsal yans ımaları da olmaktadır. Bu durumda medyada yer alacak mesaj ın içeriği
kadar, veriliş biçimi, kimin tarafı ndan verildiği gibi faktörler de önem kazanmaktad ır.
(Budak veBudak, 1995, s.210-211). Dolay ısıyla krizlerde halkla ili şkiler faaliyetleri
ön plana ç ıkmakta ve deneyim gerektiren bu olu şumun, daha önceden bu konuda tecrübesi olan insanlarla yürütülmesi gerekmektedir. (Walker, 2003, s.19). Bu ise halkla
iliş kiler personelinin vitrinde gözükmek, medyayla ve kurum içiyle ilgilenmek zorunda olmalarından kaynaklanmaktadır. (Kazanc ı, 1997, s.282-283). Bu yüzden olu şturulacak kriz plan ında profesyonel bir kötümserlik yakla şımı sergilenerek olabilecek
en kötü olayların tümü kriz planlarına dahil edilmelidir. (Walker, 2003, s.19-20). Kriz
Yönetim Planı hazırlanırken; aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanmas ı gereklidir.
Bunlar;
- Muhtemel kriz türlerinin belirlenmesi.
Krizler için ne tür tedbirler al ınacağının belirlenmesi.
- Belirlenen tedbirlerle ilgili strateji ve taktiklerin olu şturulması.
Krizden direk olarak etkileneceklerin belirlenmesi.
Kriz anında kullanılacak iletişim kanallarının belirlenmesi.
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- Kriz yönetim plan ında yer alan tüm maddelerin test edilmesi. Olarak belirlenebilir.
Bir yönetim planının etkin olabilmesi için, planın değişen şartlara göre yeniden
güncelleştirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi, her şeyin ters gidebilece ği düşünülerek haz ırlanmas ı ve yazıya dökülmesi gerekmektedir. (Pelteko ğlu, 1998, s.242). Bütün bunların yanında birde, Kriz dönemlerinde mutlaka krize direkt müdahale edecek
özel bir birimin oluşturulması gerekmektedir. Kriz yönetim grubu ya da kriz ekibi olarak adland ırabilecek bu ekip, krizin etkisinden bu örgütü koruyabilmek için yap ı lacak
tüm çalışmaları planlayıp uygulamaya koyma yetkisiyle donat ı lmış olmalıdır. Krizin
başlamasıyla hatta kriz belirtileri al ınır alınmaz, çevreyle ileti şime ilişkin tüm yetkiler
bu birime geçmeli ya da devredilmelidir.
Sonuç:
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Günümüz küreselle şme sürecinde, devletlerin, bireylerin ya da gruplar ın bölgesel
veya küresel örgütlenmeler kurma konusundaki tutumlar ı, özellikle son dönemin en
belirgin özelliklerinden birisi olmuştur. Bunun yan ında birçok alanda faaliyet gösteren hükümetler aras ı örgütlerin ve hükümetler d ışı oluşumların her geçen gün artan
oranda dünya sistemi içinde yeni hukuksal yap ılar ve şekillendirmeler içinde önemli
roller üstlenmeye ba şladıkları görülmektedir. Bununla birlikte Ülkeler aras ında bölgeselleşme eğilimleri hızla artmaktad ır. Hatta bazen bölgeselle şme çoğu zaman küreselleşmenin önüne geçmekte ve ülkelerin bölgesinde lider olma ve bölgesel kalk ınmalarını sağlama konusunda gözle görülür çabalar içinde olduklar ı gözlemlenmektedir.
Burada küreselle şme sürecinde ülkelerin rekabet şanslarını artırma, güçlülük faktörleri aç ısından geli şmelerini tamamlama ve bu do ğrultuda yerel ve bölgesel kalkınmalarını gerçekleştirilebilme zorunlulu ğu konunun önemini ortaya koymaktad ır.
Bu durumda ulusal pazarlarla s ınırlı kalmak rekabet gücü aç ısından ciddi bir tehdit
konumuna gelmektedir.
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Bu gün global firmalar ın bir ço ğu, iyi organize ettikleri bir sistem içerisinde ve
oluşturdukları yerel markalan ile bir çok faaliyet alan ında oldukça başarılı olmaktadırlar. Küreselle şme sürecinde de ğişik yaklaşımlarla, yerelleşme ve bölgesel marka
olma eğilimleri artan global firmalar ın, bölgesel bazda uygulad ıkları stratejileri de
iyi tanımlamak ve bununla ilgili olarak ülkelerin kendi rekabet güçlerini art ırabilmek yönünde karşı tedbirler alabilmeleri gerekmektedir. Dolay ısıyla ulusal düzeyde
markalar gerçekle ştirerek bu markaları küresel düzeye ta şımak bir zorunluluk haline
gelmektedir.
Günümüzde, geli şen bilgi ve ileti şim teknolojileri, ülke ekonomilerinin rekabet
gücünün en önemli silahlar ından biri konumuna gelmektedir. Giri şimciler, geleneksel
pazarlama teknikleri yan ında, tüketici ihtiyaçlar ının tatmini amac ıyla üretici-tüketici
ve ürün aras ında dinamik, kalıcı ve uygun maliyette araçlar geli ştirmeye doğru yönelmektedirler. Bunun yan ında Dünyada gözlenen de ğişim süreci nedeniyle bütün
ekonomik sektörlerde özellikle kriz dönemlerinde kullan ılmak üzere, Toplam Kalite
Yönetimi, Stratejik Yönetim, Bechmarking vb. gibi yeni yönetimsel modeller uygu86
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lanmaya başlanmıştır. Bunun yanında Stratejik Ortakl ıklar oluşturmak ise, bir ba şka
strateji olarak ortaya ç ıkmaktadır. Küresel stratejiler ba ğlamında stratejik ortakl ıklar
oluşturulması ile, ticari s ınırların ortadan kalkmas ı ve özellikle ileti şim ve dağıtım
teknolojilerindeki yaşanan yeni geli şmeler nedeniyle ürün ve hizmet pazarlamas ında
temel değişimler yaşanması söz konusu olmaktad ır. Bunun yan ında yerel, bölgesel
yada global firmalar, bir tak ım olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik olarak,
kendi aralarında ve sektöre' bazda, yerel, bölgesel ve ülke çap ında bir takım bütünleşmeler gerçekle ştirmektedirler. Bu sayede i şletmeler ölçek ekonomilerinden azami
ölçüde yararlan ırken aynı zamanda da ülke tan ıtımına olumlu yönde katkıda bulunmaktadırlar.
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Bütün bu anlatılanların yanında ac ımasız bir küresel rekabet ortam ının varlığı,
ülkelerin, örgütlerin, kendi iç sorunlarından yada dışarıdan kaynaklanan nedenlerden
dolayı bir takım krizlerle karşılaşmalarını da beraberinde getirmekte ve bu olaylar
zaman içinde ülkelerin kalk ınma yarışından kopmalanna neden olmaktad ır. Makro
ve mikro aç ılardan ele al ınması gereken böylesi dönemlerle ilgili olarak da haz ırlıklı
olmak ve konuyu her yönüyle irdelemek gerekmektedir. Zira her kriz kendi do ğal
koşulları içinde yönetilir. Krizleri iyi yönetebilmek ise; öncelikle yönetimin kararl ı olması ve kriz dönemlerinde süratli ve do ğru kararlar almas ı ve uygulaması ile mümkün
olmaktadır. Dolayısıyla yöneticiler krizin yaratabilece ği olumsuz geli şmeleri ortadan
kaldırabilmek, kriz an ında daha etkili kararlar alabilmek ve i şletme kaynaklar ını daha
verimli kullanabilmek için muhtemel risk ihtimalleriyle ilgili haz ırlık çalışmalarını
krizle karşı karşıya kalmadan çok önce başlatmak zorundadırlar. Bu doğrultuda örgütlerin, çevrelerinde olan de ğişiklikleri çok çabuk alg ılayarak, kriz ihtimaline dönü şebilecek geli şmeleri zaman ında saptayabilmeleri için örgüt yap ıların' esnek ve yaratıcı
bir hale dönü ştürmeleri gerekmektedir.
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Başarılı bir kriz yönetiminin gere ği olarak örgütler, her zaman haz ır bir kriz yönetim planına sahip olmal ıdırlar. Kriz plan ında profesyonel bir kötümserlik yakla şımı
sergilenerek olabilecek en kötü olaylar ın tümü kriz planlarına dahil edilmelidir. Burada öngörüdeki yüksek isabet oran ı ve uygun stratejiler geli ştirilebilmesi krizleri en az
zararla atlatabilmenin ön şartı konumundadır. Uygulanacak kriz yönetiminin başarı sı,
hedef kitlenin dikkatlice seçilmesi ve do ğru iletişim kanallarının belirlenmesi yanında güven ve açıklık temelinde uygun ileti şim tekniklerinin etkin ve sade bir şekilde
kullanılmasına bağlıdır.
Konuya bütün olarak yaklaşıldığında, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal
yapısının çok iyi tahlil edilmesi yan ında yerel ve bölgesel kaynaklar ının, yetenek ve
yeterliliklerinin doğru ve geleceğe yönelik olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu
doğrultuda küreselle şme süreci ve dünyadaki di ğer gelişme ve değişimler kapsamlı
bir şekilde incelenmeli, makro ve mikro bazdaki yap ılanmalar bu do ğrultuda gerçekleştirilmeli ve her türlü kriz durumlar ına karşı hazırlıklı olunmalıdır.
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Üçüncü Sektör
Kooperatifçilik
Seçilmi ş Kamu, Özel ve Yabanc ı Ticaret
Bankalarında Karlılığı Etkileyen
Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Murat ATAN'
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Özet: Bugünkü ekonomik ve ticari ili şkiler içerisinde çok önemli bir yeri olan banka,
para ve sermaye konular ına giren her türlü i şlemi yapan ve düzenleyen, özel veya
kamu nitelikli ki şilerle, iş letmelerin her alandaki her türlü gereksinimlerini kar şılama
faaliyetlerini temel u ğraş konusu olarak seçen bir ekonomik birimdir. Günümüzde
giderek artan fonksiyonlar ı nedeniyle ekonomik, ticari ve mali hayat ın sınırlarını aşarak ulusal çizgilerin ötesinde bir geni şliğe ulaşan ve her ülkede para ve kredi gibi
iki önemli unsuru yöneten bankac ılık sisteminin üstlenmi ş olduğu temel i şlevlerden
birisi, ekonomideki rasyonel kaynak da ğı lımını üstlenmektir. Bankalar faaliyetlerini
sürdürebilmek için kar elde etmek zorundad ırlar. Bankalar kar amac ı güden iş letmeler olmakla birlikte di ğer işletmelere kıyasla rantabilite, likidite ve riskin da ğı lımına
daha fazla önem vermek durumundad ırlar. Bankalar bir yandan kar maksimizasyonunu gerçekle ştirecek politikalar saptarken, di ğer yandan da riski minimuma inderecek
likidite ve emniyet marjlar ını oluşturmak için çaba sarf etmek durumundad ırlar. Bu
nedenle bankalar ın karlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bankan ın uygulayacağı politikan ın tespiti için önemlidir. Bu amaçla sektör içinde daha fazla kar güdüsü
ile hareket etti ği düşünülen özel ticaret bankalar ı baz alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birli ği tarafından yayınlanmış eserlerden derlenmi ştir.
Çalışmada genel yorumlamalara ışık tutulabilmesi amac ıyla 1999 — 2002 dönemleri
ele al ınmıştır. Analizde Görünü şte İlişkisiz Regresyon (SUR) yöntemi uygulanm ıştır.
Analizlerin çözümünde Eviews 5.1 bilgisayar paket programlar ı kullanılmıştır.
ANAHTAR KEL İMELER : Karlılık, Bankac ılık, Görünü şte İlişkisiz Regresyon
(SUR) Yöntemi, Bankac ılıkta Finansal Analiz, Ekonometri

' Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü.
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AN ECONOMETRICS ANALYSIS WITH THE EFFECTS ON EARNING
FACTORS AT SELECTED PUBLIC, PRIVATE AND FOREIGN COMMERCIAL BANKS
Abstract : Banks are economic units, which perform and arrange all transactions
about money and marketing, choose to meet the requirements of public and private
sector, business enterprises as a main duty and they play an important role in recent
economic and commercial relations.
The banking system that manage two important components; money and loan in every
country is reaching a width beyond national boundaries of economic, commercial
and financial lives because of it's increasing functions. So one of it's basic function is
to commit the rational source allocation in economics.
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Banks have to make profits to continue their activities. Although they are business
enterprises having objectives to make profits, they must also give more importance
to rantability, liquidity and risk allocation than the other business enterprises. While
determining policies to make maximum profit, the banks also must struggle to form
liquidity and security margins to minimize the risk. For this reason, determining the
factors, which effects the bank's profit is important to establishing bank's future policy. Because of this, the special trade banks which behaves more profit motive in
sector are taken as a basis. The data used in this paper are collected from the works
published by Banks Association of Turkiye. To throw a new light on the explanations,
the period of 1999-2002 is fıxed. SUR methodology is applied to the data. Eviews
5.1 computer program is used for analysis.
Keywodrs : Earnings, Banking, Seemingly Unreleated Regression (SUR), Financial
Analysis on Banking, Econometrics.
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Banka, bugünkü iktisadi ve ticari hayat ın içinde çok önemli yeri olan ve sermaye,
para ve kredi üzerine her çe şit işlemi yapan ve düzenleyen, özel ve tüzel ki şilerin,
devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyac ını karşılamak üzere çal ışan bir
iktisadi kuruluştur (Ağaoğlu, 1989 : 258). Bankalar bir yandan yat ırılabilir fonları arttırırken diğer taraftan da yat ırım yapmak isteyenlere bu fonları aktarmakla ekonomide kaynak kullanımını etkilemektedirler. Bu kaynaklann iyi bir şekilde kullanılması ,
hem yatırımları kolaylaştırmakta, hem de ekonomik geli şmenin hızlanmas ına katkıda
bulunmaktad ır. Bu özel konumları ile bankalar, ülke tasarruflar ını krediye dönü ştürme
iş levlerinin yan ı sıra hem para yaratma imkan ına sahip olmalar ı , hem de ödeme mekanizmalarının temel taşını oluşturmaları sebebiyle ülkemizde uygulamaya konulan
ekonomik politikalar ile arzu edilen makro ekonomik hedeflere ula şmada çok önemli
görevler üstlenmi ş durumdadırlar. Günümüzde sa ğlam bir ekonomik sistemin vazgeçilmez unsuru olan bankac ılık sektörü, hem sunduğ u hizmetler hem de mali yap ı ları
ile gündemdeki yerlerini sürekli korumaktad ırlar.
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Aktiflerinden elde edilen gelirler ile pasiflerin maliyetleri ve yasal yükümlülükler
arasındaki fark olarak tan ımlanan net kar, bir bankan ın faaliyetlerine devam edebilmesi ve en az ından bulunduğu düzeyi koruyabilmesi aç ısından son derece önemlidir. Bir
banka karl ılığının düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktad ır. Örneğin; bankan ın
risk alma politikas ı ne olursa olsun, pazarın yapısı uzun vadede banka karl ılıklarını
etkileyen bir unsur olmaktad ır. Temel olarak bir bankan ın karlılığını etkileyen faktörleri kontrol edilebilen faktörler ve kontrol edilemeyen faktörler ad ı altında iki grupta
incelemek mümkündür. Bu bağlamda, bir bankan ın faaliyet alanı , net kar marj ı, ücret
ve komisyonlar, mevduat ve kredi kalitesi, maliyet kontrolü (i şlemsel, şube, personel
vb.) gibi faktörler kontrol edilebilen faktörler aras ında yer al ır. Buna karşın, genel
ekonomik koşullar, faiz oranlar ı ve sektör içindeki rekabetin niteli ği gibi faktörler ise
kontrol edilemeyen faktörlerdir.
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Bankaların karlılığı nı ölçebilmek amac ıyla kullanılan birçok finansal oran vard ır.
Bu oranların hesaplamasında genel olarak kullan ılan kriterler getirili aktifler, kaynak
maliyeti ve gelir-gider kalemlerinin karşılaştınlmasına yönelik bir tak ım analizleri
kapsamaktadır. Yap ılan bu ölçümlerde amaç bankalar ın kar elde edebilme gücünün
değerlendirilebilmesidir. Banka yapt ığı analizler sonucunda kar elde etme gücünde
bir zayıflama görür ise bunun hangi nedenlerden kaynakland ığını bulmak zorundad ır.
Bunlara ek olarak karl ılık analizlerinde elde edilen verilen de ğerlendirirken kar elde
etme gücünde meydana gelen olumlu veya olumsuz geli şmelerin geçici veya sürekli
olup olmadığına da karar vermek gereklidir.
Bankacılık Sektörü İle ilgili Genel Bilgiler
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1980 yılında uygulamaya konulan liberal politikalar sonucu bankac ılık sektöründe
başlayan geli şme ve büyüme 1991 yılında Körfez krizine kadar devam etmi ştir. Körfez krizinin ortaya ç ıkışı ile bankaların mevduatlarında azalma meydana gelmi ştir.
Hazinenin iç borçlanma politikaları bankalar ın daralan mevduatları sonucu bankaların fon talebine cevap veren yat ırımcılara kredi sa ğlayan kurumlar olma özelliğinden
uzaklaşarak sadece finansal faaliyet gösteren kurumlar olmalar ına neden olmu ştur.
Bu durum 1993 yılında iç talebin art ışı ile biraz düzelme göstermesine ra ğmen, yılın
son aylarında döviz kurlarında ortaya ç ıkan aşırı dalgalanmalar, artan bütçe aç ıkları,
dış borçlanma ko şullarının zorlaşması, ithalattaki art ış, ödemeler dengesindeki bozulmalar ve mali piyasalarda ortaya ç ıkan belirsizlikler 1994 krizinin ortaya ç ıkmasına
sebep olacak zemini haz ırlamıştır. 1994 yılı başlarında Türkiye'nin uluslararas ı kredi
notunun düşük olmas ı nedeniyle dış kredi bulma imkan ının daralması ve iç piyasalardaki belirsizlikler hazinenin uzun vadeli ve dü şük faizli borçlanmas ına imkan bırakmamıştır. Hazinenin yüksek faiz oranlar ı ile borçlanması reel faizleri artt ırmıştır.
Ortaya çıkan bu yüksek faiz ülkeye yabanc ı sermaye girmesini sağlamış ve döviz
kurları üzerinde azalt ıcı bir baskı oluşturmuştur. Bankalar yurt dışından elde ettikleri
döviz kredilerini TL'ye dönü ştürüp yüksek faizli devlet tahvili ve bonosuna yat ırım
yaparak aşırı karlar elde etmi şlerdir. Bankalar a şırı karlar sağlamak amacıyla faiz-kur
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marjlarında aç ık pozisyonlarını arttırmaları bankalan yüksek oranl ı kur riski ile karşı
karşıya bırakmıştır. Tüm bunların sonucunda 5 Nisan 1994 kararlar ı sonucu yüksek
döviz borcu bulunan TYT, Marmara ve İmpex adl ı bankaların bankac ılık faaliyetleri
durdurulmuştur. Ortaya ç ıkan krizin önlenebilmesi ve bankac ılık sektörünü düzene
sokabilmek amac ıyla bir dizi yeni kararlar uygulamaya konulmu ştur (Saker, 1998 :
13 -15).
Ekonomik-mali ve sosyal etkileri, sona eri ş süreci ve gelecekteki krizler için b ıraktığı miraslar nedeniyle 1994 y ılında yaşanan krizin baz ı önemli sonuçları olmuştur.
Buna göre; art ık mali piyasalarda kamu yönetimi eskisi kadar etkili ve yetkili de ğildir.
Döviz kurlanna yap ılan müdahale sonuca ulaşamaz. Bütçe sistemleri yenilenmelidir.
Kendi kendine düzenlemeye önem ve öncelik verilmelidir. Devleti küçültmek yerine devleti yeniden yap ılandınna kavram ına ağırlık verilmelidir. Merkez bankas ının
ve para politikas ının güvenilirliği Merkez bankas ının bağımsızlığı kadar önemlidir.
Enflasyonun önlenmesi tek ve ilk amaç de ğildir. Kurtarma ve sübvansiyon politikaları değiştirilmelidir. Kamu borçlanmas ı yönetilebilir sınırlara çekilmelidir (Karacan,
2000 : 183 -210).
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1999 yılında Güneydoğu Asya ülkelerinde ortaya ç ıkan fınansal krizin tüm dünya'da neden olduğu yeni etkiler sonucunda ülkemizde de bankac ılık sektörüne yönelik olarak bir dizi yeni yasal düzenlemelere gidilmi ştir (Çolak ve Yiğidim, 2001 : 10).
2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında yaşanan fınansal krizler mali bünyesi zay ıf olan
bankaların yanında mali bünyesi güçlü olan bankaları da olumsuz yönde etkilemi ştir.
Mali bünyesi zay ıf olan bankalar krizler sonucunda daha da kötüle şerek faaliyetlerini sürdüremez hale geldiklerinden TMSF'ye devir olurken, mali bünyesi güçlü olan
bankalar ciddi sermaye kay ıplarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Kasım krizi sonrasında likidite ve faiz oran ı riski nedeniyle sorunlar ya şayan bankacılık sektörü Şubat
krizi sonras ında bunlara ilave olarak kur riskinden kaynaklanan kay ıplarla karşı karşıya kalm ıştır. Yaşanan krizlerin reel sektör üzerindeki daralt ıcı etkisi ise bankacılık
sektörünün aktif kalitesinin zay ıflamas ına neden olmuştur. Bu geli şmeler, bankac ılık
sektörünün yap ısal sorunlarını kal ıcı bir biçimde çözmek ve bankac ılık sistemini sağlıklı ve dünya ölçülerinde rekabet edebilen bir yap ıya dönüştürülebilmesini sağlamak
amacıyla Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ından Mayıs 2001 tarihinde "Bankacılık Sektörü Yeniden Yap ı landırma Programı" yürürlülüğe kurulmuştur
(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu - BDDK, 2001 :1).
Bu programın temel unsurlar ı;
1. Kamu bankalarının yeniden yapılandırı lması ,
2. Özel bankac ılık sisteminin daha sa ğlıklı bir yapıya kavuşturulması ,
3. Tasarruf Mevduat ı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ın çözümlenmesi ve
4. Gözetim ve denetim çerçevesinin güçlendirilmesi ile sektörde etkinli ğin arttırılmasıdır.
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Etkinliği azalan küçük ölçekli ve parçal ı bankac ılık yapısına bağlı olarak karl ılık
performanslar ında yaşanan düşüş, bankacılık sektöründe karl ılığı etkileyen faktörlerin belirlenmesinin önemini artt ırmıştır.
Bankalarda Karl ılığı Eetkileyen Faktörler
Karl ılık bankaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri aç ısından en önemli unsur
olduğundan bu kuruluşların karl ılıklarını ölçmek amacıyla kullanılan birçok kriter ve
oran vard ır. Karl ılık değerlendirilmesinde nihai sonuç için kullan ılacak rakam vergi
sonrası net kar olmal ıdır. Bankan ın karlılık gücü yönetiminin performans ını ölçmek
için vergi öncesi faaliyet kan de ğeri kullan ılabilir (Sandalc ı, 1994:43). Bu nedenle bu
çal ışmada her iki kar de ğeri de ayrı ayrı kullanılmıştır.

a

Karlı lık analizinde elde edilen veriler de ğerlendirilirken kar elde etme gücünde
meydana gelen olumlu veya olumsuz geli şmelerin geçici veya sürekli olup olmadığı na karar vermek gerekmektedir. Analiz s ırasında devaml ılık konusu daima göz
önünde bulundurulmal ıdır (Şenver, 1987: 25). Bu nedenle bu çal ışmada 1999 — 2002
dönemleri için tüm analizler ayr ı ayrı yap ılmıştır. Tek bir döneme bakarak yap ılacak
bir değerlendirme yan ı ltı cı sonuçlar ortaya ç ıkarabilecektir.

cy

Çalışmada Türkiye Bankac ılı k Sektörü içinde faaliyet gösteren ticaret bankalar ından aşağı da Tablo l'de verilen 40 tanesi al ınmıştır. Analizde bu bankalara ait ba ğımlı
değişken olarak vergi öncesi kar/zarar (VOKZ) ve net kar/zarar (NKZ) de ğerleri bağımsız değişkenler olarak ise, krediler (KT) ve mevduatlar toplam ı (MT), menkul değerler cüzdan ı (MDC), takipteki krediler (TKRE), şube sayısı (SS) ve personel say ısı
(PS) değerleri al ınmıştır.
Tablo 1. Analizde Kullan ılan Bankalar
Banka

No

Banka

5

pe

No

Akbank T.A. Ş .

25

Toprakbank A. Ş .

6

Alternatif Bank A. Ş .

26

Bayı ndırbank A. Ş .

7

Anadolubank A, Ş .

27

Sitebank A. Ş .

8

Denizbank A. Ş .

28

Arap Türk Bankas ı A. Ş .

9

Fiba Bank A. Ş .

29

Bnp - Ak Dresdner Bank A. Ş .

10

Finans Bank A. Ş .

30

HSBC Bank A. Ş .

11

Koçbank A. Ş .

31

Abn Amro Bank N.V.

1
2
3
4

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ı A. Ş.

21

Türkiye imar Bankas ı T.A. Ş .

Türkiye Halk Bankas ı A. Ş .

22

Türkiye İş Bankası A. Ş .

Türkiye Vak ıflar Bankas ı T.A.O.

23

Yapı ve Kredi Bankas ı A. Ş .

Adabank A. Ş .

24

Pamukbank T.A. Ş .
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12

MNG Bank A. Ş .

32

Banca di Roma S.P.A.

13

Oyak Bank A. Ş .

33

Bank Mellat

14

Şekerbank T.A. Ş .

34

Citibank N.A.

15

Tekfenbank A. Ş .

35

Credit Lyonnais Turkey

16

Tekstil Bankas ı A. Ş .

36

Credit Suisse First Boston

17

Turkish Bank A. Ş .

37

Habib Bank Limited

18

Türk Dış Ticaret Bankas ı A. Ş .

38

ING Bank N.V.

19

Türk Ekonomi Bankas ı A. Ş .

39

JP Morgan Chase Bank

20

Türkiye Garanti Bankas ı A. Ş .

40

Societe Generale (SA)

41

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Yöntem

cy

a

İktisadi olayların, zaman içindeki de ğişimlerinin aç ıklanmas ında tek bir kesim için
tahmin yöntemlerinden en çok kullan ı lanı en küçük kareler yöntemidir. Bu klasik s ınıflamanın dışında çok denklemli birden fazla kesim için tahmin yöntemleri de vard ır.
Bu çok denklemli modellerden bir tanesi ba ğımlı değişkenler ars ındaki ilişkilerden
oluşan "Eş-anl ı Denklem Sistemi", di ğeri ise 1962 yılında A.Zellner tarafından geliştirilen, denklemler aras ı hata terimleri ili şkili olan "Görünüşte İlişkisiz Regresyon"
modelleridir (Do ğan, 1998 : 15).
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İktisadi olayları aç ıklayan farkl ı eşitliklere yüzeysel olarak bak ıldığında ilişkili olmasalar bile e şitliklerin hata terimleri aras ında ilişki olabilir. Tahmin edilen regresyon
denkleminin hata terimi, di ğer bir regresyon denkleminin hata terimi ile ili şkili ise
yani ilk denklemin hata terimi d ışlanan herhangi bir de ğişkeni içeriyorsa ve d ışlanan
değişkenler ya da bu de ğişkenler ile kuvvetli (yüksek) ili şkili diğer değişkenler ikinci
denklemin hata teriminin önemli bir belirleyicisi ise e şitliklerin hata terimleri aras ında
ilişki vardır (Srivastava & Giles, 1987 : 2).
Görünüşte ili şkisiz regresyon tahmin yönteminin uygulanabilmesi için modelin
bazı varsayımları sağlaması gerekmektedir. Bu varsay ımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; (Doğan, 1998 : 16)
•

Analiz edilecek iktisadi olayla ilgili olarak birden fazla m tane regresyon denklemi olmalıdır.

•

Regresyon denklemlerinin hata terimleri aras ında ilişki olmalıdır. Yani hata
terimi varyans-kovaryans matrisi diagonal olmamal ıdır.

•

Ele alınacak m sayıda çoklu regresyon denklemleri içeren modelde hiçbir değişken hem bağımlı hem de bağımsız olarak yer almamal ıdır. Diğer bir ifade
ile, model e şanlı denklemler modeli olu şturmamal ıdır.
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Sonuç olarak yukarıdaki varsayımları sağlayan ve aralarında mantıksal bir ilişki
bulunan m sayıda çoklu regresyon denklemine görünü şte ili şkisiz regresyon yöntemi
uygulandığında, hata teriminin varyans-kovaryans matrisi analize dahil edildi ğinden
En Küçük Kareler yöntemine göre daha etkin tahminciler elde edilecektir.
Uygulama
Çal ışmada Türkiye bankalar birli ği tarafından yayınlanan Bankalar ımız adlı eserden çıkarılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerden aşağıdaki şekilde tan ımlanan regresyon modelleri 1999 — 2002 dönemleri için ayn ayr ı çözümlenmi ştir.
Model ;
VOKZ = a i MT + a2 KT + a3 MDC + oı4 TKRE + as SS + a6 PS

(1)

NKZ = MT + f32 KT + [33 MDC + Ç34 TKRE + 135 SS [36 PS

(2)

şeklinde tan ımlanmıştır. Burada;
:

Vergi Öncesi Kar/Zarar

NKZ

:

Net Kar/Zarar

MT

:

Mevduat Toplam ı

KT

:

Krediler Toplam ı

MDC

:

Menkul Değerler Cüzdan ı

cy

TKRE

a

VOKZ

Takipteki Krediler

SS

Şube Say ısı

PS

:

Personel Say ısıdır.

pe

1999 Yılı Sur Modeli Çözüm Sonuçlar ı

1999 yılı için 39 bankaya ait olu şturulan Görünü şte İlişkisiz Regresyon modeli
sonuçları aşağıdaki şekilde bulunmuştur.
VOKZ =

-

0.08 MT + 0.101 KT + 0.193 MDC — 0.20 TKRE + 502.3 SS - 5.53 PS

(0.017)

(0.028)

(0.032)

(0.51)

(107.4)

(4.74)

t —› (-4.70)

(3.62)

(6.10)

(-0.38)

(4.67)

(-1.16)

R' = 0.84 R 2 = 0.82 DW = 1.86

NKZ =

-0.023 MT + 0.07 KT + 0.107 MDC — 0.011 TKRE + 405.02 SS -14.9 PS
(0.011)

t.---›- (-2.11)
-2
R2 = 0.89 R = 0.78

(0.018)

(0.021)

(0.336)

(71.45)

(3.15)

(3.84)

(5.08)

(-0.03)

(5.66)

(-4.74)

DW = 1.92
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1999 yılına ait modelde katsayılar genel itibariyle istatistiki olarak anlaml ı bulunmuş olup iktisadi anlamda da beklenen beklenen sonuçlar ı vermiştir.
Bu kapsamda mevduat toplam ı değişkeni esas itibariyle maliyetli kaynak olup bir
gider unsuru ta şıdığından karl ılığa azaltıcı yönde etki yaptığı gözlemlenmi ştir. Buna
karşılık krediler toplam ı değişkeni ise, getirili bir varl ık olduğundan kar rakam ına
pozitif yönde etki yapt ığı görülmüştür. Menkul değerler cüzdanı değişkeni banka
yatırımlarının büyük çoğunluğunun Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili gibi araçlara
yapı lması ve bu durumun yaratt ığı gelir etkisiyle karl ılığı olumlu yönde etkilemi ştir.
Bu dönemde takipteki krediler tutar ının karlılığa etkisinin istatistiki aç ıdan anlamlı düzeyde olmad ığı görülmüştür. Şube sayısının, net rakamlar dikkate al ındığında
beklendiği gibi karl ılığı olumlu yönde etkiledi ği görülmüştür. Personel say ısı rakamı
ise, vokz tutar ında etkili bulunmazken nkz tutar ında karı azaltıcı yönde etkide bulunmuştur.
2000 Yılı Sur Modeli Çözüm Sonuçlar ı
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2000 yılı için 39 bankaya ait olu şturulan Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli
sonuçları aşağıdaki şekilde bulunmuştur.
VOKZ = -0.006 MT + 0.05 KT + 0.24 MDC
(0.01)
t

(-0.44)
-

2

(0.02)

—

(0.07)

(0.199)

(97.96)

(5.07)

(3.32)

(-4.2 2)

(7.71)

(-5.58)

(2.41)

R' = 0.91

R = 0.89 DW = 2.03

NKZ =

-0.009 MT + 0.056 KT + 0.151 MDC

—

0.475 TKRE + 477.6 SS -19.2 PS

(0.008)

(0.013)

(0.047)

(0.130)

(64.02)

(3.32)

(-1.14)

(4.13)

(3.19)

(-3.64)

(7.46)

(-5.8)

pe

t

0.842 TKRE + 755.3 SS - 28.3 PS

R2 = 0.92 R = 0.91 DW = 1.94

2000 yılı için de benzer sonuçlar elde edilmi ştir. Ancak mevduat ın karlılığa olan
etkisi, bu dönemde istatistiki olarak anlaml ı bulunmamıştır. Kredilerin karl ılık üzerindeki anlaml ı etkisi bu dönemde de devam etmi ştir. Faizlerde bu dönemde ya şanan düşüş ise menkul değer cüzdan ında bulunan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
getirilerini olumlu yönde etkiledi ğinden karlılığa olan olumlu etki bir miktar daha
artmıştır. Takipteki krediler, yine beklendi ği gibi karlılığı azaltıcı yönde etkilemi ştir.
Şube sayısı karlılığı olumlu yönde etkilemeyi sürdürmüştür. Personel say ısının bu
dönemdeki fazlal ığı gider etkisinin yüksekli ği nedeniyle karl ılığı yine azaltıcı yönde
etkilemiştir.
2001 Yılı Sur Modeli Çözüm Sonuçlar ı
2001 yılı için 41 bankaya ait olu şturulan Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli
sonuçları aşağıdaki şekilde bulunmuştur.
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VOKZ = -0.413 MT + 0.833 KT + 0.219 MDC - 0.385 TKRE + 1272.5 SS -131.24 PS
t

(0.120)

(0.247)

(0.203)

(0.291)

(1880.4)

(98.35)

(-3.45)

(3.38)

(-1.08)

(-1.32)

(0.68)

(1.33)

R2 = 0.49 R 2 = 0.42 DW = 2.76

NKZ = -0.340 MT + 0.738 KT - 0.247 MDC - 0.048 TKRE + 761.42 SS -109.46 PS
(0.103)

(0.211)

(0.174)

(0.249)

(1611.4)

(84.28)

t -› (-3.90)
(3.49)
(-1.42)
-2
R2 = 0.46 R = 0.38 DW = 2.64

(-0.20)

(0.47)

(1.30)

2001 yı lında ise kullan ılan verilerin enflasyona göre düzeltilmi ş rakamlar olması
ve Kas ım 2000 ile Şubat 2001 krizlerinin etkilerinin en yo ğun hissedildiği dönem
olması nedeniyle de ğişkenlerin çoğunun karl ılığa etkileri istatistiki aç ıdan anlamsız
bulunmuştur.
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Bu kapsamda yaln ızca mevduat ve kredi toplamlar ının karlı l ığa olan etkileri anlaml ı bulunmuş olup, diğer de ğişkenlerin etkilerinin istatistiki aç ıdan anlams ız olduğu
gözlemlenmi ş tir. Ancak esas itibariyle özellikle bu dönemde menkul de ğer cüzdan ı
ve takipteki krediler tutarlar ı yükselen faizler ve bat ık kredi rakamlar ındaki artışlar
nedeniyle karl ı lığı olumsuz yönde etkiledi ğinden sektörün büyük ço ğunluğu dönemi
zararla kapatm ış lardır.
2002 Yılı Sur Modeli Çözüm Sonuçları

2002 yı lı için 41 bankaya ait olu şturulan Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli
sonuçları aşağıdaki şekilde bulunmuştur.
VOKZ = 0.084 MT - 0.009 KT - 0.157 MDC - 1.119 TKRE + 693.5 SS + 20.03 PS
(0.075)

(0.078)

pe

(0.035)
t --il,- (2.42)

(0.12)

(-2.02)

(0.212)

(1600.6)

(-5.27)

(0.43)

(115.25)
(0.17)

-2

R2 = 0.76 R = 0.73 DW = 1.84

NKZ = 0.031 MT + 0.096 KT - 0.217 MDC - 0.953 TKRE + 935.97 SS + 14.83 PS
t

►

R2 = 0.73 -1

(0.035)

(0.077)

(0.079)

(0.217)

(1634.6)

(117.7)

(0.87)

(1.25)

(-2.74)

(-4.40)

(0.57)

(0.13)

. 2

= 0.69 DW = 1.85

2001 yı lında yaşanan kriz, etkisini ancak 2002 y ı lının sonlarına doğru kaybetmeye
baş ladığından yukarı daki SUR denklemlerinden olumlu etkinin kendini tam olarak
yansıtmadığı anlaşı lmaktadır.
Bu kapsamda, kredilerin henüz tam olarak aç ı lmamış olmas ı , sadece çok sağlam
ş irket ve firmalara kredi verilebilmesi nedeniyle karl ılığa etkisinin oldukça dü şük düzeyde kald ığı görülmüştür. Bu dönemde faizlerin de henüz olmas ı gereken seviyelere
inmemesi nedeniyle mevcut menkul değerler cüzdan ının karlı lığa etkisi az da olsa
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olumsuz yönde olmuştur. Takibe düşen kredi miktanndaki art ışın karlılığa olan olumsuz etkisinin bu dönemde de devam etti ği görülmüştür.
Buna karşılık, krizlerin sonras ında yaşanan şube kapatma ve personel azaltma i şlemleri nedeniyle mevcut maliyetlerin azalmas ının karlılığı olumlu yönde etki ettiği
görülmektedir.

Sonuç
Regresyon denklemlerinin hata terimlerine ait varyans/kovaryans matrisi diagonal
olmadığından hata terimleri aras ında beklenen ili şkinin var olduğu belirlenmi ş olup
daha etkin katsay ıların hesaplanmas ı için EKK yerine Görünü şte İlişkisiz Regresyon
yöntemi kullan ı lmıştır.
Ayrıca vergisel aç ıdan bilanço kalemleri üzerinde çe şitli değişimler yapılabilmesi
nedeniyle bu de ğişimlerin karl ılığa olan etkisini azaltmak için vergi öncesi net kar/
zarar rakamlar ının bu tür karl ılık analizlerinde kullanılmasının daha uygun olaca ğı
düşüncesindeyiz.
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Türk bankacılık sektörünün toplam kaynaklarının çok büyük bir kısmının bilanço
aktifinde kredi yerine Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili kalemlerine yat ırım yapılması bankaların esas işlevlerinden sapmalar ına neden olmuştur. Ayrıca bu durum,
menkul de ğer cüzdanlar ının yüksek rakamlar ihtiva etmeleri ve faiz dalgalanmalar ına
karşı çok duyarl ı olmaları nedeniyle karlılığa en fazla etki eden/edebilecek de ğişken
olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde takipteki krediler tutanndaki art ış da karl ı l ığı olumsuz yönde etkileyecek ba şlıca faktörler aras ında yer alacakt ır.
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Bankacılık sektörü aç ısından yap ılan analizlerde karl ılığa etki eden faktörlerin
dönemler itibariyle konjoktürel ve sektörel dalgalanmalara göre de ğişim gösterdiği,
bu nedenle kimi değişkenin karlılık üzerinde bir dönem etkili olmas ına karşın aynı
değişkenin bir başka dönem etkisini tamamen kaybedebildi ği ya da daha da artt ırabildiği gözlemlenmiştir. Böylece karl ılığa etki eden faktörlerin sabit olmad ığı çeşitli
etkenlerden dolay ı değişim gösterebildi ği ortaya konulmuştur.
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